
 

  
 Side 1 av 5 

 

PROTOKOLL STYREMØTE NORDLAND, 180907 
 
Dato: Fredag 7. september 2018 
Kl.: 11:00 – 16:00 
Sted:  Bodø, Fylkeshuset 
Møtt: Styreleder Elisabeth Ødegård, nestleder Hanne M. Paulsen, 
 styremedlem Tove Helen Bakkemo og rådgiver Sigrun Fostad 
Forfall: styremedlem Marianne Stensland, vara Åse Granmo, styremedlem Kristine Rønning 
 
 

Saksliste: 
Sak 41/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 42/18 Godkjenning av referat fra styremøte 11.06.2018 
Sak 43/18 Kulturskoledagene, 14.-15. november 2018 
Sak 44/18 Årsmøte, 21.-22. mars 2019 
Sak 45/18 Rådgivers rapport 
Sak 46/18 Politisk arbeid 
Sak 47/18 Regnskap 2017, signering 
Sak 48/18 Annet 
Sak 49/18 Eventuelt 
 
 
 
 

   
Elisabeth Ødegård Sigrun Fostad 
Fylkesleder  Rådgiver 
sign. 
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Sak 41/18 Godkjenning av innkalling og saksliste. 
 

 Vedtak: 

Innkalling og saksliste er godkjent. 

 
 
Sak 42/18 Godkjenning av referat fra styremøte 11.06.18. 

 
Vedtak: 

Referat fra styremøte 11.6.18 er godkjent. 

 
 
Sak 43/18 Kulturskoledagene, 14.-15. november 2018 

Ingrid Almås har gått ut av arbeidet med Kulturskoledagene fra dette semesteret. Rådgiver 
påtok seg i vår hovedansvaret for arrangementet videre, viktig å unngå at det blir stans i 
arbeidet. Styret er godt involvert i arbeidet og holdes fortløpende orientert. Rådgiver har 
prioritert – og prioriterer – sin tid til dette arbeidet. Programmet er ferdigstilt og kommunene 
invitert til å delta. Styret ønsker å støtte kulturskolene økonomisk i å kunne delta. 
 
Videre arbeid. 
Oversikt over gaver, antall. Tove Helen tar ansvar for å finne gave(r). 

Elisabeth ønsker velkommen, pluss Hanne Merete. 

Dekorering – Sigrun. Visuelt tiltalende rom? Elevarbeider? NB! Utstillere – avklaring. 

Påmelding og reise: Hver enkelt melder seg på konferansen – og bestiller reise hos Mona  

Grande Lund   

Toastmaster? 

Takk for maten-tale? 

 
Vedtak: 

 Rådgiver og styret fortsetter det fortløpende arbeidet med Kulturskoledagene 2018. 

 Støtte Kulturskoledagene 2018. Kulturskolene i Nordland kan søke om kr. 1.000 pr 
deltaker for å delta på Kulturskoledager i 2018, unntatt deltakere fra vertskommunen. 

 
 
Sak 44/18 Årsmøte, 21.-22. mars 2019 

Lunsj-til-lunsj-møte fra ca kl. 12 torsdag til ca kl. 13 fredag. Konferanse og årsmøte. 
Forslag om å holde årsmøtet fredag morgen kl. 9-12. Rådgiver innhenter hotelltilbud. 
 
Vedtak: 

Saken fortsettes på neste møte. 

 
 
Sak 45/18 Rådgivers rapport 
 14.-15. juni  Landsstyremøte  
 19.-20. juni  MMB, Sømna 
 29. august kl. 9-11 MMB, EasyMeeting 
 4.-5. september Info fra ansattsamling 

o Hvem gjør hva nå? 
o Arbeidsoppgaver for rådgiver i Nordland 
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Kommuneoppfølging 
 Rødøy og Hemnes spesielt, andre generelt 

Hjemmesider 
GSI 
Bevisstgjøring av skoleeier 
Søknad om veiledning, frist 1.oktober 

 Sende påminnelse! Hvis din kommune IKKE har/har planer om vedtak av 
rammeplanen, send meg gjerne en e-post!!! 

  
Vedtak: 

Rådgivers rapport er tatt til orientering. 

 
 
Sak 46/18 Politisk arbeid 
 Møter med fylkesbenk? 

o En utfordrende oppgave! Flere styremedlemmer opplever det som utfordrende å skulle 
holde politiske møter. 

o Praktisk utfordring i forhold til reisetid og bruk av styremedlemmers tid 
o Tre saker fra Politisk sekretariat. VEDLEGG 1  

 Stortingsmelding 
 Fylkes-/regionsledersamling  
 Årsmøter i fylker/regioner 

 
 
Sak 47/18 Regnskap 2017, signering 
 Viser til protokoll fra Landsstyremøtet 2018 med revidert regnskap fra 2017. 
 
 Vedtak: 

Norsk kulturskoleråd Nordland godkjenner regnskap for 2017 slik det ble vedtatt i 
Landsstyret i juni 2018. 

 
 
Sak 48/18 Annet 
 Møteplan høst 2018 
  

Styremøte Dato Sted Saker 

2018 – 06    7. juni kl. 10:00 – 11:00 EM / Skype  

2018 – 07 18. oktober kl. 10:00 – 11:30 EM / Skype / 
Messenger 

Regnskap 2. kvartal 

2018 – 08 20. november når alle har 
kommet 

Bodø, Scandic 
Havet, dagen før 
Kulturskoledagene 

Regnskap 3. kvartal  
Budsjett 2019 
Sjekkliste for styrearbeid 
gjennomgås og revurderes 
Styreplan for 2019 

2018 – 09 13. desember kl. 10:00 – 11:00   

 
Vedtak: 

Møteplanen godkjennes med de endringer som framkom på møtet. 
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Sak 49/18 Eventuelt 

Ingen innkomne saker 
 
 
 
 
 

 
Fauske, 7. september 2018 
Sigrun Fostad 
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          VEDLEGG 1 

Fra: Kristin Geiring 

Sendt: Thursday, August 30, 2018 9:59:26 AM 

Emne: Til rådgjevarar med fylkes-/ regionsansvar - om stortingsmelding, og fylkes- og 

regionsleiarsamling 6.-7.1..18 TRONDHEIM og ÅRSMØTA 2019  

  

Til rådgjevarar med fylkes-/ regionsansvar, 

Tre saker vi ynskjer de tek opp med fylkes-/ regionsleiarane/ AU/ fylkesstyra: 

1. Stortingsmelding 
Sjå mail frå direktør Morten Christiansen og kommunikasjonssjef Egil Hofsli måndag 20.8: Norsk 
kulturskuleråd sitt syn på saka om ei eller to stortingsmeldingar. Det er viktig at fylkesstyra er 
oppdatert på saka, og kva som er organisasjonen sitt primære syn (sjå vedlegg). Les meir om saka på 
nettsida vår: https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2018/august/dropper-a-lage-egen-
kulturskolemelding og https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2018/august/sanner-begrunner-
hvorfor-det-ikke-blir-en-egen-kulturskolemelding  

 

2. Fylkes-/ regionsleiarsamling ty.6. og on.7.11. i Trondheim (jmf. mail 29.6.) 
Status og oppfylging av landsmøtesakene vil stå sentralt på samlinga. Det er fint om de minner 
fylkes-/ regionsleiarane på samlinga, og særleg fristen den 12.9. for å spele inn saker dei ynskjer 
drøfta/ løfta fram på samlinga utover det fylkesleiarane har spelt inn på Landsstyremøtet i juni: sjå 
protokoll . 
Ytterlegare innspel til saker sendast direkte innan fristen 12.9 til 
ole.jakob.nedrebo@kulturskoleradet.no  . 

3. Årsmøter i fylker og regioner 
Jamfør vedtektene vert det tre månader innan Årsmøtet send kunngjering. Politisk sekretariat kan 

gje støtte til rådgjevarane når det gjeld årsmøtedokument. Om mogleg er det da ein fordel om 

årsmøtet vert lagt etter 20. februar. 

Frå alle fylker-/regioner treng vi oversikt over årsmøta i 2019: dato, stad. Svar kan de gje HER. 

Kopi: direktør, ass.dir., kommunikasjonssjef, leiar politisk sekretariat, rådgjevar politisk sekretariat 

 

Venleg helsing frå politisk sekretariat, 

Lars Emil Johannessen, Rådgiver Norsk kulturskoleråd 

telefon: (+47) 907 43 814 / e-post: lars.emil.johannessen@kulturskoleradet.no / nettsted: 

kulturskoleradet.no  

 

Ole Jakob Nedrebø, rådgjevar Norsk Kulturskoleråd 

telefon: (+47) 901 70 920 / e-post: ole.jakob.nedrebo@kulturskuleradet.no / 

nettstad: kulturskoleradet.no  

 

Kristin H. Geiring, rådgiver / kontaktperson for Norsk kulturskoleråd Hordaland, Norsk kulturskoleråd 

  telefon: (+47) 415 70 508 / e-post: kristin.geiring@kulturskoleradet.no / nettsted: 

kulturskoleradet.no 
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https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2018/august/dropper-a-lage-egen-kulturskolemelding
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2018/august/sanner-begrunner-hvorfor-det-ikke-blir-en-egen-kulturskolemelding
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2018/august/sanner-begrunner-hvorfor-det-ikke-blir-en-egen-kulturskolemelding
https://www.kulturskoleradet.no/_extension/media/5614/orig/2018%20Protokoll.pdf
https://www.kulturskoleradet.no/_extension/media/5614/orig/2018%20Protokoll.pdf
mailto:ole.jakob.nedrebo@kulturskoleradet.no
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