
 

 

Nord–Trøndelag 
 

___________________________________________________________________ 

 

Sakliste 
 

Møtetype Styremøte  

Dato/tid 05.05.17 kl. 13-15 

Sted Møterom Einar, KS Regionkontor NT, Fylkets Hus, Steinkjer 

Til stede: Bjørn Skjelstad, Kari Anette Sivertsen, Svein Kåre Haugen (deltok ikke under 

sak 12/17 A), Hanne Aasan (fra sak 12/17).  

Øvrige vararepresentanter hadde ikke mulighet til å møte. 

Forfall: Ragna Straume, Mette Stene Ertsgaard 

Fra adm: Ann Evy Duun 

 

Sak Tema 
09/17 Godkjenning av innkalling og sakliste 

 

Vedtak: innkalling og sakliste godkjennes. 

 

10/17 Godkjenning av referat fra styremøte 07.02.17 

 

Vedtak: referat fra styremøte 07.02.17 godkjennes. 

 

11/17 Kulturkonferanse, Stjørdal med årsmøte og ekstraordinært årsmøte 

o Evaluering 

Vellykket konferanse med relevant tematikk. Svært god påmelding. Årsmøte og 

ekstraordinært årsmøte med ok oppmøte. 

o Økonomi 

Ser greit ut, endelig regnskap ikke ferdigstilt.  

 

Evt. ny samarbeidsavtale for hele Trøndelag, og hvordan vi jobber mot dette, 

avklares i felles styremøte med Norsk kulturskoleråd Sør-Trøndelag høsten 

2017 (ca. medio oktober).  Sør-Trøndelag har sendt henvendelse hvor de 

ønsker felles styremøte for begge fylkesavdelingene, noe styret i Nord-

Trøndelag er positive til. 

 

12/17 Oppfølgingssaker etter årsmøte: 

A) Økt stillingsressurs til medlemspleie 

Årsmøtet i Norsk kulturskoleråd Nord-Trøndelag 2017 vedtok å øke fokus på 

medlemspleie framover, og det ble også vedtatt å bruke økonomiske ressurser 

til dette. Bakgrunn for dette er at veilederkorpssatsingen medfører at 3 

kommuner har hyppig oppfølging, mens det blir mindre tidsressurser til de andre 

kommunene. Samarbeidsprosjektet med KS krever også tid, og det har vært 

mindre besøk til kommunene i en periode før samarbeidsprosjektet startet.  

Tidsperiode for økt stillingsressurs: ut 2017. 



 

 

Stillingsstørrelse: 10-15 %. 

 

For å sikre kontinuitet har styreleder gjort en henvendelse til tidligere rådgivere 

Mette Stene Ertsgaard og Svein Kåre Haugen.  

 

Vedtak: Svein Kåre Haugen tilbys stillingsressursen. Styreleder avklarer 

med arbeidsgiver Steinkjer kommune om frikjøp. 

 

B) Studietur 

Årsmøtet vedtok fagtur for medlemmene i Nord-Trøndelag med utgangspunkt i 

tematikken samarbeid grunnskole-kulturskole. Danmark har mange gode 

eksempler på dette, og Ålborg kan være aktuell.  

Målgruppe er kulturskolerektor og andre interesserte. 

Tidspunkt: 27.9 (ettermiddag) – 30.9 kan være aktuelle datoer (retur kan 

avgjøres av hver enkelt). Merknad: disse datoene er i ettertid endret til 4.-7. 

oktober. 

 

Kulturskolerådet tar sikte på å dekke deltakelse for en deltaker fra hver 

medlemskommune samt styret. Deltakelse fra styringsgruppa til kulturprosjektet 

oppspill vurderes. 

  

Svein Kåre Haugen leder arbeidet med studietur, og avklarer om tidspunkt 

passer Svein Buan. Arbeidsgruppa avklarer behov for flere medlemmer, og 

forespør ved behov. 

 

Kulturskolerektorer i Nord-Trøndelag informeres om studietur og tema når 

referatet fra dette styremøtet sendes ut. 

 

13/17 Kulturskoledagene 17 

o Kort oppdatering av status 

Skisse for dagene gjennomgått. Mulig at dagene kolliderer med fagdager for 

musikk, dans, drama-linjene i fylket. Ann Evy sjekker opp dette. 

 

Styret holder kontakt på e-post vedr. aktuelle kulturskoler til «suksesshistorier fra 

virkeligheten». 

Ønsker: Molde (samspillmodell) 

 

o Behov for økonomisk medfinansiering fra fylkesavdelinga. 

 

Vedtak: Norsk kulturskoleråd Nord-Trøndelag bevilger inntil kr. 20 000,- til 

Kulturskoledagene 2017 i Trøndelag. 

 

14/17 Landsstyremøte 

o Sakliste, inkl. Røe-saken 

Aktuell tematikk knyttet til denne er medlemskontakt. En god medlemskontakt er 

avgjørende, men samtidig krevende med dagens ressurser. God eierdialog vil 

styrke alle parter. 

 

o Forslag til saker fra fylkesavdelinga 

Fylkesavdelinga i Nord-Trøndelag melder ikke inn forslag til saker til 

Landsstyremøtet. 



 

 

 

 

15/17 Orienteringssaker: 

- Folkevalgtopplæring 

Har hatt en samling i april, følger KS sin mal. Nyttig gjennomgang av 

rollefordeling. Ny samling igjen i juni.  

 

- Drømmestipend, tildelinger, utdelinger 

U.off til kunngjøringsdato. 

 

 Eventuelt 

Nord-Trøndelag Fylkeskommune har overført sluttutbetaling for Utvidet 

Kulturskoletilbud på kr. 100 000,- 
 

 

Neste møte: fredag 2. juni kl 13.00 (mulig telefonmøte). 

Saker: Landsstyremøte. 


