
   

 

 

 

Protokoll felles styremøte nr 7 - 2018 

Møtetype Felles styremøte Nord- og Sør-Trøndelag 

Dato/tid 7.desember 2018 kl 11.30 – 14.00  

Sted Fjordgata 1, Trondheim 
Innkalt ST: Helge Rolstadås, Tonny Eliassen, Toril Antonsen Aae, Kristina Karlsen, Tormod Gjersvold, Kirsti J. Welander 

Innkalt NT: Bjørn Skjelstad, Kari Annette Sivertsen, Mette Stene Ertsgaard, Ragna Straume, Svein Kåre Haugen 

 

Tilstede: Av de innkalte var Helge Rolstadås, Toril Antonsen Aae, Kirsti J. Welander og Ragna Straume ikke tilstede og 

ingen vara kunne møte. 

Valgkommitelederne Terje Vie (NT) og Kai Roger Meland (ST) var med på første del av møtet 

 

Møtet STARTET MED TRØNDELAGAVDELINGAS JULELUNSJ kl 11.30 i Fjordgata 1, 4.etg 

 

 

Sak 

NT 

Sak 

ST 

Tema 

56/18 53/18 Godkjenning av innkalling og sakliste 

• Godkjent, men sak 62NT  (59 ST) ble flyttet opp til etter 

godkjenningene siden valgkommitelederne var til stede 

57/18 54/18 Godkjenning av referat  styremøtet 16.oktober 2018 – vedlagt 

• Godkjent 

58/18 55/18 Rådgivers rapport og informasjon 

(vedlegges til styret) – her ble det at Kulturskoledagene, arrangert av 

sentralleddet, legges ned, et stort tema.  

5918 56/18 Styreleder Bjørn rapporterer fra Fylkesledersamlinga i  

Trondheim 6.-7. november 

- Saken utsettes til neste styremøte (1.feb i Steinkjer) 

60/18 57/18 Arbeidsgruppe for utlysing av utviklingsmidlene for NT? 

Utlysing av utviklingsmidler 2019 for kulturskolene i NT.  

Søknader må  behandles av styret i NT. 

- Svein Kåre H. og Mette S.E. blir med i en arbeidsgruppe sammen 

med rådgiver og lager den endelige utlysingsteksten, som må gå ut 

i januar 2019.. Midlene tildeles etter søknad for skoleåret 2019/-20 

61/18 58/18 De eksisterende samarbeidsavtalene som er inngått av fylkesavdelingene i 

henholdsvis NT og ST 

- Hilde sjekker opp med Åste ift en samarbeidsavtale med DKS og 

UKM som ble laga sa Åste S.D. var rådgiver for ST. 

- NKR Trøndelag i større grad ha felles arrangement med 

fylkeskommunen og KS?  - Bjørn tar ansvar for eventuelt å få til en 

ny avtale. 



 

62/18 59/18 Antall styremedlemmer i Norsk kulturskoleråd Trøndelag  

- Vedtektene sier at et styre kan ha frå 5-7 medlemmer, - og i 

Trøndelag går vi da inn for at det nye «felles styret» består av 7, 

inklusiv leder, - og 3-4 vara. Viktig med  god geografisk spredning 

og bredde i kompetanse i det nye styret. 

 

63/18 60/18 Forbered til Årsmelding samt delegater til årsmøtet 

Hvem gjør hva i forhold til årsmøtet? 

- Varsel til kommunene (med kopi til kulturskolene) ble sendt av 

rådgiver 28.november 2019 

- Innkalling må gå ut før jul, men innholdet til årsmøtekonferansen 

klar da? 

Årsmøtepapirene klar til styremøte på Steinkjer 1.februar. Her må 

styrelederne ta et stort ansvar. 

64/18 61/18 Facebooksida for Trøndelag fungerer den? 

- Den er oppretta (av Helge R.), men så langt liten aktivitet  

 

65/18 62/18 «De nominerte 2019 er», - har det skjedd noe i arbeidsgruppa? 

Alternativ dato? 

- Arrangementet utgår i 2019, i hovedsak fordi vi ikke får til å 

kombinere det med årsmøtet 1.mars, - og så prøver vi igjen i 2020,  

Da på Kimen og i forbindelse med en ledersamling i slutten av 

mars. Temaet tas opp under regionbesøkene i januar.  

66/18 63/18 Eventuelt 

- Ingen saker  

 
 

 

Vennlig hilsen 

Hilde Roald Bern 

Rådgiver Norsk kulturskoleråd Trøndelag 

  telefon: (+47) 999 90 524 / e-post: hilde.roald.bern@kulturskoleradet.no /  

nettsted: kulturskoleradet.no 
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