Protokoll - styremøte 2017 - 07
Møtet ble gjennomført i Alta.

Styret:
Leder Nils R. Sandal
Nestleder Heidi Hesselberg Løken
Styremedlem Alexander Krohg Plur
Styremedlem Ann-Synnøve Bendixen
Varamedlem Geir Grav for Liv Kari Eskeland
Varamedlem Kari Pahle for Marianne Bremnes
Forfall:
Styremedlem Liv Kari Eskeland
Styremedlem Marianne Bremnes
Styremedlem Berit K. Graftås
Varamedlem Oddbjørn Hagen ble innkalt som varamedlem for Berit K. Graftås
men måtte melde forfall grunnet sykdom
Administrasjonen:
Morten Christiansen
Merete Wilhelmsen
Gunn Otnes på Easymeeting i sak 2017.49
Lars Emil Johannessen, referent
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Saker:
Sak 2017.46

Godkjenning av innkalling og sakliste
Vedtak:
Innkalling og sakliste godkjennes

Sak 2017.47

Godkjenning av protokoll styremøte 2017.06
Vedtak:
Protokoll godkjennes

Sak 2017.48

Direktørs rapport med medarbeidertilfredshet
Vedtak:
Styret tar direktørs rapport til orientering.

Sak 2017.49

Budsjett 2018
Vedtak:
Norsk kulturskoleråds styre vedtar det fremlagte budsjett for
2018 med endringer som ble fremlagt i møtet.
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Sak 2017.50

Direktørs stillingsinstruks
Vedtak:
1. Styret vedtar stillingsinstruks for direktør
2. Stillingsinstruksen er gjenstand for en årlig evaluering og
følger styrets styreplan

Sak 2017.51

Styreplan for 2018
Vedtak:
1. Sentralstyret vedtar årsplan for 2018.
2. Årsplanen settes inn i styreinstruksen for sentralstyret.

Sak 2017.52

Styreinstruks for sentralstyret og fylker/regioner
Vedtak:
1. Sentralstyret vedtar styreinstruks for 2018 med de
justeringer som ble gjort i møtet.
2. Sentralstyret vedtar styreinstruks for fylker/regioner 2018
med de justeringer som ble gjort i møtet.

Sak 2017.53

Landsstyremøte 2018
Vedtak:
Dato for landsstyremøte 2018 er torsdag 14. og fredag 15. juni
2018.
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Sak 2017.54

Protokoll fra møte i kontrollkomiteen
Vedtak:
1. Styret takker for innspill fra kontrollkomiteen, og tar de
momentene som er anført i referatet fra
kontrollkomiteens møte 24.10.2017 til orientering.
2. Styret ber, slik som anbefalt fra kontrollkomiteen, om at
fylkes- og regionstyrer implementerer den gjeldende
styreinstruks fra 1.1.2018.

Sak 2017.55

Eventuelt

Referatsaker:
Ingen referatsaker
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STYREINSTRUKS NORSK KULTURSKOLERÅD
- sentralstyret
1.

Grunnleggende utgangspunkt for styrets arbeid

Styret består av syv medlemmer hvorav en er valgt av og blant de ansatte. Ved stemmelikhet
har leder dobbeltstemme.
Første varamedlem møter på alle styremøter.
Styret leder Norsk kulturskoleråds virksomhet og iverksetter landstinget og landsstyrets
vedtak og planer. Styret utarbeider forslag til årsbudsjett og virksomhetsplan som vedtas av
landsstyret. Styret forvalter rådets eiendeler.
Styret skal ta initiativ i saker som kan fremme og utvikle kulturskolene og for øvrig være
pådriver for skolenes interesser. Alle vedtak skjer med simpelt flertall, og styret er
beslutningsdyktig når minst fire medlemmer møter. Styret kan velge underutvalg og faglige
sammensatte referansegrupper og arbeidsgrupper i henhold til vedtatte virksomhetsplan for
perioden.
Styret innstiller overfor landstinget kandidater til valgkomité.
Styret har tilsettingsansvar for direktør. Styret er Norsk kulturskoleråds utøvende myndighet
mellom landstingene. Styret kan inngå avtaler om samarbeid med institusjoner,
organisasjoner og myndigheter i inn- og utland når dette er nødvendig for å nå mål for
virksomheten. Styret har videre ansvar for å ivareta kulturskolenes interesser ovenfor
offentlige myndigheter.
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2.

Styreplan - årsplan 2018

Styremøte

Dato

Sted

Saker

2018 - 01

6. – 7. februar

Trondheim

Styrets egenevaluering
Årets kulturskolekommune
Politisk workshop

2018 – 02

26. – 27. april

Årets
Regnskap 4. kvartal forrige år
kulturskolekommune
Landsstyremøte inneværende
år

2018 – 03

13. juni

Gardermoen

Regnskap 1. kvartal
AMU-Årsrapport
Signering av årsregnskap
forrige år

2018 – 04

September

Ikke bestemt

Regnskap 2.kvartal
Forsikringsordninger
gjennomgås

2018 – 05

Oktober

Ikke bestemt

2018 – 06

Desember

Ikke bestemt

Direktørs rapport til styret med
medarbeidertilfredshet
Regnskap 3.kvartal
Budsjett neste år
Dato for landstyremøte neste
år
Direktørs stillingsinstruks
Styreplan for neste år
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3.

Styremøter og styrets arbeidsform

Det avholdes 4 – 6 styremøter årlig.
Styret kan benytte seg av internettbaserte møteverktøy f. eks kulturskolerådets tilgang til
Easymeeting.
Ekstraordinær styrebehandling kan gjennomføres der spesielle saker krever styrets
behandling og godkjennelse.
Styrets medlemmer skal i forkant av styremøtene sette seg inn i de aktuelle saker og oversendt
underlagsdokumentasjon.
Styret fordeler oppgaver og ansvar for styrerelaterte oppgaver på en hensiktsmessig måte.
Styrets leder og nestleder utgjør styrets arbeidsutvalg sammen med direktør.

4.

Styrets sekretærfunksjon

Sekretærfunksjonen innebærer utsendelse av innkalling, sakskart og sørge for at styrets
protokoller er oppdatert og godkjente til enhver tid.

5.

Innkallingsprosedyrer og forutsetninger

Innkalling sendes elektronisk til styremøtene senest én måned før hvert styremøte.
Sakskart sendes ut senest en uke før hvert styremøte. Sakskartet offentliggjøres samtidig på
kulturskolerådets nettsted.
Styresekretær fører vedtaksprotokoll fra møtene. Andre interne og eksterne deltakere
inviteres ved behov.
Utkast til protokoll sendes ut elektronisk for kommentarer. Styrets medlemmer godkjenner
protokollen ved bekreftelse på e-post innen en uke, og godkjennes formelt på påfølgende
styremøte. Protokollen offentliggjøres på kulturskolerådets nettsted.
Alle styremøtepapirer gjøres tilgjengelig på kulturskolerådets nettsted.
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6.

Direktørs rapport til styret

Rapporten skal være kort, konsis og aktuell. Styret skal forelegges direktørs rapport på hvert
styremøte med ulikt innhold:
Hvert styremøte:
•
•

Personalsituasjonen
Informasjon om hvor vi er i prosessen i forhold til vedtak fra landstinget, landsstyret
og sentralstyret.

I tillegg kvartalsvis:
•

Regnskap og nøkkeltall, herunder egenkapitalovervåking

I tillegg årlig:
•
•

7.

Medarbeidertilfredshet

Direktørs stillingsinstruks

Direktørs stillingsinstruks utarbeides etter vedtak i sak 2014.09 Organisasjonsplan.

8.

Styreinstruksen

Denne styreinstruksen med tilhørende styreplan er vedtatt av sentralstyret 07.12.2017 og
avløser forrige plan datert 06.12.2016.
Styreinstruks og styreplan kan endres etter nærmere beslutning i styret.
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STYREINSTRUKS NORSK KULTURSKOLERÅD
- fylker og regioner
1.

Grunnleggende utgangspunkt for styrets arbeid i henhold til vedtektenes
paragraf 3.5.1

Styret består av antall personer valgt på årsmøte. Ved stemmelikhet har leder
dobbeltstemme.
Styret leder Norsk kulturskoleråds fylkes-/regionsavdelings virksomhet og iverksetter
organisasjonens vedtak og planer. Styret fastsetter årsbudsjett for den samlede virksomhet.
Styret skal ta initiativ i saker som kan fremme og utvikle kulturskolene og for øvrig være
pådriver for skolenes interesser. Alle vedtak skjer med simpelt flertall, og styret er
beslutningsdyktig når over halvparten av styrets medlemmer møter. Styret kan velge
underutvalg og faglige sammensatte referansegrupper og arbeidsgrupper i henhold til
vedtatte virksomhetsplan for perioden.
Styret innstiller overfor årsmøte kandidater til valgkomité.
Styret har ansvar for å ivareta kulturskolenes interesser ovenfor offentlige myndigheter.
Fylkes-/regionstyret skal ta initiativ i saker som fremmer kulturskoleeiernes interesser i deres
fylke/region.
Det skal årlig arrangeres et ledermøte der ledere fra kulturskolene i fylke-/region inviteres.
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2.

Styreplan - årsplan 2018

Styret har ansvar for økonomien og det er da nødvendig med minimum 4 møter.
Styret avgjør selv øvre antall møter i forhold til behov, men oversikten viser de saker et styre
skal ha behandlet i løpet av et år.
Styret justerer oversikten årlig.
Styremøte

Dato

Sted

Saker

2018 - 01

Styrets egenevaluering

2018 – 02

Regnskap 4. kvartal forrige år

2018 – 03

Regnskap 1. kvartal
Signering av årsregnskap
forrige år

2018 – 04

Regnskap 2.kvartal

2018 – 05
2018 – 06

Regnskap 3.kvartal
Budsjett neste år
Styreplan for neste år

3.

Styremøter og styrets arbeidsform

Styret kan benytte seg av internettbaserte møteverktøy f. eks kulturskolerådets tilgang til
Easymeeting.
Ekstraordinær styrebehandling kan gjennomføres der spesielle saker krever styrets
behandling og godkjennelse.
Styrets medlemmer skal i forkant av styremøtene sette seg inn i de aktuelle saker og oversendt
underlagsdokumentasjon.
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Styret fordeler oppgaver og ansvar for styrerelaterte oppgaver på en hensiktsmessig måte.
Styrets leder og nestleder utgjør styrets arbeidsutvalg sammen med rådgiver.
Styrets leder er medlem av landsstyret i Norsk kulturskoleråd.
Rådgiver i fylke/region er styrets sekretær.

4.

Styrets sekretærfunksjon

Sekretærfunksjonen innebærer utsendelse av innkalling, sakskart og sørge for at styrets
protokoller er oppdatert og godkjente til enhver tid.
Styrets sekretær har tale- og forslagsrett.

5.

Innkallingsprosedyrer og forutsetninger

Innkalling sendes elektronisk til styremøtene senest én måned før hvert styremøte.
Sakskart sendes ut senest en uke før hvert styremøte. Sakskartet offentliggjøres samtidig på
kulturskolerådets nettsted.
Styresekretær fører vedtaksprotokoll fra møtene. Andre interne og eksterne deltakere
inviteres ved behov.
Utkast til protokoll sendes ut elektronisk for kommentarer. Styrets medlemmer godkjenner
protokollen ved bekreftelse på e-post innen en uke, og godkjennes formelt på påfølgende
styremøte. Protokollen offentliggjøres på kulturskolerådets nettsted.
Alle styremøtepapirer gjøres tilgjengelig på kulturskolerådets nettsted.
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6.

Rådgivers rapport til styret

Rapporten skal være kort, konsis og aktuell. Styret skal forelegges rådgivers rapport på hvert
styremøte med ulikt innhold:
Hvert styremøte:
•

Informasjon om hvor vi er i prosessen i forhold til vedtak i organisasjonen.

I tillegg kvartalsvis:
•

7.

Regnskap og nøkkeltall, herunder egenkapitalovervåking

Styreinstruksen

Denne styreinstruksen med tilhørende styreplan er vedtatt av styret i fylke/region xx.xx.xxxx.
Styreplan kan endres etter nærmere beslutning i fylkes-/regionsstyret.
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