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Dato 

Dokumentnavn 

Saksbehandler 

30.11.15 

REFERAT 

Elin Kvernmoen 
 

 

Styremøte NORSK KULTURSKOLERÅD OPPLAND 

REFERAT 

DATO: 25.11.15 TID: 19 - … STED: Thon Hotell Spectrum 

  

Innkalt 

 

Finn Helge Lyster, Benedikte Narum Jenssen, Jertru Stallvik, Kari Onstad, 

Anethe Kleven 

Meldt forfall 

 

Martin Bækkelund 

 

Referat-/ 

Informasjonssaker 

De unges arena er avsluttet etter en 3-års arbeidsperiode.  

Jertru Stallvik fra Sel refererte om  

 «… og de nominerte er ...» 17. februar 2016 under YOG 2016. 

Frist for nominering om man ønsker deltakelse på konserten – 

 29. januar 2016 

Produksjonsgruppe: Elin, Benedikte, Jertru og Kari 

Gjennomføringsgruppe avgjøres senere. 

Visuell kunst vises på lerret i løpet av forestillingen.  

Elin sender ut mail angående reglement for nominering 

Økonomisk 

oppfølging 

Gjennomgang av rapport fra Accountor. 

Så langt ligger vi godt an til å få et overskudd for 2015. Lokale 

utviklingsmidler for 2015 – 16; kr. 30 000,- blir delt ut i 2015, og kr. 

30 000,- blir overført til søknader for 2016.   

 

 

Sak tittel: Virksomhetsplan  Sak nr.  30/15 

 Sette inn regionale tiltak 

Forslag til 

vedtak 

Legges fram uten vedtak. 

Gjenopptas på neste styremøte, i og med at styremøtet holdes utenfor 

møtelokale. 

Sak tittel: Lokale utviklingsmidler Sak nr.  31/15 

http://www.kulturskoleradet.no/


 

 

 

 

De tidligere utviklingsmidlene man kunne søke på ble lagt inn i det totale tilskuddet Norsk 

kulturskoleråd gir ut i regionene. Alle regionale utviklingstiltak og arrangementer baseres på 

dette tilskuddet. Som det også står i Virksomhetsplanen, skal alle utviklingstiltak baseres på 

rammeplanarbeid og – implementering. Allikevel har styret i Norsk kulturskoleråd Oppland 

klart å omdisponert kr. 60 000,- og gjort dem om til lokale utviklingsmidler som kulturskolene 

kan søke om.  

Kriteriet for støtte er at prosjektet er relatert til rammeplanarbeidet. 

Gjennomgang av søknadene og vedtak om mottaker av tilskuddene. 

Søkere: Gjøvik (1 søknad) Lillehammer (3 søknader) 

 

Vedtak Flere av søknadene har ikke fokus på utvikling – de ligner mer på søknad 

om støtte til driftsmidler eller enkeltarrangement. 

Styret velger å gi støtte på kr. 30 000,- til prosjektet EMUT fra 

Lillehammer kulturskole. 

Sak tittel: Møteplan 2016 Sak nr.  32/15 

 Tidfeste Styremøter 

 Rektormøter  

Forslag til 

vedtak 

Legges fram uten vedtak. 

Datoer for styremøte 2016: 

- 1.februar kl. 17.00 – 20.00 Gardermoen  

(i forkant av Kulturskoledagene 2. – 3. februar) 

- 14. april kl. 10 – 14 OFK (Oppland fylkeskommune) 

- 9. juni kl. 10 – 14 OFK 

 

Dato for rektormøte våren 2016: 

29. april 2016. Lokale ikke bestemt. 

  

Sak tittel: Evaluering Sak nr.  33/15 

1. IYSO Bremen 2015: 

Det brukes store adm.ressurser, noe vi ikke får tilskudd. I tilskuddet fra Oppland 

fylkeskommune har vi i år ikke fått tilskudd til ledsager, noe som fører til et underskudd 

på minimum kr. 10 000,-  Vi må kontakte Oppland fylkeskommune og avklare dette.  

2. Strykeseminar: 

Det ble en del uklarheter i rollefordelingen i forkant og etterkant av seminaret. Dette 

skyldes en manglende forventningsavklaring mellom NKR og arrangørene. Dette må 

bedres til neste år for å unngå misforståelser og legging av budsjett og regnskap. 

Regnskapet går i underskudd på grunn av dyrere mat, høyere honorar til instruktørene 

enn forventet, færre deltakere enn budsjettert.  
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Neste 
styremøte 

1. februar 2016 på Gardermoen 
 

 

Finn Helge Lyster     Elin Kvernmoen 

Styreleder      Rådgiver 

Sign.       

Til neste år vurderes å få med en instruktør fra Gjøvik kunst og kulturskole for å få med 

strykemiljøet fra den regionen.  

Til neste års strykeseminar;  

- Forventningsavklaring 

- Holde seminaret et år til under visse forutsetninger; minimumsantall, sikring av 

økonomi 

- NKR og arrangør må kommunisere bedre  

 Legges fram uten vedtak. 

Sak tittel: Fagplanhøring /-gjøring Sak nr.  34/15 

 Fylket er bedt om å finne 3 kommuner til å delta i Trinn 2 i fagplanhøringen-

/gjøringen. Se Saksdokument 1. 

Forslag til vedtak Legges fram uten vedtak. 

De kommunene som deltar fra Oppland er: 

- Øystre Slidre 

- Skjåk 

- Lillehammer 

Sak tittel: Rektorsamling Oslo 26. – 27.11 Sak nr.  35/15 

 Gjennomgang av program og arbeidsoppgaver. Se Saksdokument 2 

 Legges fram uten vedtak. 

Sak tittel: Eventuelt Sak 

nr.  

36/15 

 ANSVAR 

http://www.kulturskoleradet.no/

