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REFERAT – STYREMØTE NORDLAND, 181018 
 
Dato: Torsdag 18. oktober 2018 
Kl.: 10:00 – 11:00 
Sted:  Messenger 
Møtt: Styreleder Elisabeth Ødegård, nestleder Hanne M. Paulsen, styremedlem Kristine Rønning, 
 styremedlem Marianne Stensland og rådgiver Sigrun Fostad 
Forfall: Styremedlem Tove Helen Bakkemo 
 
 

Saksliste: 
Sak 50/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 51/18 Godkjenning av protokoll fra styremøte 07.09.2018 
Sak 52/18 Kulturskoledagene 
Sak 53/18 Rådgivers rapport 
Sak 54/18 Drømmestipendambassadører 
Sak 55/18 Eventuelt 
 
 
 
 
 
 

   
Elisabeth Ødegård Sigrun Fostad 
Fylkesleder  Rådgiver 
sign. 
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Sak 50/18 Godkjenning av innkalling og saksliste. 
 

 Vedtak: 

Godkjent 

 
 
Sak 51/18 Godkjenning av protokoll fra styremøte 07.09.18. 

 
Vedtak: 

Godkjent 

 
 
Sak 52/18 Kulturskoledagene 

Gjennomgang av dreiebok med fordeling av oppgaver. 
Noe utfordrende med oversikt over kontrakter og hvilke avtaler som er gjort med hver enkelt 
da halvparten er ordnet i fellesskap og den andre halvparten lokalt. 
 
Vedtak: 

Rådgiver og styret jobber fortløpende med forberedelsene til Kulturskoledagene. 

 
Sak 53/18 Rådgivers rapport 

Dato Tidspunkt Hva         
18.9 10:00-11:00 Ansattmøte, EM 
27.-28.9   MMB Konferanse, Sandnessjøen 
3.10 10:00-11:00 Kulturskoledagene, nettmøte 
5.10 12:00-14:00 Kulturskoledagene, telefonmøte m/Ingrid Almås 
16.10 10:00-11:00 Scandic Havet, telefonmøte 
17.10 14:30-15:30 Kulturskoledagene, nettmøte 
 
Vedtak: 

Rådgivers rapport tas til orientering. 

  
Sak 54/18 Drømmestipend, ambassadører 
 E-post av 27. september fra næringsgruppa v/Ann-Synnøve Bendixen. Se VEDLEGG 1 

 
Vedtak: 

Rådgiver følger opp saken, med hjelp fra styrets medlemmer, og sender inn forslag fra 
Nordland.  

 
 
 
 

   
Sigrun Fostad 
Rådgiver 
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     VEDLEGG 1 
 
Fra: Ann-Synnøve Bendixen  

Sendt: 27. september 2018 12:53 

Emne: VS: Seminarhelg tidligere Drømmestipendvinnere, Hamar 23.-25. november 2018 

                                                                                          

Hei på dere kjære kollegaer i vårt vidstrakte land 😊 

Næringsgruppen planlegger Seminarhelg for tidligere Drømmestipendvinnere i Hamar 23.-25. november 

2018. Vi har hatt kort frist på å planlegge dette arrangementet og det får dessverre dere også dette året. 

Vi tar sikte på at det skal inn i årshjulet til Drømmestipendet slik at det blir mer forutsigbart. 

  

Målgruppe: Drømmestipendmottagere de siste 4 år som har fylt 18 år 

Mål:  

1. Utvikle et «Drømmestipendambassadørkorps» som innehar «dybdekompetanse» på 

samarbeidspartnernes motivasjon for ordningen og deres generelle samfunnsansvar. 

2. I 2018 skal de inviterte i tillegg utvikle forslag til et «kickoffarrangement» på Hamar som 

gjennomføres i 2019 som oppstart for nominasjoner i 2020. 

3. Samarbeidspartene vil benytte seminaret til å se andre «potensiale» blant de inviterte til f. eks. 

ulike kulturinnslag på våre arenaer, delta i juryarbeid, lage intervjuer osv. 

4. Alle deltakerne skal intervjues og portretteres til senere bruk i sosiale medier 

Prosess 

1. Kulturskolerådets fylker/regioner foreslår inntil 3 kandidater fra hvert fylke.  Forslagene 

inneholder en begrunnelse basert på lokal innhenting av oppdatert informasjon  

Det er bare anledning til å foreslå en fra hver kategori. 

2. Norsk Tipping og kulturskolerådet velger ut en til to personer fra hvert fylke. 

I utvelgelsen av de vi inviterer ser vi spesielt etter kandidater som har potensiale for å kunne 

bidra til utviklingsprosess av et «kickoffarrangement» lagt til Hamar for kommende 

nominasjonsår. 

  

Da tiden er meget knapp (og tiden går SVÆRT raskt for oss alle), kan det i år være vanskelig å behandle 

dette i hele styret. Dersom du har mulighet å diskutere det med styreleder eller AU, hadde det vært fint. 

Skulle det vise seg å være vanskelig innenfor tidsfristen, koser du deg alene med dette og sender meg 

fylkets valg INNEN TORSDAG 18.oktober. 

 Vi trenger hjelp fra deg til: 

 Finn inntil 3 kandidater fra ditt fylke 

 Kopier lenken fra Drømmestipendet med en kort begrunnelse for valget- dersom du er usikker 

hvordan du gjør dette- RING MEG !!! 😊 Jeg skal gjøre mitt beste for å hjelpe deg! 

 Send til meg innen torsdag 18.oktober 

Dersom det er noe du er usikker på eller vil spørre om- RING meg 😊 
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På vegne av Næringsgruppen 

 
  

Vennlig hilsen 

Ann-Synnøve Bendixen 

rådgiver / kontaktperson for Norsk kulturskoleråd Finnmark 

Norsk kulturskoleråd 

  

  telefon: (+47) 414 35 984 / e-post: ann-synnove.bendixen@kulturskoleradet.no / nettsted: 

kulturskoleradet.no 

http://www.kulturskoleradet.no/lokalt/finnmark/hovedside/
mailto:ann-synnove.bendixen@kulturskoleradet.no
http://www.kulturskoleradet.no/

