Protokoll styrebehandling pr e-post
april og mai 2020
Deltagende Styreleder Harald Skarsaune, Kirkelig undervisningsforbund
Espen Kvamen Amundsen, Norges KFUK-KFUM
Merete Hallen, Kristent Interkulturelt Arbeid – KIA
Ole Martin Thelin, Menighetene i Den norske kirke
Doan, Phuc Hau, Det norske Baptistsamfunn
Espen Pedersen, Ungdom i Oppdrag
Åse Mari Kessel, Hekta – trosopplæring for ungdom
1. vara Terje Solberg, Den Evangelisk Lutherske Frikirke

INTERESSEPOLITIKK
Sak 31/20 Høring om ny organisering av Vofo
Vofos styre har nedsatt et organisasjonsutvalg som har som mandat er å 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 KD og
KUD. Organisasjonsutvalget har hatt en helhetlig gjennomgang av Vofos organisering og
vil presentere flere forslag til endring på årsmøte 27. mai 2020. Deler av utvalgets
forslag er sendt ut på høring til studieforbundene, og omhandler stemmevekting på
årsmøtet, styresammensetning og organisering av Vofos regioner.
Saken ble behandlet med «svar til alle» på e-post, med svarfrist den 14. april 2020.
Vedtak:

Fastsetting av endelig høringssvar delegeres til styreleder og nestleder ut ifra
tilbakemeldinger fra styret.

K-stud sendte dette høringsinnspillet:
1. Stemmevekting:
K-stud støtter forslaget, og sier ja til at hvert studieforbund skal ha en stemme på
årsmøtet.
2. Styresammensetning:
K-stud støtter forslagene.
K-stud mener det fortsatt bør være 7 styremedlemmer. Å øke vil ikke være
hensiktsmessig – det blir et stort styre som krever mer ressurser fra Vofo og
studieforbund, som heller ikke står i forhold til antall studieforbund som kun er 14.
3. Vofos regioner:
K-stud støtter forslagene, men mener det er behov for en presisering:
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Det bør tydeliggjøres i vedtektene at alle studieforbund har en plass i fylkesutvalgene, og
at de oppnevner en fast representant for en gitt periode. Det er greit at generalsekretær
oppnevner fylkesutvalgene rent formelt, men vi er usikker på om man skal bruker ordet
nominasjon fra studieforbundene, da det er studieforbundene selv som velger og melder
inn sin egen representant.

TILSKUDDSFORVALTNING
32/20 Kompensasjonsordning avlyste og avkortede kurs
Flere har løpende kostnader ved kurs som er avlyst eller har stoppet opp med redusert
timetall med bakgrunn i korona-epidemien. Administrasjonen har jobbet med muligheter
for å kompensere arrangørene for løpende kostnader som de ikke får tilskudd til (ved
avlyste kurs) eller får mindre tilskudd til (ved kurs som har stoppet opp og er redusert i
omfang). Vi har drøftet mulighetene med noen andre studieforbund og har tatt opp
fortolkning og handlingsrom innenfor lov om voksenopplæring med Vofo.
Med bakgrunn i tilbakemeldinger og etter samråd med styreleder legges det fram forslag
om å innføre en kompensasjonsordning. Tidsperioden for ordningen er satt i tråd med
datoen for da Norge ble «stengt ned» med ulike råd og restriksjoner fra myndighetene,
og den sluttdatoen som Kunnskapsdepartementet har satt for unntaksbestemmelsene om
nettkurs og kurs med minst 4 kurstimer. Restriksjonene for hvilke kostnader man kan
søke om midler til, er satt med den hensikt at tilskuddsmidlene kun skal brukes til
direkte kostnader ved kurs, ikke til kursets andel av kostnader til menigheten eller
organisasjonenes egne lokaler eller lønn til faste ansatte. Kompensasjon skal heller ikke
gis med mer midler enn det arrangøren ville fått om kurset ble gjennomført etter
opprinnelig plan.
Saken ble behandlet med «svar til alle» på e-post, med svarfrist den 1. mai 2020.
Vedtak:

Kristelig studieforbund innfører en kompensasjonsordning for løpende
kostnader ved avlyste og avkortede kurs som følge av råd eller pålegg fra
myndighetene i forbindelse med COVID-19, i tråd med vedlagte retningslinjer
og søknadskjema.
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