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Referat fra styremøte 26.11 2014 

Tilstede: Eli Ulvestad (leder), Randi Grønbakken, Endre Kleiveland, Anne Langmoen, Kjell Helge 

Moe og Frode A Rismyhr. 

Forfall: Solveig Torgersen Grinder (nestleder), Tore Friis Olsen (1.vara) og Helen Hansen 

(2.vara) 

Fra kontoret: Sina Bråten Lunde og Kjærsti Gangsø 

 
Møtet starter med feiring av at vi vant kampen om Statsbudsjettet 2015, full reversering kom på plass 
etter at Regjeringen hadde vært i forhandling med Venstre og Krf. Frode A Rismyhr fra Frilynt fikk 
applaus og styreleder Eli holdt en takketale til han, til alle andre som har deltatt og til kontoret. 
 
 

Sak 39/2014 Referat fra styremøtet 15.09.2014 
Vedtak: 
Referat fra styremøtet 15.09.2014 godkjennes. 
 

 
 
Sak 40/2014 Orienteringer/referatsaker 
Styret ble orientert om disse sakene: 

 Leder-generalsekretærmøtet 13.10.2014 

 Status Handlingsplan med tiltak 2014, status per november 2014  

 Løfte håndverket 

 Norsk Teaterråd 

 Møte med Musikkens Studieforbund og FolkOrg om statsbudsjett og regelverksutvalg mm 

 KDL-møte i Vågå 

 Riksantikvarens Kulturminnepris til Hjerleid skole- og håndverkssenter 

 Bunadsprosjekt, prosjektstøtte via Nord Gudbrandsdal Næringshage 
Vedtak: 
Informasjonen blir tatt il orientering 
 

 
 
Sak 41/2014 Regnskapsrapport per 31.10.2014  
Det er budsjettert med et underskudd på 150.000. Styrking av staben og økte kostnader på drift gir 
sannsynlighet for større underskudd, men utvikling i kurstimer ser ikke ut til å nå budsjett og vil derfor gi 
innsparing. Avvik fra budsjett er derfor noe vanskelig å anslå per i dag. 
Vedtak; 
Regnskapsrapport 31.10.2014 blir tatt til orientering. 
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Sak 42/2014 Årsmøte i Frivillighet Norge 

Kjærsti Gangsø representerer SKT på årsmøtet. Styret diskuterte et innspill om å støtte benkeforslag til 
styret og valgkomiteen for å sikre bredere sammensetting. 
Vedtak: 
Studieforbundet støtter alternative forslag på Martin Ulvestad Østerdal som varamedlem og Marit 
Jacobsen som medlem i valgkomiteen på Frivillighet Norges årsmøte 04.12.2014 
  
 

 
Sak 43/2014 Bunadopplæringa, behov for ny avtale  
Styret diskuterte organisering av Bunadopplæringa i forbindelse med at det skal skrives ny 
samarbeidsavtale. Det er ønskelig at medlemsorganisasjonene er tett på, men Studieforbundet må ha 
arbeidsrom for å ta beslutninger slik at drift ikke blir komplisert og stjeler tid. Det er ønskelig å sette 
sammen ei styringsgruppa med bred kompetanse, ikke bare rent bunadfaglig. 
Saken var løftet som drøftingssak og det ble ikke fattet noe vedtak. 
 

 
 
Sak 44/2014 Slagord – veien videre? 
Vedtak: 
Slagord for Studieforbundet kultur og tradisjon; læring – felleskap – demokrati. 
 
 

 
Sak 45/2014 Statsbudsjett, oppsummering og veien videre. 
Reversering av studieforbundskutt innebærer priskompensasjon så total pott er nå over 200 mill. Styret 
diskuterte og analyserte kuttet, mobilisering og veien videre. En konsekvens av 270 medieoppslag fra 
mer enn 100 avsendere er at vår del av frivilligheten har fått en stemme, den frivilligheten som handler 
om deltakelse. Dette er det verd å spinne videre på, f eks i forbindelse med lokalvalg 2015. Det er også 
aktuelt å arrangere en større nordisk konferanse om temaet og knytte til seg viktige samarbeidspartnere 
Norge og i Norden. 
Vedtak: 
Kontoret jobber videre med innhold og samarbeidspartnere for en nordisk konferanse. Frode A Rismyhr 
jobber med å få en debatt om temaet i forbindelse med lokalvalget 2015. 
 
 
 

Sak 46/2014 VOFOs regelverksutvalg. 
Styret ble orientert om vedtak på VOFO sitt representantskapsmøte. Kontoret fortsetter arbeidet med 
organisasjonsnummer og normering av studieplaner. Studieforbundet avventer departementets 
gjennomgang av tilskuddsordningen før vi realitetsbehandler egne interne retningslinjer for fordeling av 
tilskudd. 
Vedtak: 
Styret vil ta en aktiv og offensiv rolle i endringsarbeidet og ber vår representant i Regelverkskutvalget 
følge opp både spørsmål om departementstilknytning og diskusjonen og differensiert vekting av ulike 
læringsarenaer.  
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Sak 47/2014 Handlingsplan 2015-2017, innledende diskusjon 
Utfall av statsbudsjettet gir muligens økonomisk handlingsrom. Styret diskuterte ulike behov som bør 
dekkes hvis det blir mulig.  
Vedtak: 
Styret ber kontoret utarbeide revidert budsjett og tiltak til Handlingsplanen i tråd med debatten i styret. 
 
 

 
Sak 48/2014 Dato for styremøter 2015 
Vedtak: 
Datoer for møter i 2015: Styremøte 13.02,13-14.04,  16.09 og 23.11. Dato for årsmøtet 27.05.2015. 
 
 

Sak 49/2014 Eventuelt 
(Sina Lunde og Kjærsti Gangsø deltok ikke) 
Styreleder orienterte om avtale om lønnsjustering for daglig leder 2014. Avtalen gir samme vekst som i 
Staten, og er lik vekst som for resten av staben. Praksis i Studieforbundet er at styreleder avtaler lønn 
med daglig leder når justering er innenfor ramma av statlig oppgjør. Justering utover det skal tas i 
styremøte. 
Vedtak: 
Styret slutter seg til praksis om håndtering av lønnsjustering for daglig leder 
 
 
Møtet ble avsluttet med julelunsj på Grand Cafe. 
 
 
 
Ved protokollen 
Kjærsti Gangsø 

 
 


