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REFERAT FRA STYREMØTE I STUDIEFORBUNDET NATUR OG MILJØ 
 

Når: Torsdag 21. september 2021, kl 10-12 

Hvor: Videokonferanse (Teams) 

Hvem: May Berthelsen (styreleder), Tina Skare (nestleder), Marte Gustad Iversen, Hans Petter Dalby, 

Torbjørn Brenna, Sissel Goodgame (vara), Johs. H. Røinås (vara) og Tine Bjonge (DL).  

 

SAK 21-18 INNKALLING OG SAKSLISTE 

Sak 21-18 Innkalling og saksliste 

Sak 21-19 Konstituere styret 

a) Valg av nestleder 

Sak 21-20 Godkjenne referater 

a) Styremøte 22. april 2021 (e-post), b) Koronatillegg (e-post) og c) Grønn Kursdag 2021 (e-post) 

Sak 21-21 Orienteringssaker 

a) Kursstatistikk og b) Digital kartlegging (Vofo) 

Sak 21-22 Økonomi 

a) Regnskap og b) Tippemidler  

Sak 21-23 Diskusjonssaker 

a) Kursportalen, b) Studieplaner, c) Tilskuddsreglene og d) Nye medlemsorganisasjoner 

Sak 21-24 Eventuelt 

a) Nominering av representanter til Vofo-utvalgene og b) Læringskonferansen 24. januar 

(Frivillighetens år) 

 Vedtak: Innkalling og saksliste er godkjent 

 

SAK 21-19 KONSTITUERE STYRET 

Nestleder skal velges av og blant styrets medlemmer. 

Vedtak: Tina Skare er enstemmig gjenvalgt som nestleder. 

 

SAK 21-20 GODKJENNE REFERATER 

a) Styremøtet 22. april 2021 

Referatet er sendt ut per e-post. 

E-postvedtak: Referatet fra styremøtet 22. april 2021 er godkjent. 

b) Koronatillegg (Ref vedtak 21-13 b) 

Vi har oppsparte midler som følge av innstilte kurs i 2020, som vi mener det er riktig å bruke til 

kompensasjon for ekstra kostnader knyttet til gjennomføring av kurs med korona-restriksjoner. Og 

som stimulans for å få i gang kursvirksomheten igjen, etter hvert som restriksjonene letter. 

E-postvedtak: Det gis det et korona-tillegg på 100 kr per time for kurs i første halvår av 2021.  

Vedtak: E-postvedtaket er godkjent 

c) Grønn kursdag 

Gjenåpningen av samfunnet lar vente på seg og stor usikkerhet knyttet til både forberedelser og 

gjennomføring i 2021. 

E-postvedtak: Grønn Kursdag 2021 avlyses grunnet den pågående Covid19-pandemien. Vi prøver 

igjen i 2022. 

Vedtak: Vedtaket er godkjent.  
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SAK 21-21 ORIENTERINGSSAKER 

a) Kursstatistikk 

Totalt er det godkjent 1655 kurs og 35 193 timer, og utbetalt 5 664 300 kr per 17. september 2021. 

Dette er omtrent 5 000 færre timer, sammenlignet med et normal-år.  

  Kurs Timer Utbetalt 

NJFF 442 11 487 1 925 600 

NRH 279 9 639 1 424 100 

NKK 618 9 197 1 515 700 

DNT 43 909 139 900 

NSF 23 846 122 600 

NBi 56 830 144 700 

4H   58 635 114 500 

NBSL 38 542 100 600 

JFS 16 292 51 000 

NSNF 28 275 36 200 

NBo 25 240 48 000 

NBF 9 113 14 600 

NBU 12 84 11 900 

Dnh 6 64 9 400 

AH 1 25 4 000 

HH 1 15 1 500 

  1 655 35 193 5 664 300 
 

  Kurs Timer Utbetalt 

17.sep.21 1655 35193 5 664 300 

30.sep.20 1643 32908 3 268 150 

27.sep.19 1987 40373 3 997 326 

26.sep.18 1997 42137 4 186 590 

27.sep.17 2009 42697 4 253 399 

28.sep.16 1981 40017 3 553 020 
 

 

b) Digital karlegging 

Vofo v/ekstern aktør (Rambøll) ber om hjelp til gjennomføring av spørreundersøkelse om digitale kurs 

under koronapandemien. Målet med undersøkelsen er å kartlegge erfaringer med digitale kurs som er 

gjennomført i regi av et studieforbund eller deres medlemsorganisasjoner under korona-

pandemien. Perioden det er snakk om er fra mars 2020 og til i dag. Undersøkelsen er rettet både mot 

arrangører og deltakere. Besvarelsen fra spørreundersøkelsen er anonym og skal brukes til 

videreutvikling av kurstilbudene. Undersøkelsen skal være kort og enkel og ta omtrent 5 minutter å 

gjennomføre. Vi har dessverre ingen god måte å nå direkte ut til arrangører og deltakere. Nyhetsbrev 

ble foreslått og vil bli forsøkt. 

 

SAK 21-22 ØKONOMI 

a) Prosjektregnskap per 17. september 2021 

Detaljert prosjektregnskap med forklaringer var sendt ut i forkant. I oversikten under er avsetninger og 

andre betingelser lagt inn, slik at vi kan se hvor mye vi har til disposisjon for resten av året på hver av 

områdene opplæringstilskudd, tilretteleggingstilskudd og «alt annet». Det er mottatt kr 5 866 352 i 

opplæringstilskudd for 2021, og utbetalt kr 5 664 300 kr, rest er kun kr 202 052. Iberegnet tidligere 

avsetninger på totalt kr 2 996 182, har vi likevel totalt 3 198 234 (gulmerket) til disposisjon (tilsvarer 

30 000 timer). Tilsvarende for tilretteleggingstilskudd, her har vi iberegnet tidligere avsetning totalt kr 

40 624 til disposisjon. Innvilget opplæringstilskudd og tilretteleggingstilskudd kan ikke brukes til noe 

annet enn nettopp det. Med resultat justert for dette har vi pt kr 1 329 023 til disposisjon for resten av 

året til «alt annet». Inkl i dette beløpet er kr 568 833 i tippemidler. Se neste sak. 
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Prosjektregnskap 2021  INNTEKT  KOSTNAD  RESULTAT 

10100 VOKSENOPPLÆRINGSTILSKUDD  -8 903 158  8 903 158  0 

10110  Opplæringstilskudd (OT)  -5 866 352  5 664 300  -202 052 

10110  OT Avsetning tilgjengelig  -2 996 182  3 198 234  202 052 

10120  Tilretteleggingstilskudd (TRT)  -19 569  0  -19 569 

10120  TRT Avsetning tilgjengelig -21 055  40 624  19 569 
        

10200 
KURS OG PEDAGOGISK 

UTVIKLINGSARBEID 
 0  89 960  89 960 

10210 Kursadministrasjon (IT)  0  89 960  89 960 
        

80100 ADMINISTRASJON  -2 535 002  1 286 036  -1 248 965 

80110 Administrasjon  0  177 476  177 476 

80190 Personalkostnader   -4 578  1 108 560  1 103 982 

80210 Grunntilskudd  -1 960 000  0  -1 960 000 

80250 Andre inntekter/utgifter  -570 424  0  -570 424 
        

80300 ORGANISASJON OG MØTER  -281 973  111 955  -170 018 

80310 Årsmøte  0  384  384 

80331 Styrehonorar  0  57 050  57 050 

80410 Medlemskontingenter    -281 973  54 521  -227 452 

  SUM TOTALT   -11 720 133  10 391 109  -1 329 023 

 

b) Tippemidler  

Vi er tildelt 568 833 kr i tippemidler for 2021. Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse 

(tidligere Kompetanse Norge) skriver i vedtaket at midlene skal brukes til aktivitet i studieforbundene 

og at dette tilskuddet av spillemidlene er å anse som et tillegg til det ordinære tilskuddet. Sammen 

med rapportering på det ordinære tilskuddet skal det sendes inn regnskap for disponeringen av 

tilskuddet. Tippemidlene er kompensasjon for redusert tilskudd i 2021, og vil kun bli gitt i år. Vofo 

oppfordrer studieforbundene til å vise hvordan midlene har stimulert til mer kursvirksomhet eller 

andre tiltak som har bidratt til å oppfylle voksenopplæringslovens formål. Det ble diskutert hvordan 

midlene skulle brukes. Alt fra ny nettsiden, arbeidskraft til å betjene nettsiden, og kreativ dugnad ble 

foreslått. Beslutning ble utsatt til nytt ekstraordinært styremøte. 

 

SAK 21-23 DISKUSJONSSAKER 

a) Kursportalen 

Tine og Astrid redegjorde for status. Utbetalingsproblemene har løst seg og vi er omsider a jour med 

utbetaling av tilskudd. Men det er fortsatt utfordringer med rapportene vi får fra banken, der det ikke 

er mulig å se mottaker av utbetalingene. Kursbevis-løsningen er fortsatt for dårlig, uten mulighet for å 

endre i teksten. Det gjenstår også å få studieplankatalogen på nett uten innlogging. Vi har derfor 

fortsatt den gamle studieplankatalogen liggende på hjemmesiden, til tross for at denne ikke kan 

oppdateres. Største utfordringen er likevel at rapportene vi får fra jegerproveeksamen.no må legges 

inn manuelt, noe som tar uforholdsmessig mye tid. Vofo/Leverandøren av kursportalen har foreløpig 

ikke anledning til å prioritere en løsning på dette og vi vurderer andre alternativer. Når det gjelder 

eksport/import av deltagerlister i kursrapportene, så er det meningen at også samlinger og oppmøte 

skal kunne rapporteres i samme excel-fil, men dette er forsinket fra leverandør. Vi fikk i sommer laget 
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og lagt ut en veileder for bruk av kursportalen, som vi har fått gode tilbakemeldinger på. Inntrykket for 

øvrig er også at de fleste brukerne er fornøyde med den nye portalen. 

b) Studieplaner 

Gode studieplaner er både generelle nok, fleksible nok og detaljerte nok. Vi ønsker å få til en 

gjennomgang og oppdatering av studieplanene med hver enkelt medlemsorganisasjon. 

c) Tilskuddsreglene (minimum 4 deltakere) 

Tilskuddsreglene er oppdatert i henhold til endringene i voksenopplæringsloven. Loven sier at det må 

være minst 4 deltaker, men at det kan gis unntak. Men alle unntak må være begrunnet og kunne 

dokumenteres. Er begrunnelsen god nok, gir vi unntak og tilskudd. Hvis ikke avvises søknaden. Når det 

gjelder jegerprøvekurset har vi hatt noen søknader der begrunnelsen har vært for tynn, men der vi 

likevel har godkjent kurset med et symbolsk tilskudd. Dette fordi godkjent kurs er et krav fra 

Miljødirektoretat for å kunne gå opp til eksamen.  

d) Nye medlemsorganisasjoner 

Det er mottatt en rekke henvendelser om opptak i studieforbundet, både konkrete søknader og mer  

løse forespørsler. Flere fra solide, spennende organisasjoner. For noen vil opptak kanskje kreve 

justering av vedtektene. Dette må i så fall drøftes grundig og kan først skje på ordinært årsmøte. 

Enighet om å innkalle til et ekstraordinært møte for å diskutere både opptaksregler og evt opptak.  

 

SAK 21-24 EVENTUELT 

a) Nominering av representanter til Vofo-utvalg  

Studieforbundene er bedt om å nominere kandidater til Vofo-utvalgene knyttet til henholdsvis 

Kulturdepartementets-, og Kunnskapsdepartementets politikkområde. 

Vedtak: Studieforbundet natur og miljø nominerer Tine Bjonge til medlem, og Tina Skares om 

varamedlem, til Vofos Utvalg for saker knyttet til Kulturdepartementets politikkområde (KUD-

utvalget).  

b) Læringskonferansen 24. januar (Frivillighetens år) 

Vofos læringskonferanse 24. januar. De søker gode læringshistorier innenfor følgende tema:  

• Opplæring i frivilligheten: Samarbeid med det offentlige 

• Opplæring i frivilligheten: Levende og inkluderende lokalsamfunn 

• Opplæring i frivilligheten: Livslang læring 

De lurer også på om vi ønsker å ha stand på konferansen? Enighet om å sende forespørsel til 

medlemsorganisasjonene. Vedre stand avventer vi mer info om konferansen. 

 

 

 

 

 

May Berthelsen 

Styreleder 

Tina Marii Skare 

Nestleder 

Marte Gustad Iversen 

Styremedlem 

 

 

 

  

Hans Petter Dalby 

Styremedlem 

Torbjørn Brenna 

Styremedlem 

Tine Bjonge 

Daglig leder 

 


