
 

 

 



 

 

 

          

 

 

Deltakerliste til årsmøtet 2013 
 

 

 

1. Arild Thu   Mandal kommune    til kl 1200 

2. Jon Terje Johnsen  Kristiansand kommune, NKR – VA   

3. Vidar Hartveit   Kristiansand kommune 

4. Haldis Hove   Marnardal kommune 

5. Dag Ernst   Søgne kommune 

6. Unn Turid Olsen  Lindesnes kommune 

7. Marion Baum   Flekkefjord kommune 

8. Ingunn Abrahamsen  Vennesla kommune 

9. Anija Wormsen  Farsund kommune    forfall 

10. Marianne Bøksle  Lyngdal kommune 

11. Bård Dahle   Songdalen kommune 

12. Alf Sveinung Haukom Sirdal kommune 

 

Heidi Hesselberg Løken Norsk kulturskoleråd 

Knut Fasting   Norsk kulturskoleråd, Vest-Agder 
 Stein Erik Hansen  Norsk kulturskoleråd    årsmøte A.A. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Innkalling med saksdokumenter til årsmøtet i 
Kristiansand 

 

 

Dato/tid: Fredag 22. mars kl. 10.00 – 15.00 

Sted: «Haven» i Fylkeshuset, Tordenskjoldsgate 65, Kristiansand  

 

Årsmøtesak 01/13 Konstituering:  

   Valg av referent    Knut Fasting 

   Valg av møtedirigent    Dag Ernst 

   Godkjenning av fullmakter 

   Godkjenning av innkalling   Enstemmig 

   Godkjenning av dagsorden   Enstemmig 

   Godkjenning av forretningsorden for årsmøte Enstemmig 

   Valg av to representanter til redaksjonskomite Vidar Hartveit/Marion Baum 

   Valg av to representanter til tellekorps  Arild Thu/Haldis Hove 

   Valg av 2 protokollunderskrivere   Marianne Bøksle/Bård Dahle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Årsmøtesak 02/13 Styrets beretning for siste toårsperiode  

    

 

 

 

Årsmelding 2011-2012 
 

 

 

Fylkesavdelingens forrige årsmøte ble avholdt 25.mars 2011 i Kristiansand.  

Styret har i perioden bestått av: 

 

Leder Øystein Åmdal , Mandal 25.03-01.09.2011 

Leder: Jon Terje Johnsen, Kristiansand 01.09.2011- 

Nestleder Jon Terje Johnsen, 25.03.-01.09.2011 

Nestleder Ingunn Abrahamsen, Vennesla 01.09.2011 -  

Kasserer Unn Turid Olsen, Lindesnes 

Styremedlem Ingunn Foss, Lyngdal 

Styremedlem Ingunn Abrahamsen 

Styremedlem Marion Baum, Flekkefjord 01.09.2011 - 

1. vara Marion Baum 25.03-01.09.2011 

2. vara Dag Ernst, Søgne 25.03.-01.09.2011 

3. vara Dag Ernst 01.09.2011 – 
 

Varamedlemmene ble innkalt til alle møtene. 

Valgkomiteen har i perioden bestått av:  

Anija Wormsen, Farsund  

Marianne Bøksle, Lyngdal 



Revisor er: Stian Syvertsen. 

2011- 2012 

Det har i perioden blitt avholdt 16 styremøter. Det vil si ca. ett hver måned. Av praktiske årsaker har 

enkelte styremøter blitt lagt i forkant av Kom i Fokus- samlinger  (kulturskolerådets prosjekt). Leder 
Øystein Åmdal begynte i ny jobb som rektor i Grimstad Kulturskole høsten 2011, og gikk derfor ut av 

fylkesstyret. Fra 1. september overtok Jon Terje Johnsen som leder, og Ingunn Abrahamsen som 

nestleder. Marion Baum trådte da inn i styret som styremedlem, og Dag Ernst som 1. varamedlem.  

I styrets funksjonsperiode har det vært arbeidet med følgende saker: 

 

 Budsjett og økonomi 

Kasserer har regelmessig holdt styret orientert om den økonomiske situasjon.  Økonomien er 

blitt atskillig bedret de senere år, ikke minst grunnet styremedlemmenes fortsatte  
”dugnadsinnsats” i forbindelse med kurs og planleggingsdager. 

 

 Styret er saksbehandlere for søknader til norsk kulturskoleråds prosjekter. 

Når det gjelder styrets forslag til prioriteringer i forb. med aktivitetsmidlene, har rammen som 
er tildelt Agder-fylkene fra begge fylkesstyrene, prioritert til Stryk på Sørlandet 

 

 Stryk på Sørlandet 

Fylkesavdelingen som sammen med fylkesavdelingen i Aust-Agder er eierne til prosjektet 
Stryk på Sørlandet, har oppnevnt Vidar Hartveit, Kristiansand og Marianne Bøksle, Lyngdal 

som fylkesrådets representanter i styringsgruppa. Styringsgruppa er gitt råderett over de 

økonomiske tilskudd som er tildelt. I årsmøteperioden har Maja Birkeland som var betalt av 

Kristiansand kulturskole. Fratrådt som koordinator. Styringsgruppa ble også gitt ansvaret for å 
engasjere en administrativ koordinator i prosjektet. Rektor i Lindesnes kulturskole, Unn Turid 

Olsen er engasjert som koordinator. 

 

 Kom i Fokus 

Kulturskolene i Agder er med i kulturskoleprosjektet Kom i Fokus, som er ett større prosjekt 

som skal utvikle kulturskolene til ressurssenter for kommunene. Dette prosjektet har vi fått 

støtte med 220 000.- i tre år fra fylkesmannen for å kunne gjennomføre. Det blir avholdt to 

samlinger i 2011 og en i 2012. I tillegg her det vært egne fagdager for kulturskolelærere. Det 
er også ett lederutviklingskurs ”Gehørbasert ledelse” som del av Kom i Fokus. 

Lederutviklingsprogrammet er støttet av KS og NMH (Norges musikkhøgskole).  

Fylkesavdelingens leder Øystein Åmdal er med i prosjektets referansegruppe. Også konsulent 

Knut Fasting deltar i prosjektet. De aller fleste kommunene i fylket er med i Kom i Fokus, 

Agder som også er delvis finansiert av midler fra Fylkesmannen i Vest-Agder. Prosjektet ble 
avsluttet vårsemesteret 2012. 

 

 Felles planleggingsdager august 2011 og 2012 

I august 2011 og 2012 har fylkesstyret arrangert felles planleggingsdager for lærerne i 

kulturskolene i fylket på Søgne gml. prestegård.  
 

Program 2011: 

Fellessamling :  Konge i eget liv- hvordan kan vi best mulig takle all verdens press, stress og 
omstilling? Prof. Ingvard Wilhelmsen (UiB)-spesialist i indremedisin og psykiatri, og 

leder av landets eneste ”Hypokonderklinikk”. 

     



 

 

Parallelle  fagkurs: 

A:  Ingvard Wilhelmsen: Betydningen av våre holdninger, hvordan vi finner dem og hvordan 

vi event. kan endre oss. Dette vil bli belyst ut fra kognitiv terapi. Stikkord: sosial angst og 

prestasjonsangst. 

B: Piano-orkester:  m/ Liv Karin  Aukner  og Anita Haagerud Wegger 

C: Musikkterapi med Semir Mujkic :Lær deg mer om elever med spesiell behov, og hvordan          

vi møter slike elever. 

D: Bli venn med Ukulelen -  Det nye ”hippe” trend-instrumentet :  Kursholder Bjørn G. 

Rønnekleiv. 
E: ”Virtuell kunst”-   kursholder: Joe Toledo 

F:  ”Stryk på Sørlandet”  – planlegging og samarbeidstid for strykelærere. 

Ansvarlig: Maja Birkeland 

Utstilling :  Norsk noteservice  hadde en stand med noter m.m. i kursområdet !! 

Program 2012: 

Fellessamling : Lisa Vivoll Straume: Positiv psykologi: med fokus på menneskelige styrker og 

ressurser 

Parallelle  fagkurs: 

A: Fortsettelse med Lisa Vivoll Straume: Flyt som ressurs: Om å være på sitt beste 

B. Terje Andersen: Grafitti    

C. Nettverk Teater/dans Kursleder: Diana Spehar Borøy  

D. Hvordan bruke det digitale verktøy i instrumentalundervisningen? Kursleder: Tore Bråthen 

E. Ensembleledelse   Kursleder: Adam Gruchot 

Hvordan forholde seg til ”Kulturskoleensemblet” med utøvere som har alder og som er på 

ulike nivå. Hovedmålgruppen for kurset er strykere og deres arbeide med ensembler. 

Utstilling :  Norsk noteservice  hadde en stand med noter m.m. i kursområdet !! 

 Nyttårssamling 

Nyttårssamlingen som styret arrangerer hvert år i januar for rektorene i fylkets kulturskoler er 
blitt en ”sikker vinner”. Her er god deltakelse og en samling det blir satt pris på.  I januar 2012 

var samlingen lagt til Rica Dyreparken hotell i Kristiansand, og i januar 2013 var samlingen 

planlagt lagt til Scandic Lindesnes hotell i Lindesnes, men grunnet problemer der, ble 
arrangementet med en ukes varsel flyttet til Rica Dyreparken hotell i Kristiansand 

Til begge disse nyttårssamlingene ble rektorene i kulturskolene i Aust-Agder invitert. Det 

deltok 1 deltaker fra Aust-Agder i 2012, og 7 i 2013.  
 

 Rektormøter 

Den 9. september 2011 arrangerte fylkesstyret rektormøte i Kulturhuset i Lindesnes. Til møtet 

var invitert konst. rådmann i Nes kommune, Akershus Lars Roald Johansen. Tema for dagen 

var:  

Kulturskolens plass i kommunal planforvaltning 



- Kommunal planforvaltning på overordnet nivå. 

 

- Kommunedelplan/temaplan for kulturskoler - prosess fra melding om oppstart av planarbeid 

til endelig vedtatt plan 

- Som bakteppe bør rektorene ha kjennskap til egen kommunes planforvaltning der det er fattet 
politiske vedtak som berører drift og innhold av kulturskolen 

 

- Det ble også arrangert rektormøte fredag 23. november 2012, der temaene var:  

 

Regjeringens forslag til statsbudsjett – bevilgninger til kulturskolene 

Hvordan finne løsning på bruk av tildelte midler til kommunene om kulturskoletilbud i 

samarbeid mellom skole og SFO.  

Arbeidstidsavtaler i kulturskolen: Kan det være mulig å oppnå et felles arbeidstidsavtaler 

mellom kommunene.  

Nytt fra Landsmøtet: Info og orientering om viktige vedtak og drøftinger fra Landsmøtet på 

Hamar 

Felles nominasjonsarrangement Drømmestipendet. 

Kan vi i fellesskap få til et stort arrangement der alle nominerte fra fylket kan få en mulighet 

til å presentere seg (ikke bare vinnerne) Hva med Kilden i løpet av mai? 

 Forslag sendt fra styret i Norsk kulturskoleråd, Aust-Agder med forslag om sammenslåing av 

fylkesrådene i Aust-og Vest-Agder 

 

 Studieturer 

Studieturen for kulturskolelederne i 2011 gikk til Berlin 6. – 9. april, og i 2012 gikk 

studieturen til Amsterdam og Utrecht. Begge turene var både lærerike og innholdsrike. 

Deltakerne fikk med seg både flotte opplevelser og nyttige erfaringer. 
 

 Deltatt på landsmøtet 

Vest-Agder stilte med full delegasjon (5 delegater) på Landsmøtet på Hamar i oktober 2012. 

Disse deltok:  Dag Ernst, Unn Turid Olsen, Ingunn Abrahamsen, Marion Baum og Jon Terje 

Johnsen 
 

 Deltatt på fylkesledersamlinger 

Fylkesledersamlingene både i 2011 og 2012 har vært lagt til Trondheim, Leder Øystein Åmdal 

og konsulent Knut fasting deltok på møtet i Trondheim i 2011 og Dag Ernst og Knut Fasting 
deltok i juni 2012 

 

 Deltakelse i KRUt 

Fra Vest-Agder deltar kulturskolene i Kristiansand og Mandal i prosjektet. Begge kommunene 
har stilt med både lærere og elever på flere samlinger i perioden. 

 

 Arrangert UMM 

Kristiansand kulturskole har  i hovedsak stått for den praktiske gjennomføring av 

regionfinalen i Ungdommens musikkmesterskap. I 2011 gikk Marit Birkedal Aas til 
landsfinalen.  I 2012 gikk Nara Nyvoll Walker videre til landsfinalen. Flere av deltakerne ved 

begge arrangement lå tett opp til å komme videre med sin poengsum. Kulturskolerådet i Vest-



Agder er sammen med Kristiansand kulturskole arrangør. Styret ønsker ett større engasjement 

i hele regionen til denne konkurransen.  

 

 Møte med kommunene/rådmenn i Vest-Agder  

Høsten 2011 og våren 2012 hadde leder, konsulent og utdanningsdirektør Gunnar Skaar 

dialogmøter med de fleste kommunene/rådmenn i fylket for å spre informasjon om bla. 
Kulturskolen som ressurssenter i kommunene. Rektorene i de ulike kulturskolene presenterte 

på møtene hva de ulike skolene arbeidet med, og tok opp aktuelle problemstillinger.  

 

 Deltakelse på arr. i kommunene: 

Styrets leder har i perioden deltatt på flere arrangementer i regi av de kommunale 

kulturskolene, deriblant musikalen Grease, Mandal kulturskole, Kom i Fokus-prosjekt i Søgne 

kulturskole og Vennesla kulturskole og på Stryk på Sørlandets konsert i Vennesla. Leder var 
også til stede ved utdelingen av Drømmestipendene på Lindesnes fyr i juni 2012.    

 

 Forslag om sammenslåing av kulturskolerådene i Aust - og Vest-Agder 

 Styret i Vest-Agder fikk i november en henvendelse fra kulturskolerådet i Aust-Agder om 
forslag til å slå sammen fylkesrådene i våre fylker. Saken var fremmet som et forslag på et 

medlemsmøte fylkesrådet i Aust-Agder hadde på Evje primo november, og ble oversendt 

styret i Vest-Agder, som videre informerte om saken på rektormøtet i Flekkefjord 23. 
november. Den videre behandling av saken måtte skje raskt, og det ble til et såkalt 

hasteinnkalt medlemsmøte i forbindelse med Nyttårssamlingen utarbeidet et notat som ble 

fremmet for medlemskommunenes representanter. Notatet i revidert utgave fremmes for 

årsmøtene til de to fylkeslagene. 

For styret mars 2013 

Jon Terje Johnsen,  

Fylkesleder 

 

VEDTAK: Enstemmig godkjent 

         
 

  



 

Årsmøtesak 03/13 Revidert regnskap form siste toårsperiode 

 



 



 

VEDTAK: ENSTEMMIG GODKJENT 

 



 

Årsmøtesak 04/13 Saker som forelegges av styret: 

   Forslag 1 fra styret: Fylkesstyrene i Norsk kulturskoleråd - Aust – og Vest-
   Agder legger fram forslag om sammenslåing av fylkesavdelingene  
   som en  prøveordning i 2 år. 

    

 Norsk kulturskoleråd - Vest-Agder         Norsk kulturskoleråd - Aust-Agder 

 

 

Norsk kulturskoleråd - Agder 

En forsøksordning for en mulig ny region bestående av Norsk kulturskoleråd - Vest-
Agder og Norsk kulturskoleråd - Aust-Agder. 

 

1. Bakgrunn 

Norsk Kulturskoleråd - Vest-Agder og Aust-Agder har henholdsvis 13 skoler og 10 skoler. I de to 
fylkesavdelingene har det tidligere vært to mindre konsulentstillinger (20% stilling i hvert fylke). Aust-
Agder har valgt å ikke ha konsulentstilling de senere år. 

 

I kjølvannet av prøveordningen med samordning av tre fylkesavdelinger i Buskerud – Telemark – 
Vestfold, og Oslo, Akershus og Østfold (region øst), har også fylkesavdelingene i vår region sett 
nærmere på denne muligheten – å slå seg sammen. Evalueringen fra forsøksordningen i BTV, 
konkluderer bla med: Bedre utnyttelse av ressurser: Det er generelt tro på at en større region gir 
flere muligheter for kompetanseheving, og at kvaliteten blir høyere og tilbudet mer presist.  

 

Forsøket oppleves å være interessant med et stort utviklingspotensiale. At det kan pekes på en del 
negative utslag er en styrke i undersøkelsen og må tas på alvor i det videre arbeidet 

 

Fra Aust-Agder ble det på medlemsmøtet 15. november 2012 gjort et vedtak om å utrede 
sammenslåing av fylkesavdelingene i Agder-fylkene. Saken er også lagt fram for rektormøte i Vest-
Agder den 23. november, og behandlet i styremøtet 14. desember. 

 

For bedre å møte utfordringene kulturskolene står overfor og de oppgavene Norsk kulturskoleråd ser i 

utviklingen av fremtidens kulturskole, ønsker Norsk kulturskoleråds fylkesavdelinger i Vest-Agder og 
Aust-Agder i en prøveperiode å slå seg sammen, for å utnytte ressursene bedre og samhandle til felles 

beste for regionens kommuner, kulturskoler, elever og ansatte i vårt skoleslag. 

 



2. Begrunnelser 

Fordeler 

 Større miljø gir flere erfaringer 

 muligheter for flere og mer varierte kompetanseutviklingstiltak 

 Mulighet for levedyktige miljøer for alle fag – de foreløpig smale fagene får bedre muligheter 

 Større fagnettverk på alle (særlig smale) fagområder 

 Enklere å gjennomføre fagdager og samlinger for de ansatte (både kvalitetsmessig og 
organisatorisk) 

 Felles utviklingsprosjekter – prosjektene kan nå flere, og vi har flere ressurser til å drive dem 

 Økt gjennomslagskraft i Norsk kulturskoleråd sentralt for regionens syn og utfordringer 
 

Geografi 

Det vil ikke bli avskrekkende store avstander i den nye regionen. Det er relativt enkelt å møtes og de 
involverte kommunene ligger i overkommelig reiseavstand fra hverandre. Sammenlignet med andre 
fylkesavdelinger og regioner, har den nye regionen relativt små avstander. 

Regionen får et større nedslagfelt, noe som gir flere muligheter. Det vil være flere skoler å samarbeide 

med og høste erfaringer fra.  

Utfordringer 

Kulturskolene har mange nye utfordringer de kommende årene. Særlig knyttet til utviklingen mot 
lokale fag- og ressurssenter i egen kommune/region. Med en større region, flere fagpersoner og etter 
hvert satsing på en større konsulentstilling, antas det at vi står bedre rustet for å møte utfordringene. 

Ressurser 

Vi vil få en organisasjon som har en sterkere økonomi og derfor kan gjøre flere ting og ta på seg 
oppgaver man ikke har muligheter til med en mindre økonomi. 

Konsulent 

I utgangspunktet gir Norsk kulturskoleråd stillingsressurs til konsulent. Det er ønskelig at det nye 
styret i samarbeid med Norsk kulturskoleråd sentralt utarbeider stillingsbeskrivelse for 
konsulentstillingen i Agder. 

Konsulentens stillingsprosent, kan reguleres etter inntekter og behov.   

I forhold til mange av oppgavene til konsulenten vil en sammenslåing føre til effektivisering. Det blir 
ett styre å forholde seg til og flere av arrangementene og oppgavene man gjør for medlemmene vil 
være de samme, slik at en kan regne med storbruksfordeler. 

 

Organisering 

Organisering av den nye regionsavdelingen, må gjøres slik at den faktisk gir gevinster man ikke ville 
oppnådd som to adskilte avdelinger, men man må holde på positive sider av organiseringen slik det 
fungerer i dag. 

 

Faglige nettverk 

Det er ønskelig å bygge sterkere nettverk innenfor de ulike fag, slik at man har flere å erfare fra og 
flere å dele med.  



 

Ledelsesnettverk 

Vi blir flere ledere og flere som gjør tilsvarende oppgaver. Vi vil kunne møte flere med tilsvarende 
utfordringer og flere som har erfaringer å dele i nettverket. 

Dette nettverket kan deles inn etter behov, når det gjelder ulike type utfordringer og 
samarbeidsområder, for eksempel etter størrelse på skoler og organiseringen av virksomheten. 

 

Lokale regioner 

I dag finnes ulike inndelinger i mindre regioner, som har utviklet samarbeid på forskjellige områder. 
For eksempel så har Vest-Agder vært inndelt i 2-3 lokalregioner (Knutepunkt Sørlandet, 
Lindesnesregionen og Listerregionen). De to sistnevnte har stort sett operert som en felles enhet. 
Disse lokalnettverkene ønskes videreført, med oppfordring om å jobbe på tvers av disse nettverkene 
når det er hensiktsmessig.  

Det nevnes som eksempel at noen av disse lokale nettverkene har hatt noen faste møter i året for å 
planlegge og gjennomføre spesielle prosjekter. 

 

Arbeidsgrupper/prosjektgrupper 

Prosjekter og andre oppgaver den nye regionsavdelingen skal løse, vil tidvis ha bruk for flere 
ressurser enn de styret og konsulent besitter. For å bli bedre kjent, overføre kunnskap, kompetanse 
og utnytte ressursene den nye regionen besitter gjennom sine medlemmer, vil det tidvis kunne 
nedsettes prosjektgrupper og arbeidsgrupper for å utføre ulike oppgaver for fellesskapet. 

 

3. Formell organisering 
 

Styret 

Styret i den nye organisasjonen skal bestå av leder og 4 styremedlemmer. Valgkomiteen skal tilstrebe 
at styret består av minst 2 medlemmer fra hvert fylke. Leder og nestleder bør komme fra hvert sitt 
fylke. 

Det bør også være min. 2 varamedlemmer fra hvert fylke. Styret skal ha minimum 3 møter pr 
semester.  

 

 

 

 

Medlemsmøter 

Norsk kulturskoleråd - Agder skal ha årsmøte annethvert år. Det året det ikke er årsmøte arrangeres 
det medlemsmøte. Det er ønskelig at møtene plasseres og organiseres på en slik måte at flest mulige 
av representanter fra kommunene vil prioritere tid til å delta.  

Økonomi 

Aktiviteten i en ny felles regionavdeling vil måtte avpasses etter regionens økonomi. Landsmøtet 
åpner i vedtektene § 9 for at fylker/regioner som ønsker det kan ta inn en ekstra lokal kontingent for 
å opprettholde/øke aktiviteten dersom regionen/fylket ønsker dette. 

Styret foreslår at ny region Agder tilpasser aktiviteten etter tilbakeførte midler i henhold til gjeldende 
kontingentordning. 



 

Sammenslåingen får regnskapsmessig virkning fra 01.01.2013. 
Norsk kulturskoleråd - Vest-Agder org nr 894 961 392 endrer navn til Norsk kulturskoleråd - Agder. 

4. Sammenfatning 

Formålet med sammenslåing kan sammenfattes slik: 

 Bedre utnyttelse av økonomiske og menneskelige ressurser 

 Lettere å gjennomføre kvalitativt gode utviklingsprosjekt 

 Lettere å gjennomføre kvalitativt gode kompetanseutviklingstiltak 

 Lettere å bygge gode ledelsesnettverk 

 Lettere å bygge gode fagnettverk 

 Lettere å møte utfordringene i dagens og morgendagens kulturskole 

5. Fremdrift 

Videre fremdrift planlegges slik: 

 Separat og felles arbeidsmøte 10. januar for å forberede videre arbeid. 

 Felles styremøte kulturskolerådene i Aust- og Vest Agder i midten av februar for å forberede 
saker til et eventuelt felles årsmøte. 

 Utsendelse av årsmøtepapirer til både separate årsmøter og et felles årsmøte i Norsk 
kulturskoleråd - Agder. Saken tas opp på fylkesavdelingenes årsmøte (på felles sted) 22. mars, 
2013. 

Saksgang årsmøte i fylkesavdelingene: 

1. Separate årsmøter: 
a. Konstituering 
b. Styrets beretning 
c. Regnskap 
d. Innkomne saker som styret fremmer: Sammenslåing kulturskolerådene 
e. Dersom sammenslåing vedtas fortsetter årsmøtene som et felles årsmøte. 
f. Dersom sammenslåing forkastes fortsetter separate årsmøter som planlagt. 

2. Eventuelt årsmøte Norsk kulturskoleråd - Agder 
a. Vedtak i felles årsmøte, for ny region, om å søke fullmakt om forsøksordning. 
b. Virksomhetsplan 
c. Medlemskontingent 
d. Godtgjørelse til styret 
e. Rammebudsjett 
f. Valg  

i. leder 
ii. nestleder 

iii. tre styremedlemmer 
iv. fire varamedlemmer til styret 
v. leder for valgkomiteen 
vi. to medlemmer og et varamedlem  til valgkomiteen 

vii. inntil fem delegater til landsmøte fra hvert fylke 
viii. registrert eller statsautorisert revisor 

 

6. Forutsetninger for å velge sammenslåing: 
1. Dersom årsmøtene går for det fremlagte forslag om en prøveordning med sammenslåing av 

fylkesrådene i Aust – og Vest-Agder, sendes formell søknad om godkjenning til sentralstyret. 



  

2. Skal fylkesrådene i Aust - og Vest-Agder velge å slå seg sammen, må det være en 

forutsetning at det er 2/3 flertall i begge fylkesavdelingene for å tilslutte seg denne 
prøveordning.  
(Denne beslutning er i konflikt med vedtektene som kun opererer med simpelt flertall) 

 

3. Innarbeidede arrangementer skal fortsette som tidligere: 
- Felles fagdag for lærerne i kulturskolene i august hvert år (med unntak i 2013) 

- Nyttårssamlingen for styret og rektorer (torsdag-fredag primo januar hvert år) som 

skal være en hyggelig og litt uformell samling av rektorer, konsulent, 
fylkes/regionstyret og inviterte gjester fra kulturskolerådets sentrale ledelse. 

- Det arrangeres studietur hvert annet år, neste gang vår 2014. Styret i regionen 

sender invitasjon. 

 

4. Samarbeidstiltak som er i gang, fortsetter som tidligere, og med samme praksis og evt. 

styringsordning:  

- Stryk på Sørlandet  
- talentutviklingsarbeidet (lørdagsskolene)  

- Regionssamarbeidet (Vestregionen, Knutepunkt Sørlandet) 

- Rock i Brokke (Setesdalsregionen) 

 

5. Dersom forsøksordningen ikke videreføres som permanent ordning, fordeles overskudd og 

egenkapital som forholdet var ved opprettelsen. 
 

6. Det innføres godtgjørelse for leder og nestleder. Reisegodtgjørelse til styremedlemmer. Saken 

fremmes på årsmøte. 

 
7. Ved valg bør det tilstrebes mest mulig likt antall styremedlemmer og varamedlemmer fra 

hvert fylke. 

 
8. Leder og nestleder bør komme fra hvert sitt fylke. 

 

9. Det nyvalgte styret utarbeider så raskt som mulig etter årsmøtet et årshjul hvor de mest 
sentrale aktivitetene er fastsatt. 

 

10. Foruten de tidligere nevnte aktiviteter, arrangeres det minimum 2 rektor/kulturskoleledermøte 

pr. år. Disse møtene bør arrangeres vekselvis i hvert fylke. Anbefalingen er å invitere til 
møter som organiseres slik at det gis mulighet til både faglig og sosial utvikling og at den 

økonomiske terskelen for deltagelse ikke er for høy. 

 
11. Større fellesarrangementer bør plasseres sentralt i regionen. 

 
  



Innstilling til årsmøtevedtak: 

Årsmøte vedtar Styrets forslag om en forsøksordning for opprettelse av en ny region av Norsk 
kulturskoleråd - Vest-Agder og Norsk kulturskoleråd - Aust-Agder til: Norsk kulturskoleråd – Agder, 
under forutsetning av godkjenning fra sentralstyret. 

Sammenslåingen får regnskapsmessig virkning fra 01.01.2013. 

Norsk kulturskoleråd - Vest-Agder org nr 894 961 392 endrer navn til Norsk kulturskoleråd - 

Agder. 

 

Sak om permanent sammenslåing av Norsk Kulturskoleråd – Vest-Agder og Norsk Kulturskoleråd –

Aust-Agder til Norsk Kulturskoleråd Agder, tas opp som sak under årsmøte i 2015. 

 

Blir forslaget vedtatt av begge fylkesavdelingers årsmøte, fortsetter årsmøtene  som felles årsmøte 
for behandling av de resterende saker.  

 

VEDTAK: Enstemmig godkjent. 

Møtet fortsatte så som et felles årsmøte der resterende saker ble behandlet: 

  



Deltakerliste: 

 

1. Jon Terje Johnsen  Fylkesleder Norsk kulturskoleråd – Vest- 

 Agder 

2. Vidar Hartveit   Kristiansand kommune 

3. Haldis Hove   Marnardal kommune 

4. Dag Ernst   Søgne kommune 

5. Unn Turid Olsen  Lindesnes kommune 

6. Marion Baum   Flekkefjord kommune 

7. Ingunn Abrahamsen  Vennesla kommune 

8. Marianne Bøksle  Lyngdal kommune 

9. Bård Dahle   Songdalen kommune 

10. Alf Sveinung Haukom Sirdal kommune 

11. Ole-Bjørn Gullbring  Arendal kommune 

12. Øystein Åmdal  Grimstad kommune 

13. Kari Norman Bernhoft  

14. Åse løvland   Froland kommune 

 

Heidi Hesselberg Løken Norsk kulturskoleråd 

Knut Fasting   Norsk kulturskoleråd, Vest-Agder 
 Stein Erik Hansen  Norsk kulturskoleråd     

 

 

Årsmøtesak 01/13 B Konstituering av felles årsmøte:  

   Valg av referent    Knut Fasting 

   Valg av møtedirigent    Dag Ernst 

   Valg av to representanter til redaksjonskomite Vidar Hartveit/Åse Løvland 

Valg av to representanter til tellekorps                Bård Dahle/ 

 Kari Norman Bernhoft 

   Valg av 2 protokollunderskrivere   Øystein Åmdal/  

Alf Sveinung Haukom 

 

 

Årsmøtesak 05/13 Innkomne saker 

   Ingen innkomne saker fra medlemskommunene 

  



 

Årsmøtesak 06/13 Virksomhetsplan 

 Norsk kulturskoleråd - Agder          

 

Forslag til: VIRKSOMHETSPLAN   FOR   PERIODEN  
2013 – 2015. 

 

KULTURSKOLEN I SAMFUNNET 

 

 

Mål 
 

Tiltak 
 

 
Ansvar 

 
Frister 

Å utvikle en profil som gir 
organisasjonen en tydelig 
identitet som 
samfunnsaktør 

Videreutvikle et godt samarbeid 
med utdannings -og kulturfeltet i 
regionen. 

 

Styret og konsulent  

 
 

Delta på – og selv arrangere 
konferanser med utdannings – og 
kulturpolitiske tema 

  

 Øke kvaliteten i kulturskolenes 
tilbud som ivaretar mangfold og 
fordypning 

  

 Utvikle en kommunikasjonsstrategi 
som kan bidra til å styrke 
kulturskolene i regionen 

Styret/konsulent  
 

 Videreutvikle og følge opp med 
informasjon regelmessig på 
regionens nettside under 
www.kulturskoleradet.no  

  
 

 
 

Arbeide med å styrke vår 
innflytelse politisk på regionalt nivå 

  

 
 

   

Å dokumentere Norsk 
kulturskoleråds samlede 
utviklingsarbeid 

Utvikle nye publiseringskanaler, 
sørge for bred dokumentasjon av 
egne prosjekter og spre 
informasjon til samarbeidsparter 

Konsulent  

    

    
 

Kunst og kulturfaglig utvikling 

 

Mål 
 

Tiltak 
 
Ansvar 

 
Frister 

http://www.kulturskoleradet.no/


 

Å ha et helhetlig syn på den 
norske kunst- og 
kulturopplæringen, der det 
må satses på både 
grunnopplæring og 
fordypningsarbeid 

Styrke nettverksarbeidet blant 
kulturskolelederne og de ulike 
faggruppene, og arbeide for 
kompetanseheving blant 
kulturskoleansatte. 

Styret og regionens 
kulturskoleledere 

 

 

 Videreføre arbeidet med felles 
planleggingsdager for 
kulturskolene i regionen 

Styret og konsulent  

 Samarbeide med UIA om talent-
utviklingsprogrammet (TUP) og 
bidra til å styrke 
talentutviklingsarbeidet via  
lørdagsskolene i regionen og 
andre aktuelle tiltak. 

Styret og konsulent  

 Medvirke til å få utarbeidet en ny 
og bedre rammeplan og få satt i 
gang med arbeidet med en 
fagplan for kulturskoler  

Styret  

 Arbeide for at «Stryk på 
Sørlandet» gis gode 
rammebetingelser for videre 
satsing. 

Stryk på Sørlandets 
styringsgruppe i 
samarbeid med 
styret og konsulent 

 

 Videreutvikle arbeidet i regionen 
med den hensikt å styrke 
Ungdommens Musikkmesterskap 
(UMM). 

  

 Arbeide for at festivalen ”Ung 
klassisk” etablerer seg som fast 
årlig tiltak som konsertarena og 
arena for  
talent konkurransen ”Unge 
talenter” 

  

 Utvikle samarbeidet med 
grunnskolen om de estetiske 
fagene. 

  

 Fortsatt initiere og støtte 
regionale prosjekter som 
omfatter minimum 3 kulturskoler 

  

Å være nyskapende og å 
omsette kunnskap til 
utviklende prosesser i 
samspill med kulturskolene 
i regionen 

Evaluere og videreutvikle 
prosjekter med overføringsverdi 
til andre kommuner 

  

 Bidra til å videreutvikle flere 
fagområder innen den enkelte 
kulturskole.  

  
 

 Bidra til at flere kommuner kan 
tilby flere fag i kulturskolen 

  

Å initiere internasjonale 
satsninger for 
erfaringsdeling og 
grensesprengende 
utvikling i kulturskolene 

Oppmuntre til, og tilrettelegge for 
kommunenes deltakelse i 
internasjonale prosjekter. 

  

 

 



Kompetanse- og organisasjonsutvikling 

 

 

Mål 
 

Tiltak 
 

 
Ansvar 

 
Frister 

Å ha fokus på en bred 
samfunnskontakt og enhetlig 
organisasjonsutvikling 

Styrke samarbeidet regionalt for å 
bidra til at den enkelte kommune 
får et best mulig og inkluderende 
kulturskoletilbud tilpasset den 
enkelte kommunes behov 

  

 Arbeide for at regionen tildeles 
økte ressurser. Regionenes 
økonomi må styrkes. 

  

 
 

Styrke informasjonsarbeidet i 
organisasjonen med sikte på økt 
tilgjengelighet, kommunikasjon og 
åpenhet 

  

Å bidra til styrking av nasjonal, 
regional og lokal samhandling 
for å sikre god 
ressursutnytting og 
kompetanseutvikling 

Sikre kvalitet i kulturskolenes 
innhold og organisering gjennom 
kompetanseutvikling for lærere og 
ledere. 

  

 
 

Bidra til etablering av 
samhandlingsarenaer lokalt og 
regionalt 

  

 
 

Bidra til rekruttering av kunstfaglig 
kompetanse i distriktene, blant 
annet gjennom interkommunalt 
samarbeid 

  

 
 

Bidra til å utvikle arenaer for 
samarbeid innen kulturskolenes 
ulike fagfelt. 

  

 
 

   

 

VEDTAK: ENSTEMMIG 

  



Årsmøtesak 07/13 Medlemskap i andre organisasjoner 

    

Årsmøtesak 08/13 Medlemskontingent 

   Forslag fra felles styremøte 15. februar: Ingen lokal medlemskontingent 

VEDTAK: ENSTEMMIG 

 

Årsmøtesak 09/13 Godtgjørelse til styret 

   Forslag fra felles styremøte 15. februar:  

   Leder: kr. 4.000,- år. År. 

   Nestleder: kr. 2.000,- pr. år. 

   Reiseutgifter dekkes etter statens regulativ 

    

 

  



Årlig godtgjørelse til leder og styremedlemmer i 
regioner og fylkeslag: 

Fylke/region Leder Nestleder Styremedl. Varamedl. Kommentarer/merknader 

Region Øst 10.000,- 
 

5.000,- 
 

2.000,- 2.000,- Alle innkalles til alle møter 
  
 

Hedmark  5000,- + 
500 pr. 
møte  

(5 møter 
pr. år)  

 500 pr. 
møte 

 Styremøter: kr 500,- pr 
styremedlem pr deltatt møte for 
inntil 5 møter pr år.  
Tillegg:  styreleder: 5000,-  
kasserer: 2000,- og sekretær: 
2000,- 
Det utbetales dessuten 
skyssgodtgjøring etter regning.  
 

Oppland       
30.000 FORDELT AV STYRET 

Region BTV      
Ingen godtgjøring 

Aust-Agder      Ingen godtgjøring. Forslag til 
årsmøte for ny region Agder kr. 
4000 til leder, 2000 til nestleder. 
Reisegodtgjørelse etter 
kommunenes regulativ 

Vest-Agder      Ingen godtgjøring. Forslag til 
årsmøte for ny region Agder kr. 
4000 til leder, 2000 til nestleder. 
Reisegodtgjørelse etter 
kommunenes regulativ 

Rogaland  Pr. 2013 
kr. 

12.000,- 
Forslag 
fra 2014 

kr 14.000 

 Pr. 2013  
kr. 2.000,- 
Forslag fra 

2014 
kr 2.000,- 

 NYTT! Framlegg til endringer 
kasserer kr 6.000,-  

Endringa av kassererhonoraret er 
erkjenninga at kassererfunksjonen 
har mer arbeid enn vanlige 
styremedlemmer. 

  

 

Hordaland  14.000,- 8.000,- 5.000,- 500,- pr 
dag ved 

deltakelse 

Kasserer: 6.000.  Reise – og 
oppholdsutgifter dekkes etter 
kommunens reiseregulativ. 
Varamedlemmer deltar kun ved 
forfall. 
Forslag til årsmøte: ordningen 
videreføres med samme beløp 

Sogn og 
Fjordane  

 4000,-  4000,-   Reise og opphold etter vanlige 
satser. 
 

Møre og 
Romsdal  

5000,-    I tillegg har leder og alle 
styremedlemmer kr. 750 pr. møte. 
Det samme gjelder møtende 
varamedlemmer. Det er ca. 6 
styremøter pr. år. Budsjettet er på 
kr. 30 000,- 
Reise og opphold etter vanlige 
satser. 
 

Sør-Trøndelag     Styrets forslag til vedtak på 
årsmøte 2013:  
Det knyttes ikke honorar til verv 



som styremedlem i Norsk 
kulturskoleråd Sør-Trøndelag i 
perioden 2013-2014. Styret for 
kommende periode tar mulig 
honorar for styreverv i Norsk 
kulturskoleråd opp til vurdering og 
fremmer dette som egen sak på 
fylkesavdelingas årsmøte 2015.  
  
Når dette er sagt: fylkesavdelingas 
årsmøter har de siste tre 
periodene vedtatt en flat, årlig 
tilleggskontingent – som siste 
periode var på kr 5000,- pr 
kommune, for å holde et 
aktivitetsnivå i fylkesavdelinga 
gjennom utvidete konsulentstilling 
og for å ”avlaste” styret. Slik sett 
kan en si at dette er en form for 
”kanalisering” av styrehonorar. Det 
har også vært stor aksept for at 
styreverv har vært en slags felles 
innsats til felles beste, og at 
styreverv også har vært en form 
for kompetanseheving for den 
enkelte. 

Nord-Trøndelag     Ingen godtgjøring til styrets 
medlemmer 
reisekostnader dekkes, ingen 
refusjon av tapt arbeidsfortjeneste 
Det er engasjert et regnskapsfirma 
for å føre regnskap 
 
 

Nordland       
7.000,- 

   Forslag til årsmøte i mars om 
videreføring av ordningen 
 

Troms/Svalbard kr. 1000,-
 pr. 
styremøte 
og  
kr. 500,-
 pr.  
tlf. 
styremøte 

 kr. 500,- pr. 
styremøte 
og kr. 250,-
 pr. tlf. 
styremøte. 

 

 Reise dekkes etter statens 
regulativ og eventuell lunsj kostes 
av fylkesavdelingen. (over 
halvparten av møtene er 
telefonstyremøter) 

 

Tapt arbeidsfortjeneste kan 
dekkes, etter søknad. Dette gjelder 
bare medlemmer som ikke er 
kommunalt tilsatt. 

  

Forslag fra styret til årsmøtet er at 
dette videreføres for 2013-2015. 

 

Finnmark     Ingen godtgjørelse. Heller ikke 
forslag om endringer til 
årsmøtet. 
 
  

 

VEDTAK: ENSTEMMIG VEDTATT 



Årsmøtesak 10/13 Rammebudsjett for perioden 

   Se oppstilling i regnskap ovenfor. 

VEDTAK: Enstemmig vedtatt 

Årsmøtesak 11/13 Årsmøte velger for kommende toårsperiode: 

  Leder i Norsk kulturskoleråd – Agder    Jon Terje Johnsen  

Nestleder i Norsk kulturskoleråd – Agder   Øystein Åmdal 

3 styremedlemmer     Marion Baum 

       Åse Løvland 

       Ingunn Abrahamsen 

4 varamedlemmer    første    Bård Dahle 

     andre  Jo Eskild 

     tredje  Anija Wormsen 

     fjerde  Torunn Charlotte Lund 

 

Leder for valgkomiteen     Haldis Hove 

To medlemmer til valgkomiteen   Ole-Bjørn Gullbring 

       Marianne Tilden 

Inntil 10 delegater til landsmøtet    fullmakt delegeres styret 

Registrert eller statsautorisert revisor   Stian Syvertsen, Mandal 

 

VEDTAK: ALLE VALG VAR ENSTEMMIG 

 

  



  



 

 

 Norsk kulturskoleråd - Agder      
    

ÅRSMØTET 22. MARS 2013 

 

 

Valgkomiteens innstilling til styret i Norsk Kulturskoleråd - Agder 
for perioden 2013 – 2015. 

 

 

 

 

Leder  Jon Terje Johnsen, Kristiansand 

 

Styret Øystein Åmdal (nestleder), Grimstad 

  Marion Baum, Flekkefjord 

  Åse Løvland, Froland 

  Ingunn Abrahamsen, Vennesla 

 

Vara  Bård Dahle, Songdalen   

  Anija Wormsen, Farsund     

  Jo Eskild, Birkenes og Lillesand 

  Torunn Charlotte Lund, Valle 

 

For valgkomiteen 

 

Marianne Bøksle, Lyngdal        Anija Wormsen, Farsund       Torunn Charlotte Lund, Valle 



VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD 

 

§ 1. Navn og formål 

 

Organisasjonens navn er Norsk kulturskoleråd. Norsk kulturskoleråd er en organisasjon for kommuner med  

kommunal kulturskole. 

 

Organisasjonens formål er å: 

 gi barn og unge mulighet for deltakelse i kunstfaglige aktiviteter 

 ivareta kulturskolenes interesser 

 utvikle kulturskolenes kvalitet og kompetanse 

 være et samarbeidsorgan for kommunenes kulturskolevirksomhet 

 utvikle samarbeid mellom kulturskolene, skoleverket og kulturlivet for øvrig 

 

§ 2. Medlemskap 

 

Alle kommuner har rett til medlemskap i Norsk kulturskoleråd. Kommunens medlemskap opprettes ved skriftlig 
innmelding til Norsk kulturskoleråd sentralt. Utmelding meldes skriftlig innen utgangen av kalenderåret. 

Kommunenes interesser ivaretas i rådets organer med valgte representanter. 

 

§ 3. Organisasjonen 

 

Organisasjonen har følgende organer: 

 Landsmøtet 

 Styret  

 Fylkesavdelinger/ regioner 
 

§ 4. Landsmøte og ekstraordinært landsmøte 

 

Landsmøtet er Norsk kulturskoleråds øverste organ. Hvert av de 19 fylkene kan være representert med inntil fem 
utsendinger. Disse velges på fylkesavdelingens/ regionens årsmøte. 

Hver representant fra fylkesavdelingene/ regionene har en stemme. Styrets medlemmer har ikke stemmerett. Alle 
vedtak skjer med simpelt flertall med unntak av § 10 Vedtektsendring og § 11 Oppløsning av Norsk 
kulturskoleråd. Styret bestemmer tid og sted for landsmøtet. Ordinært landsmøte holdes hvert annet år innen 
utgangen av oktober. 



Følgende saker behandles: 

 

Sak 1 Møtet konstitueres: 

 

 valg av to referenter 

 valg av to møtedirigenter  

 godkjenning av fullmaktene 

 godkjenning av innkalling 

 godkjenning av dagsorden 

 godkjenning av forretningsorden for landsmøte  

 valg av tre representanter redaksjonskomité 

 valg av tre representanter til tellekorps 

 valg av to protokollunderskrivere 
 

Sak 2  Styrets beretning for siste toårsperiode 

 

Sak 3  Revidert regnskap for siste toårsperiode 

 

Sak 4     Kontrollkomiteens innstilling for siste toårsperiode 

 

Sak 5  Saker som forelegges av styret 

 

Sak 6  Innkomne saker 

 

Sak 7  Virksomhetsplan 

 

Sak 8 Medlemskap i andre organisasjoner 

 

Sak 9 Medlemskontingent 

 

Sak 10 Godtgjørelse til styret 

 

Sak 11 Rammebudsjett for perioden 

 

 



Sak 12 Landsmøte velger for kommende toårsperiode: 

 

 leder i Norsk kulturskoleråd 

 nestleder i Norsk kulturskoleråd 

 fem styremedlemmer  

 første, andre, tredje og fjerde varamedlem til styret 

 leder for kontrollkomiteen 

 to medlemmer og et varamedlem i kontrollkomiteen  

 leder for valgkomiteen 

 to medlemmer og et varamedlem) til valgkomiteen 

 registrert eller statsautorisert revisor etter innstilling fra kontrollkomiteen 
 

Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller hvis noen forlanger det. Nyvalgt styre tiltrer 
umiddelbart. Leder, nestleder og direktør utgjør organisasjonens arbeidsutvalg. 

 

Kunngjøring om landsmøtet og ekstraordinært landsmøte sendes medlemskommunene, kulturskolene og 
fylkesavdelingene/regionene tre måneder før møtet avholdes. Innkalling sendes fylkene/ regionene åtte uker før 
landsmøtet. Dagsorden og saksdokumenter sendes representantene to uker før landsmøtet. Fylkesavdelingene/ 
regionene dekker selv utgiftene til deltaking på landsmøtet. I spesielle tilfeller kan fylkesavdelinger/ regioner søke 
om reisetilskudd. 

 

Saker som fylkesavdelingene/ regionene ønsker å ta opp på landsmøtet skal være styret i hende senest åtte uker 
før landsmøtet. 

 

Nasjonalt senter, Utdanningsdirektoratet, Kunnskapsdepartementet, Kultur- og kirkedepartementet, Norsk 
kulturråd og KS inviteres til landsmøtet. For øvrig inviteres kulturskoler, kommuner, samarbeidende 
organisasjoner og institusjoner til møtet som observatører.  

 

Ekstraordinært landsmøte kan innkalles når styret finner det nødvendig eller minst en tredjedel av fylkene krever 
det. Ekstraordinært landsmøte behandler bare de saker det blir reist krav om. 

  



 

§ 5. Styret 

 

Styret består av 8 medlemmer hvorav en er valgt av og blant de ansatte. Ved stemmelikhet har 
lederdobbeltstemme. 

Styret leder Norsk kulturskoleråds virksomhet og iverksetter landsmøtets vedtak og planer. Styret fastsetter  

årsbudsjett for den samlede virksomhet og forvalter rådets eiendeler. Styret skal ta initiativ i saker som kan 
fremme og utvikle kulturskolene og for øvrig være pådriver for skolenes interesser. Alle vedtak skjer med simpelt 
flertall, og styret er beslutningsdyktig når fem medlemmer møter. Styret kan velge underutvalg og faglige 
sammensatte referansegrupper og arbeidsgrupper i henhold til vedtatte virksomhetsplan for perioden.  

Styret innstiller overfor landsmøtet kandidater til valgkomité. 

Styret har tilsettingsansvar for alt administrativt personale. Styret er Norsk kulturskoleråds utøvende myndighet 
mellom landsmøtene. Styret kan inngå avtaler om samarbeid med institusjoner, organisasjoner og myndigheter i 
inn- og utland når dette er nødvendig for å nå mål for virksomheten. Styret har videre ansvar for å ivareta 
kulturskolenes interesser ovenfor offentlige myndigheter. 

 

§ 6. Fylkesavdelinger/ regioner 

 

Norsk kulturskoleråds medlemmer organiseres i fylkesavdelinger eller regioner som ledes av et styre på fem til 
sju representanter valgt blant medlemmene. I fylker/ regioner med færre enn 20 medlemskommuner kan styret  
bestå av tre til fem medlemmer.  Fylkesavdelingenes/regionenes navn skal være Norsk kulturskoleråd –  fylke / 
Norsk kulturskoleråd – region 

 

Årsmøtet er fylkesavdelingens/ regionens øverste myndighet. Det består av delegater fra medlemmene i fylket/ 
regionen.  Kommunene kan sende fire representanter til årsmøtet med nødvendige godkjente  

Fullmakter. Minst en av disse skal være tilsatt i kulturskolen. Fylkesavdelingens/ regionens styre og 
varamedlemmer har tilvanlig ikke stemmerett på årsmøte. Unntak er dersom et styre- eller varamedlem er 
ordinær utsending fra en kommune, da har denne personen stemmerett med unntak av sakene 2, 3, 4 og 10. ( 

Ordinært årsmøte holdes hvert annet år innen utgangen av mars det året det ikke er landsmøte. Styret 
bestemmer tid og sted for årsmøtet.  

  



Følgende saker behandles: 

 

Sak 1 Møtet konstitueres: 

 

 valg av referent 

 valg av en møtedirigent 

 godkjenning av fullmaktene 

 godkjenning av innkalling 

 godkjenning av dagsorden 

 godkjenning av forretningsorden for årsmøte  

 valg av to representanter redaksjonskomité 

 valg av to representanter til tellekorps 

 valg av to protokollunderskrivere 
 

Sak 2  Styrets beretning for siste toårsperiode 

 

Sak 3  Revidert regnskap for siste toårsperiode 

 

Sak 4  Saker som forelegges av styret 

 

Sak 5  Innkomne saker 

 

Sak 6  Virksomhetsplan 

 

Sak 7 Medlemskap i andre organisasjoner 

 

Sak 8 Medlemskontingent 

 

Sak 9 Godtgjørelse til styret 

 

Sak 10 Rammebudsjett for perioden 

  



 

Sak 11 Årsmøte velger for kommende toårsperiode: 

 

 leder i Norsk kulturskoleråd – Agder 

 nestleder i Norsk kulturskoleråd – Agder 

 tre styremedlemmer – Agder 

 4 varamedlem til styret – 2 fra hvert fylke -  Agder 

 leder for valgkomiteen – Agder 

 to medlemmer og et varamedlem  til valgkomiteen – Agder 

 inntil fem delegater til landsmøte fra hvert fylke 

 registrert eller statsautorisert revisor – Agder 
 

Alle vedtak på ordinært og ekstraordinært årsmøte vedtas med simpelt flertall.  Kunngjøring om årsmøte i  

fylkesavdelingen/ region sendes kommunene og kulturskolene tre måneder før årsmøte avholdes. Innkalling 
sendes kommunene og kulturskolene to måneder før årsmøtet avholdes. Dagsorden og saksdokumenter sendes 
delegatene 14 dager før årsmøtet. Kommunene dekker selv utgiftene til deltaking på årsmøtet.  

 

KS, fylkeskommunen og Fylkesmannen inviteres til årsmøtet og gis talerett. For øvrig inviteres samarbeidende 
organisasjoner og institusjoner til møtet som observatører. 
Valgkomiteen arbeider etter de retningslinjene som landsmøtet har vedtatt (se retningslinjer på eget vedlegg).  
Styret innstiller overfor årsmøtet kandidater til valgkomité. 
Saker som kommunene ønsker å ta opp på årsmøtet, skal være styret i hende senest fem uker før årsmøtet. 
 

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret finner det nødvendig eller minst en tredjedel av  

medlemskommunene krever det. Ekstraordinært årsmøte behandler bare de saker det blir reist krav om. 

 

Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller hvis noen forlanger det. Nyvalgt styre tiltrer 
umiddelbart. Fylkesavdelingens/ regionens styre leder fylkesavdelingens/ regionens virksomhet og iverksetter 
årsmøtets vedtak og planer. Styret leder konsulentens arbeid innenfor den tidsramme som er avsatt. Styret 
fastsetter årsbudsjett for den samlede virksomhet i fylkesavdelingen/ regionen og forvalter rådets eiendeler. 
Styret skal ta initiativ i saker som kan fremme og utvikle de kommunale kulturskolene og for øvrig ivareta 
skolenes interesser. Alle vedtak skjer med simpelt flertall. Styret kan velge arbeidsutvalg og oppnevne 
nødvendige underutvalg. 

 

Dersom en fylkesavdeling/ region av praktiske grunner ønsker å avvike fra noe punkt i denne paragraf, må dette 
forelegges og godkjennes av styret i Norsk kulturskoleråd. 

 

  



§ 7. Administrasjon 

 

Norsk kulturskoleråds administrasjon består av den sentrale administrasjon og konsulenter for fylkene/ regionene. 
Administrasjonen ivaretar den daglige drift av organisasjonen og iverksetter de saker landsmøtet og styret vedtar. 
Administrasjonen kan også ta initiativ i andre saker som fremmer Norsk kulturskoleråds virksomhet. Ansatte i 
Norsk kulturskoleråd kan ikke inneha politiske verv i organisasjonen. 

 

§ 8. Ledermøte 

 

Det skal årlig arrangeres et ledermøte der ledere fra fylkene/ regionene og Norsk kulturskoleråds styre drøfter 
virksomhetsplan, oppfølging av landsmøtevedtak og aktuelle saker. 

 

§ 9. Kontingent 

 

Medlemskontingent til sentralleddet og grunnkontingent til fylkes / regionsavdeling fastsettes av landsmøtet. 
Fylkes / regionsavdelingene kan fastsette en særskilt kontingent til egen drift. 

 

§ 10. Vedtektsendring 

 

Forslag til vedtektsendring behandles som landsmøtesak. Endring kan vedtas av ordinært landsmøte med  

minimum to tredjedels flertall. 

 

 

§ 11. Oppløsning av Norsk kulturskoleråd 

 

Forslag om eventuell oppløsning av Norsk kulturskoleråd må behandles som sak på to etterfølgende ordinære  

landsmøter med vedtak fattet med to tredjedels flertall. Landsmøtet vedtar fordeling av Norsk kulturskoleråds  

eiendeler. 

 

 

 

 



 

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN   

NORSK KULTURSKOLERÅD – FYLKESAVDELING/ REGION  

 

  

1. Valgkomiteen skal fremme forslag for årsmøtet i fylke/ region på kandidater til alle verv, unntatt 
kandidater til valgkomité og forslag på revisor, i henhold til vedtektene. 

 

2. Lederen innkaller til møter i så god tid før årsmøtet at innstillingen sammen med en presentasjon av 
kandidatene sendes ut sammen med møtedokumentene. Valgkomiteen må likevel gis mulighet til å 
arbeide helt fram til årsmøtet hvis nødvendig. Det føres protokoll fra komiteens møter. 

 

3. Valgkomiteen skal, som et grunnlag for sitt arbeid, få seg forelagt en oversikt over hvilke representanter 
som er på valg. Valgkomiteen skal ha kjennskap til vedtektenes bestemmelser vedrørende valg. 
 

4. Valgkomiteen skal stille forslag på kandidater i samsvar med vedtektene og undersøke om kandidatene 
er villige til å motta tillitsverv. Valgkomiteen har rett og plikt til å skaffe seg informasjon om hvilke 
kvalifikasjoner som er ønskelig for kandidater til ulike verv. Komiteen skal i sitt forarbeid henvende seg til 
medlemmene i fylkesavdeling(ene) / region(ene) slik at disse får anledning til å fremme forslag på 
aktuelle kandidater.  Det informeres tilbake til fylkesavdeling(ene) og region(ene) om hvilke kandidater 
som er foreslått og hvem som har foreslått dem.  

 

5.   I sin endelige innstilling skal valgkomiteen fremme et forslag til kandidater i styret som på  

      best mulig måte ivaretar geografisk forholdsmessig representasjon, 

      kjønnsfordeling, kontinuitet kontra utskifting og mangfold i faglig og yrkesmessig kompetanse og 

      nettverk som er ønskelig i en organisasjon som Norsk kulturskoleråd. 

 

6. Leder av valgkomiteen skal stå på postliste for informasjon fra Norsk kulturskoleråd -  fylke / region. 
 

7. Valgkomiteen møter på årsmøtet og legger fram innstillingen på møtet. 
 

 

Styrets forslag til egen instruks for valgkomiteen – fylkesavdeling/ region vedtatt på Landsmøtet 2010 sak 6.6.2 

 

 

 

 


