
   
 

   
 

PROTOKOLL 

Norsk kulturskoleråd 
Rogaland 

 

Fylkesstyremøte 2021-01 

Fredag 2. februar 2021 kl. 10.00-14.00 

Digitalt møte på Teams 

 

I koronatiden jobber kulturskolenes lærere og ledelse hardt for  

å finne løsninger og alternativer til vanlige konserter og forestillinger. 

De unge strykerne fra Aspirantorkesteret i Sandnes kulturskole skapte julestemning digitalt en kveld 

før jul              Uten publikum i salen, men liveopptaket lå ute i to uker på deres facebook-sider. 
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Til stede: 
Leder   Kirsten Jæger Steffensen 
Nestleder  Anders Berglund 
Styremedlem  Camilla Nordhagen 
Styremedlem  Hans Widerøe 
Varamedlem  Svein Tengesdal 
 
Administrasjonen: 
Rønnaug Rummelhoff Bakke, rådgiver/styresekretær 

Meldt forfall: 

Ragnvald Wernøe, styremedlem 
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2021.01 Godkjenning av innkalling og sakliste 

 
Saksdokumenter:  
 

Innkalling 
Sakliste  
 

  

Vedtak 

Saken er godkjent 

2021.02 Godkjenning av protokoll 
 

Saksdokumenter:  
 

Protokoll 2020-07  
 

  

Vedtak 

Saken er godkjent 

2021.03 Referatsaker 

 
Saksdokumenter:  
 

Referatsak 1 rådgivers rapport 
Referatsak 2 regnskap pr 31.12. 2020 

 

Vedtak 

Styret tar saken til orientering. 

 

2021.04 Årsmøte 2021 
 
Saksdokumenter: 
Årsmøtedokument 
2019 
 

 

Larsenutvalgets 
rapport med 
vedtekter vedtatt 
2020 
 

 

Vedtak 

Konferansedag onsdag 4. november, årsmøtedag torsdag 5. november 

Styret godkjenner saken og iverksetter arbeidet med avtalene gjort i møtet. 

https://kulturskoleradet.no/lokale-sider/rogaland/rogaland-dokumentarkiv/filter
https://kulturskoleradet.no/lokale-sider/rogaland#%C3%85rsm%C3%B8tedokument
https://kulturskoleradet.no/lokale-sider/rogaland#%C3%85rsm%C3%B8tedokument
https://kulturskoleradet.no/om-oss/sentrale-dokument/larsenutvalgets-rapport
https://kulturskoleradet.no/om-oss/sentrale-dokument/larsenutvalgets-rapport
https://kulturskoleradet.no/om-oss/sentrale-dokument/larsenutvalgets-rapport
https://kulturskoleradet.no/om-oss/sentrale-dokument/larsenutvalgets-rapport
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2021.05 Plan for egenkapitalen i fylkesstyret i Rogaland 
 
Vedtak 

Det settes ned ei gruppe for å involvere alle deltakere i ledersamlingen 19. februar. 

Planen for egenkapital bearbeides og sluttføres på neste styremøte. 

 

2021.06 Videreutvikling av ballett-programmet i Rogaland 
 
Vedtak 

Fylkesstyret støtter initiativet og ambisjonen, og kan gjerne bidra med en skriftlig støtteeklæring. 

Rådgiver i fylket kan bidra på møter etc sammen med sentral repr. fra NKR 

 

2021.07 Nasjonal konferanse i dans 
 
Vedtak: 
Fylkesstyret i Rogaland ser behovet for en slik nasjonal konferanse og støtter ideen.  
Styret vil bidra aktivt i igangsettingen av arbeidet til en slik konferanse.  
Styret ønsker å ta initiativ til en arbeidsgruppe med relevante aktører regionalt. 

 

2021.08 Ledersamling fredag 19. februar 2021 
 

Agenda: 

Styret anbefaler alle å melde seg på webinar Cutting Edge kl. 10-11:30 

 

Vanlig ledersamling kl. 12.00 – 14.00 

Godt nytt 

Gruppearbeid på plan om egenkapitalen 

Invitere Torkel Øien, Kulturskolerådet og KS: Snakke om rapporten og invitere til pilotprosjekt i 

Fremtidens kulturskole  

Nytt fra oven ved rådgiver. 

Rundebord 

Ansvar: 

Rønnaug sender ut invitasjon til ledersamlingen. 
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Rønnaug spør om Torkel kan bidra. 

Arbeidsgruppa for gruppearbeidet innleder om egenkapitalen 

Vedtak  
Styret tar saken til etterretning, og iverksetter arbeidsfordeling som avtalt i møtet. 

2021.09 Hovedstyret i Kulturskolerådet 17. februar 2021 
 
Vedtak 

Styret tar saken til orientering. 

2021.10 Eventuelt 
 

- Ønsker fysisk styremøte neste gang 9. mars 

- Hva er rollen til norsk kulturskoleråd i UKM? Finnes det en avtale som forplikter Norsk 

kulturskoleråd? Rådgiver sjekker opp. 

 

Vedtak 

 

Styret tar saken til orientering. 

***** 

 

 

 

Neste styremøte er tirsdag 9. mars kl. 10.00- 14.00 


