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Protokoll styremøte, møte nr. 2-21/22 

Tidspunkt: fredag 17. september 2021, kl. 09:00--11:00 

Sted: Vofos lokaler i Akersgate 41, Oslo 

Til stede: Hege Irene Fossum, Tove Johansen, Ludvig Claeson, Geir Barvik (på Teams den 

første timen), Marit Knutsdatter Strand, Marit Jacobsen, Svein B. Holmen, Astrid 

Liland, Cecilie Hänninen 

Forfall: Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 

Admin: Rune Foshaug, Stian Juell 
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Sak 0  Godkjenning av innkalling og saksliste 

SAKSOPPLYSNING: 
Det er fast sak på styremøtene å godkjenne saksliste og innkalling.  

VEDTAK 
Innkalling og saksliste bekreftet godkjent.  
Enstemmig vedtatt. 

Sak 14 Godkjenning av protokoll fra styremøte 1-2021/22 

SAKSOPPLYSNING 
Det er fast sak på styremøtene å bekrefte godkjennelsen av protokollen fra forrige møte. 
 
VEDTAK 
Protokollen fra styremøte nr. 1- 21/22 bekreftet godkjent.    
Enstemmig vedtatt.  

Sak 15 Statsbudsjettet 2023 

SAKSOPPLYSNING 
Administrasjonen redegjorde for utkast til brev til statsbudsjettet 2023 til Kulturdepartementet og 

til Kunnskapsdepartementet. Utkastene er basert på tidligere innspill fra fagutvalgene. 

Administrasjonen foreslo et nytt punkt i brevet til Kulturdepartementet om å «inkludere 

studieforbundene og kulturfrivilligheten i et nytt kulturløft». 

 
VEDTAK 
Styret vedtok innspillene til statsbudsjettet 2023, inkludert det nye punktet om kulturløftet i innspillet til 
Kulturdepartementet. Styret ga administrasjonen fullmakt til å skrive en forklarende tekst knyttet til dette 
punktet. Styret vedtok at saken om friskolene skulle sendes sammen med de øvrige innspillene i brevet til 
Kunnskapsdepartementet, men at teksten skulle omformuleres slik at det kom fram at det dreier seg om ideelle 
kulturarvskoler. Styret ønsket også at administrasjonen skulle nevne saken om de ideelle friskolene i innspillet til 
Kulturdepartementet. Styret ønsker videre at brevene skulle nevne at det er studieforbund som ventelig kommer til å 
søke om å flytte departementstilhørighet. 
 
Styret anmodet administrasjonen om å utarbeide et kort faktaark om hvordan overgangen av Humanetisk 
forbund fra Studieforbundet Folkeuniversitet (nå studieforbundet Livslang læring) til Studieforbundet kultur og 
tradisjon påvirket fordelingen av kurstimer og kursmidler, og fordelingen mellom departementsområdene. 
Enstemmig vedtatt.  

Sak 16 Godkjenning av fylkesutvalgene i Agder og Nordland 

SAKSOPPLYSNING 

I tråd med regionprosessen skal styret nedsette fylkesutvalgene. Vofo Agder og Vofo Nordland 

har oppnevnt representanter til fylkesutvalgene. 
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VEDTAK 

Styret nedsetter fylkesutvalgene i Vofo Agder og Vofo Nordland. I Vofo Agder ble representanten fra 

Studieforbundet livslang læring Atle Tjorflot erstattet med Torill Rolstad Larsen.   

Sak 17 Styreseminar 

SAKSOPPLYSNING 

Administrasjonen presenterte en skisse til program for styreseminaret. Styreseminaret skal foregå 

på Voksenkollen i Oslo 1.-2. november. 

VEDTAK 

Styret sluttet seg til foreslåtte temaer i skissen til program, og ønsket at administrasjonen sjekker muligheten for 

om noen kan si noe om hvordan studieforbundene blir ivaretatt i prosessen med statsbudsjettet og 

tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet. Styret ønsket et kulturinnslag, og ville at administrasjonen skal lage en kort 

filmsnutt der representanter for studieforbundene presenterer sin organisasjon, noen sentrale problemstillinger og 

muligheter de er opptatt av, herunder forventningene til Vofo. 

Enstemmig vedtatt.   

Sak 18 Handlingsplan 

SAKSOPPLYSNING 

Administrasjonen presenterte handlingsplanen for perioden 2021-23. handlingsplanen tar 

utgangspunktet i Vofos nye strategi for perioden 2021-2025. 

VEDTAK 

Styret tok handlingsplanen til orientering og ga administrasjonen ros for arbeidet som gjøres og for planene 

framover. 

Enstemmig vedtatt. 

Sak 19 Anmodning om en tredje kjønnskategori i regelverket for 

studieforbund 

SAKSOPPLYSNING 

På bakgrunn av at enkelte organisasjoner har tatt opp problemsstillingen knyttet til at 

KursAdmin2 ikke åpner for en tredje kjønnskategori, ønsket administrasjonen en diskusjon om 

hvordan Vofo skal jobbe videre med denne saken. 

VEDTAK 

Styret mente at Vofo kan nevne for departementene at dette var en problemstilling, men at saken først og fremst 

måtte finne sin løsning nasjonalt (og i nasjonalt regelverk). Vofo skal ikke sette seg i førersete i denne saken. 

Enstemmig vedtatt. 
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Sak 20 Interessepolitikk 

SAKSOPPLYSNING 

Administrasjonen redegjorde for de interessepolitiske sakene som hadde blitt jobbet med siden 

sist styremøte, utover innspillene til statsbudsjettet 2023. Det ble redegjort for følgende saker: 

Tilskuddet fra Kulturdepartementet over tippemidlene, for de to seminarene Vofo har avholdt 

om partiprogrammene og valget 2021, for prosessen rundt statsbudsjettet som nå har blitt flyttet 

fram fra 13. til 12. oktober, for innspillene til alternative statsbudsjett, om Arendalsuka, om møte 

med HK-direktoratet, om Epale (European Platform for Adult Learning) der Vofo har blitt 

Epale-ambassadør, og om det administrative møte i Kompetansepolitisk råd. 

 

VEDTAK 

Styret tok redegjørelsen til orientering. Administrasjonen tar med seg innspillene i det videre arbeidet. 

Enstemmig vedtatt. 

Sak 21 Status region 

SAKSOPPLYSNING 

Administrasjonen redegjorde for status i arbeidet med ny regional struktur. 

VEDTAK 

Styret tar redegjørelsen til orientering. 

Enstemmig vedtatt. 

Sak 22 Halvårsregnskap 

SAKSOPPLYSNING 

Administrasjonen presenterte halvårsregnskapet.  

VEDTAK 

Styret tar presentasjonen til orientering, og ga uttrykk for ønske om at prognoser for året innarbeides i 

saksframlegget. 

Enstemmig vedtatt.  
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