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Referat fra styremøte i Norsk kulturskoleråd region Øst 

 

Dato og tid: Fredag 13.januar 2017, kl. 0900 – 16:00 (det serveres lunsj i møtet) 

Sted : Storgata 8, Oslo 

Tilstede: Erling, Kari, Sigbjørn, Svend Arne, Torkel, Rut Jorunn, Hege 

Forfall: Rune, Bjørn Morten, Cecilie 

 

17/01 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Innkalling og saksliste til styremøte 13.01.17 godkjennes 
 

17/02 Godkjenning av referat fra siste styremøte 

Vedtak: referat fra styremøtet 01.12.2016 godkjennes. 
 

16/54 Kulturskoledager 

Infosak – noen punkter fra dialogen: 

send purring til alle rektorer som styremedlemmene har i sitt nettverk. RJR sender til alle 

deltagerne fra i fjor. FB-grupper – kan de benyttes? 

Kan vi spørre rektorene om tidspunkt og hva som skal til for at de sender sine på dette? 

Dette blir tema på regionsmøtet. Skal vi ha dette hvert år? Bør det være på Gardermoen hvert år? 

En hovedkonferanse? Mindre konferanser spredt rundt landet? 
 

17/03 Regionsmøte (heter det nå…) 17.februar 10:00-15:00, Skedsmo 

Diskusjonssak: Forslag til innhold, ansvarsfordeling og tidsplan 

Landstinget – info 

Virksomhetsplan – status + videre arbeid med VP 

Forberedelse til Årsmøtet – spesielt fokus på nedleggelse 

Rammeplanen videre – hva skjer nå? Presentasjoner? 

Kulturskoledagene – innhold, plassering, rammer. Hva skal til for å sende ansatte dit? Andre 

tiltak/kompetansedager/se sammenhenger og behov. 

Skisse til tidsplan: 

10:00 Infosaker – landstinget og annet 

10:30 Kulturskoledager 

11:15 Rammeplanen 

11:45 – lunsj 

12:30 Connexus – kvalitetsarbeid i kulturskolen. Hvordan kommer dette utviklingsarbeidet alle 

kulturskolene til nytte? 

13:00 årsmøte – Virksomhetsplan – nedleggelse – saker fra kommunene -  

15:00 Slutt 
 

16/59 Seilduken: Oppfølging, fremdrift og status  

Infosak: uklart akkurat nå – hva det blir, når det blir og rammer eventuelle lokaler og avtaler. 

1.mars er planlagt innflytting. 

Møte i dag med de involverte. Mer info fra dette møtet her: Brev som beskriver situasjonen sendes 

departementet for å synliggjøre utfordringen med lokaler. Det forsøkes å øve et press på 

departementet for å lande dette – og få dem til å opprettholde sine lovnader. 
 

16/60 Oppfølging av politisk plan 

Infosak: vi forbereder nå besøk hos stortingsbenkene – først hos Oslo og Akershus. Østfold i 

«neste runde». 30 – 45 minutter. Leder, nestleder, rådgiver(e) fra oss stiller. Info om 
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rammeplanen. Utfordringer – ressurser. Dokumentet fra høringen i komitèen (på Stortinget) i høst 

er aktuelt materiale. (Legges ved referatet). 

Felles prioritert liste for hele organisasjonen må være utgangspunkt for alle regionenes og 

sentralleddets møter med nasjonale politikere. 
 

17/04 Satsing på dans i Region Øst 

Infosak: Status og videre oppfølging 

Etablert et dansenettverk. Avholdt et møte i perioden – kommet opp gode punkt for oppfølging. 

Det planlagte planleggingsmøte i mai ble dessverre ikke avholdt. Forslag om at Cecilie avholder 

et nettverksmøte før hun avslutter sin tid i styret. Aurskog-Høland kan tas frem som et godt 

eksempel. (et lite notat til årsmøtet). Kan vi få inn en ny ressursperson i tilknytning til regionens 

arbeid på dette området? 

 

17/05 Eventuelt 

 Arbeidsfordeling rådgivere 

o 90% totalt i regionen deles – Rut Jorunn har hovedansvaret for å følge opp Region 

Øst. 

o Prosjektledelsen av nasjonalt Umm blir lagt til kontoret i Oslo, Torkel har 

hovedansvaret for dette. (Viktig at det fortsatt øremerkes merkantile ressurser til 

dette prosjektet). 

 Videre samarbeid med Musikk i skolen 

o Hatt veldig positivt samarbeid – bla konferanse i Kristiansand i høst. 

Samlokalisering er planlagt. Nye idèer: 

 Frokostmøter 

 Seminarer 

 Temaer for felles satsing og videre utvikling 

 Møte med  Oslo musikk- og kulturskole 

o OMK er nå lagt under kultur – flyttet fra skole hvor de har ligget i alle år. Leder og 

nestleder i regionen møter ledelsen i OMK for å få status i sak og situasjon.  

 Firkantmøte 

o Viktig møte på mandag – tydelig avklaringer og rammer for regionen og 

rådgiverne. Viktig å presisere at rådgiverne ikke benyttes til merkantile oppgaver. 

 

16/58 Årsmøte 2017 Arbeidsmøte  

Status - info 

Planlegging - info 

Arbeidsfordeling og involvering – gjennomgang/dialog 

Oppgaver og verv 

 Møtedirigent: Kjersti, Kirsten, Hanne, (adm spør) 

 Tellekorps: Hege og Rut Jorunn (adm spør) 

 Referenter: Astrid, Ole Thomas (adm spør) 

 Redaksjonskomitè: Kari, Gisle og Sigbjørn 

 Protokollunderskrivere: Rune og Olav 

Representant fra sentralleddet – Merete eller Nils for eksempel? 

Status VP – presenteres på regionsmøte + verksted. Årsmøtet får materiale fra regionsmøtet til 

prioritering og presisering – for innspill til Landstyret i juni. 
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Oppfølging av Landstingsvedtaket om nedlegging av regionene og ekstraordinært årsmøte.  

Innkalling sendes i dag + fullmakt + kopiere inn vedtaket. Alle regioner. Egen info i papirene til 

sakspapirene + egen info og gjennomgang på regionsmøtet. 

Regnskap og økonomi – Erling justerer – Torkel følger opp med regnskapsfører kommende uke. 

Takk til avgående styremedlemmer 

Valgkomitè: Erling, Svend Arne, Hege 

 

Neste styremøte 28.februar, 09:15 – 14:45, Storgata 8 

 

 
Torkel Øien, rådgiver   
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