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2021.14 Godkjenning av innkalling og saksliste  

Vedtak 

Innkalling og saksliste godkjennes.  

 

2021.15 Godkjenning av protokoll 

Vedtak 

Protokoll fra styremøte 2021.01 godkjennes.  

 

2021.16 Referatsaker 

Vedtak 

Referatsakene, herunder rådgivers rapport og økonomirapport, tas til orientering. Arbeidsgruppen 

for årsmøte og lederkonferanse fremla en forespørsel om å bytte datoer tilbake til opprinnelig 

oppsett, og styret tar dette til følge.  

 

 

2021.17 Stortingsmelding – veien videre 

Vedtak 

Styret tar gjennomgang av regionale implikasjoner til orientering.  

 

2021.18 Avvikling av akkumulert egenkapital 

Vedtak 

Styret vedtar at akkumulert egenkapital skal avvikles gjennom to hovedsatsingsområder;  

 

a) En satsing på mangfold i kulturskolens kjerneaktivitet. Fylkesavdelingen skal igangsette et arbeid 

for å kartlegge og bidra til å styrke denne dimensjonen ved regionens kulturskoler.  

 

b) En ytterligere styrking av fylkesavdelingens satsing på faglige nettverk for pedagoger. Eksisterende 

nettverk skal styrkes, og nye nettverk etableres.  

 

Styret ber arbeidsutvalget ved rådgiver om å ferdigstille planen i tråd med diskusjonene på 

styremøtet.  

 

2021.19 Virksomhetsplan frem mot årsmøtet 

Vedtak 

Norsk kulturskoleråd Oslo og Viken prolongerer den regionale virksomhetsplanen á mai 2020 frem til 

årsmøtet høsten 2021. Eksisterende tiltak med høy relevans til strategi 2032 prioriteres høyest, i den 

grad prioriteringer må foretas.  
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2021.20 Saker til årsmøtet 

Vedtak 

Styret ber arbeidsutvalget jobbe videre med årsplan, basert på de drøftinger styret har gjennomført. 

Dette gjelder også eventuelle saker til årsmøtets sak 4.  

 

2021.21 Politisk arbeid 

Vedtak 

Styret tar saken til orientering.  

 
 

2021.22 Intensjonsavtale med UiA  

Vedtak 

Styret tar saken til orientering.  

 

2021.23 Eventuelt  

Vedtak 

Styret tar sak om konsekvens av ny medlemskontingent fra Østfold til orientering, og saken følges 

opp på neste styremøte.  
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