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 Hedmark og Oppland 
 
 
PROTOKOLL – styremøte 2018 - 01 
 
SAK 2018 - 01  Godkjenning av innkalling og saksliste 
   Godkjent 
     
SAK 2018 - 02  Godkjenning av protokoll – SIGNERING 
   Protokollene ble ikke signert – tas med til neste styremøte. 
     
SAK 2018 - 03  Gjennomgang av styreinstruks  
På Landsstyremøtet i juni 2017 ble det vedtatt en styreinstruks for fylkes- og regionstyrer i forbindelse med Røe-
utvalgets notat. Denne instruksen bygger på sentralstyrets instruks og er nå i desember 2017 revidert av 
sentralstyret i sak 2017.52 etter en «medskapingsrunde» med de regionale rådgiverne, Merete Wilhelmsen og 
styresekretæren. 
 
Styreinstruksen er tenkt som et dokument som skal være til hjelp for alle styrene til å legge en god plan for året 
og ha gode rutiner i forbindelse med styremøtene. Dette er også et tiltak i å arbeide mot en VI-organisasjon 
hvor vi harmoniserer dokumenter. 
 
Vedtak: Styreinstruksen for fylkene og regionene vedtas av styrene i Hedmark og Oppland 
 
 
SAK 2018 – 04  Møteplan 
Styrene i NKR Hedmark og Oppland legger sammen en møteplan fram til årsmøtene i 2019. 
 
Disse datoene for ledersamlinger og styremøter legges i et eget skjema: 
 
Styremøter: 
Styremøte Oppland     26. april   kl. 10 - 13 
Styremøte Hedmark     4. mai 2018  kl. 10 - 14 
Felles styremøter for Hedmark og Oppland   21. september 2018 kl. 10 – 14 
 
Ledersamlinger: 
Felles ledersamling     7. mars 2018 
Felles ledersamling, Oslo     22. – 23. november   
   
Rådgiver finner forslag til AU-møter og styremøter fram til Årsmøtene 2019. 
 
SAK 2018 – 05   Regionsammenslåing 
Regionsammenslåingen av Hedmark og Oppland fylker vil også få konsekvenser for fylkesstyrene i Norsk 
kulturskoleråd. Styrene vil derfor starte arbeidet for en etablering av Norsk kulturskoleråd Innlandet. 
 
Vedtak: Felles styremøte 09.02.18 i NKR Oppland og Hedmark er enstemmig om å arbeide mot et felles NKR – 
Innlandet. Felles AU i fylkene får i oppdrag å fremme forslag til praktiske og organisatoriske løsninger.  
Frist årsmøtene i Oppland og Hedmark i 2019. 
 
SAK 2018 – 06  Oppfølging av Virksomhetsplanen 
Gå gjennom Virksomhetsplanen for å legge arbeidet videre framover. 
 
Vedtak: Styrene tar gjennomgang av Virksomhetsplanen til etterretning.  
 
 
 
 



 Hedmark og Oppland 
 
SAK 2018 – 07  Felles strykeseminar? 
I arbeidet med planlegging og organisering av strykeseminar i begge fylker, er det kommet opp spørsmål om det 
er aktuelt å slå disse årlige seminarene sammen til et større og enda bedre tilbud til elevene.  
Styret bes diskutere grunnlaget for å starte arbeidet med å samkjøre seminarene. 
 
Forslag til vedtak: Norsk kulturskoleråd Hedmark og Oppland vil høsten 2018 samkjøre sine årlige 
strykeseminar og informere fylkeskommunene om dette i forbindelse med økonomisk støtte. 
 
Vedtak: NKR Hedmark og Oppland ønsker å arrangere felles strykeseminar. Rådgiver velger ut en arbeidsgruppe 
som har i oppdrag å utarbeide forslag til sted, budsjett og fagpersoner for arrangementet.  
 
SAK 2018 – 08  Rådgivers rapport 

1. Skoletinget 2018: Rådgiver deltok på Skoletinget 2018, et arrangement i KS’regi. Norsk 
kulturskoleråd bisto med kunstneriske innslag og en stand. 
 

2. Samarbeid med KS Hedmark og Oppland: KS rådgiver i Hedmark og Oppland, Jane Camilla 
Bjerke Bergh og Norsk kulturskoleråds rådgiver, Elin Kvernmoen, har en god 
kommunikasjon og er klar for flere konkrete oppdrag for et godt samarbeid 
organisasjonene i mellom.   

 
3. Veilederkorps: Portefølje 1 avsluttes før sommeren. Portefølje 2 starter januar 2019. 

Info om Portefølje 2.  
Mer informasjon om Portefølje 2 sendes ut når det foreligger. 
 

4. Faglig forum DKS, UKM og NKR; I Oppland er det holdt ett møte, og neste møte er 21. 
februar. Det er holdt en kartlegging over hvem som besetter rollene som kontaktperson / 
rektor i de tre instansene, samt spørsmål: 
o Er det et samarbeid mellom UKM, DKS og kulturskolen i din kommune? 
o Synes du det er en god idé med felles konferanse/-samling for de som jobber med 

kulturskolen, DKS og UKM i Oppland? 
o Hvis det arrangeres en felles konferanse/samling; vil du foretrekke en større 

konferanse/samling der alle kommunene i Oppland møtes, eller foretrekker du 
mindre regionale samlinger? 

o Når på året mener du det vil passe best med en felles konferanse/samling for 
kulturskoler, UKM og DKS i Oppland? 

o Har du forslag til temaer som bør tas opp på en slik samling? 
 

De tre instansene ønsker med dette å arrangere en samling, og kommer til å jobbe for 
dette framover. 
Hedmark: Etter samtale med Håkon Skoge (DKS og UKM) er det også interesse for dette 
her. 
 

5. NMF; 2018 er Musikkorpsenes år. Muligheter for samarbeid? 
 

6. Landsstyret 2018: kunngjøres 9. februar.  
Landsstyret 2018 holdes torsdag 14. – 15. juni. Innkalling legges som vedlegg til 
protokollen. 
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SAK 2018 – 09  Eventuelt 

 Tema for felles ledersamling 07.03.18:  
o Protokoll frå styremøtet (informere om kontakt med KS) 
o Informasjon om sammenslåing; Norsk kulturskoleråd – Innlandet 

 Felles strykeseminar 
 Samarbeid med NMF – Musikkorpsets år 2018 

o UKM og DKS: Hvordan kan vi jobbe for et bedre samarbeid og et mer helhetlig tilbud 
til barn og unge? 
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