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Saker :  
 
Sak 32/18 Godkjenning av innkalling og sakliste  
 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes 

   
  

Sak 33/18 Godkjenning av protokoll styremøte 23.08.18 
 

Vedtak: Protokoll godkjennes. 

 
Sak 34/18  Virksomhetsplan.  

Styret gikk gjennom strategiområde 1 og 2 og satte inn tiltaksdel for 
fylkesavdelingen. Tiltak for strategiområde 3 tas senere. 
 

Vedtak: Virksomhetsplan vedtas med tiltaksdel for strategiområde 1 og 2 
 

Sak 35/18  Ledersamling høst 2018. 
   Innhold og organisering. 

- Innkomne forslag til tema 

- Styrets forslag til tema 

- Tidsplan 
Det var ved fristens utløp ikke kommet forslag til innhold fra 
medlemskommunene. 
Det er kommet forespørsel fra prosjektet «Instrumenter i fokus» om å få delta på 
ledersamlingen med et innlegg. Styret er positiv til dette og rådgiver tar nærmere 
kontakt for å avtale lengde og tidspunkt.  
I lys av dette inviterer vi også rådgiver for kultur ved Nord-Hålogaland 
Bispedømme Ivar Jarle Eliassen for å snakke om mulig samarbeid mellom 
kulturskolen og kirke i forbindelse med opplæring av organister. 
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Forslag til tema fra styremøtet 23.august: 
Evaluering, Fordypning, Rammeplan, Kulturskolen og samarbeid med helsesektoren.  
Rådgiver tar kontakt med Alta kulturskole med forespørsel om deltakelse vi Skype om 
tema musikk for demente.  
Tidsplan: Samlingen starter 18.oktober kl. 12.00 med lunsj og avsluttes 19. oktober med 
lunsj kl. 13.00. 
Pris ledersamling pr. deltaker: kr. 2000 som dekker overnatting, 2 lunsj, middag, 
kaffe/kaker i pausen. 
Fylkesavdelingen dekker reise mot innsendt reiseregning og ekstra overnatting for de 
som har lang reisevei. 
 
Vedtak: Rådgiver lager forslag til program utfra innkomne temaønsker som sendes AU til 
godkjenning før utsendelse til kommunene. Forslag på tidsplan og pris vedtas 
 

Sak 36/18 Godkjenning av revidert regnskap 2017.  
Viser til protokoll fra Landsstyremøtet 2018 med godkjent revidert regnskap 2017.  
 
Vedtak: Norsk Kulturskoleråd Troms og Svalbard godkjenner regnskap for 2017, slik det 
ble vedtatt i Landsstyret juni 2018.  

 

Sak 37/18 Rådgivers rapport/orientering til styret 
Sentraladministrasjon ber fylkesstyret avvente resultat av debatt om sammenslåing 
Troms og Finnmark i Stortinget 15.oktober.  
Årsmøtene for fylkesavdelingene i Finnmark og Troms er lagt til samme dato 21.mars 
2019.  
Ny frist for innsending av forslag til fylkesledermøtet i november er 15.10.18. 
Konferansen Cutting Edge kulturskole planlegges avviklet i Tromsø oktober 2019. 
 
Vedtak: Rådgiver rapport tatt til etterretning 
 

Sak 38/18 Eventuelt 
  Ingen saker. 
 
 
 

 

 
 


