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Innkalling til Landstyremøte 2018
Sted: Gardermoen, Radisson Blu Airport Hotel Oslo
Når: Torsdag 14. juni klokken 12:00 til fredag 15. juni klokken 14:00.

Møtet vil bli avholdt i henhold til organisasjonens vedtekter § 3.2.
I henhold til vedtektene skal følgende behandles:
1. Årsmelding for siste år.
2. Regnskap for siste år.
3. Virksomhetsplan ut fra den vedtatte strategiplanen.
4. Rammebudsjett for neste år.
5. Tid og sted for landstinget vedtas senest året før landstinget blir holdt.
6. Innkomne saker til landstyret.
7. Suppleringsvalg til valgte tillitsverv i perioden mellom landstingene.

Sentralstyret vil legge frem følgende saker som sak 8:
A. Kommune- og regionsreformen
B. Møtegodtgjørelse for hele organisasjonen
Spesielle forhold
Landsstyremøtet skal i henhold til vedtektene avholdes i løpet av juni hvert år. Dette fører til
en særskilt utfordring i forhold til revidert regnskap og utsendelse av sakspapirer til møtet.
Dette ble også informert om under landsstyremøtet 2017.
Den endelige revisjon av regnskapet av avhengig av KLPs årsoppgave for tjenestepensjon.
For organisasjoner som Norsk kulturskoleråd har KLP satt sin egen frist til 31. mai hvert år for
å levere årsoppgaven. Dermed vil ikke et ferdig revidert årsregnskap for 2017 kunne
foreligge og dermed utsendes før etter denne datoen. Av denne grunn er landsstyremøtet
flyttet én uke senere enn i 2017, for at den enkelte landstyremedlem kan få noe bedre tid til
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gjennomgang av revidert regnskap. Vi ber om forståelse for dette, og dette vil også være et
element i revideringen av vedtektene som skal gjøres i forbindelse med Landstinget 2020.
Konkret vil dette si at et ferdig revidert regnskap sendes ut primo uke 23 (4. eller 5. juni
2018).
Fremdriftsplan
Dato
Januar
9. februar
6. april
26. – 27. april
16. mai
14. – 15. juni

Aktivitet
Kunngjøring sendes ut
Innkalling sendes ut
Frist for fylker/regioner om å melde inn saker
Saker sendes til lars.emil.johannessen@kulturskoleradet.no
Sentralstyret behandler innkomne saker og ferdigstiller egne saker
Alle saksdokumenter blir publisert på vårt nettsted
Landsstyremøte

Påmelding
Gi beskjed til Bente Helene Smaavik Borge på e-post bente.smaavik@kulturskoleradet.no for
reise, bo og eventuelle andre spørsmål til oppholdet.

Vennlig hilsen

Nils R. Sandal (sign)

Morten Christiansen

Styreleder

direktør

