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Protokoll styremøte, møte nr. 5-21/22 

Tidspunkt: Torsdag 16. desember 2021, kl. 09:00--12:30 

Sted: Teams 

Til stede: Hege Irene Fossum, Tove Johansen, Ludvig Claeson, Geir Barvik, Marit Jacobsen, Astrid 

Liland, Cecilie Hänninen 

Forfall: Marit Knutsdatter Strand, Svein B. Holmen 

Admin: 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 33 Godkjenning av protokoll fra styremøte 4-2021/22 og 5-2021/22 
 

SAKSOPPLYSNING 

Det er fast sak på styremøtene å bekrefte godkjennelsen av protokollen fra forrige møte. 

VEDTAK 

Protokollen fra styremøte nr. 4-21/22 og 5-21/22 bekreftet godkjent. 

Enstemmig vedtatt. 

Sak 35 Vofo og veien videre  
 

SAKSOPPLYSNING 

Styret behandlet sak 25 Årsmøtets vedtak om Kompetanseforbundet i styremøte nr. 3-21/22. Styret 

ba om at saken diskuteres i fagutvalgene, og at innspillene derfra danner grunnlag for en diskusjon 

på neste styremøte 16. desember.   

Fagutvalgene har diskutert saken og kommer ikke med noen konkrete forslag til videre oppfølging, 

men skisserer ulike forslag. KD-utvalget mener dannelsen av Kompetanseforbundet handler å 

formalisere deres samarbeid for kompetansestyrte arbeidsrelaterte kurstilbud innenfor sin del av 

ordningen, og at det er ment som et supplement til Vofo. Studieforbundene i KUD har reagert på at 

man ikke har brukt samarbeidsmidlene til å styrke Vofo og det regionale apparatet, prosessen med 

etableringen og at det er en svekkelse av Vofo interessepolitisk. (Referat fra utvalgsmøtene ligger 

vedlagt).  

Studieforbundet kultur og tradisjon har sendt inn forslag til tiltak de mener er hensiktsmessig, 

forslagene viser utålmodigheten i enkelte studieforbund (Brevet fra studieforbundet ligger vedlagt).  

Regionene har uttrykt bekymring over utviklingen på nasjonalt nivå, og utrykker bekymringer for at 

organisasjonen skal gjøre forhastede vedtak. Regionene opplever samarbeidet mellom 

studieforbundene som godt og at de ikke ønsker en utvikling med splittelse av Vofo. 

Styret drøftet et strategisk retningsvalg for Vofo. Retningsvalget vil være førende for hvilke tiltak som 

skal utredes og legges fram for årsmøtet. Etter administrasjonen vurdering er det to mulige retninger 

som utpeker seg: 
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A. Opprettholde Vofos posisjon som det øverste fellesorganet for alle studieforbund. 

B. Legge til rette for at det finnes to parallelle fellesorgan for studieforbund, med ulike 

medlemmer. 

En tydelig retning vil trolig bidra til en mest mulig konstruktiv diskusjon i organisasjonen, ettersom 

dette vil sette fokus på hvilke tiltak som er nødvendig for å oppfylle styrets vedtak. Uten en tydelig 

retning risikerer vi at et flertall av medlemmene bestemmer tiltak, uten at alle de berørte 

medlemmene får mulighet til å delta i diskusjonen på forhånd.  

Begge retningene kan innebære tiltak som krever endringer i Vofos vedtekter, strategi eller 

styresammensetning. Dette er tiltak som uansett må behandles av årsmøtet i Vofo.  

VEDTAK 

Styret hadde en bred diskusjon om retningsvalg for Voksenopplæringsforbundet. Styret vedtar å 

jobbe for å opprettholde Vofos posisjon som fellesorgan for alle studieforbund som ønsker å være 

med i Vofo. Administrasjonen får i oppdrag å gå dialog med samtlige studieforbund om hva som skal 

til for å oppnå dette målet. På styremøtet i januar oppnevner styret et organisasjonsutvalg som skal 

jobbe med veien videre for Vofo. Styret skal også vedta et konkret mandat for utvalget utifra 

følgende skisse:  

• På kort sikt, fram mot årsmøtet i 2022: se nærmere på vedtektsendringer som ivaretar ny 

situasjon, der bestemmelser om valg, stemmevekt og fagutvalg vurderes.  

• På lang sikt, fram mot årsmøtet i 2023: jobbe med organisasjonsforståelse inklusiv 

forståelsen av organisasjonsdemokrati, håndtering av interessekonflikter, overordnet 

strategi, rolleforståelse og arbeidsfordeling mellom Vofo og Kompetanseforbundet og ev. 

ytterligere vedtektsendringer.  

• Forankring av arbeidet, lagbygging og mobilisering vil være en del av hele prosessen.   

• Utvalget skal ta utgangspunkt i forrige organisasjonsutvalgs vurderinger og rapport, og de 

høringssvarene utvalget mottok underveis i arbeidet 

• Arbeidet skal i tillegg til Vofos formål, forankres i Vofos verdier: Åpen, Lærende, 

Inkluderende og Modig 

Enstemmig vedtatt. 

Sak 36 Årsmøte 2022  
 

SAKSOPPLYSNING: 

Årsmøtet 2022 finner sted 24. mai på Røde Kors konferansesenter i Oslo. Styret fastsetter formelle 

frister i tråd med vedtektenes bestemmelser, og setter rammen for årsmøteforberedelsene.   

 

VEDTAK 

Styret ga administrasjonen innspill til  

Forslag til innkalling og formelle frister godkjennes.    

Styret ber administrasjonen utarbeide program for årsmøtet basert på styrets diskusjon.  

Øvrig informasjon tas til orientering  

Enstemmig vedtatt. 
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Sak 37 Jury – Læringsprisen 2022  
 

SAKSOPPLYSNING: 

Under Læringskonferansen som Vofo arrangerer i samarbeid med Frivillighetens år, skal det deles ut 

nasjonal læringspris. Formålet med læringsprisen er å motivere flere voksne til å delta i 

læringsaktiviteter og heve sin egen kompetanse.   

Kriterier for prisen:  

Prisen kan deles ut til en enkeltperson som har benyttet kompetanseheving for voksne som et middel 

for å oppnå en endring i egen livssituasjon, eller til en enkeltperson, gruppe, organisasjon eller 

virksomhet som gjennom sitt engasjement for opplæring av voksne har bidratt til å fremme 

kunnskap, kunnskapsformidling, og gi enkeltmennesker økte muligheter for deltakelse og opplevelse, 

refleksjon og bruk av egen erfaring.   

Prisen består av NOK 20.000,-  

De nominerte er personer, grupper, organisasjoner eller virksomheter som har vunnet læringspris i 

regi av Vofos regioner i 2021. De nominerte kan også være personer, grupper, organisasjoner eller 

virksomheter som ikke har vunnet pris fordi Vofo i den aktuelle regionen ikke har delt ut pris.  

De nominerte er:  

1) Samisk studieforbund  

2) NFF Nordmøre og Romsdal og Sunnmøre Fotballkrets  

3) Magnar Haugen, inspektør i Telemark fengsel, avdeling Skien  

4) Foreningen MAKS (Mestring gjennom Arbeid, Kvalifisering og Språk)  

5) Uka i Ås  

6) Studieforbundet AOF  

7) KABB (Kristent Arbeid Blandt Blinde og svaksynte) 

VEDTAK 

Unntatt offentlighet fram til 24.januar 2021.  

 

Sak 38 Rekruttering av generalsekretær  
 

SAKSOPPLYSNING: 

Saken handler om prosess og rekruteringen av ny generalsekretær.  

 

VEDTAK 
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Styret utsetter saken til styremøte i januar.  

Enstemmig vedtatt. 

 

Sak 39 Interessepolitikk  
 

SAKSOPPLYSNING: 

Administrasjonen orienterte om status i det interessepolitiske arbeidet. Administrasjonen vil 

publisere stortingskomiteenes merknader på hjemmesidene. Administrasjonen orienterte om 

Kulturdepartementets status- og innspillsmøter.  

VEDTAK 

Tas til orientering 

 

Sak 40 Utmeldelse 
 

SAKSOPPLYSNING: 

Studieforbundet AKS og Studieforbundet næring og samfunn har sendt inn brev om 

utmeldelse av Vofo.  Utmeldelsene gjelder fra 31.12.2021, dvs at utmeldingsperioden på 6 

mnd jf VOFOs vedtekter starter å løpe fra 1.1.2022. Studieforbundet AKS og Studieforbundet 

Næring og samfunn vil således være ute av VOFO som medlemmer den 1.7.2022.  

VEDTAK 

Tas til orientering.  

 

Sak 41Godtgjørelse til medlemmer av Vofos fylkesutvalg i Viken 
 

SAKSOPPLYSNING: 

Vofos fylkesutvalg i Viken vedtok tidlig i 2021 følgende satser for møtegodtgjørelse og dekning av 
reiseutgifter til medlemmer av fylkesutvalget:  

• Leder: Fast årlig godtgjøring kr 20 000,- pr år + møtegodtgjørelse pr. oppmøte.  

• Nestleder: Fast årlig godtgjørelse kr 10 000,- pr år + møtegodtgjørelse pr. oppmøte.  

• Medlemmer i fylkesutvalget får kr 1 000,- pr. oppmøte.  

• Reiseutgifter dekkes etter statens reiseregulativ.  

 

VEDTAK 
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Styret godkjenner det lokale vedtaket (Vofos fylkesutvalg i Viken, sak 13/2021) om godtgjørelse og 
dekning av reiseutgifter til medlemmer av Vofos fylkesutvalg i Viken for 2021.  

Enstemmig vedtatt. 
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