
     NORSK KULTURSKOLERÅD TROMS OG SVALBARD 

 

 
Protokoll – styremøte Norsk kulturskoleråd Troms og Svalbard 
2019 - 1 
 

Møtet ble holdt på Easymeeting 04.01 2019 kl. 09.00 – 10.30 
 
Styret: 
Cato Simonsen, Linda Liljevangen, Line Sørum, Roy Hansen, Pål Jentoft Johnsen 
 

 

Referent : Ulla Hansen 

 

Saker :  
 
Sak 01/19 Godkjenning av innkalling og sakliste  
 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes 

    
Sak 02/19 Godkjenning av protokoll styremøte 23.11.18 
 

Vedtak: Protokoll godkjennes. 
 

Sak 03/19 AU-møter Norsk kulturskoleråd, Finnmark og Norsk 
kulturskoleråd, Troms og Svalbard. 

   Informasjon fra felles AU-møter for Troms og Finnmark  
   Det er avholdt to felles AU møter. Saker som er tatt opp: 

- Tid og sted for årsmøtet 

- Tidsramme for møtene 

- Tekst til kunngjøring 

- Konferanse 22. mars. Tidsplan og ønske om at leder av sentralstyret Nils R. 
Sandal blir invitert. 

    
Vedtak: Informasjon tatt til etterretning 

 

Sak 04/19  Årsmøtet 21. mars 2019 
Brev til valgkomiteene: Utfra mal fra politisk sekretariat i Kulturskolerådet har 
rådgiverne i Finnmark, Troms og Svalbard utarbeidet et felles dokument 
Valgkomiteen informeres om antall styremedlemmer og vara som skal velges.  
 
Antall medlemmer nytt styre: Styret i Norsk kulturskoleråd, Troms og Svalbard 
går inn for følgende antall i det nye styret: 7 medlemmer og 2 varamedlemmer. 

 
Kunngjøring: Kunngjøring om årsmøtet er sendt alle kommuner i Troms og 
lokalstyret i Longyearbyen samt KS-Troms, Troms fylkeskommune og 
Fylkesmannen i Troms. 

 



     NORSK KULTURSKOLERÅD TROMS OG SVALBARD 

 

 
 
 
 

 
Feil i tekst: På styremøtet ble det oppdaget en feil i teksten angående representasjon fra 
kommunene. Rådgiver tar kontakt med politisk sekretariat angående dette. 

  Tidspunkt for lunsj 22.mars skal være fra kl. 12.00. 
 

Vedtak: Informasjon tas til etterretning og feil i tekst kunngjøring rettes. 
Medlemmer nytt styre: 
Styret i Norsk kulturskoleråd, Troms og Svalbard går inn for at det nye styret består av 7 

medlemmer (Leder, nestleder, 5 styremedlemmer) og 2 varamedlemmer.  
 
 

Sak 05/19 Konferansen 22.mars 2019  
  Tidsramme kl. 09.00 – 12.00. 

Innledere: Leder i Sentralstyret for Norsk Kulturskoleråd Nils R. Sandal har takket ja til å 
delta på årsmøtet og konferansen i Alta 21.-22. mars og det vil være naturlig å be Sandal 
innlede på konferansen. 
I utsendt kunngjøring er følgende tema meldt: Samarbeid og utvikling i Norsk 
kulturskoleråd og kulturskolene.  
Styret diskuterte flere tema som: 

- Veien videre, politisk arbeid 

- Hvordan kulturskolene skal løse sitt samfunnsoppdrag 

- Presentasjon av kulturskolene 

- Ledersamlinger i det nye fylket, hvordan skal disse gjennomføres 
 
Vedtak: Det to fylkesavdelingenes AU`er tar på neste møte 18. januar stilling til temaer 
på konferansen.  

 
 

Sak 06/19 Økonomi i forbindelse med årsmøtet og konferansen 
Vedtak: Styret går inn for at hver kommune kan søke om inntil kr. 2000 til reisestøtte. 

 

Sak 07/19 Eventuelt 
  Felles budsjett årsmøtet. 

Vedtak: Roy, Ann- Synnøve og Ulla legger utarbeider et forslag som legges frem på 
styremøtet 15. februar. Ulla tar kontakt med sentraladministrasjon om hvordan budsjettet 
skal behandles.  
 
Neste styremøte 15.februar kl. 10.15 - 13.30 på Kulturskolen i Tromsø. 

 

 

 
 


