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Referat fra styremøte 16 september  2015 
Møtet ble gjennomført hos VOFO, Oslo 

Tilstede: Eli Ulvestad (leder), Anne Langmoen, Frode A Rismyhr, Per Haarr, Kjell Helge Moe og 

Tore Friis Olsen (1.vara)  

Forfall: Solveig Torgersen Grinder (nestleder) Endre Kleiveland og Helen Hansen (2.vara) 

Fra kontoret: Kjærsti Gangsø  

 

25/2015 Referat fra styremøtet 27.05.2015  
Vedtak: 

Referat fra styremøtet 27 mai godkjennes. 

 

26/2015 Orienteringer 

Styret ble orientert om disse sakene; 

 Innspill til UDIR sitt yrkesfaglige utvalg, immateriell kulturarv  

 Innspill til KD sitt ekspertutvalg om karriereveiledning  

 Avgitt positiv høringsinnstilling til gitarmakerfaget som nytt lærefag 

 Fagdagane i bunad 10-11.08.2015 

 FNV, årskonferanse og årsmøte 17-19.09.2015 

 FNV, forprosjekt Yngre målgrupper 

 Rådet for folkemusikk og folkedans, fagdager 28-30.10.2015 

 Eli Ulvestad foreslått som styremedlem i Frivillighet Norge  

 NOKUT tilsyn Universitet og høyskoler – mulig konsekvens for våre høyskolekurs  

 Frivillighet Norge – anbefalte prinsipper for godt styresett  

 Frivillhet Norges spørretime, kort orientering 

 Handlingsplan 2015, status for tiltak  

 Endelig avslag Helsedirektoratet, tilskudd til aktivitet for seniorer og eldre 

 Arbeid med statsbudsjettet 2016 

 Status kontoret 

 Status Senter for bygdekultur og Handverkskolen 

 Frode A Rismyhr foredrag hos Studieforbundet natur & mlijø 

Vedtak: 

Informasjonen blir tatt til orientering 
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27/2015 Oppsummering årsmøtet 2015 
Styret oppsummerte årsmøtet med hensyn til organisering, oppmøte og det faglige tilleggsprogrammet. 

Vedtak: 

Styret slutter seg til kontorets positive oppsummering av årsmøtet 2015 

 

28/2015 Regnskapsrapport 31.08.2015  
Styret gikk gjennom framlagt regnskapsrapport 

Vedtak: 

1. Regnskapsrapport 31.08.2015 blir tatt til etterretning. 

2. Informasjonsrådgiverstillingen omgjøres til fast stilling. Sina Bråten Lunde får til bud om stillingen. 

 

29/2015 Søknader om samarbeidsavtale  
Det forelå tre søknader om samarbeidsavtale fra Ravn Formidling, Oslo amatørbryggerlaug og 

Fagurmakerne i Norge. 

Vedtak: 

Styret godkjenner samarbeidsavtale med Ravn Formidling, Oslo amatørbryggerlaug og Fagurmakerne i 

Norge. 

 

30/2015 Medlemskap i VIRKE 

Vedtak: 

Studieforbundet kultur og tradisjon melder seg inn i Virke og kjøper tilgang til Virke Pluss. 

 

31/2015 Voxmidler, basiskompetanse i frivilligheten , BKF  
BKF skal styrke voksnes grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, data og muntlig norsk. 
Regjeringen har satt av 10 mill til frivilligheten, søknadsfrist er 01.10.2015 
Vedtak 
Studieforbundet søker om støtte til flere  BKF-kurs 2015/2016 i samarbeid med Den mangfaldige scene, 
Vågå Husflidslag og teatergruppa HotPot i Vågå. 

 

32/2015 Prosjekt "teaterinstruktøropplæring" 

Styret diskuterte mandat og samansetting av styringsgruppe for det 3-åroge prosjektet som er støtta 

med 500.000 frå Kulturdepartementet i 2015.  

Vedtak: 

1) Styret godkjenner mandat for styringsgruppa; "Styringsgruppa skal utrede behov for en felles 

teaterinstruktøropplæring på vegne av de nasjonale teaterorganisasjonene i Norge. Oppdraget skal 

følge søknaden sendt KD som del av "Teateralliansen". I oppdraget ligger å definere innhold, økonomi 
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og organisering. Styringsgruppa skal spesielt vurdere mulighet og ønske om nivå, herunder utdanning 

med studiepoeng eller fri kursrekke. Styringsgruppa forholder seg til prosjektleder, rapporten skal 

leveres til styret i Studieforbundet innen årsmøtet 2016." 

2) Styret godkjenner sammensetting av styringsgruppa for felles teaterinstruktøropplæring; Kjærsti 

Gangsø, leder, Åshild Mjelde Nordås, Frode  A Rismyhr, Heljar Berge og Janne Aasebø Johnsen 

(Helen hansen som vara) 

 

33/2015 Kulturalliansen 

Styret fikk orientering om arbeidet med en mulig overbygning på det frivillige kulturfeltet. Dette er 

nybrottsarbeid, og mye uklart og lite utredet. Det er gitt 1 million fra Kulturdepartementet til arbeidet som 

ledes av Eli Ulvestad frå Noregs Ungdomslag og styreleder i Studieforbundet. 

Vedtak: 

Styret slutter seg til notat framlagt i styremøtet 16.09. Styret ønsker at Studieforbundet skal delta aktiv i 

arbeidet med å etablere en ny overbygning for det frivillige kulturlivet. 

 

 
 
Ved protokollen 
Kjærsti Gangsø 

 
 


