
                                            

 

 

Årsmøte Studieforbundet Funkis 2020 

Studieforbundet Funkis hadde planlagt årsmøtet til torsdag 23. april. Innkalling var sendt ut 

og sakene ferdig behandlet i sentralstyret da Korona-bestemmelser gjorde det nødvendig å 

utsette møtet til en senere dato. Sentralstyret fastsatte ny dato til 14. september, og dette 

årsmøtet ble gjennomført med de sakene og de innstillingene som var forberedt til 23. april. 

Ny innkalling ble sendt ut i juni. 

Trubadur Paul Gannon åpnet møtet med tre velkjente sanger, som satte en fin stemning for 

delegatene. 

Styreleder Thor Einar Holmgard takket Paul Gannon og ønsket velkommen til delegater, 

øvrige styremedlemmer, fylkesrepresentanter, ledsagere og tolker. Han ønsket spesielt 

velkommen til generalsekretær Rune Foshaug fra Voksenopplæringsforbundet og informerte 

om at Stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand vil hilse til møtet senere i programmet. 

Rune Foshaug hilste til årsmøtet. Han snakket engasjert om samarbeidet med 

Studieforbundet Funkis for å sikre gode rammevilkår i nytt departement, og nevnte den store 

innsatsen vi har gjort i Korona-perioden. Innsatsen har resultert i at våre 

medlemsorganisasjoner har hatt mindre reduksjon i kursvirksomheten enn flere andre 

studieforbund. Han pekte på Funkis som et studieforbund som har en særskilt plass og 

posisjon blant annet på grunn av våre medlemsorganisasjoner og vårt arbeide med utvikling 

og forvaltning av tilretteleggingstilskudd. Han pekte videre på usikre tider framover, der det 

varsles endringer i våre rammevilkår uten at det er avgjort hvordan endringene skal se ut. 

Han uttrykte glede over å få hilse til møtet, og så fram til samarbeidet framover. Han deltar, 

blant annet sammen med Marianne Ween, allerede 22. september i møte i 

Kulturdepartementet om endringer i forskrifter for Voksenopplæringsloven. 

Styreleder takket for positiv og interessant hilsen og startet årsmøtets behandling av formelle 

saker. 

Protokoll 

Sak 1 Konstituering 
Navneopprop ble gjennomført av Marianne Ween 

Det var ved møtestart 19 medlemsorganisasjoner og 21 stemmer tilstede, i tillegg til 4 

styremedlemmer med stemmerett. I tillegg var 3 av 5 søkerorganisasjoner tilstede. Disse har 

ikke stemmerett på det møtet der de søker medlemskap. Under sak 6 Nye medlemmer var 

også delegaten fra Foreningen for Blødere i Norge tilstede. 

Styreleder gjennomgikk konstituering av årsmøtet. 

Ordskifte - ingen 



                                            

 

Vedtak: 
Innkalling, dagsorden og forretningsorden ble godkjent, årsmøtet enstemmig vedtatt lovlig 

innkalt og vedtaksdyktig. 

Rune Foshaug fra Voksenopplæringsforbundet ble valgt som møtedirigent 

Generalsekretær Marianne Ween ble valgt som sekretær 

Sekretariatet i Funkis ble valgt som stemmekorps 

Wenche Steenstrup fra Mental Helse og Kim Stensnes fra Hørselshemmedes Landsforbund 

ble valgt som protokollunderskrivere 

Sak 2 Årsmelding 
Styreleder Thor Einar Holmgard la fram årsmeldingen for 2019. Han innledet med noen ord 

om 2019 generelt, og situasjonen med at årsmøtet avholdes sent på året. Videre leste han 

innledningen til årsmeldingen samt overskrifter til de ulike kapitlene, og konklusjonen. 

Ordskifte – ingen 

Vedtak: 
Årsmelding for Studieforbundet Funkis 2019 ble enstemmig vedtatt 

Sak 3 Årsregnskap 
Generalsekretær Marianne Ween la fram årsregnskapet for styret. Hun gjennomgikk resultat 

og balanse, og leste konklusjon i revisors beretning.  

Vedtak: 
Årsregnskap for Studieforbundet Funkis 2019 ble enstemmig vedtatt 

Sak 4 Forslag fra Mental Helse 
Wenche Steenstrup fra Mental Helse presenterte forslaget. 

Generalsekretær Marianne Ween refererte valgkomiteens vurdering av forslaget, som ligger 

til grunn for innstillingen fra sentralstyret. 

Vedtak: 
Innstilling fra sentralstyret om å avvise forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Sak 5 Vedtektsendringer 
Det forelå forslag til vedtektsendringer fra flere av fylkesleddene i Funkis. Da ingen fra 

forslagsstillerne kunne presentere forslagene leste Svein B. Holmen fra sentralstyret 



                                            

 

forslagene. Sammen med styreleder Han presenterte også sentralstyrets innstilling til 

forslaget. 

Ordskifte: Foreningen for autoimmune leversykdommer 

Vedtak: 
Innstilling fra sentralstyret om å henvise forslagene til en framtidig gjennomgang av 

vedtektene ble enstemmig vedtatt. 

Sak 6 Nye medlemmer 
Ordstyrer inviterte søkerorganisasjonene til å presentere seg for årsmøtet. 

Norske Servicehunder hadde meldt forfall til årsmøtet, men en presentasjonsfilm gav et godt 

inntrykk av virksomheten og betydningen av organisasjonen 

Bekhterev Norge ble presentert av Hans Westerheim 

HypoPARA ble presentert av Helen Dahl-Johansen 

Foreningen for blødere i Norge ble presentert av Katrine Ree Holmøy 

- Ordstyrer annonserte 30 minutters pause med servering av mat i lobbyen. 

Fortsatt sak 6 Nye medlemmer 
Foreningen for autoimmune leversykdommer ble presentert av Line Hole 

Vedtak: 
Alle fem foreninger ble godkjent ved akklamasjon. Odd Erik Randen fra administrasjonen 

overrakte velkomstpakker med informasjon om Funkis og invitasjon til introduksjonsmøte. 

 

Generalsekretær Marianne Ween introduserte Stortingsrepresentant Marit Knutsdatter 

Strand fra Senterpartiet, som hilste til årsmøtet. 

Hun la vekt på framtidige utfordringer som hun også ser som styreleder i Senterpartiets 

Studieforbund og styremedlem i Voksenopplæringsforbundet. Fra Kunnskapskomiteen i 

Stortinget blir nå våre saker levert over til Kulturkomiteen, og hun oppfordret til å jobbe godt 

med nødvendig voksenopplæring både til ny komite og nytt departement. Hun så 

utfordringene ved at varslede endringer i forskriftene som gjelder oss ikke er konsekvens 

utredet, og at det kan hende kompetanse om studieforbundenes egenart må bygges opp, 

noe hun mente er et viktig arbeid for studieforbund familien. Hun hadde selv sendt et 

spørsmål til Kulturministeren om ivaretakelse av tilretteleggingstilskuddet, og ventet svar på 

dette. Sterke historier om mestring og læring må formidles til de som legger rammene for vår 

virksomhet, og det er opp til oss å vise at tilskuddene vi forvalter når fram til hele landet, selv 

om forvaltningen skjer sentralt. 



                                            

 

Hun pekte videre på vår viktige innsats under Korona-perioden så langt, noe som viser at 

kompetanse må utvikles ettersom verden endrer seg. Hennes oppfatning var at livslang 

læring skal være like variert og rik som hver av oss. 

Styreleder takket for engasjert hilsen og overrakte blomster til Storingsrepresentanten. 

Sak 7 Arbeidsplan 2020 
Åse Harstad fra sentralstyret la fram Arbeidsplan for 2020. Hun leste opp planen og 

kommenterte flere punkter. Hun la vekt på at deler av Arbeidsplanen allerede er 

gjennomført, som for eksempel Fylkesstudielederguiden. 

Ordskifte – ingen 

Vedtak: 
Arbeidsplan for Studieforbundet Funkis 2020 ble enstemmig vedtatt 

Sak 8 Budsjett 2020 
Generalsekretær Marianne Ween gjennomgikk budsjettet. Hun leste budsjettpremissene, og 

gjennomgikk inntekter og utgifter med noen kommentarer. Styret legger fram et saldert 

budsjett.  

Dette budsjettet ble utarbeidet til årsmøtet som skulle holdes i april. Sentralstyret har foretatt 

noen omdisponeringer for å møte de behovene for tilpasning som Korona-epidemien har 

medført. Det gjelder økt fokus på nettbasert kompetanse framfor samlinger, samt økte 

ressurser til produksjon av nye nettsider for Studieforbundet Funkis. De siste ble hentet fra 

budsjettpostene Kunnskap og Forskning og Reiser i administrasjonen. 

Ordskifte – Norsk Forening for Cystisk Fibrose 

Sak 8a Budsjett 2020 forslag fra fylkeslagene 
Flere fylkesledd i Studieforbundet Funkis hadde sendt inn forslag til endring av budsjettet. 

Det var ingen fra fylkene som kunne legge fram forslagene, så Marianne Ween leste opp 

forslagene og sentralstyrets begrunnelse for å innstille på å avvise dem. 

Vedtak:  
Budsjett for Studieforbundet Funkis 2020 ble enstemmig vedtatt som foreslått av 

sentralstyret. 

Sak 9 Valg 
Valgkomiteen var ikke tilstede, men hadde bedt ordstyrer lese opp en melding om arbeidet i 

valgkomiteen. 

Ordstyrer presenterte valgkomiteen innstilling, og foresto gjennomføringen av valgene. 



                                            

 

Valg til sentralstyret: 

Ny nestleder: Eva Høili fra CP-foreningen, 2 år 

Nye styremedlemmer: Mille Falstad fra Mental Helse og Øystein Hvenekilde Fylling fra 

Norges Blindeforbund, 2 år 

Nye varamedlemmer: Bente Mjåtveit fra Hørselshemmedes Landsforbund og Kari H. 

Johansen fra Norges Fibromyalgi Forbund, 1 år 

Sentralstyret har foreslått og innstilt John Berg-Hansen fra Foreningen for Fragilt X Syndrom 

som nytt medlem til valgkomiteen, for 4 år 

LST Revisjon er foreslått som revisor for Studieforbundet Funkis i 2020 

Vedtak: 
Alle valg enstemmig og ved akklamasjon 

Møtedirigent takket for godt årsmøte og overleverte møteledelse til styreleder Thor Einar 

Holmgard, som takket for god møteledelse. Han poengterte at det er litt spesielt å vedta 

årets budsjett i september. Han så betydningen av å ha gode engasjerte politikere i komiteer 

på Stortinget som angår vår virksomhet. Han uttrykte bekymring for rammebetingelsene 

framover, spesielt når det gjelder tilretteleggingstilskuddet. Samtidig gledet han seg over at 

vi nå har 94 medlemsorganisasjoner, over 350.000 medlemmer som har mange forventinger 

til at vi skal levere god støtte til deres kursvirksomhet. 

Styreleder overleverte blomster til møteleder og til avtroppende styremedlem Åse Harstad, 

som ble takket for flere års god og engasjert innsats i sentralstyret. Avtroppende nestleder 

Kristin Berglann Tronrud var ikke tilstede, men ble takket for åtte års innsats i lederduoen. 

Avtroppende varamedlem Amalie Tveit Pedersen var heller ikke tilstede. 

Møtet avsluttet 16.00 

 

Protokoll 15.09.20 ved Marianne Ween 

Protokollen signeres, 

Sted, dato     Sted, dato 

 

Wenche Steenstrup    Kim Andreas Stensnes 

Mental Helse Norge    Hørselshemmedes Landsforbund 


