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Referat styremøte Norsk kulturskoleråd region Øst 

Tilstede: Erling, Kari, Sigbjørn, Hege, Svein Arne, Rune Torkel 
Forfall: Bjørn Morten, Cecilie 

16/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Vedtak: innkalling og saksliste til styremøte 19.4.2016 godkjennes 

16/17 Godkjenning av referat fra styremøte 16.2.2016 
Vedtak: referat fra styremøte 16.2.2016 godkjennes. 

15/18 Politisk strategi 
Vedtak: Administrasjonen utarbeider en tiltaksliste og presenterer dette i styremøtet i 
september. 

16/18 Virksomhetsplan 
Vedtak: AU fremmer en sak på neste styremøte for prioritering og konkretisering av 
virksomhetsplanen for resten av perioden. 
Virksomhetsplanen oppdateres med gjennomførte og pågående tiltak. 

15/20 Reforhandling av leieavtale Storgata 8 - status lokaler 
Vedtak: Region Øst arbeider for en samlokalisering med FKS, SEF i Seilduken KHiO. 
Region Øst synliggjør hvilke økonomiske rammer de har til rådighet for regionskontor og spiller 
dette inn til departementet.  
Prinsippvedtak fremmes for Landsmøtet, om organisasjonens ansvar for å sørge for 
arbeidsplasser for sine ansatte. 
Administrasjonen i region øst forhandler frem en midlertidig avtale med NMF frem til 
innflytting på Seilduken. 
Styreleder informerer og avklarer med sentraladministrasjonen om fremdriften i dette arbeidet. 

16/19 Status rammeplanimplementering - Høringsprosess 
Rådgiver orienterte om status, i møtet. 

16/21 Rådsmøte 10. mai - status 
Rådgiver orienterte i møtet. Den presenterte planen justeres med: Verktøy for lokalt 
læreplanarbeid presenteres, DKS, forskning 

16/23 UMM 2016 - orienteringssak 
Orientering: rådgiver orienterte om status, i møtet. Egen sak på neste styremøtet eller 
styremøtet i september. 

Dato og tid: Tirsdag 19. april 2016, kl. 0915-1400

Sted : Storgata 8, 5. etasje
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16/18 Referat Team-Øst møte politiske ledere 
Vedtak: Styret i region Øst tar referatet til orientering. 

15/23 Økonomi - regnskap 2015 
Vedtak: Fremlagt regnskap tas til orientering og videresendes revisor.  

16/4 Oppfølging Evaluering kulturskoledagene 2016 
Vedtak: Evaluering av kulturskoledagene 2016 tas til orientering. Administrasjonen tar 
innspillene med i planlegging av kulturskoledagene 2017. Styret har følgende merknader: 
Viktig at lærerne er aktive deltakere.   
Innspill tema - fagplan/læreplanarbeid, presentasjon av forskning/resultater (OECD, Iris, andre). 

16/20 Drømmestipendet 2016 
Vedtak: Region øst stiller på utdeling der norsk tipping ikke deltar. Viktig at region øst har 
oppgave i tilknytning til utdelingen. Erling lager oversikt og sender på epost til styret.  

16/21 Årsmøte 2017 
Vedtak: Arbeidsgruppe bestående av Hege, Erling og en rådgiver lager forslag til gjennomføring 
av årsmøte 2017. Dette presenteres for styret på siste styremøtet før sommeren - 21. juni. 

16/10 Landsmøte 2016 - oppfølging 
Vedtak: I påvente av innspill i rådsmøtet settes arbeidsgruppen på vent.  
Følgende må tas stilling til: Delegater, dekning av kostnader i forbindelse med landsmøte.  

16/22 Samarbeidskonferanse/studietur MiS, Kristiansand 
Vedtak: Konferanse programmet tas til orientering og administrasjonen arbeider ut endelig 
program i samarbeid med MiS. Forslag til budsjett sendes styret. 

16/24  Eventuelt 
UKM-DKS–Kulturskole 
Det arbeides videre med å konkretisere hva det kan samarbeides med/og om i våre tre fylker. 
Presenteres på neste styremøte. 

Neste styremøte, endret dato til 21.6.2016 

  

Sign.                                                                          Sign. 
Erling J. Myrseth, styreleder                            Torkel Øien, rådgiver      
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