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Saksliste          Side 3 

2021.12 Godkjenning av innkalling og saksliste  

Forslag til vedtak  

Innkalling og sakliste godkjent 

 

2021.13 Godkjenning av protokoll 

Forslag til vedtak 

Protokoll styremøte 2021.01 godkjent 

2021.14 Referatsaker 

Forslag til vedtak 

Økonomirapport og rådgivers rapport tatt til orientering. 

 

2021.15 Hovedstyremøte 

Forslag til vedtak 
Saker til hovedstyremøte tatt til orientering 

 

2021.16 Fylkesårsmøte 2021 5. november 

Forslag til vedtak 
Styret vedtar at 4. november ønskes brukt til fagdag for ledere med tema planarbeid og strategisk 
politisk jobbing og språk. Styret vedtar også en fagdel i forkant av årsmøte 5. november med tema 
bolk 3 med Fremtidens kulturskole. 
 

2021.17 Stortingsmeldinga og fordypning 

Forslag til vedtak 
Stortingsmeldinga blir tatt til orientering, og vi avventer behandling i Stortinget. Vår nedsatte 
arbeidsgruppe om fordypning settes på vent til Norsk kulturskoleråd har kommet i gang med 
nasjonalt arbeid med modeller og gjennomføringsform. Hvis vår søknad til Møre og Romsdal 
fylkeskommune resulterer i tilskudd til fordypningsarbeid, aktiveres gruppa igjen. Rådgiver 
informerer gruppa om dette. Styret ønsker også oversikt over søknad til MDD-linjene i Møre og 
Romsdal 
 

2021.18 Regionarbeid i Møre og Romsdal 

Forslag til vedtak 
Styret understreker at arbeidet som gjøres i regionene er viktig, og ønsker oversikt fra alle regioner 
om aktivitet og status. Rådgiver kaller inn Julianne Hauge, Torbjørn Larsen og Randi Anita Dale til 
møte om regionarbeidet. 
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2021.19 Ledersamling i mai 

Forslag til vedtak 
Styret vedtar å arrangere digital ledersamling fredag 21. mai med tema Fremtidens kulturskole. 
Torkel Øien innleder. Rådgiver lager invitasjon. 

2021.20 Årsmelding 2020 

Forslag til vedtak: 

Årsmelding for 2020 godkjennes med endringer/rettinger som kom fram i møtet. 

2021.21 Plan for bruk av egenkapital 

Forslag til vedtak: 
Plan for bruk av egenkapital godkjennes og sendes Gunn Otnes 
 

2021.22 Møteplan 

Forslag til vedtak 
Neste styremøte er 27.-28. mai fra lunsj til lunsj. Rådgiver og AU bestemmer sted. 
 
 
Ref. 
Ingolf Dragset 
Rådgiver. 
 

 


