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2020.01 Godkjenning av innkalling og sakliste
Vedtak:
Innkalling og sakliste godkjennes.

2020.02 Godkjenning av protokoll 2019-06
Vedtak:
Protokoll godkjennes.

2020.03 Rådgivers rapport
Vedtak:
Styret tar rådgivers rapport til orientering.
Styret ønsker å legge et styreseminar i Skjåk våren 2020 for å bli kjent med hvordan et
interkommunalt samarbeid om drift av kulturskole fungerer.

2020.04 Møte med Stortingsbenkene
Vedtak:
Styret jobber videre med fylkets sak på styremøte 2020-03 med følgende punkter som
utgangspunkt:
-

-

Viktigheten av å beholde kulturskolens lovparagraf under oppvekst, og ikke under kultur.
Samarbeid med grunnskolen:
Løfte fram gode eksempler på kulturskoler som jobber godt tilknyttet grunnskolen:
o Kulturskolene i Fjellregionen, spesielt Tolga
o Andre
Offentlig Phd. står oppnevnt i Strategien «Skaperglede, engasjement og utforskertrang».
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2005.05 Politisk plattform og regionale team
Vedtak:
Innspillene fra de regionale teamene følges opp ved at rådgiver lager en oppsummering
som presenteres styret. Oppsummeringen videreformidles til alle kommunene i
Innlandet.
Styret velger ut punkter fra oppsummeringen som jobbes videre med. Tiltak som det skal
jobbes videre bør i hovedsak være forankret i Virksomhetsplanen.
Dersom det er innspill som krever ekstra oppmerksomhet, vil disse få en konkret
tilbakemelding.

2020.06 Budsjett og nye muligheter
Vedtak:
Etter å i en årrekke ha gitt tilskudd til deltagelse i International Youth Symphony
Orchestra i Bremen, vil dette nå opphøre til fordel for støtte til andre aktiviteter.
Styret sender ut en henvendelse til kulturskolene og ber om en tilbakemelding på hva de
ønsker av faglig påfyll. Tilbakemeldingene tas tilbake til styret i styremøtet 2020.02
sammen med svar på søknad fra Innlandet fylkeskommune om økonomisk støtte.
Sammen vil dette beskrive hva som skal støttes og arrangeres av faglige aktiviteter i
2020.

2020.07 Styrets egenevaluering
Vedtak:
Saken utsettes til neste styremøte når flere av styremedlemmene er tilstede. Alle
styremedlemmene fyller ut vedlagte skjema og sender til Elin. Tilbakemeldingene brukes
som grunnlag for en egenevaluering i styremøte.
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2019.08 Eventuelt
Styreseminar i Lom og Skjåk
Styret planlegger et styreseminar i Lom og Skjåk på styremøte 2020-02, 25. – 26. mars
2020.
Politikere og administrative ledere inviteres inn i deler av møtet for å orientere om
erfaringene med utvikling og drift av en interkommunal kulturskole.
Saker som må tas opp:
•
•
•

Saker til Landsstyret 11. – 12. juni og Landstinget 22. – 23. oktober 2020
Styreevaluering
Annet

Saken tas opp til planlegging i AU
Vedtak: Legges fram uten vedtak
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