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Innkalling til landsmøte 2014
Norsk kulturskoleråd innkaller med dette til landsmøte.
Sted:
Tidspunkt:

Hotel Alexandra, Loen
Torsdag 16. oktober kl. 10:00 til fredag 17. oktober kl. 13:00 (Lunsj fra
kl 13.00)

Mulighet for utvidelse av oppholdet fra onsdag 15. oktober
Vi gjør oppmerksom på at denne gangen vil det være mulighet for en utvidelse av oppholdet
for de som ønsker det. Det vil bli arrangert utflukt til Lodalen og Kjenndalstova med
henholdsvis buss og båt onsdag 15. oktober kl. 15:00 - 18:00. Her gjelder "først til mølla"prinsippet da det bare er kapasitet til 100 mennesker. Vår styreleder Nils R. Sandal vil være
vår guide og fortelle om den sterke historien fra området. Det vil også bli underholdning og
vaffel/kaffe på turen. Vår fylkesavdeling i Sogn og Fjordane vil stå for innholdet på de
kunstneriske innslag. Her får vi møte mange dyktige utøvere!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Det er lagt opp til et landsmøte med en Generaldebatt på 2 t torsdag 16.10. med sentrale
personer som innledere. Det arbeides med å invitere kunnskapsminister Torbjørn R. Isaksen
til avslutningen av landsmøtet, fredag ca. kl. 12:00.
Fylkesavdelingenes/ regionenes valgte representanter vil ha status som delegater med tale-,
forslags- og stemmerett. Alle andre deltakere på landsmøtet har kun talerett.
Representasjon
Som det framgår av § 4 i organisasjonens vedtekter kan fylkesavdelingene sende inntil 5
utsendinger til Landsmøtet;
”Landsmøtet er Norsk kulturskoleråds øverste organ. Hvert av de 19 fylkene kan være
representert med inntil fem utsendinger. Disse velges på fylkesavdelingens/ regionens
årsmøte.”
Saksdokumenter, endelig program og dagsorden til Landsmøtet vil bli distribuert på nett
dato 25. september.
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Hotellbestilling
Norsk kulturskoleråd vil ta hånd om alt som følger med påmeldingen til landsmøtet,
inkludert overnatting, bespisning, arrangementer og program.
Alle landsmøtedeltakere må foreta bestilling på www.kulturskoleradet.no
Påmeldingen vil være åpen fra mandag 28.juli.
Påmeldingsfrist:

Mandag 15. september

Opplysninger om påmelding, priser og betingelser; se vedlagte informasjonsskriv.
NB! Husk at vedlagte delegatskjema må fylles ut, signeres og returneres innen
fredag 1. september. Skjema må signeres av fylkes-/regionleder (Se vedlegg 2)
Reiser
Deltakerne må selv ordne med reise til og fra Loen. Bestill reise i god tid før landsmøte med
tanke på pris og tilgjengelige plasser.
All informasjon om Landsmøtet 2014 finner du på vår hjemmeside.
www.kulturskoleradet.no. Ved eventuelle spørsmål omkring påmelding og arrangementet
kan Bente Smaavik kontaktes, bente.smaavik@kulturskoleradet.no eller på telefon
920 44 190.
Vi ser fram til å møte dere alle i Loen , og håper på et engasjerende og utbytterikt landsmøte.

Vennlig hilsen

Nils R. Sandal (sign)

Morten Christiansen

Styreleder

direktør

Vedlegg:

1. Informasjonsskriv om deltakelse og ulike pakketilbud og priser.
2. Påmeldingsskjema delegater

