
 
 
 
 
 

SAK 1   ÅPNING OG KONSTITUERING      

Styreleder Hege Irene Fossum innleder i saken.  

a. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkallingen ble sendt ut med e-post til medlemmene 01.02.2020. 

Forslag til saksliste 
1. Åpning og konstituering 

a. Godkjenning av innkalling og saksliste 
b. Godkjenning av forretningsorden 
c. Godkjenning av stemmevektfordeling 
d. Valg av møteleder, referenter, 2 protokollundertegnere, 

redaksjonskomite, tellekorps 
2. Årsmelding 
3. Regnskap og revisjonsrapport. 
4. Innkomne saker 
5. Organisasjonsutvalget 
6. Vedtektsaker 
7. Strategiske planer 
8. Medlemskap 
9. Medlemskontingent og budsjett for påfølgende år 

a. Medlemskontingent 2021 
b. Retningslinjer for honorering av tillitsvalgte i Vofo 
c. Søknadsbudsjett 2021 

10. Valg av styre, revisor og valgkomité 
 
 
 

Styrets innstilling 
Innkalling og saksliste godkjennes 
 
Vedtak: 
  



 
 
 
 
 

b. Godkjenning av forretningsorden 

Styreleder Hege Irene Fossum innleder i saken.   

Styrets forslag til årsmøtets forretningsorden: 

 

FORRETNINGSORDEN FOR ÅRSMØTER  

1. Årsmøtet ledes av valgt(e) ordstyrer(e). 

2. Årsmøtet konstitueres med godkjenning av innkalling og dagsorden, godkjenning av 

forretningsorden, godkjenning av representasjon og valg av årsmøtefunksjonærer.  

3. Årsmøtesakene i henhold til godkjent dagsorden behandles med utgangspunkt i 

utsendte dokumenter og muntlig presentasjon og gjennomgang. 

4. Representantene kan ha ordet inntil to ganger til samme sak, første gang inntil 3 

minutter, deretter inntil 1 minutt. Ordstyrer(ne) gjør kjent omfanget av hver enkelt 

sak, bl.a. ved å kunne dele opp større saker i flere. 

5. Under ordskifter om de ulike sakene har  ordstyrer(ne) rett til å foreslå begrensning 

av taletiden for innlegg og eventuelt replikk, og å sette strek med inntegnede 

talere/innlegg. 

6. Alle forslag må framsettes skriftlig ved innsending av e-post til angitt e-postadresse, 

og være undertegnet med forslagsstillers navn og studieforbund. 

7. Forslag kan ikke framsettes etter at strek er satt. Ordstyrer(ne) skal gjøre 

oppmerksom på dette.  

8. Votering i de enkelte årsmøtesaker skjer skriftlig ved innsending av e-post til angitt e-

postadresse. 

9. Løpende beslutninger under de enkelte årsmøtesaker krever absolutt flertall (mer 

enn halvparten av avgitte stemmer). 

10. Beslutning om vedtektsendringer krever 2/3-dels flertall. 

11. Valg skjer skriftlig dersom noen forlanger det og mer enn én kandidat er foreslått. 

Det voteres frem til en person har fått absolutt flertall, ref punkt 9.  

12. Stemmefordeling skjer i henhold til vedtektenes § 2-2 -3 b, c og d. Siste offisielle 

studietimetall rapportert til Statistisk Sentralbyrå vil være det gjeldene. 

Styrets innstilling 
Fremmes på årsmøtet 
 
Vedtak: 
  



 
 
 
 
 

c. Godkjenning av stemmevektfordeling 

Styreleder Hege Irene Fossum innleder i saken.    

Forslag til stemmevektfordeling i henhold til vedtektene § 2-2.3. 
Oppmøte- og representantliste (foreligger til møtet) 

 
Styrets innstilling 
Stemmevektfordeling godkjennes 
Antall studieforbund tilstede: __________ 
Antall deltakere: ______________ 
 
Vedtak: 

  



 
 
 
 
 

d. Valg av møteleder, referenter, 2 protokollundertegnere, eventuell 
redaksjonskomite, tellekorps 

Styreleder Hege Irene Fossum innleder i saken.  

Styrets forslag: 

Møteledere:    Eli Ulvestad og Aleksander Dyrnes  
Sekretærer:    Anne Berit Sveen og Vibeke Sundsbø 
Protokollundertegnere:  Line Hurrød og Kristin Madsen 
Redaksjonskomité:   Kjersti Gangstø, Birgitte Johnsen og Stian Juell (Sekretær) 
Tellekorps:        Mats Grimsgaard og Stian Juell  
 
Styrets innstilling 
Forslag til årsmøtefunksjonærer godkjennes 

Vedtak: 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 

SAK 2 ÅRSMELDING 
 
Styret legger frem forslag til årsmelding for 2019 som rapport på arbeidet som er gjort i 

årsmøteperioden.  

 

Dokument: Årsmelding 2019 

Styrets innstilling 
Årsmelding for 2019 tas til orientering.  
 
Vedtak:



 
 
 
 
 

SAK 3 REGNSKAP OG REVISJONSRAPPORT 
Styret legger frem årsregnskap og balanse for 2019, samt revisjonsrapport. 

 
Dokument: Årsregnskap med revisjonsberetning  

Regnskap mot Budsjett 2019 
 

Styrets innstilling: 
Årsregnskapet 2019 med resultat på kr 429 562, godkjennes.  
 
Revisjonsberetningen tas til etterretning 

 
Vedtak: 

  



 
 
 
 
 

SAK 4   INNKOMNE SAKER 
 
Fristen for å melde inn saker var 27. mars. Det er ikke kommet inn forslag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 

SAK 5 ORGANISASJONSUTVALGET  
 
Styremedlem Kristin Berglann Tronrud innleder i saken.  

Styret nedsatte september 2019 et organisasjonsutvalg som skulle utarbeide forslag til 

hvordan Vofo bør organiseres for å sikre fortsatt relevans som studieforbundenes 

interesseorganisasjon. Bakgrunnen for utvalgets arbeid er blant annet de endringene som 

følger av delingen av tilskuddsordningen til studieforbund mellom Kunnskapsdepartementet 

og Kulturdepartementet. 

Utvalget oversendte april 2020 sin anbefaling til styret til framtidig organisering av 
Voksenopplæringsforbundet. Utvalget har foreslått flere endringer i organisasjonen: 
 

• Stemmevekting - det ble foreslått at hvert studieforbund skal ha én stemme 
 

• Styresammensetning - det ble foreslått at;  

• styret skal bestå av ni (9) medlemmer, inkl ansattes representant 

• begge kjønn skal være representert i styret  

• begge departementstilknytningene skal være representert i styret med minst 
to medlemmer, inkludert styreleder og nestleder 
 

• Ansattes representant teller ikke med ved beregning av kjønnsfordeling eller 
departementstilknytning. 

• Dagens begrensninger på funksjonstid strykes; dvs. at gjenvalg to ganger og 
maksimal funksjonstid på seks år bortfaller. 
 

• Etablering av faste utvalg - det ble foreslått: 

• ett KD-utvalg knyttet til Kunnskapsdepartementets forskrift 

• ett KUD-utvalg knyttet til Kulturdepartementets forskrift 

• regionutvalg for lederne i fylkesutvalgene 
 

• Vofos regioner - det ble foreslått at: 

• de regionale styrene skal erstattes av fylkesutvalg 

• det skal opprettes elleve (11) fylkesutvalg 

• alle studieforbundene som er medlem av Vofo er medlem av fylkesutvalg 

• fylkesutvalgene godkjennes av styret i Vofo etter oppnevning fra 
studieforbundene 

 
Dokument: Organisasjonsutvalgets rapport med vedlegg. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Styrets innstilling: (NB: Styrets innstilling i saken er under forbehold om at 
protokollen fra styremøte nr. 9-19/20 blir bekreftet)  
 
Styret innstiller i tråd med organisasjonsutvalgets forslag med følgende endringer: 
 
• Styresammensetning – styret innstiller på at begge departementstilknytningene skal 

være representert i styret med minst tre (3) medlemmer, inkludert styreleder og 
nestleder  

• Stemmevekting – styret på at hvert studieforbund skal ha én stemme. Det ble i denne 
saken foretatt votering som følger: Seks (6) medlemmer stemte for at hvert 
studieforbund skulle ha én stemme. Ett (1) medlem stemte for en form for vekting. 

• Faste utvalg – styrets innstilling følger sak 6 vedtekter. 
 
Tas til orientering 
 
Vedtak: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

SAK 6 VEDTEKTSSAKER 
 
 
Styremedlem Trond Vegard Sagen innleder i saken. 
 
Vedtektskomitéens har foretatt en gjennomgang av eksisterende vedtekter og Vofos 
retningslinjer og instrukser, og utarbeidet forslag med utgangspunkt i organisasjonsutvalgets 
forslag. Forslagene til endringer av eksisterende vedtekter omfatter bl.a. forhold knyttet til: 
• Valgkomite - det foreslås fem representanter 
• Stemmevekting - det foreslås at hvert studieforbund skal ha én stemme 
• Styresammensetning - det forslås ni medlemmer og at minst tre fra hvert 

forskriftsområde, inkludert styreleder og nestleder. 
• Faste utvalg - det foreslås etablert et regionutvalg, og et utvalg for studieforbund 

tilknyttet Kunnskapsdepartementets forskrift og et for studieforbund tilknyttet 
Kulturdepartementets forskrift   

• Regional forankring - det foreslås etablering av fylkesutvalg 
 
Styret innstilling: (NB: Styrets innstilling i saken er under forbehold om at protokollen fra 
styremøte nr. 9-19/20 blir bekreftet). 
Styret innstiller i tråd med vedtektskomiteens forslag med følgende endringer:  

1. Funksjonstid – styret innstiller på at alle styremedlemmene velges for to (2) år, og 
at halvparten av styremedlemmene er på valg hvert år. Styreleder og nestleder er 
på valg samme år, og de ansatte kan foreta suppleringsvalg i perioden på 
bakgrunn av endringer i ansatte-forhold. 

2. Faste utvalg - styret innstiller på ett utvalg for studieforbund tilknyttet 
Kunnskapsdepartementets forskrift og ett for studieforbund tilknyttet 
Kulturdepartementets forskrift. Det ble i denne saken foretatt votering om 
KD/KUD-utvalgene skulle være eksklusive eller åpne for alle: Seks (6) stemte for at 
de skulle være eksklusive for de studieforbundene som var tilknyttet det 
respektive forskriftsområdet. Ett (1) medlem stemte for at utvalgene skulle være 
åpne for alle uavhengig av forskriftsområde.  

Vedtekter for Voksenopplæringsforbundet 

§ 1-1 Navn og Formål 
Organisasjonens navn er Voksenopplæringsforbundet (Vofo). 

Voksenopplæringsforbundets formål er: 

1. Være interesseorganisasjonen for studieforbundene, nasjonalt og regionalt. 

2. Ivareta fellesoppgaver for studieforbundene og bistå studieforbundene overfor offentlige 
myndigheter og andre. 

3. Være et forum og talerør for voksnes læring og bidra til mangfold og utvikling på feltet. 

§ 1-2. Organisasjon 
Forbundets organer er: 

1. Årsmøtet 



 
 
 
 
 

2. Styret 

3. Valgkomite 

4. Utvalg for studieforbund knyttet til Kunnskapsdepartementets forskrift 

5. Utvalg for studieforbund i knyttet til Kulturdepartementets forskrift 

6. Fylkesutvalg 

7. Regionutvalg 

§ 1-3 Medlemskap og kontingent 
1. Offentlig godkjente studieforbund kan være medlem av Vofo.  

2. Opptak av nye studieforbund som medlemmer godkjennes av årsmøtet.  

3. Medlemmene betaler en kontingent som fastsettes av årsmøtet. 

4. Utmelding skjer skriftlig med 6 måneders varsel. Kontingent betales til og med den dato 
utmeldingen trer i kraft.  

§1-4 Eksklusjon 
En eksklusjon kan bare skje dersom medlemmet bryter med organisasjonens formål eller 
vesentlig misligholder andre grunnleggende plikter fastsatt i vedtektene. 

Eksklusjon krever følgende behandling:  

a. Eksklusjon kan bare vedtas av årsmøtet.  

b. Det er styret som innstiller på slikt vedtak overfor årsmøtet.  

c. Styrets innstilling må være enstemmig. 

§ 2-1 Årsmøte 
1. Vofos høyeste organ er årsmøte.  

2. Årsmøte avholdes senest innen utgangen av mai hvert år.  

3. Innkalling til årsmøtet skjer med minst 3 måneders varsel.  

4. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal sendes styret minst 2 måneder før årsmøtet. 
Sakspapirer til årsmøtet sendes ut fra styret minst 1 måned før møtet.  

5. Årsmøtet skal ordinært behandle:  

a. Årsmelding.  

b. Revidert regnskap, årsberetning og revisjonsrapport.  

c. Innkomne saker.  

d. Saker styret ønsker behandlet. 

e. Strategiske planer.  

f. Medlemskap.  

g. Medlemskontingent og budsjett for påfølgende år. 

h. Vedtektsendringer 

i. Valg av styre, revisor og valgkomité.  



 
 
 
 
 
 

§ 2-2 Valgkomite 
Valgkomiteen består av fem medlemmer, som velges av årsmøtet. Leder velges særskilt av 
årsmøtet.  

Valgperioden er 2 år.  

Styret er valgkomite for valgkomiteen og fremlegger sin innstilling til årsmøtet. 

Begge departementsområder skal være representert i valgkomiteen.  

Styrende organer sammensettes med vekt på kompetanse fra voksnes læring, organisasjon, 
frivillig arbeid, kultur, arbeidsliv, politikk og økonomi. Begge kjønn skal være representert i styre 
og valgkomite 

Årsmøtet fastsetter nærmere instruks for arbeidet i valgkomiteen. 

Dersom myndighetene omorganiserer studieforbundenes tilknytning velges valgkomiteen etter 
den nye organiseringen inntil årsmøte kan fatte nødvendige endringsvedtak i disse vedtektene.  

§ 2-3 – Representasjon og stemmer 
1. Studieforbundene er representert i årsmøtet i henhold til følgende modell:  

a. Hvert studieforbund kan møte med inntil tre representanter med tale- og 
forslagsrett. Hvert studieforbund velger en representant med stemmefullmakt på 
vegne av studieforbundet.  

b. Hvert studieforbundene har en stemme hver.  

c. Studieforbundene kan i tillegg møte med observatører til årsmøtet.  

2. Styret møter med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett.  

3. Alle vedtak – bortsett fra i de tilfeller der vedtektene har annen bestemmelse – krever mer 
enn halvparten av de avgitte stemmer.  

4. For å ha stemmerett ved årsmøtet, må kontingenten for inneværende år være betalt. 

5. Årsmøtet er vedtaksført når det er korrekt innkalt.  

§ 3-1 Ekstraordinært årsmøte  
Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 4 ukers varsel dersom styret eller minst 1/2 av 
studieforbundene skriftlig ber om det. 

Sakspapirer sendes minst 3 uker før møtet.  

§ 4-1 Styret 
1. Styret er organisasjonens høyeste organ mellom årsmøtene, og står ansvarlig overfor 

årsmøtet. For at styremøtene skal være vedtaksføre, må 2/3 av styremedlemmene, 
inkludert leder eller nestleder være til stede.  

2. Styret er ansvarlig for at virksomheten drives i samsvar med vedtektene, strategi- og 
arbeidsplaner og årsmøtets øvrige vedtak.  

3. Styret ansetter generalsekretær og vedtar ansvars- og stillingsinstruks for 
generalsekretæren.  

4. Styret skal møtes minst fire – 4 – ganger pr. år.  



 
 
 
 
 

5. Styret skal bestå av 9 medlemmer og ett varamedlem. Årsmøtet velger 
leder og nestleder, samt 6 styremedlemmer, mens 1 styremedlem med 
personlig varamedlem velges av og blant de ansatte. 

Styreleder og styrets nestleder skal representere hvert sitt departementsområde. Øvrige 
styremedlemmer skal også representere begge departementsområder, slik at det er minst 
to styremedlemmer fra hvert område, i tillegg til leder og nestleder. 

Dersom myndighetene omorganiserer studieforbundenes tilknytning velges styret etter 
den nye organiseringen inntil årsmøte kan fatte nødvendige endringsvedtak i disse 
vedtektene.  

6. Valgperioden er to år, og halvparten av styremedlemmene er på valg hvert år. Styreleder 
og nestleder er på valg samme år. De ansatte kan foreta suppleringsvalg i perioden på 
bakgrunn av endringer i ansatte-forhold. 

7. Styret kan opprette arbeidsutvalg dersom det anses formålstjenlig. 

8. Styret utnevner faste utvalg. 

Faste utvalg: 

• Utvalg for studieforbund knyttet til Kunnskapsdepartementets forskrift, som 
ledes av styrets leder eller nestleder – avhengig av hvilket departementsområde 
vedkommende kommer fra.  

• Utvalg for studieforbund knyttet til Kulturdepartementets forskrift, som ledes av 
styrets leder eller nestleder – avhengig av hvilket departementsområde 
vedkommende kommer fra.  

• Fylkesutvalg 

• Regionutvalg som består av lederne i fylkesutvalgene 

Utvalgene godkjennes av styret etter forslag fra studieforbundene fra det respektive 
departementsområdet. 

Styret kan opprette andre utvalg etter behov. 

§ 4-2 Prokura og tegningsrett 
Generalsekretær har prokura og generalsekretær og styreleder har i fellesskap full tegningsrett. 

§ 5-1 Regional forankring – Fylkesutvalg 
Fylkesutvalg er et fellesorgan for studieforbundene innenfor fylkets grenser. 

Fylkesutvalgene består av regionale representanter fra de studieforbundene som ønsker å delta. 
Hvert studieforbund kan ha en representant med en personlig vararepresentant.  

Fylkesutvalget nedsettes av Vofos styre etter oppnevning fra hvert enkelt studieforbund. 

Fylkesutvalgene rapporterer til Vofos styre, eller den styret bestemmer. 

Fylkesutvalgets formål er  

• å være et rådgivende organ for Voksenopplæringsforbundet. 

• å bidra til godt samarbeid mellom studieforbundene og regionale myndigheter og andre 
aktører innen opplæring, kompetanse, kultur og frivillighet med sikte på økt aktivitet for 
studieforbundene   



 
 
 
 
 
Vofos styre fastsetter nærmere retningslinjer for utvalgene og fastsetter 
økonomiske rammer for utvalgene.  

§ 6-1 Vedtektsendringer 
1. Forslag til vedtektsendringer sendes styret innen 2 måneder før årsmøtet om de skal 

behandles på ordinært årsmøte samme år. 

2. Studieforbundene skal gjøres kjent med forslagene minst 1 måned før årsmøtet. 

3. Vedtektsendringer krever 3/4-dels flertall. 

4. Vedtektsendringer kan kun behandles på ordinært årsmøte. 

§ 7-1 Avvikling 
1. Oppløsning av Vofo kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt 

med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at 
oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et 
avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til 
avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas. 

2. Vofos formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål Vofo arbeider 
for å fremme. 

3. Ingen medlemmer har krav på Vofos midler eller andel av disse.  

4. Sammenslutning med andre foreninger eller deling av Vofo anses ikke som oppløsning. 

5. Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til 
dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. §6-1. Styret skal i 
denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal 
stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra Vofos 
kreditorer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

SAK 7 STRATEGISKE PLANER 
Strategiplan for 2017-2021 ble vedtatt på årsmøtet i 2017 og gjelder for fire 
år. Styret mener det er behov for endringer i strategiplanen i lys av delingen av 
studieforbundene og endringer i voksenopplæringsloven, og foreslår derfor legge inn 
følgende formulering på side 3, avsnitt tre i strategiplan 2017-2021:  

“Etter delingen av tilskuddsordningen må Vofo representere studieforbundene overfor både 

Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet.” 

 

Dokument: Forslag til Strategiplan for Voksenopplæringsforbundet 2017 - 2021 

 
Styrets innstilling 
Styret nedsetter et utvalg som utarbeider ny strategi for neste periode. 

Følgende setning skrives inn i strategiplan 2017-2021: 

“Etter delingen av tilskuddsordningen må Vofo representere studieforbundene overfor både 

Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet.”  

Vedtak: 

  



 
 
 
 
 

SAK 8 MEDLEMSKAP 
 

Det er ingen søknader om medlemskap. 

  



 
 
 
 
 

SAK 9 MEDLEMSKONTINGENT OG BUDSJETT FOR PÅFØLGENDE ÅR 
 
a) Medlemskontingent 2021 
 
Styret innstiller for årsmøtet at medlemskontingenten fra studieforbundene økes følgende: 

Timesatsen økes fra 0,60 kr til 0,70 pr studietime og at grunntilskuddet økes med kr 300.  

 
Styret har siden 2015 hatt et langsiktig fokus for å styrke VOFO i tråd med 
studieforbundenes behov for en sterk interesseorganisasjon. Medlemskontingenten er et av 
virkemidlene i dette arbeidet.  
 
Medlemskontingenten har følgende struktur: 

1. Et grunntilskudd pr studieforbund på kr 10 800 (endret i 2019) 
2. Tilskudd på kr 0,60 pr innrapporterte studietime (endret i 2019) 
 

Behovet for å styrke Vofos økonomiske plattform og dens forutsigbarhet, er fortsatt tilstede 

og medlemskontingenten er ett av flere tiltak som kan bidra til det.  

Det politiske arbeidet som Vofo gjør sammen med og på vegne av studieforbundene har 

vært og vil være meget viktig fremover. Studieforbundene er avhengig av et sterkt Vofo for 

sikre tilskuddsordningen og gode rammebetingelser for deres arbeid med Kompetanse, 

Kultur og frivillighet.  

 

Studieforbundene står overfor store endringer, som vil kreve et sterkt Vofo både politisk og i 

implementeringsfasen. I tillegg blir det viktig å sikre god oppfølging av plassen vår sektor har 

fått i Kompetansepolitisk råd og styrke Vofos rolle i kultur og frivillighetspolitikken.  

Studieforbundene er ikke bare avhengig av et sterkt nasjonalt Vofo, men og på det regionale 

planet.  

 

Forslaget som fremmes medfører en økning på timesatsen fra kr 0,60 til 0,70 pr. studietime, 

og grunntilskuddet med kr 300. Dette vil utgjøre en inntektsøkning for Vofo på 144 325 kr.  

Forslaget er en videreføring på et arbeid som har et langsiktig perspektiv, og som er 
forankret i vedtatte strategi for perioden 2017 – 2021. 
 
Dokument: Forslagets konsekvenser for studieforbundene 
 
Styrets innstilling 
Styrets forslag til medlemskontingent for 2021 godkjennes 

Vedtak:  



 
 
 
 
 

b) Retningslinjer for honorering av tillitsvalgte i Vofo 
 
Styret legger frem forslag til endringer i retningslinjer for honorering av tillitsvalgte i 
Vofo. 
 
Styrets innstilling: 

Retningslinjene omfatter:  

• Styreleder, styrets nestleder, og øvrige styremedlemmer (inkludert møtende 
varamedlemmer). 

• Leder og medlemmer av utvalg oppnevnt og nedsatt av styret, der honorar er avtalt i 
forkant  

Årlig godtgjørelse til styrets medlemmer: 

• Styreleder kr 75.000,- 
• Styrets nestleder: kr 50.000,-. 
• Styrets medlemmer som møter fast: kr 15.000,- 

Valgkomité 

• Valgkomitéens medlemmer honoreres med kr 3000. Valgkomitéen skal avtale med 
generalsekretær og styrets leder om møteplan i forkant av oppstart av sitt arbeide. 

Reisegodtgjørelse 

• Tillitsvalgte får dekket dokumenterte reise og oppholdskostnader opptil statens 
satser. 

 

Retningslinjer for honorering av tillitsvalgte i Vofo skal opp til årlig revidering.  

Vedtak:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

c) Søknadsbudsjett 2021 
 
Styret legger frem forslag til søknadsbudsjett for 2021 med et foreslått resultat på 5000 
kr.  
 
Generalsekretær Rune Foshaug innleder i saken.  
 
Bakgrunn 
VOFO må, i tillegg til å sende inn innspill til statsbudsjettet 2020, også sende inn søknad og 
budsjett for neste års tilskudd over statsbudsjettet til Kompetanse Norge innen 1. april hvert 
år. Det er utarbeidet et søknadsbudsjett som er oversendt Kompetanse Norge innen fristen. 
Det er tatt forbehold om årsmøtets godkjenning av budsjettet.  
Budsjettet er et rammebudsjett og vil kunne bli endret i årsmøteperioden som følge av 
endelig bevilgning over statsbudsjettet og eventuelle øvrige endringer på inntekts- og 
utgiftssiden.  
 
VOFO søker om et rammetilskudd for 2021 på kr 11 500 000, inkl pris- og lønnsjustering. 
Rammetilskuddet skal bidra til følgende: 

• Styrke Vofo som organisasjon for å kunne bidra i implementering av endringene i 
studieforbundenes tilskuddsordning og tilhørighet, og tilpasse endringene i egen 
organisasjon.  

• Ferdigstille Vofos regionprosess og styrke kompetansen til regionale tillitsvalgte og 
ansatte.  

• Styrke Vofos arbeid med å synliggjøre studieforbundene som viktige kompetanseaktører 
i samfunns- og arbeidsliv og jobbe for at alle Vofo-regionene blir medlem av regionale 
kompetanseråd og regionale forum for frivillighet og ideell sektor .   

• Videreutvikling av Vofos læring og kompetanseprogram for å styrke studieforbundene og 
deres organisasjoner som sterke kompetanseaktører i et livslangt læringsperspektiv.  

• Styrke arbeidet med å dokumentere læringen som skjer i frivillig og ideell sektor  

• Representere studieforbundene i dialog med myndighetene  

• Ivareta relevante fellesoppgaver for studieforbund, slik at deres hverdag blir så effektiv 
og ressursbesparende som mulig.  
 

Det vises til notene for detaljer i budsjettet. 

Dokument: Søknadsbrev for 2021 
Søknadsbudsjett for 2021 med noter  

 
Styrets innstilling:  
Søknadsbudsjett for 2021 med forventet resultat på kr 5 000 kr godkjennes 
 

Vedtak:  



 
 
 
 
 

 
Sak 10 VALG AV STYRE, REVISOR OG VALGKOMITÉ 
 

a) Valg av styre 

Tove Næss Lien fra valgkomiteen  presenterer valgkomiteens innstilling. 

Valgkomiteens innstilling: 

 

Leder 
(ikke på valg) 

Hege Irene 
Fossum 

K-stud 2019-
2021 

Forslag fra K-
stud 

Nestleder 
(ikke på valg) 

Gro Svennebye Studieforbundet AOF 2019-
2021 

Forslag fra 
AOF 

Styremedlem 
(ikke på valg) 

Marit Knutsdatter 
Strand 

Senterpartiets 
studieforbund 

2019-
2021 

Forslag fra 
Senterpartiets 
studieforbund 

Innstilt som 
styremedlem 

Ludvig Claeson Musikkens 
studieforbund 

 Forslag fra 
Musikkens 
studieforbund 

Innstilt som 
styremedlem 

Geir Barvik Folkeuniversitetet  Forslag fra FU 

Innstilt som 
styremedlem 

Svein B. Holmen Funkis  Forslag fra 
Funkis 

Innstilt som 1. 
varamedlem 

Marit Jacobsen Kultur og tradisjon  Forslag fra 
Kultur og 
tradisjon 

Innstilt som 2. 
varamedlem  

Astri Liland Næring og samfunn  Forslag fra 
Næring og 
samfunn 

 
Dersom styrets innstilling i vedtektene om styrets sammensetning vedtas, innstilles Marit 
Jacobsen som styremedlem og Astrid Liland som styremedlem. 
 
 
Dokument:  Valgkomiteens innstilling 
   Styrets CV-er 
 
 
Innstilling:  Valgkomiteens innstilling godkjennes 

Styret 2020-2021: (Alle styremedlemmer protokolleres) 
 
Vedtak: 

 

  



 
 
 
 
 

b) Valg av revisor     

Tove Næss Lien fra valgkomiteen presenterer valgkomiteens innstilling. 

 Forslag: Revisor: AS Revision v/ Jon Inge Solberg 

Dokument: Se punkt a) 

Innstilling:  
Valgkomiteens innstilling til revisor, AS Revision v/ Jon Inge Solberg godkjennes 
 
Vedtak: 
 

c) Valg av valgkomite  

Styret innstiller på følgende: 

1) Valgkomiteen består av 5 medlemmer, inklusiv leder 

2) Sammensetning av valgkomiteen:  
 

• Eli Ulvestad, Studieforbundet kultur og tradisjon (gjenvalg) 

• Tove Næss Lien, Studieforbundet Folkeuniversitetet (gjenvalg)   

• Liv Bakke Kvinlog, Musikkens Studieforbund (ny) 

• Anders Rødberg-Larsen, Idrettens studieforbund (ny)  

• Christian Skyum, Studieforbundet AOF (ny)  

 
Styrets innstilling:  Styrets forslag til valgkomite godkjennes 

    (Valgkomitèens medlemmer protokollføres) 

Vedtak: 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

d) Instruks til valgkomitéen 

Styret foreslår endringer i instruks til valgkomiteen.  

Forslag:  

Retningslinjer for valgkomiteen i Vofo 

 

- Årsmøtet velger valgkomité for påfølgende årsmøteperiode etter innstilling fra styret. 

- Valgkomitéen skal bestå av 5 medlemmer, inkludert leder. 

- Valgkomitéens leder er ansvarlig for valgkomitéens arbeid i henhold til disse 

retningslinjer. 

- Valgkomitéen skal være operativ gjennom hele årsmøteperioden. 

- Valgkomitéen har ansvar for å innhente og vurdere forslag på tillitsvalgte i Vofo: 

o Styreleder 

o Nestleder 

o Styremedlemmer 

o revisor 

- Valgkomitéen skal fremme sine forslag overfor årsmøtet. Valgkomitéens forslag skal 

sendes ut sammen med årsmøtepapirene. 

- Valgkomitéen har et selvstendig ansvar for å vurdere gjenvalg og/eller utskifting av 

tillitsvalgte som står på valg. 

- Valgkomitéen har ansvar for å varsle tillitsvalgte som foreslås til valg/gjenvalg, 

eventuelt ikke foreslås til gjenvalg. 

- Kandidater som valgkomitéen foreslår, skal ha tilknytning til Vofos 

medlemsorganisasjoner (studieforbundene og deres medlemsorganisasjoner) og 

være foreslått av og blant disse. Valgkomitéen kan også selv foreslå kandidater. 

- Valgkomitéen skal i sitt arbeid for å sette sammen et så godt tillitsvalgtapparat som 

mulig legge vekt på: 

o Mangfoldet i medlemsmassen 

o Bredest mulig representasjon 

o Sirkulasjon i tillitsverv 

o Likestillingsperspektiver 

o Regional representasjon 

o Kompetanse innen voksnes læring, frivillig arbeid, kultur, politikk og økonomi 

(ref.  

vedtektene §2-1) 

- Valgkomitéen offentliggjør sin innstilling senest fire – 4 – uker før årsmøtet. 
- Administrasjonen i Vofo utfører sekretariatsoppgaver for valgkomitéen.  

 

 



 
 
 
 
 

 

 

AVSLUTNING 

Møtelederne overrekker ordet til leder, som takker av medlemmer som går ut av styret og 
komiteer samt funksjonærene og deretter avslutter årsmøtet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 


