
 

 

Referat NILUS-styremøte 
  
Dato:   27.06.2016 
Tidspkt:  Kl. 14.00 – 15:15 
 
Tilstede Lise Selnes, Nils Kristen Sandtrøen, May Tove Dalbakk og Wibeche Pettersen  
Fravær:  Anne- Sofie Nielsen og Vegard Herlyng. 
Referent: May Tove Dalbakk  
 
Saksliste: 
Presentasjon av hvem vi er. 
 
Sak 13/16 Finansieringsmodell, redegjørelse. Finsk modell v/ Wibeche.  
                  Alle bør lese gjennom de innspill Wibeche har sendt oss.  Hva gjør vi videre? 
Sak 14/16 Oversikt over medlemmer. Hva slags strategi skal vi gjennomføre for å få flere  
      medlemmer? 
Sak 15/16 Møteoversikt neste år. Hvor mange styremøter skal vi ha? Strategisamling der vi  
                  møtes fysisk?  
Sak 16/16 Eventuelt 

__________________________________________________________________________ 
 

Sak 13/ 16 Finansieringsmodell, redegjørelse. Finsk modell v/ Wibeche.  
Alle bør lese gjennom de innspill Wibeche har sendt oss.  Hva gjør vi videre? 
Gjennomgang av den finske modellen «Open University» v/ Wibeche.  Med bakgrunn i den finske 
modellen samt innspill fra bl.a. Grepperud, Sunde m.fl. er det skissert 3 alternative 
finansieringsløsninger.  Fordeler / ulemper ved disse ble diskutert. 
Videre tiltak:  
1) For å spare tid og krefter ble det enighet om å sende de skisserte løsninger til samtlige 
medlemmer i KUF komiteen der vi ber om en tilbakemelding på hvilken modell de vil vi skal utrede 
nærmere.  Wibeche lager forslag til oversendelsesbrev som sendes styret for uttalelse.   
2) Nils Kristen skaffer oversikt over geografisk spredning på de som har tatt videreutdanning de siste 
årene.    
3) Det tas kontakt med KS og Distriktssenteret for et videre samarbeid med Nilus. Det er naturlig at 
Lise, som styreleder i Nilus, tar denne kontakten.  Overfor Distriktssenteret kan det refereres til deres 
Fagrådsmøte på Tynset, 8. og 9. juni i år, der de fikk en presentasjon av Tynset Studie- og 
høgskolesenters virksomhet gjennom 15 år samt interesseorganisasjonen NILUS arbeid/visjon.           

 
Sak 14/ 16 Oversikt over medlemmer.  
Hva slags strategi skal vi gjennomføre for å få flere medlemmer? 
Pr. d.d har vi 21 medlemmer (kommuner). Utestående 45’ av årets medlemskontingent. Pr. d.d viser 
kontoen 140’. Wibeche purrer/ følger opp utestående.  
Ulike tiltak for øke medlemstallet ble diskutert, men tas opp igjen på neste styremøte el. som tema 
på en strategisamling.  

 
Sak 15/16 Møteoversikt neste år. Hvor mange styremøter skal vi ha? Strategisamling der vi  
møtes fysisk?  
Neste styremøte er fastsatt til 29. aug.- 16, kl. 10 -11. Fastsettelse av øvrige møter i det kommende 
året tas opp igjen på neste styremøte. 
Strategisamling diskuteres og fastlegges på neste styremøte. En evt. studietur til Finland er tidligere 



 

løftet frem som et forslag og kan kombineres med en strategisamling.  
Sak 16/16 Eventuelt.  
Ingen saker tatt opp 
 
Møtet avsluttet kl. 15:15.                                                                        May T. Dalbakk – referent. 
 
 


