
     FINNMARK                                    

 

REFERAT STYREMØTE NORSK KULTURSKOLERÅD FINNMARK 

På Skype: 4. september 2015 

Til stede: Sissel Myhre, Frode Sollie, Arne Leikvoll, Roy Magnus Langaas, Siw Jensen, Bjørn 
Roald Mikkelsen, Ann-Synnøve Bendixen 

 

Sak 34-15 ERSTATNING FOR ROY MAGNUS LANGAAS I STYRET 

Roy Magnus Langaas tar permisjon fra 1. oktober og ut skoleåret 2015/16. 
Vi trenger en person i hans sted, både som nestleder og kasserer. 
 

Vedtak: Arne Leikvold tar på seg jobben som kasserer og Bjørn Roald Mikkelsen trer 
inn i styret som nestleder. Det sendes skriv til alle kulturskolene i Finnmark og 
Norsk kulturskoleråd sentralt om dette. 

 
Sak 35-15 ØKONOMI v/ ROY MAGNUS 
   

Gjennomgått. Mangler ennå noen kvitteringer. De som har utestående bes 
sende det inn. Roy Magnus purrer på den ene kommunen som har tildelt oss 
2.000 kroner i støtte, men ikke har betalt. 

 
Sak 36-15 KULTURSKOLEFESTIVAL I HAMMERFEST 24. - 27. SEPTEMBER 2015 
  FORDELING AV ARBEIDSOPPGVAR I STYRET 
   

Alle arrangement i Hammerfest i denne perioden er styrets ansvar. Det er 
mange og ulike oppgaver som skal ivaretas. 

  
            Alle workshops skal foregå på AKS. Plass til ca. 300 elever.  

Kostnader på Kulturskolefestivalen er på ca. 460.000 kr. Dette er et stort 
økonomisk løft for oss, men Frode mener at vi skal klare å komme i havn uten 
altfor store minustall. Alle skal bo på Breilia skole. 

   
Vedtak: Det blir et ekstraordinært styremøte torsdag 10. september kl. 12.00. Der vi   

jobber videre med Kulturskolefestivalen i Hammerfest. 
 

Korpsene sender innmelding direkte inn til Frode.  



Hvis det blir nok elever på scenografi workshop, hjelper rådgiver til med å 
finne lærer. 

   
Vi splitter regningen på leie av sal/lyd/lys slik at «… og de nominerte er …» 
belastes med 40.000 kroner og Kulturskolefestivalen med resterende. Roy 
Magnus sender ut det siste oppdaterte budsjettet slik at alle 
 styremedlemmene har det før møtet torsdag 10. september kl. 12.00. 

 
 
 
Referent 
 
Ann-Synnøve Bendixen 
   
 


