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Innkalling ekstraordinært årsmøte 28.11.2022 kl 12.30 
Møtet gjennomføres digitalt 

 
Sakliste; 
1) Godkjenning av innkalling og sakliste 
2) Valg av møteleder, referent og to til å signere protokoll 
3) Endring av vedtektene 
4) Søknader om medlemskap 

 
Styret i Studieforbundet kaller inn til ekstraordinært årsmøte for å behandle vedtektsendring og 
opptak av nye medlemsorganisasjoner. Bakgrunnen er pålegg fra Direktoratet for høyere utdanning 
og kompetanse, HK-dir om at alle organisasjoner som mottar tilskudd skal ha demokratiske 
rettigheter. Studieforbundet kultur og tradisjon har i dag 29 organisasjoner med samarbeidsavtale 
som gir mulighet for å søke kursstøtte, men ikke ha stemmerett på årsmøter. Dette må endres. 
Styret foreslår å endre vedtektene slik at alle regionale og nasjonale organisasjoner som i dag har 
samarbeidsavtale kan bli medlemsorganisasjoner. 
 
Vedlagt ligger forslag til nye vedtekter som ivaretar pålegget og vedtekter for Studieforbundet. .  
Sakspapir om opptak av nye medlemsorganisasjoner ettersendes.  

 
 
Påmelding til post@kulturogtradisjon.no innen15.11.2022 
Alle sakspapir sendes samlet ut til alle som melder seg på sammen med påloggingsinformasjon. 
 

 
 
     Vågå 26.09.2022 
     Med vennlig hilsen 
     Studieforbundet kultur og tradisjon 
     Marit Jacobsen /s/ 
     Styreleder 
           
           

         
       Kjærsti Gangsø 
       Daglig leder  
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Årsmøtet 28.11.2022 
 

Sak 3 Vedtektsendring. 
Vår søsterorganisasjon Kristelig Studieforbund, K-stud har vært i statlig tilsyn og fått følgende 
anmerkning; 
Vedtak  
Vi har vurdert anførslene i tilsvaret. HK-dir mener at K-stud ikke fyller vilkårene for 

utbetaling av tilskudd etter 
forskriften § 7 syvende ledd, ved at studieforbundet utbetaler tilskudd til 

samarbeidspartnere og 
kursarrangører tilknyttet samarbeidspartnere. Se våre vurderinger av anførslene i tilsvaret 

i kapittel 4, i 
vedlagte tilsynsrapport.  

 
Vedtaket omhandler ordningen med samarbeidsorganisasjoner uten stemmerett. HK-dir mener 
det  
strider mot intensjonen med loven, og mener dermed det er brudd på forskriften. 
Det får derfor konsekvens for oss som pr august har 29 organisasjoner med samarbeidsavtale. 
Se hvilke her 
https://www.kulturogtradisjon.no/_files/ugd/4a9374_bb48206d3094442fb8e229ce41d2ad29.pdf 
side 8  

 
Styret i Studieforbundet foreslår å endre vedtektene for å imøtekomme pålegget. Styret 

foreslår også å tydeliggjøre hvem som kan være medlemmer, litt endring på stemmevekt og få 
med hva som skal skje ved en eventuell oppløsning. Styret foreslår at søknader om 
medlemskap fra organisasjoner uten kurstimer avgjøres av styret, men søknader fra 
organisasjoner som skal flytte fra annet studieforbund avgjøres av årsmøtet.  

Paragrafer som omhandler samarbeidsorganisasjoner tas ut.   
 

§3.  MEDLEMSKAP  
1. Medlemmer i Studieforbundet kultur og 

tradisjon er ideelle organisasjoner som virker i 
samsvar med formål og virksomhetside til 
Studieforbundet kultur og tradisjon. For å bli 
medlem må organisasjonene være 
demokratisk oppbygde og ha kursaktivitet med 
minst 500 kurstimer i gjennomsnitt de siste tre 
årene. 
 

2. Søknader om medlemskap avgjøres av 
årsmøtet. 
 

3. Medlemsorganisasjoner som ikke har hatt kurs 
i de siste tre årene vil miste sin status som 
medlemmer. Det er årsmøtet som beslutter 
dette, etter innstilling fra styret. 
 

4. Organisasjoner som har færre kurstimer enn 
500 timer i gjennomsnitt de siste tre årene kan 
søke om samarbeidsavtale. Styret behandler 

Forslag ny tekst: 
1. Medlemmer i Studieforbundet kultur og tradisjon er     
    nasjonale og/eller regionale ideelle organisasjoner     
    som virker i samsvar med formål og virksomhetside   
    til Studieforbundet kultur og tradisjon. For å bli  
    medlem må organisasjonene være demokratisk  
    oppbygde. 
 
2.  Søknader om medlemskap blir avgjort av styret.  
     Søknader fra organisasjoner som flytter fra et  
     annet studieforbund skal avgjøres av årsmøtet. 
 
3. Medlemsorganisasjoner som ikke har hatt kurs i de  
    siste tre årene vil miste sin status som medlemmer.  
    Det er årsmøtet som beslutter dette, etter innstilling  
   fra styret. 
 
4. Organisasjoner som på eget initiativ ønsker å    
    melde seg ut av Studieforbundet kultur og tradisjon  
    må gjøre dette skriftlig innen 1. februar året før  
    medlemskapet opphører.  
 

https://www.kulturogtradisjon.no/_files/ugd/4a9374_bb48206d3094442fb8e229ce41d2ad29.pdf
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søknader om samarbeidsavtale eller opphør 
av slike avtaler. 

 

5. Organisasjoner som på eget initiativ ønsker å 
melde seg ut av Studieforbundet kultur og 
tradisjon må gjøre dette skriftlig innen 1. 
februar året før medlemskapet opphører.  

 
Ved mislighold/misbruk av offentlige midler 
eller brudd på forbundets regler og vedtekter 
kan vedkommende organisasjon ekskluderes. 
Eksklusjon avgjøres av årsmøtet. 

 

    Ved mislighold/misbruk av offentlige midler eller      
    brudd på forbundets regler og vedtekter kan 
    vedkommende organisasjon ekskluderes. 
    Eksklusjon avgjøres av årsmøtet. 
 
 
 
 

§4.  ÅRSMØTET 
1. Studieforbundet kultur og tradisjons høyeste 

organ er årsmøtet. 

2. Medlemsorganisasjonene oppnevner 
delegater med vara til årsmøtet. Stemmene 
vektes etter kurstimer rapportert til 
Kompetanse Norge. 
  0           -      5.000      -    1 stemme 
  5.001    -    15.000      -   2 stemmer  
15.001    -    30.000      -    4 stemmer 
30.001    -    45.000      -    6 stemmer 
45.001    -            -    9 stemmer 

       
Styret møter på årsmøtet med tale- og 
forslagsrett, men har ikke stemmerett. 
Organisasjoner med samarbeidsavtale har 
møte- og talerett på årsmøtet. 

 

§4.  ÅRSMØTET 
1. Studieforbundet kultur og tradisjon sitt 

høyeste organ er årsmøtet. 

2. Medlemsorganisasjonene oppnevner 
delegater med vara til årsmøtet. Stemmene 
vektes etter innrapportert kurstimer. 
0 – 1.000           1 stemme 
1.001- 5 000                      2 stemmer 
5.001 - 10.000    3 stemmer  
10.001 - 20.000    5 stemmer 
20.001 - 40.000     7 stemmer 
40.001 - 60.000               9 stemmer 
mer enn 60.000                10 stemmer 

              Styret møter på årsmøtet med tale- og   
              forslagsrett, men har ikke stemmerett. 

 
§10.  OPPLØSNING 

Spørsmål om oppløsning av Studieforbundet 
kultur og tradisjon kan bare behandles på 
årsmøtet. Forslaget må sendes styret innen 1. 
januar. Det kreves 2/3 flertall for at saken skal 
kunne henvises til endelig behandling på et 
ekstraordinært årsmøte, som holdes innen 3 
måneder. Vedtak om oppløsning krever 3/4 
flertall. 

 

§10.  OPPLØSNING 
Spørsmål om oppløsning av Studieforbundet 
kultur og tradisjon kan bare behandles på 
årsmøtet. Forslaget må sendes styret innen 
1. januar. Det kreves 2/3 flertall for at saken 
skal kunne henvises til endelig behandling 
på et ekstraordinært årsmøte, som holdes 
innen 3 måneder. Vedtak om oppløsning 
krever 3/4 flertall. 

              Ved oppløsning skal eventuelle eiendeler  
              tilfalle nærliggende formål. Valg av formål  
              skal avgjøres av årsmøtet. 

  

 
Forslag til vedtak; 

Forslag til endret tekst på paragraf 3,4 og 10 godkjennes. 
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Årsmøtet 28.11.2022 Saksutredning 
 

Sak 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 
Forslag til vedtak:  
Innkalling og sakliste godkjennes. 
 
 

 
Sak 2 Valg av møteleder, referent og to til å signere protokoll 
Forslag til vedtak:  
Legges fram på møtet 
 

 

Sak 3 Vedtektsendring. 
Vår søsterorganisasjon Kristelig Studieforbund, K-stud har vært i statlig tilsyn og fått følgende 
anmerkning; 
Vedtak  
Vi har vurdert anførslene i tilsvaret. HK-dir mener at K-stud ikke fyller vilkårene for 

utbetaling av tilskudd etter 
forskriften § 7 syvende ledd, ved at studieforbundet utbetaler tilskudd til 

samarbeidspartnere og 
kursarrangører tilknyttet samarbeidspartnere. Se våre vurderinger av anførslene i tilsvaret 

i kapittel 4, i 
vedlagte tilsynsrapport.  

 
Vedtaket omhandler ordningen med samarbeidsorganisasjoner uten stemmerett. HK-dir mener 
det  
strider mot intensjonen med loven, og mener dermed det er brudd på forskriften. 
Det får derfor konsekvens for oss som pr august har 29 organisasjoner med samarbeidsavtale. 
Se hvilke her 
https://www.kulturogtradisjon.no/_files/ugd/4a9374_bb48206d3094442fb8e229ce41d2ad29.pdf 
side 8  

 
Styret i Studieforbundet foreslår å endre vedtektene for å imøtekomme pålegget. Styret 

foreslår også å tydeliggjøre hvem som kan være medlemmer, litt endring på stemmevekt og få 
med hva som skal skje ved en eventuell oppløsning. Styret foreslår at søknader om 
medlemskap fra organisasjoner uten kurstimer avgjøres av styret, men søknader fra 
organisasjoner som skal flytte fra annet studieforbund avgjøres av årsmøtet.  

Paragrafer som omhandler samarbeidsorganisasjoner tas ut.   
 

§3.  MEDLEMSKAP  
6. Medlemmer i Studieforbundet kultur og 

tradisjon er ideelle organisasjoner som virker i 
samsvar med formål og virksomhetside til 
Studieforbundet kultur og tradisjon. For å bli 
medlem må organisasjonene være 
demokratisk oppbygde og ha kursaktivitet med 
minst 500 kurstimer i gjennomsnitt de siste tre 
årene. 
 

Forslag ny tekst: 
1. Medlemmer i Studieforbundet kultur og tradisjon er     
    nasjonale og/eller regionale ideelle organisasjoner     
    som virker i samsvar med formål og virksomhetside   
    til Studieforbundet kultur og tradisjon. For å bli  
    medlem må organisasjonene være demokratisk  
    oppbygd. 
 
2.  Søknader om medlemskap blir avgjort av styret.  
     Søknader fra organisasjoner som flytter fra et  
     annet studieforbund skal avgjøres av årsmøtet. 
 

https://www.kulturogtradisjon.no/_files/ugd/4a9374_bb48206d3094442fb8e229ce41d2ad29.pdf
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7. Søknader om medlemskap avgjøres av 
årsmøtet. 
 

8. Medlemsorganisasjoner som ikke har hatt kurs 
i de siste tre årene vil miste sin status som 
medlemmer. Det er årsmøtet som beslutter 
dette, etter innstilling fra styret. 
 

9. Organisasjoner som har færre kurstimer enn 
500 timer i gjennomsnitt de siste tre årene kan 
søke om samarbeidsavtale. Styret behandler 
søknader om samarbeidsavtale eller opphør 
av slike avtaler. 

 

10. Organisasjoner som på eget initiativ ønsker å 
melde seg ut av Studieforbundet kultur og 
tradisjon må gjøre dette skriftlig innen 1. 
februar året før medlemskapet opphører.  

 
Ved mislighold/misbruk av offentlige midler 
eller brudd på forbundets regler og vedtekter 
kan vedkommende organisasjon ekskluderes. 
Eksklusjon avgjøres av årsmøtet. 

 

3. Medlemsorganisasjoner som ikke har hatt kurs i de  
    siste tre årene vil miste sin status som medlemmer.  
    Det er årsmøtet som beslutter dette, etter innstilling  
   fra styret. 
 
4. Organisasjoner som på eget initiativ ønsker å    
    melde seg ut av Studieforbundet kultur og tradisjon  
    må gjøre dette skriftlig innen 1. februar året før  
    medlemskapet opphører.  
 
    Ved mislighold/misbruk av offentlige midler eller      
    brudd på forbundets regler og vedtekter kan 
    vedkommende organisasjon ekskluderes. 
    Eksklusjon avgjøres av årsmøtet. 
 
 
 
 

§4.  ÅRSMØTET 
3. Studieforbundet kultur og tradisjons høyeste 

organ er årsmøtet. 

4. Medlemsorganisasjonene oppnevner 
delegater med vara til årsmøtet. Stemmene 
vektes etter kurstimer rapportert til 
Kompetanse Norge. 
  0           -      5.000      -    1 stemme 
  5.001    -    15.000      -   2 stemmer  
15.001    -    30.000      -    4 stemmer 
30.001    -    45.000      -    6 stemmer 
45.001    -            -    9 stemmer 

       
Styret møter på årsmøtet med tale- og 
forslagsrett, men har ikke stemmerett. 
Organisasjoner med samarbeidsavtale har 
møte- og talerett på årsmøtet. 

 

§4.  ÅRSMØTET 
3. Studieforbundet kultur og tradisjon sitt 

høyeste organ er årsmøtet. 

4. Medlemsorganisasjonene oppnevner 
delegater med vara til årsmøtet. Stemmene 
vektes etter innrapportert kurstimer. 
0 – 1.000           1 stemme 
1.001- 5 000                      2 stemmer 
5.001 - 10.000    3 stemmer  
10.001 - 20.000    5 stemmer 
20.001 - 40.000     7 stemmer 
40.001 - 60.000               9 stemmer 
mer enn 60.000                10 stemmer 

              Styret møter på årsmøtet med tale- og   
              forslagsrett, men har ikke stemmerett. 

 
§10.  OPPLØSNING 

Spørsmål om oppløsning av Studieforbundet 
kultur og tradisjon kan bare behandles på 
årsmøtet. Forslaget må sendes styret innen 1. 
januar. Det kreves 2/3 flertall for at saken skal 
kunne henvises til endelig behandling på et 
ekstraordinært årsmøte, som holdes innen 3 
måneder. Vedtak om oppløsning krever 3/4 
flertall. 

§10.  OPPLØSNING 
Spørsmål om oppløsning av Studieforbundet 
kultur og tradisjon kan bare behandles på 
årsmøtet. Forslaget må sendes styret innen 
1. januar. Det kreves 2/3 flertall for at saken 
skal kunne henvises til endelig behandling 
på et ekstraordinært årsmøte, som holdes 
innen 3 måneder. Vedtak om oppløsning 
krever 3/4 flertall. 

              Ved oppløsning skal eventuelle eiendeler  
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               tilfalle nærliggende formål. Valg av formål  
              skal avgjøres av årsmøtet. 

  

 
Forslag til vedtak; 

Forslag til endret tekst på paragraf 3,4 og 10 godkjennes. 
 

 
 

Sak 4. Søknader om medlemskap 
Alle organisasjoner med samarbeidsavtale er i utgangpunktet invitert til å bli medlemmer. Som 
foreslått i vedtektene skjerpes kravet om å være nasjonal og/eller regional organisasjon. Merk 
at også stiftelser kan bli med (jfr Voksenopplæringsloven), men da med samme krav til 
geografisk nedslagsfelt. Det er satt frist 26.10.2022 for å gi positivt svar på ønske om 
medlemskap. Sakspapir om hvilke organisasjoner sendes ut etter denne datoen. 
Forslag til vedtak: 
Ettersendes 

 
 


