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Referat fra styremøte via teams 24.11.2020 
 
Tilstede: Anne Svindland, Tor Magnus Knutsen, Stein Asle Johnsen, Nils Olav Dunsæd, Grethe 
Amundsen, Finn Kydland, Ronald Braun, Torunn Josdal, Atle Eikeland, Hanne W. Nilsen, Aina Lie 
og Anne Karin Skårva  
 
 

Saksnummer Sak 

22/2020 Ingen merknader til innkalling/referat fra styremøte 3 – 2020  

23/2020 Regnskapsoversikt 3. kvartal  
- Godkjent 
- Foreslått å øke stipend til kurs for lærlinger 
- Ca 1, 1 mil. I mindreforbruk for 2020, forslag fremmes av daglig leder 

til generalforsamlingen 2021.  

 

24/2020 Forslag budsjett 2021 - godkjent 

25/2020 Evt. Saker – ingen  
 
 
Orienteringssaker:  
 

• Tilbud på lokaler og regnskapstjenester: 
Presenterer oversikt på ulike lokaler. Dersom andre lokaler, kan det bli en ny kostnad for oppkobling 
mot DDV. Styremedlem mener det må være opp til daglig leder, da det skal være daglig lederes 
daglige arbeidsmiljø.  
Det fattes et vedtak per epost om bruk av regnskapstjenester i fremtiden.  
Anne Karin legger ved forslag.  
 

• Vurdere samarbeid med VestreAgderOpplæringsKontor – VAOK Farsund 
Presentere kort hva VAOK er og hensikten med å vurdere en samlokasjon. Styret oppfattes positive 
til å sjekke ut samarbeid med VAOK da det vil styrke det videregående tilbud i vestre del av fylke. 
 

• Reviderte/nye vedtekter for Lister opplæringskontor – arbeidet ble presentert, største forskjell er 
generalforsamlingen og antall styremedlem. Ny utgave sendes til styremedlemmene og et forslag 
fremmes til neste styremøte som blir behandlet som egen sak til generalforsamlingen 2021.   
 

• Behov for ekstra personell – utlysning av 50% fast stilling 
 

• Løpende lærekontrakter 01.11 – kontoret har 91 lærlinger  
 

• Refusjon basistilskudd til lærebedrift, presentert i møtet.  
 

• Rådgiverteam – utsatt 
 

• Lærlingeundersøkelsen 84% - 36/43 har svart (20.12.2020) 
 

• Leasing avtale forsinket – redusert leasing nov/des 
 

• Styrehonorar 2020 – reiseregning sendes Lok innen 01.12 
 


