
  
 

 
 
Styret: 
Terje Røe Styreleder 
Anette Solberg Nestleder 
Morten Sanner Styremedlem 
Mali Hauen Styremedlem 
Ragnhild Aashaug Styremedlem 
  
Ketil Belsaas Varamedlem 
Forfall:  
Cathrine Hagen 

Varamedlem 

 
Administrasjonen: 
Rådgiver Elin Kvernmoen - referent 
 
PROTOKOLL styremøte 02.06.17 
 
Arrangement Dato og tid Gjelder Sted 

Styremøte 
 

02.06.17 
Kl. 09:00 – 13:00 

Styret inkl. 
varamedlemmer 

Disen kulturveksttun 

 
Styremøte Dato Sted Saker 
2017 – 02 02.06.17 Disen kulturveksttun  Vi ønsker nytt styre velkommen  

 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 Godkjenning av protokoll – signering 
 Informasjon: 

Sammenslutning med Norsk kulturskoleråd 
KS «Kultur for framtida» 
Veilederbesøk Grue og Trysil status 

 Møteplan  
Styremøter 
Rektorsamlinger sammen med Oppland 
AU-møte (inkl. felles møte m/Oppland) 

 Kulturskoledagene Øst 
 Landsstyremøte 6. – 7. juni 2017 
 Strykeseminar 
 Konferanse «Livet leves lokalt» 
 Kulturstrategi Hedmark fylkeskommune 

    
 
Vennlig hilsen  
Elin Kvernmoen                                
Rådgiver   



  
 

 
 
PROTOKOLL - styremøte 2017 - 02 
 
 
SAK 2017 - 08  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 Godkjent 
     

SAK 2017 - 09  Godkjenning av protokoll - SIGNERING 
     

SAK 2017 - 10  Informasjon 
1) Sammenslutning Norsk kulturskoleråd – vedtak fra årsmøtet og det ekstraordinære 

årsmøtet. 
 

2) KS «Kultur for framtida».  
1. Rådgiver informerer om samarbeidet mellom Norsk 

kulturskoleråd og KS, samt KS sin nye kultursatsing og 
medlemsdialog. 

3) Veilederbesøk Grue og Trysil - status 
 
SAK 2017 – 11  Møteplan 

Sette møteplan for styremøter, rektorsamlinger og andre aktiviteter styret er involvert 
i. 
Møtedatoer for styremøter i 2017 

 15. september 2017  Disen kulturveksttun kl. 10 - 14 
 20. oktober 2017   Møtet holdes på Tolga kl. 11.15 – 14.15 

Invitere Berit Konstad Graftås på møtet 
Felles AU-møte med Oppland 

  16. juni 2017 
Felles rektorsamling med Oppland 

 23. – 24. november 2017  Oslo. Samlingen planlegges nærmere i AU 
i begge fylker. 

 
SAK 2017 – 12  Kulturskoledagene Øst 2017 - 18 

 
Kulturskoledagene Øst 2017 – 18 avholdes i Hamar 3. – 4. januar og i Kristiansand  
4. – 5. januar 2018. Innhold for disse dagene er ennå ikke satt, men datoene for de 
andre kulturskoledagene ser du HER 

 
Alle fylkene / regionene er delt inn i team. Vi tilhører TeamØst. Hvert team står som 
arrangør for sine kulturskoledager. Dette gjør at arrangementet også må forankres 
godt i styrene, også når det gjelder økonomi. I 2017 stilte hvert fylke med en 
underskudds garanti på kr. 10 000,-. På grunn av lav deltakelse ble denne utbetalt.  

 Rådgiver informerer om status i arbeidet, og hvordan styret bes jobbe videre.  
 
 



  
 

 
 
Vedtak: 
Styret i Norsk kulturskoleråd Hedmark stiller med kr. 10 000,- i underskudds garanti for 
Kulturskoledagene Øst 2017 – 18. Midlene tas fra fond. Et evt. overskudd skal fordeles 
mellom arrangement fylkene. Vårt evt. overskudd føres da tilbake til fondet.  
Budsjett for arrangementet må fremvises. 
 
SAK 2017 – 13  Landsstyremøte 6. – 7. juni 2017 

 Styreleder Terje Røe stiller på det første Landsstyremøtet i Norsk kulturskoleråd. 
Sakslisten til møtet er lang, men det er ønskelig at fylkesstyret går gjennom noen prioriterte 
saker. Saksdokumentene ligger vedlagt revidert innkalling. 
 
 Sak 2017.03  Virksomhetsplan 2017 – 18 
 Sak 2017.08 A  Røeutvalgets styreinstruks (ligger i samme vedlegg som Sak 2017.08 F) 
 Sak 2017.08 F Sak om fokusområde flyktninger og kulturskole (les vedtaket) 

 Strategidokument for oppfølging av Landstingsvedtak 5.1 
Flyktninger og kulturskolen  

 
Innspill fra styret: 
Ideelt sett bør det være tid til å få gjennomgått Landsstyremøtets saker i forkant på 
fylkesstyremøtene. 
  
Vedtak: 
Styret i Norsk kulturskoleråd Hedmark gir styreleder Terje Røe tillitt til å gjøre vedtak på 
Landsstyret 2017 på de sakene som er gjennomgått på styremøte 02.06.17. 
 
Vedtak for styreinstruks gjøres på neste styremøte 
 
 
SAK 2017 – 14  Strykeseminar 2017 
 Årets strykeseminar holdes i Hamar kulturhus med Hedemarken Barne- og 
Ungdomsorkester som vertskap. Anette Solberg har vært i dialog med Hamar kulturhus 
angående leie av lokalene. Anette og Elin informerer. 
Skal vi arrangere strykeseminar i 2018? Eller skal det søkes midler til å holde seminar innen 
en annen kunstart? 
 
Vedtak: 
Norsk kulturskoleråd – Hedmark arrangerer strykeseminar 2017 i samarbeid med Hamar 
kulturskole, med Hedemarken Barne- og ungdomsorkester som teknisk arrangør og 
økonomisk ansvarlig. 
  
 
 
 



  
 

 
 
SAK 2017 – 15  Konferanse «Livet leves lokalt» (se Prezi-presentasjon) 
 Som et resultat av intensjonsavtalen med Turneorganisasjon, har Håkon Skoge (daglig 
leder i Turneorganisasjonen), Terje Røe (styreleder i begge organisasjoner) og Elin Kvernmoen 
(rådgiver NKR), hatt et møte for å vurdere behovet og muligheter for en konferanse med 
tittelen  

«Livet leves lokalt – unge mennesker i et helhetlig oppvekstløp». 
- Hva innebærer det for oss (alle aktuelle aktører)? 

- Fra felles fokus til felles forståelse? 
 

Konferansen er en invitasjon til samarbeid for å gi disse en god oppvekst med kulturen som 
verktøy. 
 
Målgruppen for konferansen er; 

• Politikere lokalt, regionalt og nasjonalt 
• Nasjonale ledere fra UKM Norge, Kulturtanken, Norsk kulturskoleråd 
• Oppvekstsjefer, rektorer og lærere i kommunene 
• Ungdomsrepresentant, Ungdommens fylkesting 
• Fritidsklubber og andre mer uorganiserte ungdomsmiljøer 
• Kulturarbeidere i kommunen og regionalt 
• Kunstnere/utøvere 
• Kua 
• Mental helse, ungdom 

 
Styret bes ta stilling til om dette er noe vi skal jobbe videre med framover. 
 
Innspill: 
KS har sine regionsamlinger for rådmenn og ordførere. Et alternativ er å få innpass på en av 
disse samlingene og ta opp temaet der. 
 
Vedtak: 
Styret ber AU jobbe videre med seminaret «Livet leves lokalt» 
 
SAK 2017 – 16  Revidering av Hedmark fylkeskommunes kulturstrategi 
Vi er invitert til workshop 14. juni på Scandic hotell, Hamar. I denne sammenheng er vi også 
kontaktet av Trond Eklund Johansen i Hedmark og Oppland musikkråd: 
Til Norsk kulturskoleråd ved Elin Kvernmoen 
 
Hei alle våre medlemsorganisasjoner som dekker Hedmark! 

Vi har fått en invitasjon fra Hedmark fylkeskommune til en workshop den 14. juni, der arbeidet med revidering 
av Strategisk kulturplan for Hedmark skal starte. Når vi går i dette møtet på vegne av det våre medlemmer i 
Hedmark, så vil vi gjerne ha med oss innspill fra dere på hvor «skoen trykker» for deres medlemslag og 
foreninger, og for deres egen aktivitet som fylkes-/regionlag. NB Forhold som helt tydelig hører hjemme under 
kommunens ansvarsområde, er mindre relevant. Er du i tvil, ta dem likevel med.  

Er dette noe styret skal ta stilling til? 



  
 

 
 
 
Styret representeres ved workshop. Det vurderes om dette skal tas opp som egen sak ved 
styremøte. 
 
SAK 2017 – 17 EVENTUELT 

Ingen saker på eventuelt. 
 
 
Neste styremøte: 
15. september 2017 kl. 10 – 14 på Disen kulturveksttun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Styrets signatur  

Styreleder Nestleder Styremedlem 

Styremedlem Styremedlem  


