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Referat fra styremøte i Norsk kulturskoleråd region Øst
Dato og tid:

Tirsdag 21. juni 2016, kl. 0915-1445

Sted :

Storgata 8, 5. etasje

Tilstede: Erling, Kari, Sigbjørn, Hege, Sven Arne, Bjørn Morten, Rut Jorunn, Torkel
Forfall: Rune, Cecilie
16/25 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: innkalling og saksliste til styremøte 21.6.2016 godkjennes.
16/26 Godkjenning av referat fra styremøte 19.4.2016
Vedtak: referat fra styremøte 19.4.2016 godkjennes.
referat 190416
16/21 Årsmøte 2017
Vedtak: Styret slutter seg til presenterte fremdriftsplan og anbefalinger fra «AU for årsmøtet», med
følgende tilføyelser og justeringer:
Litt større lunsj i restauranten erstatter middag på kvelden. Tillegg for de som ønsker å være med på noe
sosialt etterpå – for eksempel vinsmaking. Kulturskolerådet bekoster foredragsholder. Deltagerprisen
settes på en rund sum: kr 500,-. Region øst dekker resten.
16/10 Landsmøtet 2016

Vedtak: Deltagelse – delegater: styret utfordres i første omgang: Svend Arne (Ø), Erling (A),
Sigbjørn (A), Hege (A), Bjørn Morten (A), Kari (O), (Cecilie og Rune forespørres av Erling), så
går forespørselen ut til kommunene. Det sendes ut forespørsel til alle kommuner (husk å minne
om at styret har fullmakt)..
Norsk Kulturskoleråd region øst dekker reise og opphold for alle 15 delegater.
Region øst stiller seg bak landsmøtesaken fra BTV: “flyktning-perspektivet”.
Det formuleres saker vedr Kulturtanken, prisnivå (makspris?) og utviklingsmidler og sendes ut
på høring i styret innen 1.juli. (Frist for innsending 20.august).
16/28 Evaluering Drømmestipend: representasjon
Vedtak: Styret ber om at det neste år forsøkes en ny form for oppfølging og representasjon – der hvert
styremedlem får i oppgave å følge opp konkrete kommuner. Det er vesentlig at tidspunkter kommer ut så
tidlig som overhodet mulig. Manus og oppfordring om ting som må sies, sendes ut til rektorer hvor vi
absolutt ikke har mulighet til å stille.
16/29 Økonomi - status
Vedtak: Styret tar økonomiorienteringen fra styreleder til etterretning, dessverre basert på en mangelfull
dokumentasjon fra regnskapssystemet. Budsjettet må legges inn i VISMA og være klart til neste
styremøte. Erling holder i dette.
16/30 Virksomhetsplan – status og oppdatering
Vedtak: Styret gir sin tilslutning til form, prioriteringer og ansvarsfordeling i planen
16/31 Årsplan/årshjul
Vedtak: Styret ber om at det utarbeides en kalender/aktivitetsplan (basert på årshjulet som ble presentert i
møtet) for Region Øst, som legges ut på de regionale nettsidene (for Region Øst) på kulturskolerådets
sider.
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16/32 Unge arrangører
Vedtak: Styret ber de ansatte gjennomføre et tilbud til ungdommer fra hele regionen høsten 2016.
Opplegget baserer seg på KULTARR (kulturskolerådets opplegg for unge arrangører). Plan presentert i
møtet er retningsgivende for innhold og organisering. Region Øst setter av inntil NOK 16.000,- til dette
tiltaket. Dette er et prøveprosjekt til hele regionen (inkl MDD). Evalueres før nyttår 2016
16/33 UKM/DKS/Kulturskole
Vedtak: Styret ber de ansatte foreslå dato, innhold og organisering for en fellessamling for kommunene i
Akershus – hvor alle de ansatte i kommunene med ansvar for disse arbeidsområdene inviteres. Det søkes
å finne lignende samarbeidstiltak i Østfold og Oslo.
16/34 Pedagogdagene

Har akkurat nådd 200 påmeldte
Vedtak: Styret tar info om arrangementet til orientering.
16/35 UMM
Info om UMMmøte og Ressursbruk knyttet til UMM
Orientering blir gitt i møtet
Vedlegg til referatet sendes ut: Idèmøte, Stikkord, utviklingsplan
16/6 Lokaler
Orientering ble gitt i møtet:

Lokaler - status, ny kontrakt med NMF ut året – på samme vilkår. Kan forlenges innen 01.10.16
for eventuelt å forlenge den midlertidige avtalen med NMF.
Avtaler knyttet til prosjektene (Iris og Nordea), vedrørende økonomi på følges opp. Erling kontakter
Sentraladm. for avklaring.

16/36 Referat fylkesledersamling Trondheim
Orientering ble gitt i møtet
16/37 Status avlastning rådgivere
Orientering ble gitt i møtet
16/38 Status Veilederkorps
Orientering ble gitt i møtet:

Vi er i innspurten på utvelgelsen, og følger den oppsatte tidsplanen. Tilbud med avtale til
prioriterte veisøkere går ut i dag.
I forhold til tidsbruk legges det opp til max 15 % av rådgivers arbeidsressurs er tenkt knyttet til
veilederkorpset. Det gjøres også en beregning i forhold til de rådgiverne som betjener regioner.
Her vil mindre enn 15 % settes som ramme. Det ser uansett ikke ut til at fullt 15 % vil bli brukt.
Røe-utvalget vil få dette som noe av grunnlaget for sitt arbeid.
Vi går ikke ut med info om hvem som er så heldig å få veiledning før de er tilskrevet og
kontraktert. Da vil informasjonssjefen formidle dette i våre info-kanaler.
16/39 Eventuelt
Møteplan – Vedtatt:

(Tidsramme: 0915 – 1445):
1.september
11. oktober
1.desember
Fredag 13.januar
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Tirsdag 28.februar
Nytt styre: styreseminar i løpet av mars/april
Møte mai/juni
Utviklingsmidler
Oppegård kulturskole - Ordkunst:
Er det mulig for Region Øst å gå inn med tilskudd for at vi skal kunne fortsette å kjempe for å beholde
faget med to differensierte grupper i høstsemesteret.
Vedtak:
Finnes ikke regionale utviklingsmidler til dette.
Region øst stiller spørsmål til sentraladm – finnes det muligheter
Konferanse
Allerede 30 påmeldte
Hvem fra styret deltar?
Vikarutgifter kan dekkes for styreleder
Felles fagdag i Østfold 2.januar
Tilgjengeliggjøres for alle. Sendes ut info i et nyhetsbrev.
Etter møtet:
LOMPA!!!

Sign.
Erling J. Myrseth, styreleder

Sign.
Rut Jorunn Rønning/Torkel Øien, rådgiver

