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Referat fra styremøtet 25.09.2018 
Styremøtet var hos VOFO i Akersgata 2 i Oslo kl 11.30-15.00 

Tilstede: Eli Ulvestad (styreleder) Solveig Torgersen Grinder (nestleder) Asbjørn Hjertvik, Anne Lise 

Olsen Anne Schiøtz, Linda Thiis, Kai Roger Vatne ( 1vara)  og Tore Friis-Olsen (2 vara) 

Forfall: Frode Aleksander Rismyhr  

Fra kontoret; Kjærsti Gangsø, Torunn Elise Kveen deltok på telefon i sak 23/2019 

Saksutredning 25.04.2019: 
 

 
21/2019 Godkjenning av innkalling og sakliste 
Vedtak: 
Innkalling og sakliste godkjennes 
 

 
22/2019 Referat styremøtet 25.04.2019 

Vedtak: 
Referat fra styremøtet 25.04.2019 godkjennes 
 

 
23/2019 Orienteringer 
Styret ble orientert om disse sakene: 
a) Status Handlingsplan 2019  
b) Referat fra fylkessamlinga 19-20.09.2019 
c) Arendalsuka, muntlig referat 
d) Status sammenslåing av fylkesledd 
e) Status nytt kursadministrasjonsprogram 
f) Status lokalene i Vågå 
g) Studieforbundet på sosiale medier, status  
 
Vedtak: 
Styret tar informasjonen til orientering 

 
 
24/2019 Regnskapsrapport 31.08.2019  
Styret gikk gjennom framlagt regnskapsrapport. 
Vedtak: 
Regnskapsrapport 31.08.2019 tas til etterretning 
 
 

25/2019 Tilsyn fra Kompetanse Norge  
Gjennomgang av tilsendte tilsynsrapporter og klagen om pålegg på  å endre praksis for bruk av 

tilretteleggingstilskudd. 

Vedtak: 

Foreløpig rapport fra Kompetanse Norges tilsyn tas til orientering. Studieforbundet forbereder endring i 
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praksis på tilretteleggingstilskudd, men gjennomfører planlagte kurs i tråd med gammel praksis så den 

lokale arrangøren ikke mister innvilget tilskudd. 

 

26/2019 Tilretteleggingstilskudd (TRT) endret praksis 
På bakgrunn av tilsyn fra Kompetanse Norge endrer SKT praksis for buk av TRT. I praksis betyr dette å 
gå tilbake til "gammel ordning" med individuell behandling av hver søknad, og ikke ha faste timesatser. 
For kurs der alle deltakerne trenger tilrettelegging gis daglig leder fullmakt til å gi forhøyet 
opplæringstilskudd.  
Vedtak: 
1) Styret godkjenner ny praksis for bruk av TRT redegjort for i saksnotatet 
2) Studieforbundet opprettholder målsetting om å nå en mer mangfoldig målgruppe og fortsetter aktiv 
innsats for å søke eksterne midler. 
3) Styret gir daglig leder fullmakt til bruke opplæringsmidler til å dekke kostnader ved kurs for grupper i 
utenforskap. For 2019 settes tak jfr budsjett post for TRT som utgjør kr 450.000.  
 
  

 
27/2019 Norges Bygdekvinnelag (NBK), mulig medlemskapssøknad 
NBK etterspør mulighet for medlemskap knyttet til usikkerhet framtiden for dagens studieforbund, 
Studieforbundet næring og samfunn. NBK har i dag ca 3.000 kurstimer som vil overføres SKT dersom 
opptak skjer før 1.11.2019 om er frist hos Kompetanse Norge. I så fall må SKT må gjennomføre 
ekstraordinært årsmøte for å få alle formaliteter på plass. 
NBK er akkreditert NGO i UNESCO systemet og har nært samarbeid med flere av våre 
medlemsorganisasjoner.   
Vedtak: 
Styret stiller seg positive til en eventuell medlemskapssøknad fra Norges Bygdekvinnelag, og vil 
umiddelbart innkalle til ekstraordinært årsmøte 31.10.2019 for å imøtekomme overgangsregler mellom 
studieforbund. 

 
 
 

28/2019 Frivillighetsbarometeret 2019  
Presentasjon av frivillighetsbarometeret 2019. Som i 2018 gikk SKT sammen med Funkis og K-stud for 
å kjøpe  flere spørsmål. Barometeret er en befolkningsundersøkelse som gjøres årlig i samarbeid med 
Kantar. Hele frivillighetsbarometeret kan du lese her 
https://www.frivillighetnorge.no/filestore/Dokumenter/Frivillighetsbarometeret2019-04.09.19.pdf 
 
Orienteringssak. 
 
 
 

29/2019 Info fra VOFO  
Konstituert generalsekretær Stian Juell Sandvik besøkte møtet for å orientere om status i saken om 
departementstilknytning og mulig endring i lov og forskrift,  og om den nylig framlagte FAFO- 
undersøkelse. 
 
Orienteringssak 

https://www.frivillighetnorge.no/filestore/Dokumenter/Frivillighetsbarometeret2019-04.09.19.pdf
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30/2019 Styremøtedatoer 2019/2020 
Vedtak: 
3.10 – frist for å sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte (telefon) 
17.10 – kl 18.00-19.00 telefonmøte om statsbudsjett og ny medlemsorganisasjon  
31.10 – kl 09.00-10.00 ekstraordinært årsmøte, telefon 
03.12 – kl 11.00-15.00– styremøte med julelunsj  
4-5.02– styreseminar, 2 dagers. 
16.04 - styremøte i Oslo 11.00 -15.00 
29.05 – årsmøtet i SKT, Oslo 
 
 

 
Ved protokollen 

Kjærsti Gangsø 

 


