
 

 

Nidaros stiftslag av Kirkelig 
undervisningsforbund (KUFO) 

 
 
 
 
INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR 2020 
 
Tid:  Tirsdag 8. juni 2021 kl 14.00-15.30 
Sted:  I Teams. (Tilgang fra kl 13.45. Viktig å sjekke at teknikken fungerer slik at du kommer inn!) 

Pga skjerpede smittvernregler i Trondheim vil det ikke bli fysisk samling som tidligere 
planlagt.  

 
SAKLISTE 
 
Sak 1. Valg av møteleder og referent 
Sak 2. Godkjenning av innkalling og sakliste 
Sak 3.  Årsmelding. Se vedlegg 
Sak 4. Regnskap. Se vedlegg. 
Sak 5. Valg. Se mer informasjon nedenfor  
Sak 6.  Orienteringssaker 
 -Tillitsvalgte 
 -Streik 

-Generalforsamling KUFO 20. september 2021 
Sak 7.  Fagsamling høsten 2021. Innspill til og fra stiftsstyret  
Sak 8.  Innkomne saker  

Saker medlemmer ønsker å ta opp i årsmøtet bes om å være styret i hende senest to uker før 
årsmøtet, innen 25. mai 2021.  Sendes på epost til Øystein Sørensen; os768@kirken.no 

 
 
 
Om sak 5. Valg 
Kandidater som stiller til valg:  
Elisabeth Moen Rørvik og Øystein Sørensen stiller til valg for en ny toårsperiode i styret.  
Det er mulig med innmelding av klarerte kandidater fram til årsmøtet og benkeforslag i tillegg. 
Svanhild Christofie H. Sandberg og Elisabeth Lund har ett år igjen av sine valgperioder og er ikke på 
valg i år. 
 
Valgteknisk gjennomføring:  Vi planlegger for åpent valg, altså at det ikke blir behov for hemmelig 
valg. Stemming avgis ved innsending av sms. Den som stemmer sender sms til to mobilnummer.  
De som mottar sms-ene teller og kontrollerer. 
 
 
 
For styret i KUFO Nidaros, Trondheim 7. mai 2021 / 4. juni 2021 
 
Øystein Sørensen, leder 



Årsmelding 2020 
Nidaros stiftslag av Kirkelig undervisningsforbund (KUFO) 

Antall medlemmer i KUFO Nidaros:  
Pr 31 12 2020 er det 34 medlemmer, inkludert to støttemedlemmer. 
Tre innmeldte og tre utmeldte i løpet av året. 

      

 

Styret (Valgt 10 06 2020) 
Øystein Sørensen  leder 918 83 976 os768@kirken.no 
Elisabeth Moen Rørvik sekretær  996 40 226 emr@kirken.namdal.no 
Svanhild Christofie H. Sandberg kasserer  900 18 940  svha@melhus.kommune.no 
Elisabeth Lund  styremedlem 941 30 768  el622@kirken.no 
Tove Margrethe H. Unsmo  varamedlem  406 09 220       tu337@kirken.no 
 

Tillitsvalgte i KUFO Nidaros pr 01 08 2020: 
 

Prostiene Namdal, Stiklestad og Stjørdal 
Siv Jørgensen 
982 45 325  siv.jorgensen@sikirken.no 
Gunn Ågot Leite (vara)  
934 65 901  gunn-aagot.leite@sikirken.no 
 

Prostiene Strinda-Heimdal/Byåsen, Nidaros domprosti 
Katri Sundvall-Falck 
915 30 149  ks866@kirken.no 
Kristin Ofstad (vara) 
468 07 937  ko827@kirken.no 
 

Prostiene Orkdal, Fosen, Gauldal 
Tove Margrethe H. Unsmo 
406 09 220  tu337@kirken.no 
Svanhild Christofie H. Sandberg (vara) 
900 18 940  svha@melhus.kommune.no 
 
 

Arbeid og saker  
Diverse saker og drøftinger: 

• Status for tillitsvalgtordninga 

• Info og PR om KUFO som fagorganisasjon 

• Oppdatering av medlemslistene i Nidaros 

• Planlegging av kurssamling 
 

Styret 

8. april 2020, 7. mai 2020, 20. august 2020 på Teams 
Styremøter 
I dette koronaåret har styret hatt færre muligheter for arrangement, og få saker har blitt behandlet. 

• Lokalsidene våre på nettet blitt oppdatert med tillitsvalgte, og de tillitsvalgte har fått definerte 
områder/prosti. 
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• Vi har diskutert og begynt planlegging av en kurs- og debattsamling:  
Hvordan skal vi formidle seksualitet, identitet og samliv i menighetene våre?  
Vi har drøftet form, innholdsformulering og mulige foredragsholdere. 
Samling ble ikke gjennomført i 2020, men planlegges i kommende år som fysisk og digitalt møte.  

 

• Møter og kurs i KUFO sentralt har blitt avlyst eller utsatt. Bla sentralt tillitsvalgtkurs, men lokalt hadde 
vi et tillitsvalgskurs, planlagt av Tove H. Unsmo. 
 

 

     
 

• Streik opptok KUFO i oktober-desember 2020.  Det ble en solidaritetsstreik med Presteforeninga og 
Diakonforbundet. KUFO ble med i streiken 19. desember 2020 fram til enighet 11. januar 2021. 
Dette er første streiken i KUFOs historie.   
 
I Nidaros prosti ble ingen av våre medlemmer tatt ut i streik. Men pga streikeuttak blant prester, 
diakoner og kantorer ble noen av KUFO-medlemmene våre påvirket, bl.a. i Namdalen. 
 
Forhandlingsledelsen i KUFO mener de har fått mye erfaring, og opplevde solidaritet med de andre 
streikende gruppene.  Kjennskap til organisering og kultur i de ulike fagorganisasjonene opplevdes 
som lærerikt og nyttig – også under vanlige forhold framover. 
En takk for innsatsen til KUFO-ledelsen! 

 
 
10. juni 2020 i Hoeggen kirke: 
Årsmøte KUFO Nidaros 2020 
Dette ble en samling med både fysisk og digital deltakelse. 
 
 
25. juni 2020 på Teams: 
Landsstyremøte 
Leder deltok digitalt på landsstyremøte. 
Godkjenning av sentralt regnskap/vedtak av budsjett og landsstyrets planer og saker fremover. 
 
 
12. november 2020 på Teams: 
Kurs for tillitsvalgte i Nidaros på Teams med generalsekretær Harald Skarsaune. 
 
 

 

7. mai 2021 / 4. juni 2021 
 
På vegne av styret, 

Øystein Sørensen, leder 




