Referat fra styremøtet 12-13.09.2018
Styremøte og styreseminar ble arrangert i Vågå, på Gammel-Kleppe gardshotell. Styret besøkte
Handverksskolen AS på Dovre og kontoret til Studieforbundet i Vågå sentrum.
Tilstede: Eli Ulvestad (styreleder) Solveig Torgersen Grinder (nestleder) Frode Aleksander Rismyhr,
Anne Lise Olsen, Linda Thiis, Asbjørn Hjertvik og Anne Schøtz (1 varamedlem)
Fra kontoret; Torunn Elise Kveen og Kjærsti Gangsø

Sak 21/2018 Referat fra styremøtet 11.04.2018
Vedtak
Referat fra styremøtet 11.04.2018 ble godkjent.

Sak 22/2018 Referat fra epoststyremøte
Vedtak
Referat fra epoststyremøte august 2018 ble godkjent.

Sak 23/2018 Orienteringer
Styret ble orientert om disse sakene;
* Nettverket av regionale teaterråd
* FNV, årskonferanse i Stockholm 8-9.11.2018
* Teateralliansen, status
* Kulturalliansen, forespørsel om å bidra med administrative oppgaver
* Tiltaksplan 2018, status
* Kontorlokalene i Vågå, mulige endringer
* Frivillighet Norge, status
Vedtak:
Informasjonen ble tatt til orientering

Sak 24/2018 Oppsummering etter årsmøtet 2018
Signert referat var utsendt sammen med kontorets oppsummering av innhold og gjennomføring.
Vedtak:
Styret slutter seg til kontorets oppsummering av årsmøtet og framtidsseinaret, og er tilfreds med
oppmøtet og engasjementet blant medlemsorganisasjonene.

Sak 25/2018 Oppsummering Arendalsuka 2018
Notat om Studieforbundets deltakelse var utsendt på forhånd, sammen med vurdering og kommentarer.
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Vedtak:
Evaluering av årets deltakelse på Arendalsuka tas til orientering. Deltakelsen er positiv og bør
videreføres. Styret ønsker at saken tas opp igjen som ny sak på styremøtet i desember 2018

Sak 26/2018 Regnskapsrapport 30.08.2018
Regnskapsrapport pr 30.08.2018 ble gjennomgått og kommentert.
Vedtak:
Regnskapsrapport 30.08.2018 blir tatt til orientering.

Sak 27/2018 HMS og GDPR i Studieforbundet
Styret fikk utsendt dokument med oppsummering av HMS og GDPR i Studieforbundet.
HMS omhandler personalrutiner og aktiviteter, samt en sårbarhetsvurdering med beskrivelse av tiltak
med tidsplan. GDPR i omhandler personvernerklæring og nye rutiner som beskriver hvordan
Studieforbundet forholder seg til ny lovgivning.
Vedtak:
Styret godkjenner notat om HMS og GDPR, og tar orientering om prosessen til orientering. Det legges
opp rutine på årlig styrebehandling av disse dokumentene.

Sak 28/2018 Høringssvar om framtida for Stiftelsen for folkemusikk og folkedans
Konsulentselskapet Rambøll har utarbeidet en evalueringsrapport om organiseringa av Stiftelsen for
folkemusikk og folkedans (Sff). Studieforbundet er involvert i Sff gjennom arbeidet med kurstilskudd til
folkedans/folkemusikk, halvårsmøte om folkedansen og arbeidet med å re-starte høyskolekurset Norsk
Folkelig Dans. Studieforbundet deltar årlig på Representantskapsmøtet og er derfor invitert til å gi uttale
om valg av framtidig organisasjonsmodell. Det er foreslått 3 ulike modeller i framtidig organisering.
Vedtak:
Studieforbundet ser modell 1 som mest tjenlig for å få dekket egne behov for samordning og
kompetanse innenfor feltet folkedans/folkemusikk. Denne modellen innebærer en styrking av å være
talerør/politisk pådriver. Kontoret ferdigstiller høringssvar basert på notatet og innspill i styremøtet.

Sak 29/2018 Statsbudsjettet 2019/ Evalueringsoppdrag og regionalisering –
framtidige rammevilkår og organisering
Studieforbundene, Vofo og Frivillighet Norge er invitert på møte med Kunnskapsministeren 20.09 for å
bli orientert om endringer i studieforbundsordningen. Dette tolkes til at det kommer endringer i forslag til
Statsbudsjett 2019.
Styret diskuterte ulike alternative scenario og eventuelle konsekvenser av disse.
Det ble ikke fattet noe vedtak i saken.
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Sak 30/2018 Eventuelt
1) Styreverv i FNV;
Vi ber Senterpartiets Studieforbund fortsette å inneha styrevervet i FNV med SKT som vara. Kjærsti
Gangsø ivaretar vervet som vararepresentant. Frode A Rismyhr, Anne Shcøtz og Linda Thiis deltar på
det årlige møtet 8-9.11 sammen med repr fra kontoret.
2) Styremøtedatoer 2018/2019:
17.10.2018 kl 12.00, telefonmøte om statsbudsjett og eventuelle endringer
11.12.2018 kl 11.30-16.00 styremøte i Oslo
14.02.2019 kl 10-15.00 styremøte i Oslo
25.04.2019 kl 09.30-13.30 styremøte i Oslo
28.05.2019 årsmøtet 10.00-16.00
3) Solveig T Grinder orienterte om arbeidet med endringene i strukturen i fag- og yrkesopplæringen

Ved protokollen
Kjærsti Gangsø

3

