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INNKALLING  styremøte 2019-03  
Norsk kulturskoleråd Innlandet  
 
Styret:  
Terje Røe Styreleder 
Jertru Stallvik Nestleder 
Anette Solberg Styremedlem 
Mali Hauen Styremedlem 
Gudbrand Silvet Heiene Styremedlem 
Anne Mette Mauseth Styremedlem 
Stein Halvorsen Styremedlem 
Brede Vestby Varamedlem 

 
Meldt avbud: 
  
  
  
  

Administrasjonen: 
Rådgiver Elin Kvernmoen  
 
Arrangement Dato og tid Gjelder Sted 
Styremøte 2019 - 03 
 

07.06.19 
Kl. 10.00 – 14.00 

Norsk kulturskoleråd 
Innlandet 

Disen kulturveksttun, 
Just Brochs gt. 13, 
2321 Hamar 

 
Plan for dagen: 
 

 Tid Sak/tema 

Sak 18/2019 Kl. 10.00 Godkjenning av innkalling og saksliste   

Sak 19/2019  Gjennomgang av protokoll fra styremøte 2019 - 02 

Sak 20/2019  Presentasjon av nytt styre 

Sak 21/2019  Styreinstruks 

Sak 22/2019  4 – års hjul med møteplan 

Sak 23/2019  Saker til Landsstyremøte 13. – 14.06 
Vedtakssak  

Sak 24/ 2019  Kommunebesøk høsten -19 

Sak 25/2019  Oppfølging av regionale team (se referat forrige AU-møte) Se årsmøtevedtak og 
virksomhetsplan 2.1.1.1. 

Sak 26/2019  Behandling av søknad: Studietur til Leeds 
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Sak 27/2019  Ledersamling Oslo 21. – 22. november 

Sak 28/2019  Strykeseminar – og andre fagseminar/ fagdager 

Sak 29/2019  Rådgivers rapport – orienteringssaker 
(spørsmål fra Kunnskapsdepartementet) 

Sak 30/2019  Eventuelt 

 
 

SAKSKART med saksutredning og vedtak  
 
SAK 18 - 2019  Godkjenning av innkalling og saksliste                  

Forslag til vedtak: Innkalling med sakskart til styremøte nr. 2019 – 03 godkjennes. 
    
 
SAK 19 - 2019  Gjennomgang av protokoll fra styremøte 2019 - 02 

  Forslag til vedtak: Protokoll gjennomgås uten vedtak 
    
 
SAK 20 - 2018  Presentasjon av nytt styre 

 
Kontaktinformasjon: 
 

Styret Norsk kulturskoleråd - Innlandet 

Terje Røe Styreleder terje.roe@hotmail.com 90678005 
Jertru Stallvik Nestleder jertru.stallvik@sel.kommune.no  48005605 
Anette Solberg Styremedlem anette.solberg@elverum.kommune.no 48277087 
Stein Halvorsen Styremedlem stein.halvorsen@asnes.kommune.no 41472123 
Gudbrand Heiene Styremedlem gudbrand.heiene@vestre-slidre.kommune.no 41335496 
Mali Hauen Styremedlem mali.hauen@tynset.kommune.no 91598315 
Anne Mette Mauseth Styremedlem anne.mette.mauseth@lillehammer.kommune.no  91697430 

     
Brede Vestby 1. vara brede.vestby@ringebu.kommune.no 48290415 
Per Inge Høiberg 2. vara per.inge.hoiberg@ostre-toten.kommune.no 95125070 
Ragnhild Aashaug 3. vara ragnhild.aashaug@tolga.kommune.no 97040929 

 
Forslag til vedtak: Legges frem uten vedtak 

 
 
SAK 21 - 2019  Styreinstruks 

Saksutredning: 
Sentralstyret vedtok sak 2018.48 6 (Desember 2018) en styreinstruks for alle fylkesstyrene.   
Vedlegg:  Styreinstruks 
  Norsk kulturskoleråds vedtekter 
 
Forslag til vedtak: Legges frem uten vedtak 
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SAK 22 - 2019  4 – års hjul med møteplan 

Alle fylkes- og regionavdelinger er bedt om å lage et kort oppsett over aktivitet i eget fylke/region 
over en 4 – fire – årsperiode slik at det kan lages et årshjul for hele organisasjonen. 
Vedlegg: utkast til 4-års hjul 
 

Forslag til vedtak:  
 
 

SAK 23 - 2019   Saker til Landsstyremøtet 2019 

Følgende saker til Landsstyremøtet 2019 gås igjennom: 
2019.06 A Fagplan film, animasjon og spillutvikling 
2019.06 B Politisk plattform 
2019.06 C Fremtidens kulturskole 
Vedlegg: Sakskart for Landsstyremøtet 2019 
 
  Forslag til vedtak:  
 
SAK 24 – 2019   Kommunebesøk høsten -19  

Saksutredning: 
Ett av virksomhetsmålene (pkt. 1.1.1) i Virksomhetsplanen er å  

«Være premissleverandør for regjering, KS og andre myndigheter i saker som omhandler kulturskole» 
Innlandet har satt som en regional handling til dette (pkt. 1.1.1.3 b)) å gjøre kommunebesøk ved behov.  
 
Det er laget en oversikt over kommunene i Innlandet, og antydet hvilke kommuner som bør besøkes. 
Vedlegg: Oversikt over kommuner til kommunebesøk 
   

Forslag til vedtak: 
    
 
SAK 25 – 2019   Oppfølging av regionale team 

Saksutredning: 
Årsmøtet 2019 sak 4.2: 
 
 SAK: Samarbeidsarenaer 

Norsk kulturskoleråd Innlandet består av 48 kommuner. For å sikre at alle kulturskolene deltar i 
utviklingsarbeidet, foreslår styret at det prøves ut samarbeidsarenaer mellom kommunene fortrinnsvis 
etter mal frå den nye fylkeskommunens regioninndeling. 
Årsmøtets vedtak: Det prøves ut samarbeidsarenaer mellom kommunene fortrinnsvis etter mal frå den 
nye fylkeskommunens regioninndeling. 

 
   

Forslag til vedtak: Styret utarbeider en struktur for de regionale teamenes møteplan for å 
sikre framdrift i årsmøtevedtaket. 
 

 
 
SAK 26 – 2019   Behandling av søknad 

Bakgrunn: 
Rektorene i kulturskolene i Elverum og Skjåk/Lom har sammen søkt om støtte til en studietur til Leeds for å se 
på hvordan utvalgte grunnskoler jobber systematisk med å styrke de praktisk estetiske fagene. De ønsker å 
hospitere på disse skolene og følge undervisningen over flere dager, samt snakke med både elever, lærere, 
foreldre og kunstpedagogene på skolene. I etterkant av turen stiller de seg til rådighet for å holde foredrag og 
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dele den kunnskapen og de erfaringene de har fått fra turen. 
De søker om kr. 15 000,- til sammen. 
  
Vedlegg: Søknad fra Anette Solberg og Oddrun Kvalheim  
  

Forslag til vedtak: 
Styret er positive til tiltaket, men jobber for å bidra til at pengene skaffes nasjonalt 

 
 
SAK 27 – 2019   Ledersamling Oslo 21. – 22.11.19 

Saksutredning: 
Norsk kulturskoleråd Hedmark og Oppland har årlig hatt en av ledersamlingene i Oslo. Årets siste ledersamling 
finner sted 21. – 22. november 2019 på Scandic Vulkan, Oslo. Innhold er ikke satt ennå, men i henhold til 
virksomhetsplanen er noen av forslagene: 

 Politisk plattform v/ Ole Jakob Nedrebø 
 Budsjettarbeid – et tema til de regionale teamene 
 Inkludering 
 Forskningsarbeid 
 Sosiale medier, omdømmearbeid 

 
Forslag til vedtak: Legges fram uten vedtak 

 
 
SAK 28 – 2019   Strykeseminar – og andre fagseminar/ fagdager 

Saksutredning: 
Siden 1998 har Oppland arrangert strykeseminar for elever tilknyttet kulturskolene i Oppland. Hedmark har 
arrangert siden 2010. Dette har vært en sterk tradisjon i begge fylker. Instruktørene er lærere fra kulturskolene. 
Det varieres hvor seminarene legges, men det går stort sett på rundgang mellom strykemiljøene.  
I 2019 ble det søkt om støtte fra Hedmark og Oppland fylkeskommune om et felles strykeseminar, men vi fikk 
avslag fra Hedmark. Norsk kulturskoleråd Oppland har de siste årene hatt en fast avtale med fylkeskommunen 
om støtte til IYSO Bremen og strykeseminar, og dette står ved lag i år. Støtten er på kr. 75 000,- totalt: kr. 
40 000,- strykeseminar, kr. 35 000,- IYSO. 
 
Lillehammer kulturskole stiller som vertskap for strykeseminaret høsten -19.  
 
I forbindelse med regionreformen vil den faste avtalen med Oppland fylkeskommune opphøre.  
Hvordan forholder styret seg til det?  Er det tid for å gi andre faggrupper et tilbud? 
 

Forslag til vedtak: 
 
 

SAK 29 – 2019   Rådgivers rapport - orienteringssaker 

Saksutredning: 
Med bakgrunn i sak 2018.48 6 Styreinstruks (Sentralstyret), skal rådgiver forelegge en skriftlig rapport 
på hvert styremøte i egen sak. Rapporten skal være kort, konsis og aktuell. Den skal inneholde 
informasjon om hvor vi er i prosessen i forhold til vedtak i organisasjonen, og andre oppgaver 
rådgiver har jobbet med i siste perioden.  
 
Kvartalsvis: Regnskap og nøkkeltall, herunder egenkapitalovervåking 
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LEDELSE AV PROSESSER, LAP 1 – INNLANDET:   Virksomhetsplanen pkt. ? 

I samarbeid med Høgskolen i Innlandet, INN, og Lederskap A/S ønsker Norsk 
kulturskoleråd å igangsette et lederutviklingsprogram kalenderåret 2020.  
 
Programmet: 
Ledelse av prosesser 1 (LAP 1) er samlingsbasert med 6 samlinger på totalt 12/13 
dager, 30 studiepoeng på masternivå.  
Fokus vil være på å: 
Se, lese, analysere og håndtere ulike utfordringer i hele organisasjonen og i forhold til 
omgivelsene. 
Utvikle autoritet og identitet i egen lederrolle. 
Utvikle kunnskaper om, holdninger til og ferdigheter i å etablere og lede 
hensiktsmessige arbeidsprosesser med vekt på samhandling og kompetansedeling. 
Utvikle evne til å håndtere uforutsigbare situasjoner. 
Utvikle lederstrategier for endrings-, omstillings- og fornyelsesprosesser. 
Programmet tar utgangspunkt i deltakernes utfordringer i egen arbeidsorganisasjon 
og forfølger dette gjennom hele studiet i organisering og innhold. 
Studiet avgrenser seg fra tradisjonelle administrative oppgaver. 

 
Lederne i Innlandet inviteres til å delta på samlingen.  
Vedlegg: Flyer for LAP 1  
 
 
International Youth Symphony Orchestra (IYSO) – Bremen Virksomhetsplanen pkt. 2.3.1 
Oppland har i mange år sendt ungdom til deltagelse i IYSO – et orkester med medlemmer fra hele 
verden. Årets samling er 2. – 14. oktober 2019. Dirigent er Martin Lentz. 

 
Årets program består av disse verkene: 

 Peteris Vasks „Lauda“ Withold Lutoslawski  
 Cello Conerto solois: Tanja Tatzlaff  
 Gustav Mahler Symphony No. 1 

Vedlegg: Invitasjon fra IYSO  
 
 
Ungdommens Musikkmesterskap (UMM) – regionalt.   Virksomhetsplanen pkt. 2.1.3.3 
Arrangeres på Lillehammer kulturskole 09.11.19. 

 
Ungdommens Musikkmesterskap er et mesterskap i fremførelse av klassisk musikk for 
alle under 23 år. 
 UMM arrangeres av Norsk kulturskoleråd, Musikkpedagogene Norge og  
Norges Musikkorps Forbund i samarbeid med Norges musikkhøgskole.  
  
Det arrangeres mesterskap både regionalt og nasjonalt. Det er konkurranseklasser både 
for solister og kammermusikkgrupper.. 
  
Disipliner 
Piano 
Messinginstrumenter 
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Treblåserinstrumenter 
Slagverk 
Fiolin/bratsj 
Cello/kontrabass 
Sang 
Gitar 
Åpen klasse (harpe, kirkeorgel og akkordeon) - nytt fra 2018/2019 
Kammermusikkgrupper 

  
DUK-samlinger:      Virksomhetsplanen pkt. 2.1.2.4 b) 
Norsk kulturskoleråd har en samarbeidsavtale med Den kulturelle skolesekken (DKS) og Ung kultur 
møtes (UKM). Høsten -18 ble det gjennomført en samling for kontaktpersoner innen DKS og UKM, og 
kulturskolerektorene i Hedmark og Oppland – fordelt på 2 samlinger. Dette ble kalt en DUK-samling.  
I henhold til Virksomhetsplanen pkt. 2.1.2.4 b) avholdes samlingen på nytt høsten – 19. Planleggingen 
er iverksatt.  
 
Drømmestipendet: 
Drømmestipendmottakerne fra Hedmark og Oppland har sin utdeling i kommunene med 
lokalpolitikere og representanter fra Norsk Tipping og/eller Norsk kulturskoleråd Innlandet tilstede.  
Vedlegg: 
Oversikt over vinnere og utdelingsinformasjon 
 
 
SAK 30 – 2019   Eventuelt 

  Forslag til vedtak:  
 
 


