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PROTOKOLL 

Styremøte Norsk kulturskoleråd region BTV 

Møte nr. 05/2017 

 
 
Dato: Fredag 20. oktober  

Kl.  10:00 - 14:30 

Sted: Geilo samfunnshus 

 

Til stede: 
Inger-Lise Blakstad. Styreleder 
Guri Røsok. Nestleder 
Anna B. Jørgensen. Styremedlem 
Maja Foss Five. Styremedlem 
Erik Rastad Styremedlem 
Anders Rønningen, Rådgiver BTV 
Lisbeth Wathne Svinø, Rådgiver BTV og styrets sekretær 
 
 
Meldt forfall: 
Elisabeth Bjørke Knudsen. Styremedlem 
Christer Best Gulbrandsen. Styremedlem 
Åshild Nygaard Isaksen, 1. varamedlem 
Eilif Gundersen, 2. varamedlem 
 
 
 

 
 

 
Sak 24/2017 Godkjenning av innkalling  

   
  Vedtak: Innkallingen til styremøtet 20.10.2017 ble godkjent. 
 
 
Sak 25/2017 Godkjenning av saksliste  

 
  Vedtak: Sakslisten til styremøtet 20.10.2017 ble godkjent. 
 
  



Region BTV 

 

Styremøte 05-2017  Side 2 av 5 
Norsk Kulturskoleråd, Region BTV. Rådgiver Lisbeth Wathne Svinø, M: 48167707, Mail: lisbeth.w.svino@kulturskoleradet.no  

Sak 26/2017 Godkjenning av protokoll/referat forrige styremøte 

   
Følgende justering ble gjort: Møtedato og nr. på styremøtereferatet ble påført 
dokumentet, som deretter ble sendt til offentliggjøring på 
www.kulturskoleradet.no/lokale-sider/region-btv/region-btv-dokumentarkiv/filter 

 
Vedtak: Referatet til styremøtet 04-2017 ble godkjent. 

 
 
Sak 27/2017 Kommende styremøter 

Styret hadde en diskusjon rundt hyppighet på møtene, antall, tidslengde og 
stedsplassering. Styret finner det viktig at styremøtene holdes på ulike steder i 
regionen, for å synliggjøre styrearbeidet samt besiktige kulturskoler. 
Styremedlemmene deler på vertskapsrollen for de ulike møtene. 

 
Vedtak: Styret vedtok følgende plan for styremøter våren 2018: 
 
Fredag 1. desember Kl. 10:00 - 15:00 Sted:  Drammen. 

Vert:  Elisabeth Bjørke Knudsen 
Fredag 19. januar  Kl. 09:00 – 12:00  Via PC. Lisbeth sender lenke for 

innlogging til møtet. 
Fredag 2. mars Kl. 10:00 - 15:00 Sted:  Vestfold (Horten?) 
      Vert:  Anna B Jørgensen 
Fredag 25. mai Kl. 10:00 - 15:00 Sted: Bø 
      Vert:  Guri Røsok 

 
 
Sak 28/2017 Aktivitetsrapport fra rådgivere 

Rådgiverne informerte styret om utførte aktiviteter, med utgangspunkt i 
oversikten i vedlegg 2 (se innkalling). 

 
Vedtak: Styret tar rådgivernes rapporter til etterretning. 
 

 
Sak 29/2017 Økonomisk oversikt pr 01.10.2017 (3. kvartal) 

Det har ikke vært mulig å innhente god nok informasjon om den økonomiske 
situasjonen i region BTV pr dato, grunnet overgang til nytt system med 
manglende tilganger, samt ferieavvikling hos sentralt ansvarlig i 
Kulturskolerådet. Styret diskuterte situasjonen med utgangspunkt i vedlegg 4, 
5 og 6 (se innkalling). 
 
Oppfølging sak 21-2017 Utviklingsmidler og evt. ny utlysning til kommunene.  
Denne saken ble utsatt til styremøtet 01.12.2017 i påvente av økonomisk 
oversikt 
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Vedtak 1/2: Styret stiller seg bak forslaget om underskuddsgaranti stort kr 
30.000 i.f.b.m. arrangementet Kulturskoledagene som avholdes i Kristiansand 
januar 2018. 
 
Vedtak 2/2: Ad økonomisk system for region BTV: Rådgiver innhenter 
informasjon om status pr dato samt kartlegger fremtidig struktur, og 
presenterer dette på neste styremøte. 

 
 
Sak 30/2017 Styreinstruks 

Styret diskuterte ut fra Styreinstruks for Kulturskolerådet (vedlegg 8 i 
innkalling) og ble enige om at følgende struktur vil kunne fungere godt for 
styrearbeidet i region BTV: 

▪ Innkalling sendes ut via kalendersystemet så snart som mulig etter at 
tidsplanen for styremøter er bestemt. 

▪ Møteinnkalling med saksliste sendes ut pr mail én uke før styremøtet 
finner sted. 

▪ De styremedlemmer som ønsker innkalling med saksliste på papir, 
organiserer dette selv. Det vil da ikke deles ut møtedokumenter på 
papir hvis ikke dette er avtalt spesielt. 

▪ Protokoll/referat. Ved avstemning ble det flertall (4 mot 1) for en 
«utvidet protokoll» der de viktigste innspillene i diskusjonene skulle 
gjengis i tillegg til vedtakene. 

▪ Protokollen sendes ut til styremedlemmene pr mail for gjennomsyn og 
styremedlemmene melder deretter inn ønskede endringer til styrets 
sekretær som så justerer protokollen. 

▪ Styreprotokollen vedtas endelig ved neste styremøte. 
▪ Protokollen offentliggjøres deretter på Kulturrådets regionale 

hjemmeside for BTV. 
▪ Ovennevnte kommentarer bringes videre til sentralt arbeid med 

styreinstruks av rådgiver. 
 
 
Sak 31/2017 Sentralstyret 

Informasjon om datoer for kommende sentrale møter i organisasjonen. 
 
 
Sak 32/2017 El Sistema 

El Sistema ble sendt inn som sak til Sentralstyret i september. Av region ØST 
(se protokoll Sentralstyret). Saken ble tatt opp under eventuelt og er satt på 
sakslisten for Sentralstyremøtet 23 og 24.10.2017. 
 
I den forbindelse ble oversikt over instrumentbeholdningen sendt direktør og 
sentralstyresekretær, i tillegg til at rådgiver har hatt telefonisk kontakt med 
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direktør, for å sikre at Irisprosjektets eiendeler (instrumenter som pr i dag er utlånt 
til kulturskoler i regionen) som pr i dag eies av BTV blir overført kulturskolerådet 
sentralt, og fortsatt disponert i henhold til intensjonene med prosjektet. 
Ref Sak 2 pkt 13 i Protokoll Årsmøte 2017. Side 14. 

 
Diskusjon om prioritering av oppgaver. Med utgangspunkt i vedlegg 9, 10 og 
11. 

 
Vedtak: Styret nedsetter et arbeidsutvalg (AU) som skal forberede saker til 
styremøtene. AU skal bestå av styrets leder, styrets nestleder samt rådgiver. 

   
Oppfølging sak 20-2017 Omorganisering etter justering av arbeidsoppgaver 
for rådgiver, vil tas opp ved kommende styremøte ifbm med videre arbeid 
med VP. 
 
AU lager forslag til Aktivitetsplan for region BTV med ressursbehov (rådgivers 
arbeidstid) med utgangspunkt i årsmøtesak 6, VP.  

 
 
Sak 34/2017 Eventuelt 

Guri Røsok fremmet sak om at Statsbudsjettet kutter VO-midler og i den 
debatten er Norsk Kulturskoleråd veldig lite synlige. Organisasjonen bør gjøre 
noe da Frivilligheten representerer viktige samarbeidspartnere for 
kulturskolene. Hva gjør Sentralstyret når det skjer endringer i Statsbudsjettet? 
 
Styret ble enig om å sende en henvendelse til Sentralstyrets møte 23 og 
24.10.2017, under Eventuelt. Innholdet under ble sendt pr mail til direktør 
Morten Christiansen samt Sentralstyrets sekretær Lars Emil Johannessen 
 
Ordlyd i henvendelsen: 

 
Til sentralstyret i Norsk kulturskoleråd 
 
 
Styret i BTV ber direktør for Norsk kulturskoleråd og Sentralstyret om at innholdet i dette notatet blir 
tatt opp på punkt Eventuelt på sentralstyremøtet, mandag 23.10.17. 
 
Etter styremøtet i BTV, fredag 20.10.17, ber styret i vår region om at Norsk kulturskoleråd reagerer på 
foreslåtte kutt i støtten til det frivillige kulturliv framlagt i statsbudsjett for 2018.  
Vi foreslår at Norsk kulturskoleråd samlet kan ytre sin bekymring over spesifikke kuttforslag til lag og 
organisasjoner innen kulturlivet. 
 
Vi mener også Norsk kulturskoleråd har et ansvar utover egen organisasjon til å ytre seg i 
kulturdebatten når alvorlige kutt rammer ulike kulturaktører. Grunnskolen og det frivillige kulturliv er 
definert som viktige samarbeidspartnere og støttespillere for Norske kulturskoler. 
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De fleste norske kulturskoler samarbeider nært med det frivillige kulturliv som kor, korps, orkestre, 
folkemusikklag, osv. Instrumentopplæring i kulturskolen i kombinasjon med samspilldeltagelse i 
frivillige lag som f.eks korps, kor og spelemannslag er vanlig, og er med på å styrke opplæring for den 
enkelte elev, og det lokale kulturliv generelt. Det finnes få faste driftstilskudd til frivillige lag og 
organisasjoner. Det at VO-støtten kuttes så dramatisk vil få store negative konsekvenser for mange 
lag. Fra og med det året et medlem fyller 14 år har en gjennom de lokale studieforbundene kunnet 
søke støtte til laget.  
 
Vi reagerer også på reduksjonen i momskompensasjon. Denne ordningen har også vært med på å 
styrke de frivillige lagene sin generelle drift. Se kulepunktene under for nærmere beskrivelse av 
innholdet i kuttforslagene. 
 

Kunnskapsdepartementet: 

• Støtte til frivillighetens opplæringsvirksomhet (studieforbundene) kuttes med 22,5 mill. kr (kap. 

254, post 70) Det tilsvarer ifølge Norges korforbund ca 16 kroner per studietime. 

Studieforbundene er en drivkraft for læring og opplæring i frivillige organisasjoner. Mer enn 500 
organisasjoner er medlem i Voksenopplæringsforbundet gjennom et studieforbund. Disse 
organisasjonene organiserer opplæring etter Voksenopplæringsloven med tilskudd fra et 
studieforbund. Studieforbundene forvalter ikke bare ordningen, men bidrar med viktig pedagogisk 
kompetanse, kursutvikling, forenkling av administrativt arbeid for medlemmene og møteplasser der 
læring og erfaring kan deles mellom lag og foreninger på grasrota 

 
Kulturdepartementet: 

• Det er satt av 1,35 mrd. kr til momskompensasjonen for frivillige organisasjoner (kap. 315, post 
70). Ifølge Frivillighet Norges beregninger gir det en avkorting på 32 prosent. Andelen 
momsutgifter som kompenseres, går altså ned for fjerde år på rad. 

• I statsbudsjettet for 2018 velger regjeringen å kutte hele støtteordningen til kulturtiltak i barne-og 
ungdomsorganisasjoner – LNU Kultur (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner). 
Organisasjonen organiserer 96 barne-og ungdomsorganisasjoner med over 450.000 medlemmer. 
Gjennom LNU Kultur får organisasjonene mulighet til å starte opp nye kulturtiltak i sine 
organisasjoner. Totalt var posten Tilskudd til frivillig virksomhet for barn og unge på 6 millioner- 
hvor 3,4 av disse utgjorde hele støtteordningen LNU Kultur. 

 

Med vennlig hilsen 

Inger-Lise H. Blakstad    Guri Røsok 

styreleder Norsk kulturskoleråd BTV  nestleder styret Norsk kulturskoleråd BTV  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Geilo 23.10.2017 
Styreleder      Rådgiver 
Inger-Lise Høger Blakstad    Lisbeth Wathne Svinø 


