
 

Protokoll fra styremøte nr. 01/2020 i 
Norsk kulturskoleråd Vestfold Telemark    
 
Dato:  Fredag 24.01.2020 
Tid:   10.00 – 15.00 
Sted:  Skien kulturskole 
 
Til stede: 
Leder:    Pia Vang 
Styremedlem:  Siri Gythfeldt 
Styremedlem:  Øystein Sandtrø 
Styremedlem:  Maja Foss Five 
Styremedlem:  Åshild N. Isaksen 
Styremedlem:  Cedomir Popadic 
Varamedlem:   Marianne Gärtner Ous 
 
Administrasjonen:  Knut Øverland 
 
Saker:  
 
Sak 01/2020  Godkjenning av innkalling og sakliste    

  
Sak 02/2020  Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte  
 
Sak 03/2020  Politisk arbeid:  
              - høring, organisasjonens politiske plattform 
              - møte med stortingsbenken våren 2020 
              - Norsk kulturskoleråds styringsmodell, rutiner rundt  
      forberedelse og etterarbeid av landsstyremøter, 
       innspill til Larsenutvalget – avsendt brev  
 
Sak 04/2020  Virksomhetsplan for Norsk kulturskoleråd Vestfold Telemark 
 
Sak 05/2020  Faglig oppdatering/informasjoner  
     
Sak 06/2020  Økonomi 
 
Sak 07/2020  Valg til landstinget i 2020 
 
Sak 08/2020  Eventuelt 
 
 
 
 



SAKER TIL BEHANDLING 
Sak 01/2020  Godkjenning av innkalling og sakliste   

 
 Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.  

  
 
Sak 02/2020  Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte  

 
Vedtak: Protokoll fra forrige styremøte godkjent. 

 
 
Sak 03/2020  Politisk arbeid  
                                        
    A) Høring, organisasjonens politiske plattform 
 
            Vedtak: Vi sender ikke dette ut på høring til kommunene. Styreleder tar kontakt  
      med andre fylkesavdelinger for å fremme våre synspunkter.   
 
                 
    B) Møte med stortingsbenken 
      
                                           Vedtak: Vi løfter departementstilhørigheten opp som nasjonal sak inn til  
          sentralleddet. Vår regionale sak blir Kulturskolen som inkluderingsarena.  
          AU arbeider videre med dette sammen med Maja.  
         
 
    C) Norsk kulturskoleråds styringsmodell, rutiner rundt forberedelse og  
          etterarbeid av landsstyremøter, innspill til Larsenutvalget.  
          Svarbrev er sendt.  
     
  
Sak 04/2020  Virksomhetsplan for Norsk kulturskoleråd Vestfold Telemark 
 
   Vedtak: Virksomhetsplanen ble vedtatt med de endringer som kom frem i  
      møtet. 
 
Sak 05/2020  Faglig oppdatering/informasjoner:  

o Tildelingsbrev UDIR 
o Kulturskolebanken i ny drakt og nytt innhold 
o Årets kulturskolekommune, kriterier og prisens fremtid/status 

• Vi jobber med dette på neste møte 

• Knut gir beskjed til sentralleddet at avvikling kan skje først om en stund. 
Kan ikke skje i år pga forventninger hos de som har jobbet med dette i flere 
år 

o Fagseminar om kunnskapsgrunnlaget 
o Departementstilknytning for kulturskolen  
o Universitetskulturskoler/konferanse 

     
  
Sak 06/2020  Økonomi 
     
     Vedtak: 
      Vedrørende bruk av egenkapital, så tar vi dette opp på neste styremøte.  
    Vi spør rektorene hvilke behov de har for utviklingsmidler. 

https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2020/januar/udir-oppdrag
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2020/januar/nye-kulturskolebanken-apnet-pa-2020s-forste-dag
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2019/desember/foreslar-a-flytte-kulturskoleloven-fra-opplaering-til-kultur#kommentar
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2020/januar/universitetskulturskoler


    Vi sjekker også hva vi formelt må gjøre for å kunne bruke egenkapitalen.  
     Styret tar foreløpig regnskap for 2019 til orientering. 
 
Sak 07/2020  Valg til landstinget i 2020  
 

Vedtak: 
  Katrine Kleveland og Elisabeth Holien, Bjørn Rudborg, Truls Sanaker er  
    aktuelle kandidater til sentralstyret. Vi spør Truls Sanaker og Elisabeth Holien  
   først. Vi spør Bjørn Rudborg angående verv i kontrollkomiteen. 
   

 
Sak 08/2020  Eventuelt 
    Ingen saker.  
 
 
 
Sandefjord 28.01.2020 
 
Styreleder Pia M. Vang (sign.) 
 
 

 


