
 

 

 

 
 
 
 

 
 
Referat fra styremøte i Norsk kulturskoleråd Rogaland 2. mai 2017 
 
Sted: Statens Hus, møterom 2, kl 09.45-14.00 
Til stede: Kjell Olav Henriksen, Kirsten Jæger Steffensen, Hans Widerøe, Anders Berglund, 
Ragnvald Wernøe, Michelle Lindboe 

 

 

Saksliste 

17/17 Økonomi 

Saldo per dags dato er kr. 33.000,-. Styret venter på overføringer som kommer i juni. 

 

18/17 Vestlandsmøtet 

Det arrangeres Vestlandsmøte 4.-5. mai der Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, 

Rogaland og Hordaland er representert. Kjell Olav Henriksen og Kirsten Jæger 

Steffensen representerer Rogaland. Det årlige landsstyremøtet vil bli tatt opp til 

diskusjon, samt status i fylkene, status Rød-utvalget, i tillegg til inkludering. 

Innspill om at kulturskolerådet bør løfte fram problematikken med fraværsregelen i 

videregående skole. 

 

19/17 Ledermøte 19. mai 

Innkalling og saksliste sendes ut denne uka. Michelle bestiller lunsj til de påmeldte, 

med 1 ukes frist i forbindelse med dagpakke. Tidspunkt for ledermøtet settes kl 

09.45-14.00 i Statens Hus.  

Saksliste:  

Presentasjon av ny rådgiver 

Presentasjon fra alle kulturskolene (med ønske om presentasjon på 5-10 min) 

«Nytt fra oven» 

Vestlandsmøtet  

Oppfølging av konferansepunktet «kulturskolen som lokalt ressurssenter»  

Skolemøtet/Kulturskoledagene 



 

 

Datoer for ledermøter for høsten:  

29. september 09.45-14.00 og fredag 8. desember kl 09.45-14.00 

 

20/17 Ny organisering (ny regnskapsordning/ny rådgiver) 

Kulturskolerådet sentralt har overtatt regnskap, og blant annet fakturaer 

videresendes til kulturskolerådet sentralt. Rådgiveren overtar arbeidet med dette fra 

høsten av. 

 

21/17 Skolemøte/kulturskoledagene 

Styret oppfordrer kulturskolene til å legge skolemøtet/kulturskoledagene inn i 

kalenderen som plandager, 

Kirsten kontakter Elisabet Aarekåhl Johannessen for status for 

skolemøtet/kulturskoledagene i 2017, som arrangeres i Stavanger. 

Michelle sjekker status for dag 2 vedrørende skolemøtet. 

 

22/17 Drømmestipendet 

6 kulturskoleelever fra Rogaland har mottatt tildeling fra drømmestipendet, og 

representanter fra styret deltar ved utdelingene ved behov. Michelle kontakter 

kulturskolene for å avtale videre. 

 

23/17 UMM 

Ønske fra styret om at rådgiver i samarbeid med kulturskolerådet sentralt jobber for å 

få på plass en arrangør og kontaktperson for UMM og gjør videre avtaler.  

 

24/17 Eventuelt 

Ragnvald stiller som 1. vara ved styremøtene, men kontakter Anne dersom det ikke 

er mulig. Dato for neste styremøter: 24. mai, 20. september, 24. oktober, 22. 

november. Ledermøter: 29. september og fredag 8. desember kl 09.45-14.00 

 

Stavanger, 4. mai 2017 

Michelle Lindboe 

 



 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


