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2020.38 Godkjenning av innkalling  
Vedtak: 

Innkalling godkjennes.  

 

 

2020.39 Godkjenning av protokoll 2020.04  
 Vedtak: 

Protokoll godkjennes.  

 

 

2020.40 Rådgivers rapport  
Vedtak: 
Styret tar rapporten til orientering.  
 
       

2020.41 Økonomi  
Vedtak: 

Styret tar regnskapsrapporten til orientering.  

 

 

2020.42 Meldingssaker  
Vedtak: 

Styret tar meldingssakene til orientering, men gjør også et tilleggsvedtak knyttet til saken 

om dans- og teaternettverk:  

 

Arbeidet med å skape aktivitet i dans- og teaternettverket skal opprettholdes, og 

aktivitetene skal tilpasses pandemisituasjonen, for eksempel gjennom digitale tilbud.  

 

 

2020.43 Strategi/politisk dagsorden  
 Vedtak: 

Ingen saker 
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2020.44 Styrets møte- og aktivitetsplan 2021  
Vedtak: 

Foreslåtte møte- og aktivitetsplan for 2021 vedtas med én endring: Det skal 

gjennomføres fem styremøter i stedet for fire, og det femte styremøtet skal 

gjennomføres i siste halvdel av juni. Rådgiver finner dato og kaller inn styret.  

 

 

2020.45 MUNO – oppfølging av sak 2020.34  
Vedtak: 

Styret mener det ikke er grunnlag for å gå inn i et samarbeid med Musikkundervisningen 

Norge, og vedtar at denne saken ikke skal følges opp videre. Rådgiver gir MUNO beskjed 

om dette.  

 

 

2020.46 Ny landstingsperiode – hva skjer nå?  
Vedtak: 

Arbeidsutvalget i Norsk kulturskoleråd Oslo og Viken skal sette opp en oversikt over 

oppgaver og satsinger i regionen, og strategiområdet mangfold skal være høyt prioritert i 

regionens arbeid fremover.  

 

 

2020.47 Årsmøte 2021 + ledersamling 

Vedtak: 

Styret vedtar at den årlige regionale ledersamlingen avholdes i tilknytning til regionens 

årsmøte i 2021.  

 

 

2020.48 Regionalt fordypningsarbeid  
Vedtak: 

Norsk kulturskoleråd Oslo og Viken skal stimulere til dialog om fordypning i musikk på̊ 

tvers av relevante faginstanser og institusjoner i regionen, og - alene eller sammen med 

andre - ta en koordinerende rolle i det videre arbeidet.  

 

 

 



OSLO og VIKEN      

 

  

 

 

Ole Thomas Evensen 

leder 

   

 

Eli Engstad Risa 

nestleder  

   

 

 Anine Skou 

styremedlem 

  

 

 Arild Rønsen 

styremedlem 

 

Erlend Tynning 

Larsen 

styremedlem 

  

Espen 

Rønneberg-

Giertsen 

styremedlem 

  

 Åsmund 

Tvinnereim 

styremedlem 

 

Birgitte Magnus 

varamedlem 

 

Øyvind Lunde 

varamedlem 

2020.49 Styrets egenevaluering   
Vedtak: 

Som et resultat av styrets egenevaluering, vedtar styret at følgende områder og 

oppgaver skal ha høy prioritet i tiden fremover:  

 

- kommunikasjon, og synliggjøring av regionens aktivitet og arbeid 

- iverksetting av flere tiltak, i tråd med strategiske og økonomiske rammer og 

mulighetsrom 

- øke innflytelse i det nasjonale arbeidet, ved å komme tidligere og tydeligere på 

banen i relevante nasjonale prosesser 

 

 

2020.50 Eventuelt   
 

Sak om rettigheter 

 

Vedtak: 

Tidligere vedtak i sak om rettigheter skal følges ytterligere opp. Styret vedtar at regionen 

skal fremme forslag om tiltak mot nasjonalt nivå, som gjør rettighetsproblematikk og -

praksis mer oversiktlig for medlemmene.  
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