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Fylkesstyret, Norsk kulturskoleråd - Agder: 
Leder: Sjur Høgberg 

Nestleder: Torunn Charlotte Nyberg 

Styremedlem: Anita Skogen 

Styremedlem: Kari Matti Tamper 

Styremedlem: Martha Marita Hansen 

1. varamedlem: Mark Candasamy 

  

Fra administrasjonen: 
Rådgiver: Jo Eskild 
  

  

Forfall: 

 

 

 

 

Saksliste 
 

2021.07 Godkjenning av innkalling og sakliste ....................................................................................... 3 

2021.08 Referatsaker: Rådgivers rapport og Regnskap/økonomi .......................................................... 3 

2021.09 Talent Sør videre ....................................................................................................................... 3 

2021.10 Organisering av regionalt utviklingsarbeid, Agder .................................................................... 3 

2021.11 Plan bruk egenkapital felles Agdertiltak .................................................................................... 3 

2021.12 Plan og innhold felles aktiviteter Agder fram mot årsmøte 2021 ............................................. 4 

2021.13 Arendalsuka 2021 ...................................................................................................................... 4 

2021.14 Cutting Edge kulturskoler – forskningskonferanse UiA 6. – 8. oktober .................................... 4 

2021.15 Evaluering, ledersamling 8. januar ............................................................................................ 4 

2021.16 Gjennomgang saker hovedstyremøte, 17. februar ................................................................... 4 

Sak til eventuelt: ...................................................................................................................................... 4 

2021.17 Nettrettigheter, streaming og nettpublisering kulturskolekonserter ....................................... 4 

 

 

  



Saksliste           Side 3 

2021.07 Godkjenning av innkalling og sakliste  
Vedtak: 

Innkalling og sakliste godkjent 

Styret mener det er tilstrekkelig at sakspapirer for styremøtene sendes ut senest 1 uke før møtet 

finner stede. 

2021.08 Referatsaker: Rådgivers rapport og Regnskap/økonomi 
Vedtak: Tas til orientering. 

 

2021.09 Talent Sør videre 
 
Vedtak: 

1. Det søkes en løsning der Talent Sør utvider sitt nåværende 3-årige prosjekt med ett år – ut 

skoleåret 2021/22. Talent Sørs virksomhet drives for skoleåret 2021/22 på samme måten 

som tidligere år.  

2. Dersom det kommer økt økonomisk støtte fra fylkeskommunen for 2022, vil desentralisert 

undervisning prioriteres.  

3. Talent Sørs drift videre, tas opp på fylkesavdelingens årsmøte i oktober i forbindelse med 

saken om generell driftsmodell for regionalt utviklingsarbeid innenfor kulturskolefeltet. 

Leder for Talent Sør bes legge frem en vurdering om opplegget skoleåret 2021/22 kan 

suppleres med e-læring, slik at deltakere med stor reiseavstand til Kristiansand kan ha færre 

fremmøter til Talent Sørs undervisning.  

4. Tilbudets omfang skoleåret 2021/22 tilpasses det tilskuddet man mottar fra Kristiansand 

kommune, fylkeskommunen, UiA og Norsk kulturskoleråd Agder. 

 

2021.10 Organisering av regionalt utviklingsarbeid, Agder 
 
Vedtak:  

1. Styret oppretter et arbeidsutvalg med representanter fra kulturskolene som ser på 

organisering av regionalt utviklingsarbeid.  

Disse forespørres å sitte i utvalget: Åse Løvland (Froland), Elisabeth Christiansen (Øst i 

Agder), Ragnhild Maria Sandvik (Flekkefjord), Helga Jacobsen (Bykle) Sjur Høgberg 

(Kristiansand), Ingunn Olsen Høgetveit (koordinator, Talent Sør) 

Sekretær: Jo Eskild (rådgiver/koordinator Stryk på Sørlandet). 

 

2. Styrets AU utarbeider mandat for arbeidsgruppa. Mandatet skal peke fram mot sak på 

årsmøtet i Norsk kulturskoleråd 15. oktober 2021. 

 

2021.11 Plan bruk egenkapital felles Agdertiltak 
 
Vedtak:  
Midlene søkes brukt til etablering av en ny fast samarbeidsstruktur. 
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2021.12 Plan og innhold felles aktiviteter Agder fram mot årsmøte 2021 
 
Vedtak:  
Vedtatte datoer lagt inn i Årshjul 2021 
 
 

2021.13 Arendalsuka 2021 
 
Vedtak: Styret utnevner arbeidsgruppe, Arendalsuka 2021: Martha Hansen (styremedlem/rektor 
Arendal), Jo Eskild (rådgiver). Gruppa står fritt til å utnevne flere til arbeidsgruppa. 
Arbeidsgruppa holder styret orientert om arbeidet og utarbeider forslag til hvilke satsinger Norsk 
kulturskoleråd Agder skal ha under uka.  
 
 

2021.14 Cutting Edge kulturskoler – forskningskonferanse UiA 6. – 8. oktober 
 
Vedtak:  
Ansvarlige for videre oppfølging: Anita Skogen og rådgiver. 
Styret ønsker å sende signal: Vi er takknemlig for at konferansen er lagt til Agder, men ser det 
problematisk at tidspunkt er lagt til Agders høstferieuke som er de kulturskoleansattes 
avspaseringstid. 

 

2021.15 Evaluering, ledersamling 8. januar 
 
Vedtak: Tas til orientering 
 
 

2021.16 Gjennomgang saker hovedstyremøte, 17. februar 
 
Vedtak: Sakskart ikke klart før 3.02. Sendes pr epostsirkulasjon. 
 

Sak til eventuelt: 

2021.17 Nettrettigheter, streaming og nettpublisering kulturskolekonserter 
 

Vedtak:  

For tradisjonelle konserter har Norsk kulturskoleråd en rammeavtale med Tono som dekker de fleste 
lokale konsertproduksjoner der det er fysisk fremmøte. Det er ønskelig at Kulturskolerådet både 
lager en veileder for nettpublisering og har rammeavtale med Tono og andre rettighetshavere, også 
når det gjelder nettpubliserte konserter og forestillinger. Veiledningen bør inneholde både råd om 
tekniske løsninger, publiseringsplattformer og rettighetsproblematikk. 
 
Fylkesstyret i Agder ber om Kulturskolerådet administrativt utreder sak til hovedstyret, Norsk 
kulturskoleråd.  
 

https://norskkulturskolerad.sharepoint.com/:w:/r/sites/Norskkulturskolerd-Agder/Delte%20dokumenter/Agder%20-%20styret/2021%20Styredokumenter%20Agder/%C3%85rshjul%20-%20Agder%202021.docx?d=wa81e92163aaa4f2ca34a6476c752c750&csf=1&web=1&e=gDBcPA

