
 

Kirkelig undervisningsforbund 
Borg Stiftslag 

Org nr 995 435 195 

Protokoll fra årsmøtet i Kirkelig undervisningsforbund 

stiftslaget i Borg, Scandic City Hotel Fredrikstad 19.1.2022 

kl.18.00 
 

Tilstede: 14 Medlemmer, samt 2 personer som ikke er medlemmer pr i dag. Disse møtte 

som observatører uten stemmerett. 

Årsmelding ble delt ut på årsmøtet. 

Leder Kristine Almås ønsket velkommen og åpnet møtet.  

Valg av protokollfører: Runar Godø ble foreslått og valgt. 

Sak 01/22      Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Utsendte innkalling og saksliste ble godkjent uten innsigelser. 

Sak 02/22       Gjennomgang av årsmelding 2021 

Årsmeldingen som både er utsendt på forhånd og delt ut i møtet ble lest og gjennomgått. 

Det ble gjort noen små rettelser ift den utsendte versjonen. Korrekt årsmelding er 

vedlagt denne protokollen. 

Vedtak: Årsmelding tatt til etterretning 
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Sak 03/22 Gjennomgang av regnskap 2021 

Det har ikke vært noen bevegelser på kontoen i 2021 og det foreligger derfor ikke noe 

regnskap. Saldo på konto pr. 31.12.2021 er på 51.698,91 kr,- 

 

Sak 04/22 Valg av nytt stiftsstyre 

Gunn Elisabeth Edvartsen stilte til gjenvalg etter endt valgperiode og stilte til valg på 

betingelse av at hun kunne bli valgt for ett år. 

Vigmund Gundersen Djupang stilte til gjenvalg etter endt valgperiode, og er dermed på 

valg for to år. 

Elin Moskvil er forespurt og var villig til å stille som vararepresentant. 

Vararepresentanter velges etter stiftslagets vedtekter for ett år av gangen. 

Kristin Renate Tollefsen stilte til valg med betingelse av at hun kunne velges inn som 

vararepresentant. 

Valget ble gjennomført ved akklamasjon, og alle ble valgt med de medfølgende 

betingelser. 
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Valgresultat: 

Dette betyr at Vigmund Gundersen Djupang er valgt inn som fast medlem for to år. 

Gunn Elisabeth Edvartsen er valgt inn som fast medlem for ett år. 

Elin Moskvil er valgt inn som varamedlem for ett år. 

Kristin Renate Tollefsen er valgt inn som varamedlem for ett år. 

Styret består i tillegg til disse av Kristine Almås og Elise Frøyen som har ett år igjen av 

sin valgperiode. 

 

Sak 05/22      Eventuelt, ingen sak meldt 

    

Fredrikstad 19.1.2021 

Runar Godø, sign 

Referent 

 

Vedlegg årsmelding fra 2021: 
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Å rsmelding 2021 KUFO Borg  
 

Styrets sammensetning 2021 

• Kristine Almås, leder 

• Else Buttedal Haugen, kasserer 

• Vigmund Djupang Gundersen, nestleder og OTV-ansvarlig 

• Elise Frøyen, styremedlem og sekretær 

• Gunn Elisabeth Edvartsen, styremedlem 

• Kristin Renate Tollefsen 2 vara 

Styremøter i 2021:  

Styret i KUFO Borg har hatt 9 styremøter i 2021, noen fysisk og noen digitalt. 

07.januar 2021  

04.mars 2021 (i forkant av årsmøte) 

12.april 2021 

10.mai 2021 

10.juni 2021 

23.august 2021 

29.september 2021 

03.november 2021 

25.november 2021 

 

Styret har blant annet jobbet med:  

- Fagdag januar 2022 med fokus på den spontane sjelesorgen. Fagdagen skal gjennomføres 19.januar, 

dagen før biskopens fagdag. 

- Samarbeid omkring biskopens fagdag.  

- Kontaktmøte med biskopen i november 

- Samarbeid med bispedømmekontoret om oppfølging av undervisningsansatte under pandemien.  

- Høringssvar om ny kirkeordning.  
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Andre møtepunkter:  

Vi ønsker et godt samarbeid med bispedømmekontoret, og har hatt rådgiver Eileen Ulseth med på 

enkelte styremøter. 

 

Ett kontaktmøte med biskopen sammen med Eileen Beate Ulseth: 21.mai 2021. 

Følgende tema ble diskutert på møtet 21.mai 2021:  

• Slitasje på undervisningsansatte under pandemien  (Kufo)  
 

• Konfirmasjonstiden; kommunikasjon, innhold, kvalitetssikring  
 

• Oppfølging av nyansatte under pandemien 

• Skole – kirke: de fire siste ukene av semesteret og satsing sammen med dem i fellesskap.  
 

• Fokus på prekenskriving for andre enn prester. Felles kurs for bispedømmet? 

• Dato for fagdager i 2022: onsdag 19. januar og torsdag 20. jan.  

• Undersøkelse blant kvinnelige prester, hva gjøres ift diakoner, kantorer og 
undervisningsansatte?  

• Orienteringer fra Kufo 
-Rollefordeling i fellesråd 

-Arbeidsendringer osv 

-Lønnsspørsmål 

-Ansettelser 

-Fokus på ny kirkeordning fremover. Alle stiftslag skal skrive høringssvar  

 

• Biskopens orienteringer:  
- Fagdag i november med diakonene: Undervisningsansatte er med på utforming, men vi 

skjermer biskopens fagdag og holder på den i januar 2022.  
- Ung Pilegrim.  
- Undervisningsopplegg «Bønn og bærekraft» ferdigstilles og er klar til bruk til høsten.  
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Områdetillitsvalgte: 
Vi har hatt problemer med rekurrering av områdetillitsvalgte dette året. I løpet av høsten fikk vi 

denne fordelingen:  

• Johannes W. Halvorsen for Søndre Borgesyssel prosti 

• Kristine Lund Almås for Østre og Vestre Borgesyssel prosti.  

• Frøydis Tørring for Nedre Romerike prosti, Øvre Romerike prosti og Østre Romerike prosti.  

• Elise Frøyen for Søndre Follo prosti og Nordre Follo prosti 

• Vigmund Gundersen Djupang for Fredrikstad domprosti 

Vigmund Gundersen Djupang har hovedansvaret for OTV og kan møte der OTV ikke har anledning.  

Kristine Lund Almås og Vigmund Gundersen Djupang har deltatt på intervjuer i ansettelser av 

undervisningsansatte.  

Kufo tillitsvalgtskurs: 

Elise Frøyen og Kristine Almås deltok på tillitsvalgtskurs arrangert av KUFO og Diakonforbundet 

sentralt. Kurset ble avholdt i Drammen i November 2021. 

Status for stiftslaget: 

Vi var 50 medlemmer pr. 31.12.2021.  

 

 

Råde 17.12.2021,  

 

Kristine Lund Almås     Vigmund Gundersen Djupang 

(Leder)       (Nestleder) 
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