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ÅRSMØTET 2017 
Norsk kulturskoleråd 
Hedmark 
24. mars 2017 

 

Sted: Kunstbanken Hedmark 
Kunstsenter, 
Parkgata 21, 2317 Hamar 
kl. 10.00 – 14.00 

 

 

Kl. 09:30  Oppmøte, registrering, kaffe 

Kl. 10:00 – 10:15 Sentralstyrets hilsen til årsmøtet: 
    v/ Geir Grav 
 
Kl. 10:15 – 11:15 Kultur for framtida?  

Kulturskolens plass i den lokale kulturelle grunnmuren. 
     v/ KS Hedmark og Oppland, Jane Camilla Bjerke Bergh  

 
Kl. 11:15 – 12:00 Årsmøtet 2017 Norsk kulturskoleråd Hedmark 

Kl. 12:00 Lunsj  

Kl. 12:45 – 14:00 Årsmøtet fortsetter. 

(Kl. 14:00 – 14:30 Ekstraordinært årsmøte) 
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DAGSORDEN FOR ÅRSMØTE 2017  
Norsk kulturskoleråd Hedmark 

 

SAK 1   Konstituering 

1.1. Valg av referent 
1.2. Valg av møtedirigent 
1.3. Opprop og godkjenning av fullmakter 
1.4. Godkjenning av innkalling og saksliste 
1.5. Valg av to representanter til redaksjonskomite 
1.6. Valg av to representanter til tellekorps 
1.7. Valg av to personer til å skrive under protokollen 

 

SAK 2   Styrets beretning for 2015- 2016 

SAK 3   Revidert regnskap for perioden 

SAK 4   Saker som legges fram fra styret 

SAK 5   Vedtektsendring av §11 

SAK 6   Sammenslutning med Norsk kulturskoleråd 

SAK 7 Virksomhetsplan som bygger på virksomhetsplanen som er vedtatt av landsstyret 

SAK 8   Medlemskontingent 

SAK 9   Godtgjørelse til styret 

SAK 10   Rammebudsjett for perioden 

SAK 11   Innkomne saker 

SAK 12   Medlemskap i andre organisasjoner 

SAK 13   Valg 

 

 

 

SAK 1: KONSTITUERING. 
 

Sak 1.1: Valg av referent 

Styrets innstilling: Rådgiver  

Vedtak: Rådgiver 
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Sak 1.2. Valg av møtedirigent 

Styrets innstilling: Styreleder 

Vedtak: Styreleder 

 

Sak 1.3. Opprop og godkjenning av fullmakter 

I følge vedtektene har fylkesavdelingens/ regionens styre og varamedlemmer til vanlig 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. 

 

Styrets innstilling: Følgende er påmeldt til Årsmøtet for Norsk Kulturskoleråd Hedmark. Delegater fra 
medlemskommunene har forslags-, tale- og stemmerett, andre deltakere har talerett.  

 

Disse godkjennes som årsmøtedelegater. 
 

KOMMUNE ETTERNAVN FORNAVN STILLING 

 Røe Terje Konst. styreleder 

Elverum Solberg Anette Rektor, nestleder styret 

Tynset Hauen Mali Rektor, styremedlem 

Tolga Gjelten Bakken Svein Rektor 

Engerdal Birk Vidar Rektor 

Alvdal Konstad Graftås Berit Rektor 

Alvdal Hagen Johnny Ordfører 

Ringsaker Gray Benedicta Rektor 

Våler Holmseth Asbjørn Rektor 

Elverum Solberg Knut Politiker 

Deltar kun ekstraordinært 
årsmøte 

Toneheim 
folkehøgskole Sanner Morten Styremedlem 

Grue Vermundsberget Eva Rektor 
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Totalt 11 stemmeberettigede. 
 
Andre deltakere med talerett på årsmøtet: 
 
KOMMUNE ETTERNAVN FORNAVN STILLING 

KS  Bjerke Bergh Jane Camilla Rådgiver 

Sentralstyret Norsk 
kulturskoleråd Grav Geir Første vara 

Turneorganisasjonen Skoge Håkon Daglig leder 

Norsk kulturskoleråd Kvernmoen Elin Rådgiver 

 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 1.4. Godkjenning av innkalling og sakliste. 

Kunngjøring om årsmøtet, innkalling til årsmøtet og sakspapirer til årsmøtet er sendt ut innenfor de 
frister vedtektene fastsetter. Saklisten er satt opp i henhold til vedtektene. Vedtektene sier at årsmøtet 
skal avholdes innen utgangen av mars.  

INNKALLING TIL 
ÅRSMØTE 2017 NORSK KULTURSKOLERÅD HEDMARK 

 

Det innkalles med dette til årsmøte 24. mars 2017 kl. 10.00 – 14.00 

Sted: Kunstbanken Hedmark kunstsenter, Parkgata 21, 2317 Hamar 

Agenda for dagen: 
SAK 1   Konstituering 
SAK 2   Styrets beretning for siste periode 
SAK 3   Revidert regnskap for siste periode 
SAK 4   Saker som legges fram fra styret 
SAK 5    Vedtektsendring av §11 
SAK 6   Sammenslutning med Norsk kulturskoleråd 
SAK 7  Virksomhetsplan som bygger på virksomhetsplanen vedtatt av landsstyret 
SAK 8   Medlemskontingent 
SAK 9   Godtgjørelse til styret  
SAK 10   Rammebudsjett for perioden 
SAK 11   Innkomne saker  
SAK 12   Medlemskap i andre organisasjoner 
SAK 13   Valg 
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Styrets innstilling: Innkalling og sakliste godkjennes. 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 1.5. Valg av to representanter til redaksjonskomite. 

Styrets innstilling: Rådgiver og nestleder 

Vedtak: Rådgiver og nestleder 

 

Sak 1.6. Valg av representanter til tellekorps 

Styrets innstilling: Mali Hauen og Morten Sanner 

Vedtak: Mali Hauen og Morten Sanner 

 

Årsmøtet er fylkesavdelingens/ regionens øverste myndighet. Det består av delegater fra medlemmene i 
fylket/ regionen.  Medlemmene oppnevner og sender inntil fire delegater til årsmøtet med nødvendige 
godkjente fullmakter. Minst en av disse bør være folkevalgt representant. 

 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 17. februar 2017. 
Saker sendes elektronisk til elin.kvernmoen@kulturskoleradet.no  
 
Norsk kulturskoleråd har den siste perioden innledet et tettere samarbeid med KS. 
Vi har derfor invitert Rådgiver i KS Hedmark og Oppland, Jane Camilla Bjerke Bergh, til å holde et innlegg, 
samt delta på årsmøtet. Les mer om KS og Norsk kulturskoleråd HER 
 

Påmelding: 
Frist for påmelding av delegater til årsmøtet er 24. februar 2017. (Se påmeldingsskjema under.) 
Samme frist gjelder for observatører. Vi ber om at kulturskolerektor formidler innkallingen til kommunens 
ledelse, og koordinerer påmeldingen fra kommunen.  
Påmelding med fullmakt sendes elin.kvernmoen@kulturskoleradet.no  
 
Sakspapirer sendes ut elektronisk innen 10. mars 2017 til årsmøtets delegater og observatører. 
 
Ekstraordinært årsmøte i Norsk kulturskoleråd Hedmark avholdes 24. mars,  
umiddelbart etter ordinært årsmøte i Kunstbanken, Hamar (ca. kl. 14.00 – 14.30) 
Se egen innkalling med påmelding. 
 
Med hilsen 
Terje Røe                                  Elin Kvernmoen 
Styreleder (sign.)                                 Rådgiver (sign.) 
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Sak 1.7. Valg av to personer til å skrive under protokollen 

Styrets forslag: Morten Sanner og Berit Konstad Graftås 

Vedtak: Morten Sanner og Berit Konstad Graftås 

 

SAK 2: STYRETS BERETNING FOR PERIODEN 

Melding om virksomheten - Årsberetning 2015 - 2016 

Styret i Norsk kulturskoleråd Hedmark har i perioden vært: 
 
Leder:    Kjersti Sandvik   Tidligere rektor Løten kulturskole 
Nestleder /  
Konstituert Leder Terje Røe   Rådgiver Hedmark Fylkeskommune 
Styremedlem / 
Nestleder:   Anette Solberg   Rektor Elverum kulturskole   
Styremedlemmer:  Morten Sanner   Lærer Toneheim Folkehøgskole 
   Anne Norderhaug Sætre Kultursjef og rektor Trysil kulturskole 
Varamedlemmer:  Mali Hauen   Rektor Tynset kulturskole 
   Helge Thomassen  Politiker Kongsvinger 

 
Kjersti Sandvik sluttet 12.06.15 som rektor i Løten kulturskole og flyttet til Ski for å starte som rektor i 
Kontra kulturskole. Terje Røe trådte da inn som konstituert leder. Anette Solberg gikk inn som konstituert 
nestleder. 

Anne Norderhaug Sætre trakk seg fra styret 03.06.16. Mali Hauen gikk da fast inn i styret.  

 
Møter, representasjon og arrangement. 

a. Styremøter: Det har vært avholdt 8 styremøter i perioden;  
24.04.15, 12.06.15, 15.09.15, 13.11.15, 08.01.16, 04.04.16, 03.06.16 (Easymeeting), 07.10.16 

b. Team Øst-møter med ansatte og styreledere: 

Norsk kulturskoleråd har organisert fylkesavdelinger og regioner inn i 4 team. Norsk kulturskoleråd 
Hedmark er en del av Team Øst, som består av Hedmark, Oppland, Region Øst (Oslo, Akershus, Østfold), 
BTV (Buskerud, Telemark, Vestfold) og Agderfylkene. 

06.05.15, 05.10.15, 30.03.16, og 13.06.16, 04.11.16 (Easymeeting) 

c. Rektormøter: 

I perioden har det blitt holdt 6 rektormøter: 
 02.10.15   Elverum kulturskole 

o Tema: Rammeplanimplementering. 
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 26. – 27.11.15   Oslo sammen med Norsk kulturskoleråd Oppland.  

o Tema: Kunstarter i samspill. Tuomo Haapala, en multikunstner fra Finland var innleid for å 
snakke om sine prosjekter og boka «Staden som scen». 

o Gunnar Skaar: Rammeplanimplementering 
o Representant fra TONO 

 
 18.03.16  Skulle ha vært avholdt i Trysil, men dette ble avlyst pga.  

for liten påmelding 
 

 15.04.16  Disen kulturveksttun, Hamar 
o Tema: Læreplankompetanse 

Refleksjonsarbeid 
Rammeplanimplementering, samt erfaringsdeling av kulturskolenes inndeling av sine tilbud 
innen programområder i rammeplanen. 
 

 16.09.16  Disen kulturveksttun, Hamar 
o Tema: Læreplankompetanse - Monica Bekkelien, Pedagogisk rådgiver Elverum kommune ble 

innleid. 
Lokale utviklingsmidler 
 

 24. – 25.11.16   Hafjell Hotell, Øyer - fellesmøte med Norsk kulturskoleråd Oppland. 
o Tema:  Grunnskole + kulturskole = sant? og 

               Flyktninger, innvandrere og kulturskolen. 
 

d. Fagdager 
 15. – 16.01.2015  Fagdager på Strand hotell, Gjøvik i samarbeid med Norsk kulturskoleråd 

Oppland med følgende tema: 

- «Arbeidsgiverrollen: medbestemmelse, styringsrett og stillingsvern» v/Trude Nordeng Rougnø, 
Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) 
- «Resultatledelse, kommuneøkonomi og KOSTRA» v/ Håvard Moe, KS-konsulentene 
 
 02. – 03. 02.2016 Kulturskoledagene Øst, Gardermoen. Dagene er en forsterkning av de 

regionale fagdagene, og arrangeres av Team Øst. Arrangementet går inn under 2015. 
 31.01 – 01.02.2017 Kulturskoledagene Øst, Larvik. Arrangementet går inn under 2016. 
 

e. Strykeseminar 
 I 2015 ble strykeseminaret holdt i Elverum, med Elverum kulturskole som vertskap.  
 I 2016 ble det for få påmeldte, så arrangementet ble avlyst 

 
f. Rammeplanimplementering  

 Hørings- og gjøringsrunde av fagplanene. 2 faser; 
o Fase 2: Fra Hedmark deltok Tynset, Grue og Tolga i en hørings- gjøringsprosess med 2 besøk 

av veilederteam fra Norsk kulturskoleråd.  
Rådgiver deltok i veilederteamene. 

 Rådgiver deltok som koordinator for fagplangruppen i skapende skriving.  



 

  

 

 
 

8 

 Rådgiver er i etterkant av dette blitt kontaktperson for faget skapende skriving, og jobber for å 
styrke fagets posisjon i kulturskolene. 

 Rådgiver deltar i en ressursgruppe for å jobbe med en konkretisering og tydeliggjøring av 
breddeprogram. 
 

Organisasjonssamling: 
En samling for fylkesledere og ansatte; 27. – 28.05.15 og 26. – 27.05.16, begge år i Trondheim. 

Utvalg: 
Styreleder Terje Røe har vært leder for Røeutvalget, et rådgivende utvalg som har hatt mandat i å 
gjennomgå Norsk kulturskoleråds faglige og politiske arbeid ute i regionene. Utvalget har utarbeidet 10 
anbefalinger til hvordan kulturskolerådet skal bli enda bedre i sitt virke ute i fylkene og regionene. 

 

Landsmøte / Landsting 2016 
Hell, Trondheim 19. – 20. oktober. 

Norsk kulturskoleråd Hedmark var representert på Landsmøtet / Landstinget med disse delegatene: 

Terje Røe (konst. Styreleder), Anette Solberg (nestleder), Mali Hauen (styremedlem), Morten Sanner 
(styremedlem). Elin Kvernmoen deltok også. 

Ny organisasjonsform 
Sentralstyret ba i sak 2015.39 om at det skulle oppnevnes et utvalg for å se på nye vedtekter fram mot 
Landsmøtet 2016.  

Utvalget besto av Berit Konstad Graftås (leder) fra sentralstyret, Terje Røe, Hans Willoch Bræin og 
Merete Wilhelmsen som sekretær for utvalget.  

Utvalget hadde følgende mandat:  

• foreta en helhetlig gjennomgang av vedtektene inklusive instruks for valgkomite for Norsk 
kulturskoleråd, valgkomite for Norsk kulturskoleråds fylker/regioner og kontrollkomite med fokus 
på tydeliggjøring, forenkling og forbedring.  

• legge frem forslag på vegne av styret på eventuelle endringer på Landsmøte 2016. 

I tråd med § 3.5 i de nye vedtektene anbefales det at alle fylkesavdelinger/ regioner blir en del av Norsk 
kulturskoleråd også juridisk og som en konsekvens av dette oppløses alle de regionale juridiske enheter i 
forbindelse med årsmøter i fylker og regioner i 2017. De enkelte fylkesavdelinger/regioner beholder sin 
egen økonomi ved en eventuell endring.  

Organisatoriske endringer ellers er at organisasjonen innfører Landsting hvert 4. år. Det opprettes et 
landsstyre bestående av sentralstyret og fylkes- og regionalledere. Landsstyret er organisasjonens 
øverste organ mellom Landstingene, og møtes årlig. 

Veilederkorps: 
Norsk kulturskoleråd tilbyr nå sine 419 medlemskommuner veiledning fra høsten 2016 til våren 2018 i 
forbindelse med implementering av ny rammeplan for kulturskolen. Dette blir en veiledningstjeneste 
bygd på mal etter Utdanningsdirektoratets veilederkorps for bedring av læreprosessene i skolen. 
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Veilederkorpset består av ansatte rådgivere i Norsk kulturskoleråd i samarbeid med ei ressursgruppe fra 
UH-sektor (Universitet – og Høgskole - sektor). 
 

De kommunene som ble plukket ut i Hedmark er Grue og Trysil Det beregnes 3 besøk i hver 
veisøkerkommune pr. år. 

Arrangement: 
«De nominerte er …» 
I 2015 ble det forsøkt et samarbeid med Volum-festivalen. De som vant Drømmestipendet fikk tilbud om 
å holde innslag under sommerens festival. Dessverre var det kun en av stipendvinnerne som kunne 
stille.  
I 2016 ble det ikke holdt noe «De nominerte er …»  
 

Representasjon: 
Drømmestipendutdelinger: 
Det å sitte i styret eller å være ansatt medfører noen veldig hyggelige oppgaver; utdeling av 
Drømmestipendet. Vinnerne av Drømmestipendet får tildelt et stipendet på kr. 10 000,-: 

Her er Drømmestipendvinnerne fra Hedmark i 2015: 

 Hamar: Celine Marie Bergum , musikk 
 Løten: Håkon Søbakken, musikk 
 Trysil: Jonas Wagle Lysfoss, musikk 
 Elverum: Charlotte Theodorsen, dans 
 Stor-Elvdal: Solveig Austeng Spook, musikk 

I 2016 ble disse ungdommene fra Hedmark tildelt stipendet; 

 Hamar: Marius Westling, musikk 
 Stange: Jostein Grøndahl, annet 
 Åmot: Magnus Nordbekk, teater 
 Ringsaker: Julie Kvalevaag-Holm, musikk 
 Trysil: Julie B. Myrvold, annet 
 Alvdal: Maia Reppe, musikk 
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Oppfølging av virksomhetsmålene: 
VIRKSOMHETSPLAN FOR 2015 – 2016     – gjennomførte tiltak 
Strategiområde 1: Kulturskolen i samfunnet 

 

 

 

 

 

Strategi 2020 Virksomhetsmål 
2015 – 2016 

Regionale tiltak STATUS 

 
 
 
 
 

1.1. 
Tydelig profil 

som 
samfunnsaktør 

1.1.1. 
Knytte Norsk 
kulturskoleråd 
tettere til Nasjonalt 
senter for kunst og 
kultur i opplæringen 

 Sentralleddet  

Jobbe ut ifra intensjonsavtale 
med UKM, DKS og 
samarbeidsavtale med Norges 
Musikkorps forbund. 

Hatt møter med NMF 
om seminar. Ikke 
gjennomført. 
 
Tett samarbeid med 
Håkon Skoge, leder 
Turnéorganisasjonen.  

1.1.2. Være 
premissleverandør 
for regjering, KS og 
andre myndigheter i 
saker som 
omhandler 
kulturskole 

Initiere og gjennomføre møter 
med politisk ledelse 
Fylkeskommunalt 
Lokalt 

Møte med Fylkesmann 
i Hedmark og 
kommunalsjefer 
mai 2016. Gunnar 
Skaar holdt innlegg om 
rammeplanen. 

Initiere og gjennomføre møter 
og videreutvikle kontakt med KS 
Fylkesvis / regionalt 

Prioriteres neste 
periode 

Møte med egen stortingsbenk i 
perioden 

Ikke gjennomført i 
perioden. 

1.1.3. 
Sørge for økt eier-
fokusering i 
innretning av 
strategi og tiltak 

Initiere og gjennomføre møter 
med politisk ledelse 
Fylkeskommunalt 
Kommunalt 

Kommunebesøk, 
Veilederbesøk 
 

 Initiere og gjennomføre møter 
med KS 
Fylkesvis / regionalt 

Samtaler med KS. 
Enighet om samarbeid 
neste periode. 
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1.2.  
Tilgjengelig og 
transparent 
utviklingsaktør 

1.2.1. 
Iverksette 
Skaarutvalgets 
anbefalinger 

Definere, kartlegge og 
videreutvikle kompetanse samt 
fordele oppgaver for å 
vektlegge Norsk kulturskoleråd 
som helhetlig 
kompetanseorganisasjon 
Jfr. anbefaling pkt. 5, «Ny tid – 
nye oppgaver» 

Trekantsamarbeid ved 
styreledere i Hedmark 
og Oppland, rådgivers 
leder, Merete 
Wilhelmsen og rådgiver 
Elin Kvernmoen. 

Utprøve ordning for 
sentralisering av 
fylkenes/regionenes merkantile, 
administrative virksomhet på 
økonomiområdet 
Jfr. anbefaling pkt. 4, «Ny tid – 
nye oppgaver» 

Avtale med VISMA 
gjennomført.  

Sentraladministrasjonen 
har ansvar for regnskap 
og revisjon. 

Utarbeide felles 
virksomhetsplan for å sikre 
rammeplanimplementering 
Jfr. anbefaling pkt. 6, «Ny tid – 
nye oppgaver» 

En felles 
virksomhetsplan for 
Hedmark og Oppland er 
utarbeidet. 

1.2.2. Være den 
ledende utviklings-
organisasjonen for 
kulturskolen i Norge 

Bidra og initiere til samarbeid 
med strategiske 
samarbeidsparter innen kultur 
generelt og kulturskole spesielt. 
 

Intensjonsavtale med 
DKS og UKM, samt 
samarbeidsavtale med 
NMF. 

Arbeide for utviklings- og 
stimuleringsmidler til 
kulturskoleutvikling, på alle 
forvaltningsnivåer. 

Fått støtte fra Hedmark 
fylkeskommune til 
strykeseminar. 

Gjennomføre ulike tiltak for 
kulturskoleutvikling 
Nasjonalt 
Regionalt 
Kommunalt 

Kulturskoledagene 2015 
på Gardermoen, og 
2016 i Larvik. 

Rektormøter 

Strykeseminarer 

Jobbe aktivt for å være en 
høringsinstans i aktuelle 
sammenhenger 
Regionalt 

Ikke gjennomført 

  Være støttespillere og 
utviklingsaktører for 
kulturskolene basert på 
kulturskolenes behov. 

Tverrfaglig samarbeid, 
rektormøter,  
Veiledningskorps, 
kommunebesøk,  
Fagdager 

1.2.3. 
Ha en sentral rolle 
innen 

Være en aktiv samarbeidspart i 
kulturskolerelatert forskning; 

Ikke gjennomført 
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kulturskolerelatert 
forskning 

Bidra til kompetanseheving på 
og gjennom av lokalt FOU-
arbeid 
Initiere konkrete 
forskningsprosjekt relatert til 
kulturskole i samarbeid med 
regional UH-sektor 
Spre forskning som publiseres i 
ulike tidsskrift ut i 
organisasjonen 
Legge til rette for at Nettverk 
for kulturskolerelatert forskning 
reetableres 
Delta i interimgruppe og 
programkomite for Nettverk for 
kulturskolerelatert forskning 

Ikke gjennomført 

1.3. 
Initierende og 
koordinerende 
rolle 

1.3.1. 
Ferdigstille 
fagplandelen av 
rammeplanen og 
iverksette 
implementeringen 

Jobbe med implementering på 
kommunebesøk. Ha 
rammeplanen som tema på alle 
møter (Hedmarks innspill til VP) 

Rammeplanen har vært 
tema på alle 
kommunebesøk, inkl. 
veilederkorps 

Være en konstruktiv 
innspillspartner til den 
pågående utviklingen av 
fagplaner 

Rådgiver har jobbet som 
koordinator for 
fagplanen for skapende 
skriving. 

Deltatt i høringsinnspill 
fra TeamØst. 

1.3.2.  
Utvikle gode verktøy 
og god kompetanse 
for analyse av 
kulturskolefeltets 
utfordringer, behov 
og muligheter 

Spre informasjon til 
medlemskommunene om 
aktuelle brukerundersøkelser og 
andre relevante verktøy for 
kulturskole 

Conexus informerte om 
PULS Insight for 
kulturskole på 
rektorsamlingen på 
Øyer i november 2016. 

1.3.3.  
Bidra til et godt 
analysegrunnlag for 
kulturskolefeltet, 
herunder statistikk- 
og 
kunnskapsgrunnlag, 
bl.a. gjennom en 
bedret og mer presis 
GSI-rapportering. 

Gjennomføre kursing i GSI-
rapportering for 
medlemskommuner som ønsker 
dette 

Ikke gjennomført 
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Strategiområde 2: Kunst og kulturfaglig utvikling 
 
Strategi 2020 Virksomhetsmål 

2015 – 2016 
Regionale tiltak Konkrete tiltak 

2.1. 
Helhetlig syn på 
den norske 
kunst- og kultur-
opplæringen 

2.1.1. 
Kulturskolens 
rammeplan skal ses i 
sammenheng med 
øvrig planverk i 
grunnopplæringen 

Bistå kommunene i utvikling av 
lokale læreplaner for 
kulturskolen i sammenheng for 
planverk for barnehage og 
grunnopplæring 

Monica Bekkelien, 
pedagogisk rådgiver i 
Elverum kommune, holdt 
kurs i grunnskolens 
læreplaner på Honne; 
«Hvordan oversette 
denne i lokalt 
læreplanarbeid?» 

Øke plankompetansen på 
kommunalt ledernivå gjennom 
kulturskolerådets 
arrangementer nasjonalt og 
regionalt 

Vært tema på 
Lederkonferansen, 
Kulturskoledager Øst, 
rektormøter. 

Videreutvikle «Kulturskolen som 
ressurssenter» gjennom tiltak 
som tydeliggjør sammenhengen 
mellom kulturskolens 
rammeplan, planverk for 
barnehage og grunnopplæring 

Ingen konkrete tiltak. 

Samarbeid med Fylkesmannen, 
KS og regionale aktører om 
implementering av 
rammeplanen. 

Delta på Fylkesmannens 
årlige fagkonferanse for 
kommunal-sjefene innen 
Utdanning. 
KS deltar på Årsmøtet 
2017. 

 2.1.2. 
Utviklingsarbeidet 
skal ha fokus på 
rammeplanens tre 
programområder 

Kartlegge kommunenes 
kompetanse/kompetansebehov 
i forhold til programområdene 
gjennom ståstedsanalyse. 

Ikke gjennomført 

Bistå kommunene med å 
definere bestillinger for 
kompetanseutviklingstiltak 
overfor Norsk kulturskoleråd og 
UH-sektor 

Har vært tema på 
rektormøter. 

Initiere, videreutvikle og 
gjennomføre prosjekter og 
samlinger med fokus på 
rammeplanens tre ulike 
programområder 

Arrangert fagdager, 
rektorsamlinger og 
tilrettelagt for 
refleksjonsarbeid og 
erfaringsdeling.  

Gjennomføre pilotprosjekt for å 
se fordypning- og breddetilbud, 
kompetanseutvikling og 

Ikke gjennomført 
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forskning i sammenheng for 
mulig overføringsmodell 
Stimulere unge utøvere til å 
utvikle sine talent 

Drømmestipendvinnerne 
ble invitert til å delta på 
Volumfestivalen. 

Initiere og medvirke i regionale 
samarbeidsråd med fokus på 
fellesløsninger innen 
talentutvikling. 

Hatt møter med 
Videregående skoler med 
Musikk – dans - drama-
linje. 

 2.1.3. 
Ivareta og 
videreutvikle 
sammenheng 
mellom de sentrale 
ordningene for barn 
og unges opplæring 
og opplevelse av 
kultur 

Utarbeide og følge opp 
samarbeidsavtale med Den 
kulturelle skolesekken (DKS) og 
Ung kultur møtes (UKM). 

Intensjonsavtale med 
Turnéorganisasjonen ble 
sluttført og signert 
01.06.15. 
 

  
 

Samarbeide med aktuelle 
interesseorganisasjoner for 
koordinering av tiltak. 

Møter med Norges 
Musikkorps forbund er 
gjennomført.  
Møter med Hedemarken 
Barne- og 
ungdomsorkester for 
planlegging av 
strykeseminar. 

 Initiere samarbeid med 
profesjonsorganisasjonene til 
de ulike kunstuttrykk  

På de årlige 
rektormøtene i Oslo (i 
samarb. med Norsk 
kulturskoleråd Oppland) 
har vi hatt besøk av og 
kontakt med Norsk 
Barnebokinstitutt, Den 
norske Opera, 
Munchmuseet, Oslo-
Filharmonien  

Opprette kontakt med 
Universitets /Høgskole-sektoren 
i regionen for sammenheng 
mellom regionens 
utdanningsprogram og tilbud 

Ikke gjennomført 

Samarbeide med VG skoler med 
MDD-linjer om 
fordypningstilbud 

Kontakte Videregående 
skole med musikk-dans-
drama- linje, i samarbeid 
innen fordypningsprog. 

Initiere et tettere samarbeid 
med Norges Musikkorps 
forbund, særlig i forbindelse 
med Ungdommens 

UMM ble arrangert på 
Lillehammer 19.11.16.  
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Musikkmesterskap –avvikling 
(UMM).  

Hatt møter med NMF om 
seminar. Ikke 
gjennomført. 

2.2. 
Nyskapende, 
kunnskaps- og 
erfaringsdelende 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.1. 
Samhandle og bygge 
nettverk innen kunst 
og kulturfeltet, 
forskning og 
næringsliv 

Invitere til og videreutvikle 
eksisterende samarbeid med 
næringslivet 

Ikke gjennomført 

Invitere forskningsmiljø til 
aktuelle møteplasser 

Ikke gjennomført 

Etablere og videreutvikle 
eksisterende og nye 
samarbeidsarenaer med det 
frivillige og profesjonelle 
kulturfeltet og UH-sektor 

Ikke gjennomført 

Arrangere rektormøter for 
erfaringsdeling 

Gjennomført 

Videreføre og videreutvikle 
eksisterende kurstilbud for salg 

Ikke gjennomført 

2.2.2. 
Initiere fagutvikling 
gjennom 
implementering av 
den nye fagdelen i 
rammeplanen 

Sørge for felles info og fokus i 
rammeplanarbeidet 

Det har vært tema på 
fagseminar og 
rektormøter 

Legge til rette for fagnettverk og 
erfaringsutveksling 

Rektormøter, 
veiledningsbesøk, 
lærermøter. 

Videreutvikle fagområdene i 
samarbeid med UH-sektor, 
ressursmiljø- og personer 

Monica Bekkelien, 
pedagogisk rådgiver fra 
Elverum kommune, holdt 
innlegg på rektormøte 
om grunnskolens 
læreplaner vs. 
Kulturskolens. 

Bidra til prosessene og arbeidet 
med utvikling av lokale 
læreplaner 

Arrangere rektormøter, 
fagsamlinger med fokus 
på lokalt læreplanarbeid 

2.2.3. 
Bidra til forskning og 
formidle 
forskningsarbeid 
 

Bistå tiltak på nasjonalt plan og 
formidle disse på 
lederkonferanser og fagdager 
regionalt 

Ikke gjennomført 

Følge og spre publiseringer og 
resultater fra relevant forsking 
på ulike arenaer 

Ikke gjennomført 

Heve kompetanse på lokalt 
FOU-arbeid 

Ikke gjennomført 

2.3.  
Internasjonal 
samarbeidsaktør 

2.3.1.  
Innhente og 
formidle kunnskap 
og informasjon om 

Opprettholde internasjonale 
samarbeidsparter 

Ikke gjennomført 



 

  

 

 
 

16 

internasjonale 
prosjektmuligheter  

 

Vurdere mulighetene for et 
internasjonalt samarbeid  

 

Ikke gjennomført 

Synliggjøre internasjonale 
samarbeidsmuligheter og nettverk 
for kommunene  

 

Ikke gjennomført 

 

 
Strategiområde 3: Kompetanse og organisasjonsutvikling 
 

Strategi 2020 Virksomhetsmål 2015 
– 2016 

Regionale tiltak Konkrete tiltak 

3.1.  
Enhetlig 
organisasjon 

3.1.1.  

Knytte Norsk 
kulturskoleråd tettere 
til Nasjonalt senter for 
kunst og kultur i 
opplæringen  

Samarbeide om 
erfaringsspredning av 
nasjonale, regionale og 
lokale prosjekt  

 

 

3.1.2.  

Realisere 
Skaarutvalgets 
anbefalinger  

Videreutvikle Norsk 
kulturskoleråd som nasjonal 
støtte – og 
utviklingsorganisasjon for 
kulturskoleområdet med 
både egen initierte og 
statlige oppdrag  

jfr. anbefaling pkt 2,” Ny tid 
– nye oppgaver”  

 

Øke fokus på 
kulturskoleeier i innretning 
av strategier og tiltak i 
samsvar med tidens fokus 
på øvrige 
opplæringsområder  

jfr. anbefaling pkt 3,” Ny tid – nye 
oppgaver”  

 

3.1.3.  

Være tilgjengelig, 
kommunikativ og åpen  
 

 

 

Bruke eksisterende 
kommunikasjonsstrategi for 
Norsk kulturskoleråds 
informasjonsflyt  

 

 

Bevisst benytte ulike sosiale 
media for synliggjøring  

For å understøtte 
nasjonale tiltak, har vi 
opprettet Facebook-side 
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 for Norsk kulturskoleråd 
Hedmark og Oppland. 

Arrangere felles samlinger 
for ansatte og valgte for 
kompetanseheving og 
erfaringsspredning  

 

Gjennomføre 
kommunebesøk  

Rådgiver har vært i 
kommunebesøk i Åsnes 
kommune 

3.2.  

Nasjonalt, 
regionalt, og 
lokalt 
samhandlende  

3.2.1.  

Sørge for god ressurs 
og 
kompetanseutnytting  

 

Gjennomføre 
kompetanseheving for 
ansatte  

 

 

Følge opp nytilsatte for å 
sikre kunnskap om rutiner, 
verktøy og forventninger  

 

3.2.2.  

Koordinere politisk og 
faglig virksomhet  

Benytte felles 
argumentasjon for politisk 
og faglig arbeid  

 

Sikre sammenheng mellom 
politisk og faglig virksomhet 
gjennom utarbeidelse og 
gjennomføring av en felles 
virksomhetsplan  

 

3.2.3.  

Se helhetlig på 
planlegging, 
koordinering og 
forvaltning  

Videreutvikle og benytte 
web-basert kommunikasjon  

 

 

3.3.  

Høg kvalitet i 
utviklings-
arbeidet  

3.3.1.  

Arbeide med og for 
strategiske 
samarbeids-
konstellasjoner 
nasjonalt og 
internasjonalt  

Videreutvikle og befeste 
samarbeidet med KS på 
politisk og administrativt 
nivå  

 

 

Operasjonalisere og 
utarbeide evt. nye 
samarbeidsavtaler  

 

3.3.2.  Øke 
forskningskompetansen i 
kulturskolerådet og 
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Initiere 
kulturskolerelatert 
forskning  

tilrettelegge/motivere til 
forskning på 
kulturskolefeltet gjennom 
samarbeid med UH-sektor i 
relevante fora  

Følge og spre publiseringer 
og resultater fra relevant 
forskning  

 

3.3.3  

Opparbeide og ivareta 
rutiner for evaluering  

Lage rutiner for evaluering 
av tiltak i organisasjonen 
etter et felles kvalitets- og 
vurderingssystem  

 

Evaluere alle tiltak   

 
 

Styrets innstilling: Styrets beretning for perioden godkjennes. 

 

Vedtak: Godkjent 
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SAK 3: REGNSKAP FOR PERIODEN 

Styret legger følgende resultatregnskap fram for årsmøtet til godkjenning. Rapporter fra Azets (tidl. Visma) 

Resultatrapport for 2015 og 2016: 

RESULTATREGNSKAP Hedmark 2015 2016  
  INN UT Budsjett INN UT Budsjett  
Inntekter kurs og fagmøter 90118               * 1 
Tilskudd 139201   20000   161810   41000   * 2 
Møter / konferanser 800     20000       30000  
Kursinntekter 81420       14805       * 3 
Refusjon Norsk kulturskoleråd     142000       142000    
Andre refusjoner         15313       * 4 

Andre driftsinntekter 25000               
* 5 

Deltakeravgift årsmøte 11550                
Annen personalkostnad           146      
Leie lokaler (kontor)   20004   20000   20000   20000  
Kostnadsførte anskaffelser           2394      
Regnskapshonorar   15653   10000   3096   10000 *6 
Andre honorar  
(innleide foredragsholdere)   40700             * 7 
Styrehonorar   18827   20000   31378   20000 * 8 
Kontorrekvisita   3203       2426      
Møter, kurs, oppdatering   3058       32325     * 9 
Servering arrangement   21738       28699      
Kostnader ved arrangement   6625              
Kompetanse / 
utviklingsaktiviteter (lokale 
utviklingsmidler)       30000   100000   30000 * 10 
Annen kontorkostnad           328      
Telefon, porto   2404       3503      
Kostnad og godtgjørelser for 
reiser   108397   30000   13245   30000 * 11 
Salg og reklamekostnader   294   5000   3263   5000  
Gaver   924       531      
Landsmøte 2016               25000  
Overføres til Landsmøte 2016       7000     7000    
Diverse utgifter       20000       20000  
Annen kostnad (bankgebyr)   27122       650      
  348089 268949     191928 241984      
Driftsresultat 79140         -50055     *12 
Renteinntekter, bank 435       266        
Årsresultat 79575   162000 162000   -49789 190000 190000  
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Kommentarer: 
Det er ingen tall til sammenligning for 2014 siden avtalen med regnskapsbyrå startet i 2015. 
 

*1: Inntekter kurs og fagmøter 2015: kr. 90118,-. Inngående fra rektorsamling i Oslo i samarbeid med Norsk 
kulturskoleråd Oppland. Summen inneholder også inngående fra Norsk kulturskoleråd Oppland, siden 
Hedmark betalte hotellkostnadene. 

*2: Refusjon fra Norsk kulturskoleråd er ført her, begge år. 

*3 Kursinntekter kr. 81420,-. Fagdager på Gjøvik i samarbeid med Norsk kulturskoleråd Oppland. Fagdager 
ble ikke arrangert i 2016 pga. ny modell på Kulturskoledagene Øst. 

*4: Andre refusjoner 2016: Norsk kulturskoleråd Oppland hadde hotellkostnadene for fagdagene på Hafjell. 
Disse er her refundert for Hedmark. 

*5: Tilskudd strykeseminar (kr. 25 000,-), inntekter årsmøte 2015 

*6: Regnskapshonorar: I 2016 gikk vi over til Visma gjennom Norsk kulturskoleråd sentralt. 

*7: Andre honorar: Innleide foredragsholdere på fagdager på Gjøvik og på rektorsamling i Oslo. 

*8: Styrehonorar: I 2016 ble det brukt større midler på styrehonorar på grunn av Landsmøtet 2016, 
styreleders deltakelse i AU-møter, Team Øst, Kulturskoledager, Ledersamlinger, trekantsamtaler, møter på 
organisasjonssamling, utdeling av Drømmestipendet og rektormøter.  

*9: Møter, kurs, oppdatering: Inkluderer hotellkostnader fra fagdagene på Hafjell. 

*10: Lokale utviklingsmidler ble ikke delt ut i 2015. Derfor ble kr. 50 000,- overført fra overskuddet i 2015 og 
lagt til kr. 50 000,- i 2016.  
Dette er midler som er et tilskudd kommunene kan søke på til utviklingsprosjekter. I 2016 ble prosjekter 
innen skapende skriving prioritert, og disse søkerne ble tildelt midler; 

1. Tynset kulturskole kr. 65 000, 
2. Trysil kulturskole kr. 15 000, 
3. Stor-Elvdal kulturskole kr. 20 000, 

 

*11: Kostnad og godtgjørelse for reiser: Avviket på kr. 95 152,- skyldes fakturering på hotell fra fagdagene 
på Gjøvik (kr. 59 619,-), samt rektorsamling i Oslo (34 010,-) som er ført her. 

*12: Styret valgte i 2016 å bruke kr. 50 000,- av overskuddet i 2015, samt kr. 50 000,- av egenkapital i 2016 
for å skape en pott på kr. 100 000,- til lokale utviklingsmidler. Dette ville føre til et underskudd på ca. kr. 
50 000,- 

Styrets innstilling: Regnskapet for 2015 og 2016 godkjennes. 

Vedtak: Regnskapet for 2015 og 2016 godkjennes. 
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Balanserapport 2016 

Norsk Kulturskoleråd Hedmark    
Hele 2016     
  31 Desember Bevegelse 31 Desember 
NOK 2015 Hele perioden 2016 
Kundefordringer  10 660 - 4 885  5 775 
Andre kortsiktige fordringer   20 004  20 004 
Bank, kasse  271 124 - 31 553  239 571 
Sum omløpsmidler  281 784 - 16 434  265 350 
Sum eiendeler  281 784 - 16 434  265 350 
Egenkapital  202 021   202 021 
Årets resultat  79 575 - 49 789  29 786 
Sum egenkapital  281 596 - 49 789  231 807 
Leverandørgjeld   188  13 355  13 543 
Annen kortsiktig gjeld   20 000  20 000 
Sum kortsiktig gjeld   188  33 355  33 543 
Sum egenkapital og gjeld  281 784 - 16 434  265 350 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styret Norsk kulturskoleråd Hedmark 
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SAK 4: SAKER SOM LEGGES FRAM FRA STYRET 

Det legges ikke fram saker fra styret for årsmøtet. 

 
SAK 5: VEDTEKTSENDRING AV §11 
 
Innledning 

I denne saken kreves det en vedtektsendring for å oppløse en fylkes-/regionavdeling i samme år. De gamle 
vedtektene som formelt er gjeldende for Hedmark har en § 11 som tilsier at det må to etterfølgende 
ordinære årsmøter til for å oppløse avdelingen.  

Denne vedtektsendringen gjør det mulig å gjøre dette på samme år og med ett ordinært årsmøte og ett 
ekstraordinært årsmøte. Dette er etter anbefalinger fra vår advokat. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Vedtektenes §11 endres fra  

«Forslag om eventuell oppløsning av Norsk Kulturskoleråd Hedmark må behandles som sak på to 
etterfølgende ordinære årsmøter med vedtak fattet med to tredjedels flertall. Årsmøtet vedtar 
fordeling av Norsk Kulturskoleråd Hedmarks eiendeler» 

 til  

«Oppløsning av Norsk Kulturskoleråd Hedmark skal behandles som sak av årsmøte, vedtak fattes 
ved simpelt flertall. Årsmøtet vedtar fordeling av Norsk Kulturskoleråd Hedmarks eiendeler». 

 

Saksdokumenter: 

1. Vedtekter gjeldende for Norsk kulturskoleråd Hedmark (gamle vedtekter) 
 

Vedtak:  

Vedtektenes §11 endres fra  

«Forslag om eventuell oppløsning av Norsk Kulturskoleråd Hedmark må behandles som sak på to 
etterfølgende ordinære årsmøter med vedtak fattet med to tredjedels flertall. Årsmøtet vedtar 
fordeling av Norsk Kulturskoleråd Hedmarks eiendeler» 

 til  

«Oppløsning av Norsk Kulturskoleråd Hedmark skal behandles som sak av årsmøte, vedtak fattes 
ved simpelt flertall. Årsmøtet vedtar fordeling av Norsk Kulturskoleråd Hedmarks eiendeler». 

 



 

  

 

 
 

23 

 
 
SAK 6: SAMMENSLUTNING MED NORSK KULTURSKOLERÅD 
Innledning: 

Landsmøtet 2016 vedtok nye vedtekter. Dette fikk konsekvenser blant annet for fylkes-/ regionavdelinger 
som etter dette vedtaket ikke kan bestå som egne juridiske enheter. Alle fylkes-/ regionavdelinger skal 
sammensluttes med Norsk kulturskoleråd og fylkes-/ regionavdelinger skal oppløses. 

Sammenslutningsplanen er nå godkjent etter bistand fra kulturskolerådets advokat; se vedlegg. Gjeldende 
vedtekter for Norsk kulturskoleråd, vedtatt i Landstinget 2016, er også vedlagt sammenslutningsplanen. 

I forhold til økonomi vil det bli utformet et standard formular i forhold til overføring av midlene 
fylkesavdelingen/regionen har på konto. Alle kontoer i de ulike fylker/regioner må avsluttes da de ikke 
lenger vil være knyttet opp mot eget juridisk nummer. Midlene vil bli satt på «fond» i Norsk kulturskoleråd, 
da det vil være upraktisk å avstemme 14 ulike konti hver måned. 

Alle fylker/regioner vil etter sammenslutningen få sine bilag via MyVisma og attestere der. MyVisma har en 
funksjon hvor godkjenner kan kommentere på bilaget og her kan godkjenner angi om utgiften skal dekkes 
via «fondet» og det blir tatt en dummyføring som vil vise bruken av fondet avdelingsmessig. 

Når det gjelder fakturering av medlemskontingent som tilleggs-kontingent fra de fylker/regioner som har 
dette, må dette gjøres via Norsk kulturskoleråd sentralt og inntekten vil bli styrt til aktuell avdeling (dvs. 
fylke-/regionavdeling), slik at tilleggskontingenten tilfaller den avdeling kontingenten faktureres for. 

Alle avdelinger vil få nødvendig opplæring i attestering i MyVisma når alle formaliteter er på plass. 

Styrets forslag til vedtak: 

Årsmøtet i Norsk kulturskoleråd Hedmark følger prinsippene i vedlagt sammenslutningsplan for Norsk 
kulturskoleråd i forbindelse med omgjøringen. 

Sammenslutningsplanen med Norsk kulturskoleråd som er utarbeidet mellom de lokale fylkes/ regionråd og 
Norsk kulturskoleråd hvor Norsk kulturskoleråd overtar samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser, 
vedtas. 

Saksdokumenter: 
1. Sammenslutningsplan med Vedtekter Norsk kulturskoleråd  

(Vedtatt på Landsmøtet 2016) 

 

Vedtak: 

Årsmøtet i Norsk kulturskoleråd Hedmark følger prinsippene i vedlagt sammenslutningsplan for Norsk 
kulturskoleråd i forbindelse med omgjøringen. 

Sammenslutningsplanen med Norsk kulturskoleråd som er utarbeidet mellom de lokale fylkes/ regionråd og 
Norsk kulturskoleråd hvor Norsk kulturskoleråd overtar samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser, 
vedtas. 

 



 

  

 

 
 

24 

SAK 7: VIRKSOMHETSPLAN SOM BYGGER PÅ VIRKSOMHETSPLANEN SOM ER 
VEDTATT AV LANDSSTYRET 

Landsstyret i Norsk kulturskoleråd skal ha sitt første møte i juni 2017. På dette møtet vil det fattes vedtak 
for ny Virksomhetsplan. Denne vil være styrende for fylkets regionale tiltak.  

Styrets forslag til vedtak: 

1. Gjeldende virksomhetsplan 2015-2017 videreføres fram til landsstyret har fattet vedtak i saken i 
juni 2017. 

2. Årsmøtet gir styret fullmakt til å arbeide videre med virksomhetsplanen for perioden 2017-2019 
etter landsstyrets vedtak i juni 2017. 

 
Saksdokumenter:  
Strategi 2017 – 2020 som ligger til grunn for Virksomhetsplanen.  
(Vedtatt på Landstinget 2016). 
 
Vedtak: Vedtatt 

 
SAK 8: MEDLEMSKONTINGENT (tilleggskontingent) 

Styrets innstilling: Det foreligger ingen behov for tilleggskontingent denne perioden. 

Vedtak: Vedtatt 

 

SAK 9: GODTGJØRELSE TIL STYRET  

Fylkes- og regionsstyrer  
 

Administrasjonens forslag til Landstinget:  

1. Det enkelte fylkes og den enkelte regions styrer definerer selv et eventuelt honorarnivå for 
styreleder. Uavhengig av dette får hvert styremedlem kr. 500 pr. dag i møtegodtgjørelse for 
styremøter.  

 2. Reise- og oppholdsutgifter dekkes etter kommunenes reiseregulativ.  

 3. Landsstyret får i mandat å utrede en eventuell ny honorarordning for fylkes- og regionstyrer 
med bakgrunn i de nye vedtektene.  

 

Vedtak Landstinget: 

1. Landstinget vedtar forslag til satser som foreslått av administrasjonen. 
2. Landsstyret får i mandat å utrede en ny honorarordning med bakgrunn i de nye vedtektene. 
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Styrets innstilling:  

Styret innstiller på å beholde tidligere satser for godtgjørelse til styret inntil videre. 

Vedtak: Vedtatt 

 

SAK 10: RAMMEBUDSJETT FOR PERIODEN 

Styret legger fram følgende forslag til rammebudsjett for perioden 2017 - 2019 

BUDSJETT 2017 - 19 

  2017 2018 2019 

  UT INN UT INN UT INN 

Annet honorar 20000   20000   20000   

Reisekostnader 20000   20000   20000   

Kurs og fagmøter, konferanser 43000   43000   43000   

Husleie 20000   20000   20000   

Landsting 2020 avsetning 15000   15000   15000   

Andre driftskostnader 20000   20000   20000   
Kompetanseutvikling - 
rektormøter 35000   35000   35000   

Regnskapshonorar 10000   10000   10000   

Refusjon Norsk kulturskoleråd   142000   142000   142000 

Offentlige tilskudd   20000   20000   20000 

Andre tilskudd   21000   21000   21000 

 Summer 183000 183000 183000 183000 183000 183000 
 

 Styrets innstilling: Vedlagte forslag til budsjett godkjennes. 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

SAK 11: INNKOMNE SAKER 

Det er ingen innkomne saker. 
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SAK 12: MEDLEMSSKAP I ANDRE ORGANISASJONER 

Norsk kulturskoleråd Hedmark er medlem i Hedmark og Oppland Musikkråd.  

Vedtak: Norsk kulturskoleråd Hedmark ønsker å videreføre samarbeidet med Hedmark og Oppland 
Musikkråd. Norsk kulturskoleråd Hedmark ber Landsstyret avklare medlemskapet i andre organisasjoner. 

 

SAK 13: VALG 

Alle velges for to år. 
 
Komiteens forslag er derfor som følger: 

 Valgkomiteen har bestått av: 
  Anne-Line Kamøy (leder) 
  Solveig Seem 
  Joakim Finbak Pedersen (vært utilgjengelig) 
 
Komiteen startet sitt arbeid i januar 2017. 
Komiteen har ikke hatt fysiske møter, men kommunisert pr telefon og e-post. 
 
Komiteen har vektlagt: 
Samtidig som vi har vektlagt kontinuitet har vi ønsket noen nye inn i styret. 
Det har vært viktig at sammensetningen av styret har presentert bredde i kompetanse. Vi vil sikre 
kulturskolefaglig kompetanse, samt kompetanse fra andre kulturinstitusjoner og skoleeiere. 
Vi har ikke vektlagt geografisk spredning, men ivaretatt det på en god måte. 
Kjønnsfordeling har også blitt naturlig ivaretatt. 
 
 
Komiteens innstilling er som følger: 
 

Sak 13.1.1 Leder 
Som leder velges Terje Røe, Elverum 
Vedtak: Vedtatt 
 

Sak 13.1.2 Nestleder 
Som nestleder velges Anette Solberg, Elverum 
Vedtak: Vedtatt 
 

Sak 13.1.3 Styremedlemmer 
Som styremedlemmer velges 
Morten Sanner, Hamar 
Mali Hauen, Tynset 
Ragnhild Aashaug, Tolga 
Vedtak: Vedtatt 
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Sak 13.1.4 Første og andre varamedlem 
Som første og andre varamedlem velges 
Ketil Belsaas, Sør Odal 
Cathrine Hagen, Våler 
Vedtak: Vedtatt 
 

Sak 13.2 Valgkomite 
Det er styret som legger fram forslag på valgkomite 
Styret legger fram følgende forslag på valgkomite: 

Valgkomite:  

Tori Årva, lærer Hamar kulturskole og Ringsaker kulturskole 
Svein Gjelten Bakken, rektor Tolga kulturskole 
Asbjørn Holmseth, rektor Våler kulturskole Vararepresentant 
 

Forslag til vedtak: Styrets forslag til ny valgkomité vedtas. 

Vedtak: Vedtatt 

 
Sak 13.3 Delegater til Landstinget. 

Som delegater til Landstinget velges styremedlemmene. Dersom det av praktiske årsaker ikke er mulig for 
styrets medlemmer å delta, gis styret i fullmakt å oppnevne delegat. 
 
Kort om komiteens innstilte kandidater: 
Terje Røe er sittende styreleder, regionrådgiver i Hedmark fylkeskommune, tidligere ordfører i Elverum. 
Anette Solberg er sittende nestleder, kulturskolerektor i Elverum. 
 
Styremedlemmer: 
Morten Sanner, musikkpedagog på Toneheim.  
Mali Hauen, kulturskolerektor i Tynset. 
Ragnhild Aashaug, ordfører i Tolga. 
 
Varamedlemmer: 
Ketil Belsaas, leder for musikklinja på Skarnes Videregående skole og dirigent. 
Cathrine Hagen, kultursjef i Våler kommune. 
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Vedtak: Valgt 


