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Referat styremøte Norsk kulturskoleråd region Øst  

Tilstede: Henrik Eurenius, Kari Pahle, Anine Skou, Sigbjørn Solheim, Eli Engstad Risa, Kjersti Sandvik, 
Birgitte Magnus, Rut Jorunn Rønning, Erling J. Myrseth 
Forfall: Gro Malones, Ole Thomas Evensen 

17/08 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Vedtak: Innkalling og saksliste til styremøte 17.03.17 godkjennes 

17/09 Godkjenning av referat fra siste styremøte 
Vedtak: Referat fra styremøtet 28.02.2017 godkjennes. 

17/10 Protokoll Årsmøte 2017 
Vedtak: Utkast til protokoll for Årsmøte 2017, som lagt frem i styremøtet, videresendes til 
protokollunderskrivere. 

17/11 Konstituering av styret 
Presentasjonsrunde. Vara møter på alle styremøter. 

17/12 Informasjonsutveksling gammelt - nytt styre 
Lederkonferanse, Landsstyremøte, opplæring politisk valgte, lokaler, styremøter, AU, 
samarbeidskonferanse MiS, Kulturskoledager, møtestruktur, nyhetsbrev/informasjonsflyt, UMM, 
styreseminar (høst). Stortingsbenken, avtroppende styreleder stiller seg til disposisjon for dette møtet. 
Løp og spis - eksempel  på utviklingsmidler. 

Vedtak: Informasjon tas til orientering og følges opp av administrasjon og som saker i kommende periodes 
styremøter. 

17/13 Valg av fylkesdelegater til landsstyret 
 Vedtak fra årsmøtet: 
 Årsmøtet delegerer til det nye styret å velge to fylkesrepresentanter til Landsstyret. 
Leder for regionen er automatisk med i Landsstyret. Leder representerer Østfold. Det skal velges to 
fylkesrepresentanter, en fra Akershus og en fra Oslo.  

Vedtak: Anine Skou (Kari Pahle - vara) , representerer Oslo i Landsstyret 
Sigbjørn Solheim (2017)(Kjersti Sandvik  (2018)- vara) , representerer Akershus i Landsstyret 
De to valgte representanter for Akershus er gjensidig vara for hverandre. 

17/14 Endring av oppføring i Brønnøysund registeret 
Informasjon blir lagt frem i møtet 
Vedtak: Underskrevet protokoller fra årsmøte og ekstraordinært årsmøte sendes sentralleddet for 
effektuering av sammenslutningsplanen og sletting av oppføring i Brønnøysundregisteret. 

Dato og tid: Fredag 17. mars 2017 kl. 0915-1200

Sted : Storgata 8, 5. etasje, Oslo
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17/15 Møteplan styremøter 
Oslo, administrasjonens kontorsted er det beste. 
Møtene bør starte kl. 0900. Det legges opp til heldagsmøter 
2- 3 møter i halvåret 

Fredag 21. april 1330 - kl. 1600 (forberede landstyret og regionsmøtet), (sjekke møterom NMH) 
Onsdag 21. juni kl. 1200 - 1600 m/sommeravslutning 

Styreseminar sept kl. 0900 - 2100, møte med sosialt og middag 

Vedtak: Administrasjonen lager forslag til øvrig møteplan ut i fra innspillene gitt i styremøtet. Møteplan 
tas opp som egen sak i neste styremøte. 

17/16 VP - strategi  
Vedtak fra årsmøtet: 
1.  Gjeldende virksomhetsplan 2015-2017 prolongeres fram til landsstyret har fattet vedtak i 

saken i juni 2017. 
2.  Årsmøtet gir styret fullmakt til å arbeide videre med virksomhetsplanen for perioden 

2017-2019 etter landsstyrets vedtak i juni 2017 
3.  Medlemskommunene ved regionsmøtet utarbeider innspill til tiltak for ny virksomhetsplan. 

Dette oversendes til nytt landsstyre.  

Vedtak: VP og innspill til VP er hovedtema på neste regionsmøte. Innspill til ny VP videresendes 
landsstyret. 

17/17 Regionsmøte 11.5 - innhold og ansvarsfordeling 
Erfaringsdeling og dele gode historier er viktig og bør være fast del på regionsmøter. Målet er at 
regionsmøte skal lande tre hovedfokus områder. Viktig at det settes av nok tid til diskusjon og 
meningsbrytning. Administrasjonen sammenfatter innspill fra regionsmøtet og sender dette ut til styret i 
løpet av uke 12. Innspill til KS sin kulturstrategi - invitere innleder fra KS. Adm sjekker. 

Vedtak: Innhold, struktur og ansvarsfordeling på regionsmøte 11.5 utarbeides ut ifra innspill og 
fokusområder fra regionsmøtet i Skedsmo - 17. februar 

16/54 Kulturskoledagene 
Ønske at arrangementet legges til oppstart januar. Nasjonalt arrangement, men regionalt utført. Første 
konferanse hadde deltakerrekord, årets var vellykket, men mindre deltakelse.  
Legges til 3. og 4. januar Hamar, 4. og 5. januar i Kristiansand. Styret utfordres til innhold i 
kulturskoledagene. Viktig at det er tid for at kulturskolene kan arbeide hver for seg. 
Utfordre leder av utdanningskomiteen på Stortinget (Giske). Viktig at vi ikke glemmer de vi er der for barn/
ungdom og læring 

Vedtak: Informasjon tas til orientering. Adm arbeider videre med vedtatt tematikk. 

17/18 Opplæring politisk valgte 
Invitasjon er sendt til regionsleder. 

Vedtak: Region øst deltar med regionsleder 

mailto:rut.jorunn.ronning@kulturskoleradet.no
mailto:torkel.oien@kulturskoleradet.no


!   
Region Øst 
Kontor: Storgata 8, Oslo 
Post: Pb. 8723 St. Olavs plass, 0028 OSLO  
rut.jorunn.ronning@kulturskoleradet.no Tlf.  + 47 91842830 
torkel.oien@kulturskoleradet.no Tlf.  + 47 48063060 

17/19 Landsstyremøte 
Første landsstyremøtet skal gjennomføres 6. - 7. juni 

Vedtak: Region øst deltar med med Henrik Eurenius, Sigbjørn  Solheim og Anine Skou. 

17/20 Eventuelt 
- Husleie samarbeidskonferanse region Øst/MiS.  Reg. Øst betaler hele husleie kr. 5000,- 
- delta på konferansen, øvrige styremedlemmer melder seg på. Kost dekkes av region øst. 

Henrik Eurenius, (sign)     Erling J. Myrseth (sign) 
Styreleder     Rådgiver  
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