
FINNMARK                                         

 

REFERAT STYREMØTE NORSK KULTURSKOLERÅD FINNMARK 

Møte på Skype: 14. august 2015 

Til stede: Sissel Myhre, Frode Sollie, Bjørn Roald Mikkelsen, Siw Jensen, Ann-Synnøve 

Bendixen. 

Meldt forfall: Arne Leikvoll 

Sak 30-15               INFORMASJON 

- «Joikeprosjektet» i Sør-Varanger   
- Sør-Varanger kulturskole inviterer til et debatt og innspillsmøte 16.oktober i 
Kirkenes med utgangspunkt i det innovasjonsarbeidet som er gjort i Sør-Varanger 
de siste fire årene innafor samisk kultur og språk. 
 

Vedtak: Leder i styret deltar på møtet . 
    Rådgiver tar kontakt med Annemarie Kjeldsø og sammen finne ut om det er mulig  
    å informere om dette på torsdag under kulturskoledagene, ha et skypemøte hvor  
    kulturskolelederne blir invitert og/eller lage en infobrosjyre om dette. 

              
- Økonomi  

Kasserer var ikke med på møtet, så Styreleder informerte kort om redigert 
budsjett. 
Saken tas opp på neste møte. 

 

Sak 31-15     KONSTITUERING AV STYRET 

               Med dette ønsker vi:  

- Større legitimitet i fylket 
- Lette saksmengden i styresaker ved at en kan løse ulike oppgaver på et lavere 

nivå 
- Lette ansvaret for rådgiver/styrke og sikring av informasjon ved oppfølging av 

ulike oppgaver til kommunene 
 

FORSLAG TIL KONSTITUERING AV STYRET: 

- Vi deler inn fylkets kommuner i fem hvor styremedlemmer har 
hovedansvar/fadderansvar for «førstelinjehjelp» og masing/purring. 

 



 

 REGION 1                                    __  Siw 
Nordkapp, Porsanger, Alta, Loppa                

 REGION 2                                       Frode 
Hammerfest, Måsøy, Hasvik, Kvalsund 

 REGION 3                                        Trine  
Gamvik, Lebesby 

 REGION 4                                         Arne 
Vadsø, Vardø, Sør-Varanger, Båtsfjord, Berlevåg 

 REGION                   Sissel/Roy Magnus 
Tana, Nesseby, Kautokeino, Karasjok 
 

- Rådgiver er sekretær 
 

- Styreleder: Ulike arbeidsoppgaver som også innbefatter hovedkontakt med 
samarbeidspartnere og oppfølging av styret 

 
- Nestleder/Kasserer: 

o Faste formøter til styremøter sammen med leder og rådgiver 
o Kvartalsvis rapport til styret 
o Betale regninger 
o Månedlig kontoutskrift/oversikt til leder og rådgiver 

 
Vedtak:  Blir som innstillingen. 
     Styremedlemmene har hovedansvar/fadderhjelp både overfor eierne/politisk og 
     Kulturskolelederne/rektorene. 
      

Sak 32-15     KULTURSKOLEFESIVALEN  2015 

       Frode sender ut påmeldingsskriv til alle kulturskolene i uke 34. Påmeldingsfrist er 
7. september. Regionansvarlige følger opp sine kommuner.   
 

Sak 33-15     KULTURSKOLEDAGENE 2015 

                     Rådgiver har sendt ut brev til alle kulturskolene med oppfordring om å ta kontakt 
       med Rådmann og oppvekst/kulturleder i sin kommune for å informere og  
                   oppfordre de til å delta. Rådgiver har sendt ut invitasjon til kommunene, men  
                   sender en ny som går direkte til Rådmann og Leder for oppvekst/kultur. 
 
       Regionsansvarlige hjelper til å følge opp sine kommuner.  
             
Referent 

Ann-Synnøve Bendixen 
Rådgiver 
Norsk kulturskoleråd - Finnmark 


