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09.06.16 Styret  Møterom 4. etg,  
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Styremøte Dato Sted Saker 
2016 – 03 09.06.16 Oppland 

fylkeskommune, 
Lillehammer,  
 

 Godkjenning innkalling og saksliste 
 Godkjenning protokoll 
 Virksomhetsplan og 2-års plan 

Handlingsplan 
 Strykeseminar høsten 2016 
 Fagdager Honne, høsten 2016 
 Landsmøte 2016 
 Informasjon fra møtet med politisk valgte 

TeamØst 30.03.16 på NMH 
 Eventuelt 

       
 
Vel møtt til møte! 
 
Vennlig hilsen  
Elin Kvernmoen                                
Rådgiver   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PROTOKOLL – styremøte 2016 - 03 
 
 
SAKER: 
 
SAK 2016 – 24  Godkjenning av innkalling og saksliste 
    Innkalling og saksliste godkjent 
 
SAK 2016 – 25  Godkjenning av protokoll  
    Protokoll for styremøte 2016 – 03 ble godkjent og signert 
 
SAK 2016 – 26  Fagdager på Honne, høsten 2016 
    Datoene for fagdagene er satt til 29. – 30.09.16.  
    Honne kurs- og konferansesenter er reservert, men ikke booket. 

 
Innhold må settes, slik at vi kan se hvilke behov vi har i forhold til 
rombestilling. Bestilling av eventuelle eksterne fagpersoner må også 
gjøres før sommeren. 

 
Styret setter at et budsjett på kr. 30 000,- til seminaret. Hver deltakende kulturskole får dekket kr. 
1000,- som de kan bruke som de ønsker i forhold til fagseminaret.  
Dag 1 – bestille auditoriet. Rådgiver forespør Inger Anne Westby om hun kan holde dagen med en 
introduksjon til rammeplanarbeid med praktisk arbeid. Se egen plan. 
Dag 2 – Bestille auditoriet, tårnrommet, Sal 2 og 4. Trengs andre møterom, kan foajeen brukes. 
Monica Bekkelien er forespurt og har takket ja til å holde en innledning om lokalt læreplanarbeid. 
Norsk kulturskoleråd Oppland dekker det faglige innholdet, samt leie av møterom. Rådgiver ber derfor 
om å få en egen pris på lunsj, dag 2, som ikke inkluderer leie av møterom og prosjektor. 
 
SAK 2016 – 27  Møte Team Øst 13. juni 2016 

 Agenda for møtet: 
 Oppfølging landsmøtesaker (fra forrige møte):  

o Det flerkulturelle 
o Den kulturelle skolesekken 
o Forslag til endring av Vedtektene  

 Kulturskoledagene, Larvik 
 Veilederkorpsene. Organisering osv. 

 
Informasjon om møtet. Landsmøtesaker som skal sendes inn tas opp på styremøte etter 
sommerferien. 
 
SAK 2016 – 28  Eventuelt 1 
IYSO Bremen:  
Rådgiver informerte om antall deltakere til høstens seminar, samt framdrift. I høst sender vi: 

Margrethe Vindorum Sveen 17 år Fløyte og piccolo 

Christine Thoresen 18 år Fiolin 
Åshild Føllesdal 16 år Fagott 

Olav Breidablik Solberg 15 år Fiolin 
Thorbjørn Kamfjord Eriksen 15 år Trommer 

 
Eivind og Kari Røe Nåvik deltar som ledsagere. Ungdommene er registrert, og flybilletter er bestilt. 
 
SAK 2016 – 29  Eventuelt 2 
Drømmestipendutdeling:  
I år var det enkelte kommuner som ikke fikk representanter fra verken Norsk Tipping eller Norsk 
kulturskoleråd. Dette forsøker vi å gjøre noe med, selv om det er ikke alltid det er mulig å unngå.  
 
SAK 2016 – 30   Eventuelt 3 
Strykeseminar 2016 
Årets vertsskap blir kulturskolene i Norddalen, som i fjor. Fra 2017 ønsker vi å få i gang en 2-årig 
rullering som arrangør blant de regionene som har et godt etablert strykemiljø. Styret foreslår disse 
regionene: 
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- Lillehammer 
- Valdres 
- Gjøvik 
- Hadeland 

Med en region menes flere kulturskoler som kan samarbeide om arrangementet. Det tas opp på neste 
rektormøte om dette er en god og akseptert idé.  
For høstens arrangement settes en underskudds garanti på kr. 10 000,-. For å bygge opp et 
overskudd kan arrangør tjene inn på is, brus, osv.  
 
SAK 2016 – 31   Eventuelt 4 
Endringer i styret 
Benedikte Narum Jenssen har bedt om fritak fra vervet som nestleder. Hun ønsker for øvrig å sitte i 
styret, men å slippe tittelen. Jertru Stallvik blir konstituert nestleder fram til neste årsmøte i 2017. 
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