
 

 

Referat NILUS-styremøte 
  
Dato:   13.09.2016 
Tidspkt:  Kl. 13.00 – 14:15 
 
Tilstede Lise Selnes, Nils Kristen Sandtrøen, Anne-Sofie Nielsen,  Wibeche Pettersen og May Tove 
Dalbakk  
Fravær:  Vegard Herlyng. 
Referent: May Tove Dalbakk  
 
Saksliste: 
Presentasjon av hvem vi er. 

 

Sak 17/16 Godkjenning av protokoll og innkalling 

Sak 18/16 Finansieringsmodell 

Sak 19/16 Vår økonomiske situasjon 

Sak 20/16 Hvordan øke antall medlemmer ? 

Sak 21/16 Hjemmeside. Bør vi også få opp en facebookside ?  

Sak 22/16 Eventuelt 

__________________________________________________________________________ 
 

Sak 17/16 Protokoll og innkalling godkjent. 
 
Sak 18/ 16 Finansieringsmodell 

Modellen er sendt KUF komiteen før sommeren. 3 medlemmer bekrefter å ha mottatt + evt 
videresendt el. bedt om videresending.  Vi mottok etter styremøte ytterligere bekreftelser og et 
konkret ønske om møte og forslag til møtedato på Stortinget!  
Oversikt KUF komiteen https://www.stortinget.no/no/Representanter-og-
komiteer/Komiteene/Kirke-utdannings--og-
forskningskomiteen/?tab=MembersCommittee#primaryfilter   
Trond Giske er leder av komiteen. Han kontaktes og orienteres av Nils Kristen ila de nærmeste 
dagene.     
For å opparbeide relevant kunnskap leser styret seg opp på disse linkene til neste styremøte, 7. okt.  
NOU 2014:5 MOOC til Norge 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/NOU-2014-5/id762916/ 

Kunnskapsministerens tale til UH-sektoren på kontaktkonferansen 2015:   

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/bedre-kvalitet-i-hoyere-utdanning/id751716 

 

  
Sak 19/16 Vår økonomiske situasjon 
169’ på konto.  21 medlemmer 

 

Sak 20/16 Hvordan øke antall medlemmer? 

Styret var enige om at en daglig leder/ prosjektleder må ansettes i en deltids- og tidsavgrenset stilling.  

Det må utarbeides en oversikt over arbeidsoppgaver samt lage en plan for hvordan rekruttere og 

finansiere  denne personen.  Styreleder oppfordrer til aktivt å dele innspill på mail innen neste 

styremøte.   
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Sak 21/16 Hjemmeside. Bør vi også få opp en fb side ? 
Vegard har sagt seg villig til å påta seg dette arbeidet. Frist 1. oktober.   
 
 
Sak 22/16 Eventuelt  

 

 Nyhetsbrev.  Wibeche påtar seg dette – lager et forslag som sendes på høring. Frist 1. okt.  

 Hvilke krav bør stilles til Lokale UtdanningsSentre?  Vegard har ansvar for dette.  Frist 1. okt. 

 Hva kreves av leder for Lokale Utdanningssentre? Hvordan lykkes?   

Styret bidrar med fortløpende  innspill via epost til alle.   May Tove sammenstiller til neste 

styremøte.  Frist 1. oktober.  

 Hvordan følges EVU reformen opp?  

Lise kontakter Fylket v/ Utdanningsdirektøren ang. EVU utdanning og geografisk fordeling. 

Frist 1. okt. 

 Om denne oversikten ikke finnes – hva med å tipse nasjonal avis?   

 

Neste styremøte: fredag 7. okt. 2016, kl 09:00-10:00.    
 
Møtet avsluttet kl 14:15.                                                                         
 


