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Sakspapir til landsmøtet i Folkeakademienes 

Landsforbund - juni 2020 

 

Møtet åpner: 10. juni  

Møtet lukkes: 18 juni 
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Andre innslag 
«Årets folkeakademi» blir kunngjort ved landsmøtets slutt. 

 

Informasjon 
 

Forslag sendes via delegat med stemmerett.  

 

Sakspapirene med vedlegg vil være tilgjengelige for alle akademier. Det samme vil innsendte 

forslag bli. 

 

Landsmøtets språkform er vekselvis bokmål og nynorsk. I 2020 er språkformen bokmål. 

 

Åpning 
Velkomstord ved landsstyreleder og generalsekretær. 

Legges ut på åpningsdagen. 
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01/20: Konstituering 
 

 

01/20 a) Godkjenning av møteinnkalling 

 

 

Forslag til vedtak: Møteinnkalling godkjennes. 

 

 

01/20 b) Valg av 3 personer til å skrive under landsmøteprotokollen 

 

Landsstyrets forslag: Astrid Waage (Sogn og Fjordane), Anne Langaard Jensen (Viken), Hans 

Bergset (Innlandet). 

 

 

Forslag til vedtak:  

Landsstyrets forslag til personer til å skrive under møteprotokollen godkjennes. 

 

 

02/20: Årsmelding 2018 og 2019 
I årsmeldingene er det lagt vekt på å få fram sentrale sider ved Folkeakademienes landsforbunds 

virksomhet. For å vise aktivitetsbredden er aktivitetseksempler fra distriktene og akademiene 

presentert. Meldingene synliggjør et spennende og variert aktivitetsmangfold og at Folkeakademiets 

samlede aktivitetsresultater er imponerende. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Årsmelding for 2018 for Folkeakademienes Landsforbund vedtas. 

Årsmelding for 2019 for Folkeakademienes Landsforbund vedtas. 

 

 

03/20: Regnskap for 2018 og 2019 med revisjonsmeldingen 
Landsforbundets regnskap for 2018 og 2019 er revidert av LST REVISJON AS, Kolbotn.  

 

Regnskapet for 2018 viser et positivt resultat etter finansposter 2.840 kr. 

Regnskapet for 2019 viser et positivt resultat etter finansposter 369.405 kr. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Regnskap 2018 for Folkeakademienes Landsforbund vedtas.  

Regnskap 2019 for Folkeakademienes Landsforbund vedtas.  
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04/20: Innkomne forslag til vedtektsendringer 
Det foreligger to vedtektsendringsforslag behandlet i vedtektskomitéen. Komitéens begrunnelse og 

innstilling er deretter sendt landsstyret og ligger i vedlegg. 

 

04/20 a) Forslag fra FA Rogaland: Vedtektsfesting av Nøkkelen strykes. 

Vedtektskomitéens innstilling: Vedtektskomitéen støtter ikke forslaget fra FA Rogaland. 

 

Landsstyret sluttet seg til vedtektskomitéens innstilling. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Forslaget fra FA Rogaland støttes ikke. 

 

 

 

04/20 b) Hvem skal foreslå ny valgkomité? 

Vedtektskomitéens innstilling: Det gjøres ingen endringer i formuleringene i vedtektene om valg av 

valgkomité. Valgkomitéen skal fremdeles foreslå valgkomité for kommende periode. 

 

Landsstyret sluttet seg til vedtektskomitéens innstilling.   

 

 

Forslag til vedtak: 

For kommende landsmøteperiode skal valgkomitéen fremdeles foreslå ny valgkomité. 

 

 

05/20: 6-årsplan «Kultur der du bor/bur» – evaluering/prioritering av 

satsingstema 
” Kultur der du bor/bur” inneholder kultur- og samfunnsaktuelle temaer med basis i 

Folkeakademiets idégrunnlag «Et redskap for en bedre framtid» og Folkeakademiets 

formålsparagraf (§2). «Kultur der du bor/bur» skal fungere samlende for Folkeakademiets aktivitet 

og synliggjøre verdier og prioriteringer organisasjonen står for og vil gjennomføre. 

Saksdokumentet inneholder en evalueringsdel og landsstyrets forslag til prioriterte temaer for 

kommende landsmøteperiode. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Prioriterte satsingsplaner for årene 2021 og 2022 blir ”Klimaendringer - miljøkonsekvenser» og 

«Demokrati – dialog – dannelse».   

Planene arbeides inn i distriktene og akademienes handlingsplaner. 

 

Planen «Gi unge kulturutøvere en scene» overføres til 6-årsplanens organisasjonsdel for å kunne 

arbeides med over en lengre periode med det mål å implementere denne på alle nivå i 

organisasjonen. 

Dei resterende planene i «Kultur der du bor/bur» er også fokuserte arbeidsområder både for 

distriktene og akademiene.  
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06/20: 2-års arbeidsplan med budsjett 
Budsjettallene i 2-årsarbeidsplan synliggjør midler landsstyret vil prioritere til spesielle tiltak, 

prosjekter, kurs og liknende. Hvert distrikt og akademi skal også prioritere å følge opp 

satsingsområdene med penger. En rimelig del av aktiviteten skal være innenfor satsingsområdene.  

 

 

Forslag til vedtak: 

Landsmøtet vedtar 2-års arbeidsplan med budsjett.  

Også distriktene og de lokale folkeakademiene må sette av midler til virksomheten innenfor 

planområdene. En rimelig del av aktiviteten skal være innenfor satsingsområdene. 

 

 

07/20: Landsmøteuttalelse 
Redaksjonskomiteen, Jan Kløvstad, Irene Bergsnev og Tone Kolsrud, skriver: 

Kulturlivet vil vise styrke også etter koronapandemien. Landsmøtet i Folkeakademiet vil be både 

egen organisasjon, Kulturdepartementet, fylkeskommunene og kommunene om å samarbeide om å 

løfte viktige deler av kulturlivet. 

 

Landsmøteuttalelsen legger særskilt vekt på: 

• Amatørkulturen/den kulturelle grunnmuren 

• Kultur – demokrati - ytringsfrihet 

 

 

Forslag til vedtak: 

Redaksjonskomiteens forslag til landsmøteuttalelse vedtas. 

Uttalelsen oversendes Kulturdepartementet, Kulturkomiteen på Stortinget og andre relevante 

mottakere. 

 

 

08/20: Valg av landsstyre  
Valgkomiteen har bestått av Hildur Roll-Hansen, Erling Bjørnetun og Anne Lise Hessen Følsvik. 

Valgkomiteens innstilling ligger i vedlegg. 

 

Etter at valgkomiteen ferdiggjorde sitt arbeid har styremedlemmene Eivor Evenrud (Viken) og Nils 

Gjerland (Sogn og Fjordane), valgt til 2022, bedt seg fritatt. Begge har legitime grunner.  

Valgkomiteen har etter dette foreslått supplerende styremedlemmer. 

 

 

Valgkomitéens innstilling: 

Leder: Ingvild Berrefjord, FA Viken, 2020 – 2022. Tidligere leder/nestleder 

Nestleder: Kathrine Fosshei, FA Hålogaland, 2020 – 2022. Tidligere styremedlem 

 

Styremedlem: Eivind Helland, Fa Sund/FA Hordaland, 2020 – 2024, gjenvalg  
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Styremedlem: Rolf-Atle Kristoffersen, Rogaland, ny, 2020 – 2024 

Styremedlem: Torbjørn Heitmann Valum, Viken, 20020 – 2022, tidligere nestleder/varamedlem 

Styremedlem: Aud Jorunn Hakestad, Rogaland, ny, 2020 til 2022 

Styremedlem: Knut-Einar Wold, Viken, ny, 2020 – 2022 

 

Varamedlemmer: 

1. Trygve Eliassen, Midt-Norge, ny, 2020 – 2022 

2. Øyvind Sporild, Hedmark/Oppland, ny, 2020 – 2022 

3. Tor Steinar Fromreide, Agder, ny, 2020 – 2022 

 

 

09/20: Valg av vedtektskomité 
Vedtektskomitéen har bestått av Sigrid Thielemann, FA TeVeBu, Helga Furevikstrand, FA Sogn og 

Fjordane, Jan Kløvstad, FA Agder 

 

 

Valgkomitéens innstilling til vedtektskomité for perioden 2020 - 2022:  

Medlem: Jan Kløvstad, Agder, gjenvalg 

Medlem: Aina Johnsen Rønning, TeVeBu, ny 

Medlem: Mona Majgaard, Viken, ny 

 

 

 

10/20: Valg av valgkomité      
Valgkomitéen har bestått av Hildur Roll-Hansen, FA Viken, Anne Lise Hessen Følsvik, FA Midt-

Norge, Erling Bjørnetun, FA Sogn og Fjordane med Karl-Inge Henriksen, FA Innlandet som 1. og 

Rønnaug Tuven, FA Hålogaland som 2. vara. 

 

Valgkomitéens innstilling til valgkomité for perioden 2020 - 2022: 

Medlem: Rønnaug Tuven, Hålogaland 

Medlem: Ellen Stavlund, Viken, ny 

Medlem: Astri Waage, Sogn og Fjordane, ny 

 

Vara:  

1. Jens Kristian Berg, Hålogaland, ny 

2. Karl-Inge Henriksen, Agder 
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