
 
          Troms, Finnmark og Svalbard 
 

SAKSLISTE MED SAKSKART STYREMØTE 04/2019 

NORSK KULTURSKOLERÅD TROMS, FINMARK OG SVALBARD 

Tid:  6. desember 2019 kl. 12.00-14.00 

Sted:  Easymeeting  

INNKALTE: 

Leder:   Pål Jentoft Johnsen 
Nestleder:  André Kvernhaug 
Styremedlem:  Line Sørum 
Styremedlem:  Nina Fjeldet 
Styremedlem:  Andreas Hoffmann 
Vara:   Trine Fjellstad 
 

SAKSLISTE: 

Sak 29/19  Godkjenning av referat fra forrige styremøte 

Sak 30/19  Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 31/19  Søknad om fritak fra styreverv fra Tommy Berg 

Sak 32/19  Rådgivers rapport 

Sak 33/19   Flytting av møtedato 

Sak 34/19  Politisk plattform – høringsprosess  

Sak 35/19  Fagseminar 10. desember 

Sak 36/19  Landstinget 2020 – valg  

Sak 37/19  Reisetilskudd deltakere på LAP1 

Sak 38/19  Informasjon fra styreleder 

Sak 39/19  Økonomirapport 

Sak 40/19  Eventuelt 

 

Tromsø 29.11.19 

Pål Jentoft Johnsen      Kjellaug Kornstad 

Styreleder       Rådgiver 



Sak 29/19  Godkjenning av referat fra forrige styremøte 

   Forslag til vedtak: Referatet er godkjent. 

Sak 30/19  Godkjenning av innkalling og saksliste 

   Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste er godkjent. 

Sak 31/19  Søknad om fritak fra styreverv fra Tommy Berg 

Tommy Berg har søkt om fritak fra sitt verv som styremedlem for 

Norsk kulturskoleråd Troms, Finnmark og Svalbard. 

Forslag til vedtak: Søknaden innvilges, og en av varaene rykker opp 

som styremedlem. 

Sak 32/19  Rådgivers rapport 

Kjellaug informerer om hva som har skjedd siden forrige styremøte. 

Vedlagt er skriftlig rapport. 

Forslag til vedtak: Styret tar rådgivers rapport til etterretning. 

Sak 33/19   Flytting av møtedato 

   Styremøtet 19. februar foreslås flyttet til 4. mars klokka 09:00-11:00. 

Forslag til vedtak: Styret godtar nytt møtetidspunkt 4. mars klokka 

09:00-11:00 

Sak 34/19  Politisk plattform – høringsprosess  

Norsk kulturskoleråds politiske plattform skal vedtas på Landstinget 

2020.  I den forbindelse har det blitt sendt ut et høringsutkast til alle 

fylker. Styret skal vedta hvordan høringsprosessen skal foregå i vårt 

fylke, før endelige høringssvar sammenfattes og sendes til politisk 

sekretariat innen 20. mars. Alle høringssvar skal behandles politisk i 

kommunene. 

AU foreslår at høringsutkastet sendes ut til alle rektorer og postmottak 

i kommunene, med frist 1. mars for å sende inn høringssvar. Deretter 

går styret gjennom høringssvarene på styremøte 4. mars, før det 

sendes inn til politisk sekretariat innen 20. mars. 

Forslag til vedtak: Høringsutkastet sendes ut til rektorer og 

postmottak i kommunene, med svarfrist 1. mars. 

Sak 35/19  Fagseminar 10. desember 

Kjellaug informerer om fagseminaret. Dette kan leses om på 

nettsidene: 



https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2019/november/fagsemina

r-seks-byer 

Rapporten «Kultur + skole = sant» 

Anbefalt lesning i rapporten: 

Sammendrag s. 10-13 

Konklusjoner s. 180-189 

Hvis man har mer tid: 

«Kulturskolen som ressurssenter» s. 97-98 

«Ressurssenter i smal og vid forstand» osv. s. 164-170 

Sak 36/19  Landstinget 2020 – valg  

På Landstinget 2020 skal det velges nytt sentralstyre og 

kontrollkomité. Alle fylkesstyrene bes sende inn forslag på kandidater 

innen 15. mars 2020. 

Forslag til vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning, og jobber 

fram mot neste styremøte med å finne aktuelle kandidater. 

Sak 37/19  Reisetilskudd deltakere på LAP1 

Det har kommet forespørsel fra noen som ønsker å melde seg på LAP1-

studiet i Alta om Norsk kulturskoleråd Troms, Finnmark og Svalbard 

kan bidra med reisetilskudd for deltakerne på studiet. Dersom dette 

skal gjøres må pengene tas fra et annet sted, for eksempel ved å kutte 

ned til én ledersamling. Styret bes diskutere hvordan dette kan løses 

på en god måte. 

Forslag til vedtak: Utformes på møtet. 

Sak 38/19  Informasjon fra styreleder 

Pål informerer om sitt arbeid i Larsenutvalget og framgangen i arbeidet 

med universitetskulturskole. 

Forslag til vedtak: Styret tar informasjonen fra styreleder til 

etterretning. 

Sak 39/19  Økonomirapport 

Forslag til vedtak: Styret tar økonomirapporten til etterretning. 

Sak 40/19  Eventuelt 

https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2019/november/fagseminar-seks-byer
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2019/november/fagseminar-seks-byer
https://www.udir.no/contentassets/a6a1168249a14aeab3f2cfa390d069e2/kulturkolen.pdf


Rådgivers rapport 
 

Opplæring og møter i Trondheim 21.10.-22.10. 

Rådgiversamling på Gardermoen 31.10.-01.11. 

Planlegging/tilrettelegging av fagseminar 10.12. 

Sendt tildelingsbrev for lokale utviklingsmidler 

UMM (uten rådgiver til stede) 

Sendt ut pressemelding 

AU-møte 25.11. 

 

 


