Protokoll styremøte
Dato
Klokkeslett
Sted

Fredag 14. september 2018
Kl. 09.00 – 14.00
Rådhusgaten 1-3 i Oslo, møterom Borg

Til stede

Styreleder Harald Skarsaune, Kirkelig undervisningsforbund
Maria Greenberg Bergheim, Kristent Interkulturelt Arbeid – KIA
Doan, Phuc Hau, Det norske Baptistsamfunn
Åse Mari Kessel, Hekta – trosopplæring for ungdom
Espen Pedersen, Ungdom i Oppdrag
Ole Martin Thelin, Menighetene i Den norske kirke
1. vara Annika Filtvedt, Pinsebevegelsen

Meldt avbud Espen Kvamen Amundsen, Norges KFUK-KFUM
Fra administrasjonen møtte daglig leder Hege Irene Fossum
Doan innledet med bibelord og bønn.
Oppsatt møte i juni ble avlyst, og innmeldte saker behandlet under septembermøtet.

00/18 Godkjenning av innkalling, dagsorden og sakspapirer
Vedtak:

Innkalling, dagsorden og sakspapirer godkjennes

ORGANISASJON
25/18 Godkjennelse av protokoll
Høringsprotokollen fra 15.3.2018 er behandlet og godkjent av daværende styre via
e-post.
Vedtak:

Styret bekrefter at protokollen fra styremøtet den 15.3.2018 er godkjent.

26/18 Konstituering
I henhold til vedtektene skal styret konstituere seg selv med valg av nestleder.
Vedtak:

Maria Greenberg Bergheim gjenvelges som nestleder.
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27/18 Styrets arbeidsform og styreinstruks
Styret gjennomgikk dokumentene styrets arbeidsform og styreinstruks.
Om styrets arbeidsform:
Styret ønsker fortsatt å bli invitert med når K-stud har stand på arrangement i regi av
organisasjonen de representerer i styret. Styret ble oppfordret til å melde seg på Årets
kurs 2019. Møteplan 2018/19 ble fastsatt i sak 28/18.
Vedtak:

Styret legger styreinstruksen til grunn for sitt arbeid, sammen med øvrige
styringsdokumenter i organisasjonen.

28/18 Møteplan
Vedtak:

Følgende møtedatoer for inneværende styreperiode legges inn i «Styrets
arbeidsform»:
5.6.18
Møtet avlyst, sakene utsatt til september
14.9.18 kl 09.00 – 15.00
30.11.18 kl. 09.30 -13.30. Avsluttes med julelunsj kl 14.00
28.1.19 kl. 10-14
18.3.19 kl. 10-14
9.5.18
Årsmøte
Første styremøte i neste styreperiode settes til den 3.6.19.

29/18 Årsmøtet 2018
Styret ble invitert til å evaluere årsmøtet og fagdelen, og trakk fram disse momentene:
- Årsmøtet var godt forberedt og tilrettelagt.
- Fagdelen er en viktig del av årsmøtet.
- Det er positivt med «trangere» lokaliteter i Kirkens Hus enn på hotellet vi har
benyttet tidligere, for da er man mer samlet slik at det er lettere å bygge nettverk.
- Må ha en talerstol tilgjengelig til å legge fra seg manus, et bord er for lavt.
- Gi klar beskjed på slutten at nyvalgt styre må bli igjen for å ta bilde, så ingen går.
Vedtak:

Protokollen fra K-Studs årsmøte 2018 tas til etterretning.
Styret slutter seg til evalueringen staben har gjort og er godt fornøyd med
gjennomføring og innhold.

30/18 Årsmøtet 2019
Styret drøftet årsmøteprogram og et forslag fra ledelsen i Pinsebevegelsen om å initiere
en felles årsmøtedag med flere organisasjoner, for at det ikke skal bli så mange dager
man må delta på ulike årsmøter.
Styret fremhever viktigheten av å ha en fagdel i tilknytning til årsmøtet, og ser møtet i
sin helhet som en viktig arena for profilbygging. Flere forslag til aktuelle foredragsholdere
kom fram under møtet, og administrasjonen ble bedt om å vurdere sammensetningen av
innledere av hensyn til bredden i K-stud sin medlemsmasse.
Vedtak:

Styret vurderer at det ikke er aktuelt å initiere en felles årsmøtedag sammen
med andre paraplyorganisasjoner innenfor kristen-Norge.
Årsmøte for K-stud i 2019 gjennomføres i Kirkens Hus den 9. mai fra
kl. 10 – 15.
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Styret slutter seg til forslagene til årsmøteprogram, og ber administrasjonen
arbeide videre med en fagdel om Bibelbruk.
Endelig program legges fram for styret til orientering.
31/18 Regnskap og balanse april og juli 2018
Vedtak:

Regnskap og balanse pr. april og juli 2018 tas til orientering.

32/18 Strategi- og handlingsplan
Det legges opp til at styret har ett og ett tema fra strategi- og handlingsplanen oppe til
overordnet drøfting på hvert styremøte sammen med staben, uavhengig av behandling
av strategidokumentet. Hensikten er å skape en felles forståelse av hva K-stud sine
strategiske mål og handlingsplaner innebærer og få fram nye ideer, tiltak og forbedringspunkter. På dette møtet ble kapittel 1 Tilskuddsfordeling drøftet. Staben var kun
representert ved daglig leder denne gangen pga. ferieavvikling og andre oppdrag.
Tilleggsinformasjon fra administrasjonen:
En av medlemsorganisasjonene har i 2018 et ekstra stort arrangement med mange
parallelle kurs som de har hvert 4. år, i tillegg til et annet stort arrangement som ikke
går hvert år. Vi visste om den store leiren, men omfanget er langt større enn vi var
oppmerksomme på. Dette kan bli en utfordring, derfor skal utviklingen i det totale
kurstimetallet følges nøye opp framover. Vi har gjenstående midler i egenkapitalen som
var tiltenkt vekst i 2017, og det er lagt inn en liten buffer ved beregning av
tilskuddssatser for 2018. Likevel kan vi stå i fare for at det blir knapt med midler til å
dekke inn alle kurssøknader.
Styret drøftet tilskuddsreglene, med vekt på kriteriene som skal ta hensyn til små kontra
store tiltak, forutsigbarhet og hvordan man kan møte svingninger fra år til år. Styret er
opptatt av at tilskuddsforvaltningen skal reflektere K-stud sine verdier og
voksenopplæringsloven. Styret ber administrasjonen se på begrepsbruk:
Tilskuddsfordeling er praktisk fordeling og måten vi gjør det på, mens
tilskuddsforvaltning er forvaltning av ordningen i forhold til loven.
Vedtak:

Innspill fra drøftelsen om K-studs tilskuddsfordeling tas med i det videre
arbeidet.
Administrasjonen bes vurdere å innføre meldeplikt året før for store tiltak for
å kunne ta høyde for ev. vekst i kurstimetall, inklusiv om meldeplikten skal
være en betingelse for tilskudd for store tiltak som ikke gjennomføres årlig.
K-stud bør ha tilstrekkelig buffer med dekning i egenkapitalen for å kunne
håndtere store svingninger.

33/18 Handlingsplan 2018, prioriteringer
Vedtak:

Status for handlingsplan 2018 tas til orientering. Styret slutter seg til
administrasjonens prioriteringer for det videre arbeidet.

34/18 Organisasjonsutvikling, kontroll av samarbeidspartnere
Oppfølging av sak 60/17, 5/18 og 20/18
K-stud vurderte i 2017 samarbeidspartnerens tilknytning til K-stud med bakgrunn i nye
retningslinjer, der de demokratiske kravene til K-stud sine samarbeidspartnere er
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innskjerpet. Noen samarbeidsavtaler er sagt opp, andre har etterkommet krav til
vedtektsendringer. De siste sakene ble sluttbehandlet under dette styremøtet.
Vedtak:

Styret bekrefter at samarbeidsavtalen med Ellel Ministries Norge, DMI Norge
og Doxa STI videreføres. Avtalene med Institutt for sjelesorg og Menigheten
3:16 opphører fra og med 1. juli 2018.

35/18 Endringer medlemmer
Oppfølging av sak 52/16, 30/17 e) og 04/18
K-stud vurderte i 2016 medlemsorganisasjonenes tilknytning til K-stud med bakgrunn i
nyere retningslinjer, der de demokratiske kravene til medlemsorganisasjonene våre er
innskjerpet. Noen medlemskap ble strøket, andre har etterkommet krav til endringer i
vedtektene deres. Etter en periode med avklaringer rundt etablering av en demokratiske
struktur for Frelsesarmeen, ble deres sak lagt fram for sluttbehandling på dette
styremøtet. Alle medlemssakene er dermed avsluttet.
Vedtak:

Vedtektene for Frelsesarmeens Studieråd godkjennes. Medlemskapet
overføres fra Frelsesarmeen til Frelsesarmeens Studieråd fra
etableringsdatoen den 23. juni 2018.

36/18 Søknader om medlemskap og samarbeidsavtale
Vedtak:

Kristelig studieforbund tegner samarbeidsavtale med KRIMS Trondheim, med
tilskuddsrett fra og med høsten 2018.
Stiftelsen Evangeliet for alle tas opp som medlem under forutsetning av at de
vedtektsfester det årlige informasjons- og drøftelsesmøtet i tråd med
beskrivelsen i K-studs svarmail, og at de tar inn i vedtektene at styret skal ha
minst 3 medlemmer.
Det inngås ikke samarbeidsavtale med Journey Norge fordi de har for lavt
medlemstall til at vi kan definere dem som en demokratisk organisasjon med
reelle styrevalg og reell behandling av andre årsmøtesaker.

37/18 Lønnsforhandlinger
Vedtak:

Styret tar til etterretning at de stillingene i K-stud som er plassert i
lønnsgrupper justeres i henhold til kommende resultat av tariffoppgjøret i KA
2018.
Styreleder og nestleder gjennomfører lønnssamtaler med daglig leder, og gir
en innstilling til styret for behandling på styremøtet i november.

PEDAGOGISK ARBEID
38/18 Midler til pedagogisk utviklingsarbeid 2019/20
Vedtak:

Kriteriene for PU-midlene videreføres, og oppdateres i henhold til vedtak om
budsjettramme og prioriterte områder. For å sikre at ordningen får et bredt
nedslagsfelt med størst mulig anvendelse av midlene, skal prioriterte områder
ved de årlige utlysningene gjøres mer generelle ved å favne minst to
temaområder.
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PU-midler for 2019/20 lyses ut med disse prioriterte satsningsområdene:
 Opplegg som fremmer kulturelt mangfold og videreutvikler kulturlivet
 Studiemateriell som fremmer bibelkunnskap hos voksne
Avsetning i 2019-budjsettet til PU midler settes til 350 000 kr.
39/18 Medarbeiderkurs 2018
Vedtak:

Informasjonen og stabens evaluering av Årets kurs 2018 (medarbeiderkurset)
tas til orientering.

40/18 Medarbeiderkurs 2019
Styret drøftet om det bør innføres en aldersgrense på det videregående lederkurset om
grenseoverskridende adferd, og antydet enten 18 eller 20 års grense.
Det ble også foreslått å bruke informasjonsbolken om K-stud til å snakke om hva som
faktisk er kurs/opplæring, at dette er Frivillighet, og snakke om K-stud sine verdier.
Dette for å bygge opp bevisstheten i menigheter, organisasjoner og blant deltakere på at
det er kurs innen frivillig sektor de er med på, hvilken betydning denne opplæringen har
og at opplæringen foregår i samarbeid med et studieforbund. Dette berøres allerede i
presentasjonen, men kan med fordel utdypes. Studieforbundene opplever stadig at folk
ikke er klar over at de har vært med på kurs/opplæring, og dette er en utfordring ved
undersøkelser jfr. sak 45/18 om Frivillighetsbarometeret.
Vedtak:

Styret slutter seg til kursskissen for medarbeiderkurset «Årets kurs 2019».
Kursbudsjettet godkjennes.
Kursprogram for kursene om rytmisk korledelse og grenseoverskridende
adferd tas til orientering. Endelig program for kurs om tro og populærkultur
legges fram til orientering på neste styremøte.
Styret ber administrasjonen vurdere om det skal settes en anbefalt alder på
lederkurset om grenseoverskridende adferd.

TILSKUDDSFORVALTNING
41/18 Personvernforordningen - GDPR
Norge har fått en ny personopplysningslov som består av nasjonale regler og EUs
personvernforordning (GDPR - General Data Protection Regulation). Ny lov trådte i kraft
fra 20. juli 2018. Nytt regelverk krever nye rutiner og ny praksis for bruk av
personopplysninger i alle virksomheter.
Vedtak:

Styret slutter seg til vurderingene i kartleggingen av personopplysninger,
personvernerklæringen og rutine for håndtering av personopplysninger.
Databehandleravtale for MineKurs og en løsning for behandlings-ansvarlig for
kursene (lokallagene) legges fram på neste styremøte.
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INTERESSEPOLITIKK
42/18 Evaluering av tilskuddsordningen
Saken må sees i sammenheng med sak 43/18 om regionreformen.
Orientering om status i saken:
Statsråd Sanner i Kunnskapsdepartementet (KD) har invitert studieforbundene, VOFO og
Frivillighet Norge til et orienteringsmøte den 20. september for å orientere om arbeidet
med videreutvikling av studieforbundsordningen. Dette i forbindelse med at KD arbeider
med å følge opp evalueringen av ordningen som Kompetanse Norge har gjennomført, og
Hagen-utvalgets vurderinger av nye oppgaver til fylkeskommunene. Vi kan komme med
innspill på tre minutter etter orienteringen. VOFO har invitert til et forberedende møte
med studieforbundene tirsdagen før. Invitasjonen ble også drøftet på KDL-møtet den 6.9.
Flere scenarier om hva som kan komme ble drøftet under styremøtet. VOFO er vår
fremste interessepolitisk aktør, men det er også viktig å spille på lag med Frivillighet
Norge. K-stud vil undersøke med VOFO hvorvidt det er en dialog mellom de to
organisasjonene om saken, og om Frivillighet Norge har fått noen signaler om hva KD vil
legge fram. At ordningen blir delt mellom KD og Kulturdepartementet, eller mellom
nasjonalt og regionalt nivå, kan være mulige utfall. Å beholde en nasjonal ordning er
kanskje det viktigste for oss nå, uavhengig av om ordningen blir delt.
Vedtak:

Informasjonen tas til orientering.
Styret overlater den videre oppfølgingen til administrasjonen, i samråd med
styreleder og i tråd med drøftelsen i styret. Ev. nye prinsipielle
problemstillinger som ikke er drøftet tidligere tas opp med styret underveis.

43/18 Regionreformen: Desentralisering av oppgaver fra staten til
fylkeskommunene.
Orientering om status i saken:
K-stud hadde konstruktive møter med AP og SP før sommeren, og med KrF sammen med
VOFO denne uka. Spørsmålet om et møte med SV og V følges opp, og vi skal be om et
møte med H og FrP. Det henvises forøvrig til sak 42/18.
Vedtak:

Styret slutter seg til K-studs høringssvar og planene for politisk
påvirkningsarbeid.

44/18 Arendalsuka
K-stud samarbeidet med Kirkerådet for Den norske kirke om panelsamtalen
«Tilværelsens gave, panelsamtale om livet som gave og utfordring for fellesskapet»
under Arendalsuka. Dette i forbindelse med samarbeidet om studiemateriell til Kirkenes
Verdensråds dokument om Tilværelsens gave.
Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering og takker for samarbeidet med
Kirkerådet v/ rådgiver for funksjonshemmede i kirken, Torill Edøy.
Administrasjonen bes forberede en sak om satsning på Arendalsuka i 2019.
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45/18 Frivillighetsbarometeret
Etter initiativ fra Studieforbundet Funkis har VOFO, Studieforbundet kultur og tradisjon,
FUNKIS og K-stud samarbeidet om å bestille egne tilleggsspørsmål om deltakelse i kurs
til Frivillighet Norges undersøkelse Frivillighetsbarometeret 2018. Generalsekretær
Marianne Ween fra Studieforbundet Funkis presenterte resultatene om opplæring, som
bl.a. viser at 25 % deltar på kurs i frivilligheten og at utbyttet er stort. Antagelig er det
flere som deltar på opplæring i frivilligheten, da mange ikke er bevisste på at den
aktiviteten de er med på, er kurs (organisert opplæring). Dette er særlig fremtredende
ved opplæring i kor og musikkgrupper. Hvis dette skal gjentas neste år, må vi se
nærmere på spørsmålsstillingen både for å fange opp alle de som faktisk deltar på
organisert opplæring, og sikre oss at alle forstår hva vi spør om uavhengig av kulturell
eller annen bakgrunn.
Vedtak:

Styret tar til orientering resultatene fra spørsmålene om opplæring i
Frivillighet Norges spørreundersøkelse Frivillighetsbarometeret 2018.
Administrasjonen bes følge opp funnene ved å bruke de gode resultatene i det
interessepolitiske arbeidet og i den interne identitetsbyggingen rundt
studiearbeidet i medlemsorganisasjonene. Ev. forbedringspotensial skal også
identifiseres.

ANDRE SAKER
46/18 Orienteringssaker
a) Godkjente studieopplegg – permanente








Sansen for det hellige – oppdag kirkerommet med alle sanser,
IKO/Stavanger bispedømme
Him´len hit, DNA International
Til glede (tid for tro, trosopplæring for voksne) – Bibelarbeid over
Filipperbrevet, Bjørgvin bispedømme
Mester, på ditt ord – søndagstekstene 2018-2019, Lunde forlag
Evangeliet om Guds rike, Hermon forlag
Vanens makt – Tanker og viljens betydning i livet vårt, Vium forlag
Krisens muligheter- Når livet går imot, Vium forlag

b) Besøk/kontakt/møter
Hege:
21. mars
21. mars
4. april
9. april
18. april
23. april
24. april
26. april
27. april
3. mai

Ledermøte på gangen om nye Kirkens Hus
Planmøte Tilværelsens gave, Kirkerådet og K-stud
KDL-møte hos Studieforbundet Næring og samfunn
Møte i VOFO om tilretteleggingstilskudd
Årskonferanse og årsmøte Kulturalliansen
Møte i Frivillighet Norge, Nettverksgruppen forskning på frivillighet
KNIF-dagen
Årsmøte KPK
Frivillighet Norge, møteplass folkehelse
Møte i VOFO, evalueringen av studieforbudsordningen og oppgaver
regionreformen
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15. mai
Arbeidsgiverkonferanse, KA
15. mai
Besøk pensjonist Lajla med ansatte og pensjonister
22 – 23 mai Kulturkonferanse, Kirkerådet
28. mai
Ledernettverk, KA
31. mai
Årsmøte VOFO
1. juni
Møte i VOFO om frivillighetspolitikk, formøte ang. saker i Frivillighet Norge
11. juni
Arbeidsgruppemøte, pilot utprøving Tilværelsens gave
13. juni
Formøte om politisk møte med SP
13. juni
Politisk møte på Stortinget med SP og med AP om oppgaveoverføring til
regionene
13-16 juni
Studietur i Oslo med EAEE
19. juni
Møte om nye Kirkens Hus
28. juni
Sommeravslutning med kontorfellesskapet
6. august
Telefonmøte med Heikki Holmås, planlegging av panelsamtale Arendalsuka
7. august
Arbeidsmøte, panelsamtale Arendalsuka
9. august
Arbeidsmøte, panelsamtale Arendalsuka
14-17 aug. Arendalsuka, ulike arrangement den 15. og 16. i regi av Dnk, VOFO m.fl.
15. august
Panelsamtale om Tilværelsens gave, K-stud og Dnk
18-20 aug. Kirkelig Filmnettverk under filmfestivalen i Haugesund
22. august
KA Ledernettverk
4. sept.
Arbeidsmøte for kurset om tro og populærkultur (Årets Kurs 2019)
6. sept.
KDL-møte i Vågå (hos Studieforbundet kultur og tradisjon)
11. sept.
Politisk møte på Stortinget med KrF sammen med VOFO, om
oppgaveoverføring til regionene
Jens:
21. Mars
9. april
18. april
23. april
15. mai
30. mai
11. juni
13. juni
13-16 juni

VOFO Oslo styremøte, presenterte K-stud for styret
Møte i VOFO om tilretteleggingstilskudd
Årsmøte VOFO Oslo
Møte i Frivillighet Norge, Nettverksgruppen forskning på frivillighet
Besøk pensjonist Lajla med ansatte og pensjonister
Framtidsseminar, Studieforbundet kultur og tradisjon
Forskningslunsj, VOFO
Årsmøte Frivillighet Norge
Studietur i Oslo med EAEE, var med på deler av opplegget torsdag

Stig-André
30. mai
13-16 juni
15-16 aug.
15. august
5. sept.
7-8 sept.

Framtidsseminar, Studieforbundet kultur og tradisjon
Studietur i Oslo med EAEE
Arendalsuka, ulike arrangement i regi av Dnk, VOFO m.fl.
Panelsamtale om Tilværelsens gave, K-stud og Dnk
KNIF-Sør seminaret, Kristiansand
LED Trøndelag (lederkonferanse Pinsebevegelsen), stand

Åse
21. mars
4. april
11. april
17. april
18. april
24. april
27. april
29. april
3. mai
8. mai

Planmøte Tilværelsens gave, Kirkerådet og K-stud
KDL-møte hos Studieforbundet Næring og samfunn
Kirkemøtet, Trondheim
Konferanse Viken i støpeskjeen, VOFO
Diakoniens Dag
KNIF-dagen
Frivillighet Norge, Møteplass folkehelse
Årsmøte Sandomstiftelsen
Møte i VOFO, evalueringen av studieforbudsordningen og oppgaver
regionreformen
NKS-møte, norsk komite
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15. mai
23 - 25 mai
30. mai
31. mai
4. juni

28. juni
15. august
15. august
29. august
4. sept.
6. sept.

Besøk pensjonist Lajla med ansatte og pensjonister
NKS studietur Helsinki
Framtidsseminar, Studieforbundet kultur og tradisjon
Årsmøte VOFO
Møte i Frivillighet Norge, Nettverksgruppe Det offentliges forhold til de
frivillige organisasjonene
Arbeidsgruppemøte, pilot utprøving Tilværelsens gave
Formøte om politisk møte med SP
Politisk møte på Stortinget med SP og med AP om oppgaveoverføring til
regionene
Studietur i Oslo med EAEE, var med på deler av opplegget torsdag og
fredag
Sommeravslutning med kontorfellesskapet
Arendalsuka, deltok på ulike arrangement i regi av Dnk
Panelsamtale om Tilværelsens gave, K-stud og Dnk
Sommerfest IKO-forlaget
Arbeidsmøte for kurset om tro og populærkultur (Årets Kurs 2019)
KDL-møte i Vågå (hos Studieforbundet kultur og tradisjon)

Hele staben
20. mars
6– 8 april
19. april
20. juni
21. juni
21. august

Stabslunsj, feire avslutning av studieåret
Årets kurs K-stud
Årsmøte K-stud
Avslutningsmiddag for Jens, stab og styreleder
Avslutningstreff for Jens i kontorfellesskapet
Besøk av to nyansatt i VOFO

11. juni
13. juni
13. juni
13-16 juni

Jens var ansatt fram til 21. juni.
Guro var tilbake fra permisjon fra 13. august.
c) Studietur med NKS til Helsinki 23. – 25. mai
NKS er et kontakt- og samarbeidsorgan for studiearbeid og voksenopplæring innen de
nordisk lands folkekirker.
Den nordiske gruppa møtes en gang i året til konferanse/studietur og styremøte. I år
gikk turen til Helsinki og finnene hadde hovedansvar for innholdet på samlingen.
Vi startet studieturen med styremøte og rapportering av voksenpedagogiske tiltak fra de
ulike landene.
Hovedtemaet som finnene hadde valgt var: Frivillighet
- frivillighet i evangelisk luthersk kirke i Finland
- frivillige i flyktningarbeidet
- min kirke – hvordan kommuniserer vi kirkens budskap
- compassion – co passion
- filmen og livet
Vi fikk også besøke Petrus menighet, en svensktalende menighet i Helsinki. Her fikk vi
høre hvordan de tenker omkring frivillige medarbeidere.
I år var disse landene representert: Finland, Danmark, Island, Færøyene og Norged) Studietur og generalforsamling med EAEE
K-stud og KIA var lokal arrangør for turen, og hadde ansvaret for sammensetting av
program og gjennomføring. Evalueringen ved avslutningen av oppholdet viste at det var
en nyttig og vellykket studietur.
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Programmet for turen finnes her https://www.eaee.eu/
En artikkel om turen kan leses her https://k-stud.no/europeiske-kollegaer-i-oslo/
e) Utmeldelse
Bibelleseringen i Norge opphører. Medlemskapet i K-stud er derfor sagt opp fra 1. juni
2018. K-stud har pr 1. juni 70 medlemmer (54) og samarbeidspartnere (16).
f) Regionledd - fylker
Kristelig studieforbund har 17 regionledd som dekker hele landet, i henhold til
voksenopplæringslovens krav om organisasjonsmessig forankring.
Regionleddene jobber litt ulikt. Primæroppgaven er å være sentralleddets forlengende
arm. I flere av fylkene mottar de økonomiske midler fra fylkeskommunen med bakgrunn
i hva som er registrert av studieaktivitet i K-stud siste år. Disse midlene forvaltes av de
lokale regionleddene ut ifra ulike modeller. Regionleddet er medlem av
Voksenopplæringsforbundet (VOFO) i regionen, og jobber for å synliggjøre opplæringen i
våre medlemsorganisasjoner overfor fylkeskommunen. Vi arbeider stadig med å
opprettholde og kvalitetssikre virksomheten til våre regionledd.
K-stud sentralt jobber nå med å oppnevne nye representanter til region/fylkesstyrer i
Agder, Trøndelag, Hordaland og Møre og Romsdal. Vi håper at vi har dette på plass i
løpet av høsten.
I 2018 mistet Telemark K-stud den fylkeskommunale støtten.
De fleste regionleddene våre følger samme inndeling som fylkene i Norge (K-stud Agder
og K-stud Trøndelag dekket de tidligere 4 fylkene før disse ble slått sammen til to nye
regioner)
Når den nye fylkesstrukturen er på plass, vil dette også få følge for våre fylkesledd. Kstud sentralt vil sammen med fylkesstyrene se på hvordan vi skal være organisert fra
2020.
g) Årsmøte VOFOs representantskap
Det henvises til utsende vedlegg med innkalling og protokoll fra møtet.
Styreleder, daglig leder og studie- og organisasjonskonsulenten deltok fra K-stud, leder
med stemmefullmakt. K-studs styreleder var nominert av K-stud til fast styreplass,
valgkomiteen innstilte ham på 2. vara plass. Han ble valgt som 2. vararepresentant, og
møter fast i styret.
h) Årsmøte Frivillighet Norge
Det henvises til utsendte vedlegg med innkalling til møtet.
Studie- og informasjonskonsulenten deltok fra K-stud.
i) KDL-møte
Det var et konstruktive og godt møte i KDL-nettverket den 6.9. Vi drøftet GDPR og
hvordan dette kan følges opp, evalueringen av studieforbundsordningen og møtet med
statsråden seinere i måneden, regionreformen og videre strategi i forhold til den,
Arendalsuka, Frivillighetsbarometerets spørsmål om opplæring i frivilligheten og nytt
kursadministrasjonsprogram. Studieforbundet Funkis er nå med i nettverket.
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j) Måloppnåelse lov om voksenopplæring
Det henvises til utsendte vedlegg med rapporten om måloppnåelse.
Rapporten viser hvordan K-stud svarer ut myndighetenes rapporteringskrav på
måloppnåelse i forhold til de overordnede målene for studieforbundenes virksomhet i
voksenopplæringsloven. Vår måte å løse rapporteringen på, er trukket fram av VOFO og
også Vox som en god løsning, og brukes som eksempel og inspirasjon for de andre
studieforbundene.
I tillegg til å være et redskap for å synliggjøre studieforbundets berettigelse overfor
bevilgende myndighet, kan elementer fra den brukes interessepolitisk i kontakten med
politikere, og ikke minst brukes for å øke egen bevissthet om K-stud og medlemsorganisasjonenes samfunnsrolle.
k) Bedragerisak II
Vi har fått brev fra politiet om at «forholdet er henlagt på grunn av manglende kapasitet
til å behandle saken nå».
l) Status studievirksomheten
Det er for tidlig å si noe sikkert om studievirksomheten første halvår fordi søknadsfristen
for kurs som ble avsluttet i slutten av juni forfaller i slutten av september. Det ble likevel
gitt en muntlig statusrapport under styremøtet, med statistiske tall sammenlignet med
samme tidspunkt i 2017. Antall kurstimer og kurs er p.t. høyere enn samme tid i fjor. Se
også omtalen til sak 32/18.
m) Forskning om studieforbund på oppdrag fra VOFO
Voksenopplæringsforbundet har tatt initiativ til å starte et forskningsprosjekt på
studieforbundene som læringskatalysatorer. Prosjektet skal gjennomføres av
Forskningsstiftelsen Fafo. Prosjektet skal se på studieforbundene som læringskatalysator
gjennom kvalitative kasusstudier og en kvantitativ undersøkelse. Fafo kartlegger og
analyserer bredden i studieforbundenes ulike læringsspor. Eksempelvis Læring som fører
til styrking av lokalsamfunn, læring som kvalifiserende supplement til formell utdanning,
læring som motivasjon til videre læring, læring som omstilling og læring som integrering.
Den kvalitative delen av prosjektet innebærer at forskerne skal være deltagende på et
kurs i hvert av disse sporene, og gjennomføre intervjuer med kursholdere og
kursdeltagere. K-stud har bidratt med forslag til kurs de kan følge.

Vedtak:

Informasjonssakene tas til orientering.

47/18 Eventuelt
Det var ingen saker under eventuelt.
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