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ÅRSMØTE 27.03.19
Quality Airport Hotell, Stjørdal
1.

SAKLISTE ÅRSMØTE 2019

1. Konstituering.
a)
b)
c)
d)
e)

godkjenning av innkalling
godkjenning av sakliste
valg av møteleder
valg av referent
valg av to representanter til underskriving av protokoll

2. Årsmelding.

3. Regnskap og revisjonsrapport.

4. Innkomne forslag.

5. Medlemskontingent, budsjett og handlingsplan 2019

6. Valg av styre, revisor og valgkomite.

2

2.

MELDING OM VIRKSOMHETEN I 2019

2.1 TILLITSVALGTE
Valgt på årsmøtet 2018
Navn og studieforbund
Styret
Svein Svensson
FUNKIS
Kari Engen
Musikkens studieforbund
Ann-Kristin Emblem
Studieforb. Folkeuniversitetet
Nina Novik
Studieforbundet AOF
Arnt Stavset
Studieforb. kultur og tradisjon
Varamedlemmer
Line Thorsen
Musikkens studieforbund
Ole Jørgen Dekkerhus
FUNKIS

Verv til
Styreleder t.o.m. årsmøtet 2020
Styremedlem
t.o.m. årsmøtet 2020
Styremedlem
t.o.m. årsmøtet 2020
Styremedlem
t.o.m. årsmøtet
2019
Styremedlem t.o.m. årsmøtet 2019

Varamedlem
t.o.m. årsmøtet 2019
Varamedlem t.o.m. årsmøtet 2019

Andre
Bjørn Finanger

Revisor t.o.m. årsmøtet 2019

Valgkomite
Marit Nandrup-Pettersen
Ragnhild Dahl
Torkild Lønvik

t.o.m. årsmøtet 2019
t.o.m. årsmøtet 2020
t.o.m. årsmøtet 2021

2.2 ADMINISTRASJON
Voksenopplæringsforbundets sekretariat er lagt til Trøndelag
fylkeskommune, avdeling Utdanning. Kontorsted er i Fylkets Hus,
Seilmakergata 2, Steinkjer.
Personalsituasjonen har i årsmøteperioden vært i tråd med
samarbeidsavtalen mellom tidligere Vofo N-T og Nord- Trøndelag
fylkeskommunen. Det er Arne Jostein Vestnor som har fungert som
regionkonsulent under hele årsmøteperioden.
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2.3 FORHOLDET TIL FYLKESKOMMUNALE, KOMMUNALE OG
STATLIGE INSTANSER I FYLKET
Samarbeidsavtale med fylkeskommunen
Vofo Nord- Trøndelag har i lengre tid hatt en samarbeidsavtale med
fylkeskommunen. Den ble reforhandlet i 2002. Avtalen sikret Vofo støtte til å
løse merkantile og administrative oppgaver knyttet til
voksenopplæringsfeltet. Denne oppgaven ble lagt til Avdeling for
videregående opplæring i fylket. Avtalen er ikke reforhandlet i forbindelse
med sammenslåing av fylkeskommunene, men fylkeskommunen har fulgt
opp på samme nivå i 2018.
Avdelingens administrasjon har fra 2003 tildelt Arne Jostein Vestnor
oppgaven som regionkonsulent for VOFO inn i sin stilling i fylkeskommunen.
Tilskudd til studieforbundene
Fylkeskommunene i Nord-/ og Sør- Trøndelag fylkeskommune hadde ulike
løsninger for tilskudd til studieforbundene. I sør kunne studieforbundene
arrangere teorikurs for praksiskandidater og deltagerne få dekt kostnadene
av fylkeskommunen. I nord var det et timetilskudd til studieforbundene.
Etter en del runder ble det avklart at tilskuddene ble videreført i 2018.
Samarbeidsavtale mellom frivillig sektor og fylkeskommunen
Det er laget en samarbeidsavtale mellom frivillig sektor og fylkeskommunen. Svein
Svensson har vært Vofo sin representant i dette arbeidet. Videre arbeid er under
avklaring med fylkeskommunen. I oppdraget til denne gruppen ligger blant annet å
arrangere en årlig frivillighetskonferanse.

Kommunale og statlige instanser
Det har ikke vært samarbeid med kommuner eller Fylkesmannens kontor
dette året.

2.4 STYRETS ARBEID
Møtevirksomhet
Det er i 2018 avholdt 5 styremøter og behandlet 39 saker.
Styremøtene har vært holdt i møtelokaler på Fylkets Hus i Steinkjer, Kimen i
Stjørdal og i Kulturhuset Isak i Trondheim.
Noen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

av hovedsakene som styret har arbeidet med i 2018
Oppfølging av arbeidet med «Ny organisasjon»
Styrets rolle
Temadag med studieforbundene og medlems.org. vår og høst 2018
Trøndelagsplan samling og høringsuttalelse
Kompetansestrategi
Årsmøte og årsmøtesaker
Avtale Vofo og fylkeskommunen
Tilskudd studieforbund
Oppfølging av handlingsplanen
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•
•
•

Innspill til folkehelsemeldingen
Læringsdagene
Æresprisen Kunnskapens tre for 2018

Møter og representasjon eksternt
• Årsmøte Vofo sentralt
• Representantskapsmøte Vofo sentralt
• Regionsamling Vofo
• Møter om Kompetansestrategi med fylkeskommunen
• Frivillighetskonferansen med fylkeskommunen
• Møter om kulturstrategi med fylkeskommunen

2.5 Årsmøtet Vofo Trøndelag
Årsmøtet 15. februar 2018 var historisk. Det var det første årsmøtet i Vofo
Trøndelag. Sammenslåing av Vofo Sør- Trøndelag og Vofo Nord- Trøndelag
skjedde tidligere samme dag. Svein Svensson ledet årsmøtet trygt gjennom
sakene som skulle behandles.
Det var i alt 18 deltakere på årsmøtet. 7 av 14 aktive studieforbund var
representert gjennom deltagerne. Ingen konsultative medlemmer møtte.
Studieforbundene som var representert: Studieforbundet FUNKIS,
Studieforbundet AOF, Studieforbundet Folkeuniversitetet, Studieforbundet
Kultur og tradisjon, Musikkens studieforbund, Kristelig Studieforbund (KStud) og Idrettens studieforbund. I tillegg møtte representanter fra Vofo
Sentralt.
Det ble mest meningsutveksling rundt temaene medlemskontingent og
tilskudd fra fylkeskommunen. Det var ulike ordninger på det i de to tidligere
regionene.
Vofo sentralt gratulerte med ny region og informerte om blant annet
regionreformen som er i gang på landsbasis i Vofo organisasjonen,
utfordringer med foreslåtte kutt i tilskuddsordningene til voksenopplæring
og behovet for et tett samarbeid med fylkeskommunene i forbindelse med
regionreformen og ny oppgavefordeling.
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2.6 LÆRINGSDAGENE
Læringsdagene ble en del av et høstmøte med studieforbundene og deres
medlemsorganisasjoner. Her ble studieforbundene presentert
Kompetansepuss ordningene og det
ble lagt opp til gjennomgang og
plenumsdiskusjon rundt
studieforbundenes verdigrunnlag og
arbeid opp mot fylkeskommunens
målsetninger, sett opp mot egne
målsetninger.
Arne Jostein Vestnor ble tildelt
æresprisen Kunnskapen tre på
arrangementet. Årets prisvinner kan
se tilbake på mange år som aktiv
bidragsyter i arbeidet med Voksnes
læring.
Han startet sin karriere i
Studieforbundet AOF på Steinkjer på
nittitallet. Etter hvert ble han fast
ansatt i fylkeskommunens avdeling
for utdanning der han i alle år har
stelt med fagutdanning.
Fra 2003 har han som del av sin stilling i fylkeskommunen, vært konsulent i
Nord- Trøndelag Vofo, og er altså fra 1/1 2018 vår rådgiver i Vofo Trøndelag.
Han har gjennom alle disse årene med skiftende styrer i Vofo, og stadige
endringer i studieforbundenes situasjon i vårt fylke, vært vår dedikerte
medarbeider og sikret kontinuiteten i arbeidet for Voksnes læring. Vi håper å
beholde han i mange år framover.
En særlig verdifull innsats har han gjort dette året med å redde
fylkestilskuddet til studieforbundene gjennom sammenslåingsprosessen i
fylkeskommunen.
Arne Jostein Vestnor er en svært verdig vinner av årets Kunnskapens tre.

2.7 ARBEIDET MED HANDLINGSPLANEN 2018
Styret har i 2018 hatt handlingsplanen som et styrende dokument, og
arbeidet med mål om å fullføre foreslåtte tiltak. Kapittel 2 gjenspeiler også
styrets arbeid med handlingsplanen.
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Handlingsplan for 2018 – årsmøtet 2019
Vofo Trøndelag vil:
Skape et godt klima for samhandling i styret og i forhold til alle ansatte og
tillitsvalgte i våre ledd i regionen
✓ Felles temasamling med studieforbund og deres medlemsorganisasjoner 4.juni
✓ Felles temasamling med studieforbund og deres medlemsorganisasjoner 14.
november
✓ Deltagelse på Frivillighetskonferansen
Arbeide aktivt for å få til en positiv avklaring av administrasjonsressursen i
nært samarbeid med fylkeskommunen og VOFO sentralt.
✓ Søkt og mottatt tilskudd fra sentralt til en egen Trøndelagsmodell.
✓ Ressurs fra Trøndelag fylkeskommune er midlertidig ok.
Arbeide aktivt for å beholde og helst styrke fylkeskommunens bevilgning til
timetilskudd til studieforbundene
✓ Samling 4. juni. Grunnlagsarbeid som brukes videre i arbeidet for å styrke
studieforbundene og Vofo sin rolle.
✓ Dokument oversendt til ledergruppen i Avd. Utdanning (Delvis med grunnlag i
arbeid som er gjort i styret og i fellessamlinger).
✓ Tilskudd til studieforbund videreført i 2018
Markere Vofo Trøndelag som en aktiv opplæring- og kulturorganisasjon i fylket
✓ Deltatt på samling Kultur og frivillighet (FK).
✓ Deltatt på samling om Kompetansestrategien – Vofo i paneldebatt.
✓ Deltatt i arbeidet med kompetansestrategi
✓ Bred og aktiv deltagelse på Frivillighetskonferansen.
Skape felles møteplasser for studieforbundene
✓ Samling 4. juni.
✓ Samling 14. november
✓ Gjennomført årsmøte
✓ Arrangert og markert Læringsdagene
Ta aktivt i bruk sosiale media
✓ Facebook er til en viss grad brukt
✓ Igangsatt utredning om felles satsning på kunnskap sosiale medier er i gang.

Vofo Trøndelag skal bidra aktivt overfor blant annet regionale og lokale
myndigheter for å nå målene som er satt i Nasjonal kompetansepolitisk
strategi 2017-2021, hvor VOFO er en av strategipartene.
✓ Indirekte deltagelse i prosjektgruppe for utarbeidelse av kompetansestrategi for
Trøndelag.
✓ Høringssvar på Trøndelagsplanen
✓ Forberedelse til høringssvar Kompetansestrategi Trøndelag
✓ Forberedelse til høringssvar Kulturstrategi (Balanse)
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2.8 MEDLEMSORGANISASJONER
14 studieforbund var registrert som medlemmer i Vofo sentralt 2018. De har
til sammen ca. 550 medlemsorganisasjoner. Studieforbund som er medlem
av Vofo sin nasjonale organisasjon, og som har registrert
opplæringsvirksomhet i fylket, er også medlem i Vofo i Trøndelag. Fullstendig
nasjonal oversikt er lagt ut på http://www.vofo.no/om-vofo/studieforbund/
Medlemsorganisasjoner
1. Akademisk Studieforbund (AKS)
2. Studieforbundet AOF Norge
3. Studieforbundet FUNKIS
4. Idrettens Studieforbund
5. K-stud Kristelig Studieforbund
6. Musikkens studieforbund
7. Samisk Studieforbund (SOL)
8. Senterpartiets Studieforbund (SpS)
9. Studieforbundet Solidaritet (SO)
10. Studieforbundet Folkeuniversitetet (FU)
11. Studieforbundet kultur og tradisjon
12. Studieforbundet natur og miljø (N&M)
13. Studieforbundet næring og samfunn (SNS)
14. Venstres Opplysnings- og studieforbund (VO)
Studieforbundet næring og samfunn (SNS), nordenfjelske ble avviklet 31.10.2018.

2.9 AKTIVITET I STUDIEFORBUNDENE
Studieforbundene skal etter voksenopplæringslovens § 4 basere sin
opplæringsaktivitet på følgende overordnede mål:
a. Bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for
bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
b. Gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
c. Bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
d. Bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik
møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
e. Styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
f. Være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige
utdanningstilbud for voksne.
De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges fylker, og hvert år
rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.
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SSB legger hvert år frem statistikk basert på studieforbundene sin
studieaktivitet som er tilskuddsberettiget etter Voksenopplæringsloven. I
tillegg arrangerer studieforbundene og medlemsorganisasjonene kurs som
eksempelvis ikke har nok timetall eller antall deltakere for å være med i den
ordningen. Kurs som kommer under andre ordninger som Kompetansepluss
arbeid og Kompetansepluss frivillighet er heller ikke med i denne
statistikken.
Studieforbundene arrangerte til sammen 44 500 tilskuddsberettigede kurs
med nærmere 1 400 000 kurstimer i 2017, viser den nasjonale statistikken.
For første gang siden den nye voksenopplæringsloven trådte i kraft i 2010,
passerte antall kursdeltakere hos godkjente studieforbund 520 000. Som
tidligere år utgjorde kvinner 57 prosent av alle deltakerne.

I Trøndelag har det også vært en positiv utvikling. Antall kurstimer har fra
2011 til 2017 økt med over 17 000. Totalt ble det gjennomført over 152 000
studietimer, som er en betydelig aktivitet i Trøndelag.
Fylke
16 Sør-Trøndelag
17 Nord-Trøndelag
50 Trøndelag

2011
89 017
45 758
134 775

2012
92 813
53 375
146 188

2013
80 632
61 857
142 489

2014
85 655
62 923
148 578

2015
88 012
59 147
147 159

2016
91 687
54 940
146 627

2017
93 046
58 999
152 045

Etter sammenslåingen av Studieforbundet KOR og Musikkens studieforbund
er det Musikkens Studieforbund som står for 25% av studietimene i fylket.
Antall tilskuddsberettige kurstimer fordeler seg slik:
Alle studieforbund studietimer 2017
Musikkens Studieforb./Studieforbundet KOR
Studieforbundet Folkeuniversitetet
Studieforbundet Funkis
Studieforbundet kultur og tradisjon
Studieforbundet Næring og Samfunn
Studieforbundet Solidaritet
Studieforbundet natur og miljø
Idrettens Studieforbund
Kristelig Studieforbund (K-stud)
Arbeidernes Opplysningsforbund i Norge
Akademisk Studieforbund
Senterpartiets Studieforbund
Venstres Opplysningsforbund
Samisk Studieutvalg/Sàmi Oahppolàvdegoddi

152 045
38 308
24 125
22 384
16 208
12 457
11 441
7 503
6 884
4 484
3 918
2 784
1 195
338
16
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Alle studieforbund deltagere 2017
Studieforbundet Folkeuniversitetet
Akademisk Studieforbund
Studieforbundet Funkis
Idrettens Studieforbund
Studieforbundet kultur og tradisjon
Musikkens Studieforbund
Studieforbundet natur og miljø
Arbeidernes Opplysningsforbund i Norge
Kristelig Studieforbund (K-stud)
Studieforbundet Næring og Samfunn
Senterpartiets Studieforbund
Studieforbundet Solidaritet
Venstres Studieforbund
Samisk Studieutvalg/Sàmi Oahppolàvdegoddi
Alle studieforbund

Totalt Trøndelag
9881
7878
6441
6135
4267
4191
3332
2003
1419
1287
192
191
69
9
54139

Antall deltagere har også økt betydelig fra 2011. Totalt var det over 54 000
deltagere på kurs i 2017, som var 7 500 flere enn i 2011. Det presiseres at
dette ikke er unike deltagere. En deltager kan ha deltatt på flere kurs og blir
regnet flere ganger.
Fylke

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

16 Sør-Trøndelag

31 053

33 068

33 122

33 305

33 695

35 108

36 776

17 Nord-Trøndelag

15 514

16 543

16 833

18 223

16 519

17 278

17 363

50 Trøndelag

46 567

49 611

49 955

51 528

50 214

52 386

54 139

3. REGNSKAP OG REVISJONSRAPPORT
Forbundets økonomi er fortsatt tilfredsstillende. Dette ikke minst takket
være samarbeidet med fylkeskommunen som dekker mange av våre driftsutgifter i forbindelse med kontorhold, reisevirksomhet, møteavvikling osv.
Vofo Trøndelag fikk også driftstilskudd fra Vofo sentralt på totalt 250 000,-.
Dette tilskuddet skulle også gå til å drifte en organisasjon etter en modell der
Vofo kunne bruke tillitsvalgte aktivt. De tillitsvalgte og deres organisasjoner,
samt fylkeskommunen, har bidratt med ressurser og frivillig arbeid i 2018.
Det har medført at Vofo Trøndelag har opparbeidet en egenkapital som kan
gi mer handlekraft. Samtidig så må en være klar over at organisasjonen har
vokst, ikke minst i aktivitet og areal. Det vil derfor være nødvendig å ha en
hvis kapital for å møte nye utfordringer og bidra til videre fokus på
kompetanse innen frivillig sektor.
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Forbundet har ingen gjeld eller utestående fordringer. Det vises for øvrig til
vedlagte regnskapstall for 2018, samt revisjonsrapport.

3.1 Regnskap
Vofo Trøndelag Regnskap 2018
Regnskap

Inntekter
Overføring fra Vofo Sør-Trøndelag
Tilskudd fraVofo Sentralt
Kontigenter
Renteinntekter
Sum driftsinntekter
Utgifter
Honorarer/prosjekt "Vofo Trøndelag"
Styremøter
Reise
Gaver/ blomster
Andre møter/allmøter/årsmøte
Drift
Læringsdagene
Regnskap
Bankgebyr
Sum driftsutgifter
Resultat

Bankinnskudd pr 01.01.18
Resultat
Bankinnskudd pr 31.12.18

Budsjett

44 809,22
250 000,00
35 700,00
2 502,00
333 011,22

6
3
9
1
24

800,00
859,00
286,60
108,00
795,38
138,75
1 428,00
7 844,00
119,50

250
70
2
322

000,00
000,00
500,00
500,00

140000
35000

55 379,23

1000
70000
36000
30000
10000
500
322 500,00

277 631,99

0,00

184 309,79
277 631,99
461 941,78

Levanger, 01.02.19
Line Thorsen Bratli

3.2 Revisjonsberetning
Revisjonsberetning legges frem på årsmøtet.
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4. INNKOMNE FORSLAG
1. Honorar tillitsvalgte. Styret foreslår følgende til årsmøtet:
a) Styreleder frikjøpes i 10 % stilling for å arbeide med politiske saker
knyttet til voksnes læring.
b) Det innføres en møtegodtgjøring til styremedlemmer og vara på 400 kr pr
møte.
c) Styremedlemmer som tar på seg utredningsoppgaver utover ordinært
styrearbeid honoreres med kr 400 pr time. Slike oppgaver skal være godkjent
av styreleder.

5. HANDLINGSPLAN, BUDSJETT OG KONTINGENT
5.1 Forslag til handlingsplan for 2019 og frem til årsmøtet
2021
Styret vil foreslå følgende handlingsplan for Vofo Trøndelag.
Forslag til vedtak:
Vofo Trøndelag skal arbeide for å:
 skape et godt klima for samhandling i styret og i forhold til alle ansatte
og tillitsvalgte i våre ledd i regionen
 få til en positiv avklaring av administrasjonsressursen i nært
samarbeid med fylkeskommunen og VOFO sentralt.
 beholde og helst styrke fylkeskommunens bevilgning til timetilskudd
til studieforbundene
 markere Vofo Trøndelag som en aktiv opplæring- og
kulturorganisasjon i fylket
 skape felles møteplasser for studieforbundene
 ta aktivt i bruk sosiale media
 aktivt bidra ovenfor regionale og lokale myndigheter for å nå målene
som er satt i Trøndelagsplanen og Nasjonal kompetansepolitisk
strategi.
 stimulere til kompetansearbeid i studieforbundenes organisasjoner

5.2 Forslag til budsjett for 2019
I styrets forslag til budsjett holdes kontingent for 2019 uendret.
Dvs. antall studietimer foregående år multiplisert med kr 0,50. Beløpet
avrundes til nærmeste hele hundre kroner. Minstesats er kr 700,Konsultative medlemmer betaler kr 700,-.
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Inntekter
Driftstilskudd fylke*1
Kontingent*2
Driftstilskudd stat *3
Tilskudd "Region Vofo Trøndelag" *3

kr
kr
kr
kr

Sum tilskudd og kontingent

kr

70 000,00
40 000,00
260 000,00

370 000,00

Finansielle inntekter
Renteinntekter

kr

Sum total inntekter

kr

2 500,00

372 500,00

Utgifter
Personalkostnader (Lønn
*1/styrehonorar tillitsvalgte)
Oppgaver iht. handlingsplanen - "Region
Vofo Trøndelag" (Frikjøp tillitsvalgte
rettet og aktiviteter)
Inventar 3*
Adm. Utgifter 3*
Gebyr
Rekvisita
Regnskap/revisjon
Gaver
Møter/kurs (styret)
Eksterne møter/kurs/konferanser
Årsmøte
Læringsdagene
Til styrets disposisjon

kr

25 000,00

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

190 000,00
500,00
3 000,00
10 000,00
1 000,00
25 000,00
35 000,00
20 000,00
30 000,00
33 000,00

Sum driftsutgifter

kr

Resultat

kr

372 500,00

0,-

*1 Fylket bidrar med administrative ressurser iht. egen avtale. Bør
reforhandles i 2019.
*2 Etter styrets forslag
3* Vofo sentralt dekker etter avtale inntil en 50% stilling (ca. 300 000,-) etter
regionreformen. Vofo Trøndelag ønsker å administrere midlene selv, og lønne
tillitsvalgte som gjør en jobb i regionen, samt å ha midler til aktivitet. Søkes
sammen med aktivitetstilskudd på 40 000,-, totalt 300 000,-. Forutsetter
fortsatt fylkeskommunal administrativ avtale.
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6. VALG
Styret:
Leder på valg for 1 år:
Styremedlemmer: på valg for en 2-årsperiode.
Varamedlemmer: på valg for 1 år.

Andre utvalg/komiteer:
Revisor: velges hvert år.
Valgkomite: ett nytt medlem velges for 3 år.
Styret viser til innstilling fra valgkomiteen som legges frem på
årsmøtet.
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7. Vedlegg
7.1 Vedtekter Vofo Trøndelag

Vedtekter for Vofo Trøndelag
VEDTEKTER for Vofo Trøndelag
Vedtatt i årsmøte 15.02.18.
§ 1 Formål
VOFO Trøndelag skal
1. være interesseorgan for studieforbundene og deres medlemsorganisasjoner i regionen og et felles forum
for demokratiske og ideelle aktører i voksnes læring
2. arbeide for voksnes tilgang til læring ut fra deres egne forutsetninger, interesser og behov
3. bidra til å styrke det voksenpedagogiske fagfeltet
4. bygge og delta i nettverk for voksnes læring
§ 2 Medlemskap
Studieforbund som er medlem av Vofo`s nasjonale organisasjon og som har registrert
opplæringsvirksomhet i regionen er medlem.
Andre aktører innen voksens læring kan være konsultative medlemmer.
§ 3 Oppgaver
Vofo Trøndelag skal arbeide i henhold til formålet i § 1 og har ellers følgende oppgaver:
1. Være studieforbundenes regionale organisasjons- og serviceapparat.
2. Gjennomføre årsmøte, styre- og/eller arbeidsutvalgsmøter og andre møter i regionen etter behov
3. Arbeide i henhold til sentralt vedtatt strategiplan og egne vedtatte planer.
§ 4 Økonomi og ansvar
Vofo Trøndelag er en egen selvstendig økonomisk og juridisk enhet med ansvar for egen økonomi
gjennom bl.a. fylkeskommunale tilskudd, kontingent og tilskudd etter søknad fra VOFO sentralt og
eventuelt andre.
Styret gir signaturrett og prokura etter behov.
§ 5 Årsmøte
Ordinært årsmøte holdes inne utgangen av mars hvert år.
Melding om årsmøte skal skje med minst fire – 4 – ukers varsel. Forslag som ønskes behandlet på
årsmøtet skal sendes styret senest to – 2 – uker før årsmøtet. Sakspapirer til årsmøtet sendes ut minst én –
1 – uke før møtet.
Årsmøtet skal ordinært behandle:
1. Årsmelding
2. Regnskap, revisjonsrapport og budsjett, herunder kontingent
3. Innkomne forslag
4. Arbeidsplaner
5. Valg av styre, revisor og valgkomité
Studieforbundene er representert på årsmøtet med 2 representanter hver.
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Styremedlemmene møter på årsmøtet med fulle rettigheter, unntatt ved behandling av årsmelding og
regnskap. Konsultative medlemmer kan delta på årsmøtet med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.
Vofo nasjonalt skal inviteres til årsmøtene og har møte- og talerett, men ikke stemmerett.
§ 6 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med minst to - 2 - ukers varsel dersom styret eller minst halvparten
av studieforbundene ber om det. Sakspapirer sendes ut minst én – 1 – uke før møtet. Ekstraordinært
årsmøte kan bare fatte vedtak i saker som er nevnt i innkallingen.
§ 7 Styre
Styret er organisasjonens høyeste organ mellom årsmøtene og står ansvarlig overfor årsmøtet.
Styret er ansvarlig for at virksomheten drives i samsvar med vedtekter, budsjett, planer og øvrige
årsmøtevedtak. Styret er ansvarlig for ansettelse av daglig leder og har arbeidsgiveransvar. Styremøter
avholdes etter behov.
Styret skal bestå av leder og 4 styremedlemmer. Det skal i tillegg være 2 varamedlemmer. Styremedlemmer
(inkl. leder) velges for to år av gangen og slik at ikke alle er på valg samtidig. Varamedlemmer velges for
ett år av gangen.
§ 8 Kontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet.
§ 9 Vedtektsendringer
Forslag om vedtektsendringer sendes styret innen 31. januar om de skal behandles på ordinært årsmøte
samme år.
Vedtektsendringer krever 2/3-dels flertall i årsmøtet.
Eventuelle avvik fra mønstervedtektene som ønskes vedtatt av regionenes årsmøter skal godkjennes av
Vofo sentralt v/styret.
§ 10 Avvikling
Spørsmål om eventuell avvikling og oppløsning kan bare avgjøres av årsmøtet etter forslag fra styret eller
2/3-del av studieforbundene, innsendt innen 31. januar behandlingsåret.
Vedtak om oppløsning må fattes på to årsmøter – hvorav det ene kan være ekstraordinært – og krever
2/3 dels flertall for å være gyldig. Overskytende midler går til studieforbundene med
medlemsorganisasjoner.
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