
 
Kristiansand, 28.1.2016 

 

Referat, styremøte 5.2.2016 
Kristiansand kulturskole kl. 10.00 – 14.00 

 

 

 

Til stede: Jon Terje Johnsen (leder, Kristiansand), Øystein Åmdal (Nestleder, 

Grimstad), Marion Baum (Flekkefjord), Åse Løvland (Froland),  

 

Forfall: Ingunn Abrahamsen (Vennesla), Anija Wormsen (4. vara, Farsund), Kari 

Røynlid (1. vara, Åseral), Pål Koren Pedersen (2. vara, Arendal), Torunn Charlotte 

Nyberg (3. vara, Valle) 

 

 

Referent: Jon Terje Johnsen 

Jo Eskild (rådgiver), velferdspermisjon. 

 

 

 

Referat fra styremøtet 27.11.15:  Godkjent 

 
 

Sak 01/16: Støtteordning for musikere på Agder 
 

Vedtak: Styret i NKR Agder ønsker å få en klargjøring i hva som er det egentlige mål for, og 

hensikt med henvendelsen. Før endelig stilling kan tas, ønsker styret seg en tydeliggjøring 

av hvem midlene det søkes om er tiltenkt. Ut fra brevet vi har mottatt forekommer dette noe 

uklart. Hvilke sjangre som skal inkluderes i ordningen er ikke nevnt. Også litt uklart om hvem 

skal kunne søke. Er dette lokale arrangører eller utøvere selv? Hvem skal tildele midlene, og 

foreta en prioritering av de omsøkte tiltak? Et bredt sammensatt og representativt utvalg, 

eller administrasjonen i de enkelte fylkesmusikkråd? 

 

Med bakgrunn i en klargjøring av ovenstående, kan Norsk kulturskoleråd – Agder støtte 

søknad om «Støtteordning for musikere på Agder». Ordningen vil kunne komme ansatte i 

kulturskolene som også ønsker å være utøvende, til gode. En slik ordning vil også kunne 

være med å gjøre Agder mer attraktiv for dyktige utøvere og pedagoger.  

 

 AGDER 



Sak 42/15 Fagdag Agder 2016 
 

Dato for fagdag: tirsdag 16. august i Grimstad 

 

Vedtak: Behovet for gjennomføring er minst 9 rom, inkludert et stort fellesrom.  

 

Sted: Fagdagen 14. august legges til Grimstad, i kulturskolens lokaler. Øystein tar 

ansvar for booking, avtale om levering av mat..  

Forslag til happening: Tori Vrånes. (Åse tar kontakt) 

Ansvar for å finne gruppeledere: Marion Baum, tar ansvar og søker assistanse det er 

behov.  

Det arrangeres en samling for de utvalgte gruppelederne en dag før sommerferien. Her 

kan vi om nødvendig be om assistanse fra NKR sentralt. Ønsker å ha en felles 

holdning til gruppene. Samme metodikk. Gruppene settes opp innenfor hver sine 

faggrupper og instrumentgrupper og ikke sjangre.  

 

 

Økonomi: 

Honorarer: Gruppelederne er betalt av sin kommune. Dette er del av stilling. 

Noe utgifter må beregnes på «Happeniing» 

 

Sak 30/15: Nyttårssamling, 6. – 7. januar 2016 

Kort oppsummering/evaluering 

 

Svært bra tilbakemelding. Tema omkring ledertrening/coaching kan gjerne videreføres.  

- Satse på kvalitet. Da kommer folk. 

 

Legg informasjon og orienteringer i begynnelsen av dagen/konferansen. Ikke avslutt en 

fredag ettermiddag slik det ble gjort denne gang.  

 

Sette i evalueringsskjema: Hva ønsker vi neste gang? 

 

Sak 2/16: Møtefrekvens styremøter 

 

Sak meldt av Åse Løvland: Ønske om færre styremøter i Norsk kulturskoleråd – Agder 

Hver enkelt styremedlem må selv ta ansvar for å gi rask tilbakemelding til rådgiver om man 

ikke kan delta på møtet. For at våre valgte politikere skal kunne møte, må de frikjøpes fra sitt 

ordinære arbeid. 1. vara bør frikjøpes når det er behov.  

 

NKR-Agder kan ikke frikjøpe varamedlemmer til hvert styremøte. Spørsmålet dreier derfor 

om det kan være en mulighet for at Jo kan forespørre om det er mulig for et litt uformelt bytte 

mellom 1.og 2. vara, slik at Anija (4.) eller Torunn Charlotte (3.) i praksis kan møte som 1. 

vara. 

 



Vedtak: Styret og rådgiver forøker å utarbeide en møteplan som kan redusere 

møtehyppigheten med 1-2 møter i året. Det bør satses på at hvert møte kan vare noe lengre. 

Møtestart for eksempel kl 09.30 og holde på til 15.00. Dette kan være en måte å oppgradere 

møtene på, og det gir styremedlemmer som har konkrete oppgaver tid til å få gjort nødvendig 

saksbehandling. Dette blir en full arbeidsdag, også for de varamedlemmer som møter.  

Forsøkes gjennomført fra august 2016. 

 

Styret arbeider for at siste styremøte før sommerferien blir et arbeidsmøte sammen med 

lederne til fagdagen i august. 

   

 

Sak 3/16: Saker til landsmøte, Norsk kulturskoleråd 2016 
 

Styreledere i TeamØst møtes sammen med rådgivere før lederkonferansen (30. mars) 

Terje Røe (Styreleder Norsk kulturskoleråd - Hedmark) har tatt på seg eventuell koordinering 

av innspill av saker til landsmøtet. 

 

Styret i Agder mener det er viktig å Ivareta den lokale styring av rådgivernes stilling. 

Kan være en aktuell sak. 

 

Forslag til sentralstyret fra vår region:  

 

- 1. Hans Antonsen, direktør i Kilden. Øystein spør. 

- 2. Pål Koren Pedersen 

 

Sak 4/16: Høringsinnspill, fagplaner del 3 
 

 
Vedtak: Saken utsettes. Behov for egen høringsuttalelse avventes. 

 

Orienteringer/oppfølginger 3 spørsmål:  

 Høringsprosess, fagplan del 2: Info fra første samling. Øystein 
Jo videresender powerpointen fra 1. samling i høringskommunene til alle 
kulturskolene. (ITP - Individuell team plenum,) 

 

 Dialogmøter Aust-Agder: Avtaler gjort med Setesdalskommunene.  Bykle, Valle og 

Evje-Hornnes/Bygland  
 

 Kulturskoledagene, Gardermoen? 
Fortsett med å ha møter på et slikt sted- Kun 1 fly for de fleste av oss. 

 

 

 

 

Neste ordinære styremøte: 04.03.16, kl. 10.00 – 14.00 i Kristiansand 

 

 


