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VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2021 
  

I løpet av de siste årene har Norsk kulturskoleråd vært gjennom en omfattende utvikling. Dette 

har bidratt til at kulturskolen har blitt satt tydelig på det nasjonale kartet. Dette blir synliggjort 

gjennom den tilliten organisasjonen vises, spesielt av Kunnskapsdepartementet. I tillegg har 

samarbeidet og dialogen med KS (kommunesektorens organisasjon) og Utdanningsdirektoratet 

(Udir) blitt satt i system, slik at Kulturskolerådet nå er en viktig og naturlig premissleverandør og 

samtalepartner når det gjelder både kulturskoleutvikling og utvikling av barn- og unges 

oppvekstsvilkår generelt. 

 

Når årsmøtene til fylkesavdelingene nå er i gang er det svært givende å oppleve det arbeidet 

som gjøres rundt i landet. Vi jobber sammen som en helhetlig og fremoverlent organisasjon. 

Dette gjør meg optimistisk i forhold til å utvikle og fremme kulturskolen plass i kommunenes 

tjenesteportefølje, spesielt med blikk på fremtidens kulturskole. 

 

Det er fremdeles en vei å gå til at vi kan si at vi har «Kulturskole for alle», men slik Norsk 

kulturskoleråd tar tak gjennom hele organisasjonen ligger alt til rette for at vi kan komme 

nærmere målet. Med Norsk kulturskoleråds strategi 2032 «Med kulturskolen inn i fremtiden» som 

det sentrale styringsdokumentet skal vi i fellesskap stå på for å løfte kulturskolelandet videre. 

Jeg ønske alle lykke til med årsmøtet! 

 

 
 

 

Morten Christiansen 

Direktør 

Norsk kulturskoleråd 
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KJØREPLAN FOR TROMS, FINNMARK OG SVALBARDS ÅRSMØTE 2021 
 

Klokka Hva Hvem 

Torsdag 28. oktober   

11:30 Lunsj  
13:00 Velkommen 

 
Hilsen fra styreleder i Norsk kulturskoleråd 

Hvem? 
 
Helga Pedersen 

13:15-14:30 Sak 1 til sak 6  

14:30-14:45 Pause  

14:45-16:00 Sak 6 til sak 9  

16:00 Møteslutt  
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Sak 5 Innkomne saker 
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Sak 7 Tilleggskontingent 
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Sak 9 Årsmøtet velger for kommende periode: 

Etter innstilling fra valgkomiteen:  

Sak 9.1 Medlemmer til fylkesstyret:  

Sak 9.1.1 Leder  
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SAK 1 – KONSTITUERING 
 

Til årsmøtet  

1.1. Godkjenning av fullmaktene 
Saksordfører: Pål Jentoft Johnsen 

Norsk kulturskoleråds medlemmer i fylket har meldt sine delegater til årsmøtet 2021 i henhold til 

vedtektene. 

Styrets innstilling til årsmøtet:  

Årsmøtet består av i alt 25 delegater med godkjente fullmakter. 

Saksdokument: delegatlisten på neste side. 

 

  

  

https://www.kulturskoleradet.no/om-oss/sentrale-dokument/vedtekter
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DELEGATLISTE

 

 

Kommune Navn Tittel Delegat nr Observatør nr 

Alta Bjørn Roald Mikkelsen Kulturskolerektor 1  

Balsfjord Roy Hansen Enhetsleder 2  

Bardu Gro Bjerregaard Rektor 3  

Berlevåg Siri Ravna Leder for kulturskolen 4  

Dyrøy Trine Strand Enhetsleder kultur 5  

Hammerfest Eirihn Keuer Virksomhetsleder 6  

Harstad Johannes Fauchald Kulturskolerektor 7  

Harstad Eskil Remme Kleven Politiker 8  

Lavangen Hans-Erik Børve Kulturskolerektor 9  

Lebesby Unni Esp Kulturskoleleder 10  

Loppa Siw Jensen Administrativ leder for kulturskolen 11  

Lyngen Bård Ringbakken  12  

Nordkapp Per-Inge Mauno Jensen Kulturskolerektor 13  

Nordreisa Johanne Båtnes Virksomhetsleder kultur 14  

Senja Cato Simonsen Virksomhetsleder 15  

Storfjord Line Sørum Kulturskolerektor 16  

Sør-Varanger Per Anders Store Enhetsleder 17  

Tromsø Torbjørn Ingvaldsen Kulturskolerektor 18  

Tromsø Anni Skogman Nestleder kultur- idretts- og friluftsutvalget 19  

Tromsø Ulla Hansen Avdelingsleder 20  

Vadsø Arne Leikvoll  21  

Vadsø André Kvernhaug  22  

Fylkesstyret Pål Jentoft Johnsen Styreleder 23  

Fylkesstyret Andreas Hoffmann Styremedlem 24  

Fylkesstyret Sally Parkinson Varamedlem 25  

Observatører     

Norsk kulturskoleråd Kjellaug Kornstad Rådgiver  1 

Tromsø Tor Hjalmar Rubach   2 

Salangen Bjarne Dahlberg   3 
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Til årsmøtet  

1.2. Valg av tre representanter til tellekorps 
Saksordfører: Pål Jentoft Johnsen  

Styrets innstilling til årsmøtet:  

1 Line Sørum, Storfjord 

2 Sally Parkinson, Tromsø 

 

velges som representanter til tellekorps på årsmøtet. 

 

 

Til årsmøtet  

1.3. Valg av to møtedirigenter 
Saksordfører: Pål Jentoft Johnsen 

 

Styrets innstilling til årsmøtet:  

1 Anni Skogman, Tromsø 

 

 

velges som møtedirigent på årsmøtet. 
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Til årsmøtet  

1.4. Valg av to referenter 
Saksordfører: Møtedirigentene. 

 

Styrets innstilling til årsmøtet:  

1 Kjellaug Kornstad, rådgiver Norsk kulturskoleråd 

2 Gro Bjerregaard, Bardu 

 

velges som referenter på årsmøtet. 

 

 

Til årsmøtet  

1.5. Godkjenning av innkalling 
Saksordfører: Møtedirigentene. 

 

 

Styrets innstilling til årsmøtet:  

Årsmøtet godkjenner innkallingen. 

 

 

Saksdokument: kopi av innkalling datert 01.07.21 på neste side 
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Til årsmøtet  

1.6. Godkjenning av forretningsorden for årsmøtet 
Saksordfører: Møtedirigentene. 

 

 

Styrets innstilling til årsmøtet:  

Årsmøtet godkjenner forretningsorden. 

 

Saksdokument: se forretningsorden på neste side 
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Forretningsorden 

1. Forhandlingene føres for åpne dører, dersom ikke årsmøtet fatter vedtak om annet. 
Vi viser til Norsk kulturskoleråds vedtekter §3.4.: 
 
Følgende har tale-, forslags- og stemmerett: 
• Godkjente delegater i alle saker. 
• Fylkesstyrets medlemmer i alle saker, unntatt ved behandling av årsberetning og regnskap.  
 
Følgende har tale- og forslagsrett: 
 • Leder av fylkesavdelingens valgkomite under valg. 
 
Følgende har talerett: 
• Fylkesrådgiver, men ikke i forbindelse med valg. 
• Årsmøtet kan gi talerett til hvem det måtte ønske. 
 
Man tegner seg til talerlisten ved å vise nummertegn. Talerne skal tale fra dertil bestemt 
plass i salen. 
 

2. Dirigenten kan med årsmøtets godkjenning fastsette maksimal tid for innlegg.  
Det er anledning til å be om replikk. Replikk er et kort innlegg for å oppklare uklarheter eller 

korrigere misforståelser i siste talers innlegg. Replikk skal avvikles før man går videre på 

talerlisten. Det er ikke anledning til å tegne seg for replikk under replikkordskiftet. 

3. Forslag må leveres dirigenten skriftlig på vedlagte forslagsark. Forslaget må påføres 
saksnummer og undertegnes av forslagsstilleren. 
Forslag som ikke har sammenheng med de på sakslisten oppførte saker, kan ikke behandles. 

Forslag til vedtektene må ha sammenheng med den bestemmelsen som er forslått endret i 

innkallingen. Forslag må varsles til dirigenten før strek settes for å kunne fremmes/trekkes. 

4. Delegasjonsledere kan kreve pause i forhandlingen før strek settes for debatt i en sak eller 
før saken tas opp til avstemning. 
 

5. Alle avstemninger skjer ved håndsopprekking, så sant ikke årsmøtet vedtar noe annet.  
Alle avstemninger avgjøres med simpelt flertall hvis ikke annet er bestemt i gjeldende 

vedtekter. Ved stemmelikhet er forslaget forkastet. Dette gjelder ikke ved valg; se pkt. 6 

Forretningsorden. 

6. Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller hvis noen forlanger det, 
For å bli valgt kreves det mer enn 50 % av avgitte stemmer. Om ingen av kandidatene får 
mer enn 50 % av stemmene, skal det holdes omvalg. Dersom det er flere enn to kandidater, 
går kandidaten med lavest stemmetall ut. Nytt valg blir holdt mellom de kandidatene som 
står igjen. Dette prinsippet følges til bare to kandidater står igjen. Ved nytt valg mellom de to 
kandidatene, er den valgt som får flest stemmer. Ved stemmelikhet i siste valgomgang 
holdes først ett omvalg, og ved ny stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. 
 

7. Ingen delegater må komme inn i eller forlate møtesalen etter at dirigenten har tatt et forslag 
opp til votering, og før dirigenten har erklært saken for avgjort.  

https://www.kulturskoleradet.no/om-oss/sentrale-dokument/vedtekter
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Delegater som ønsker å være fraværende i møtetiden, må søke permisjon hos dirigenten. 

Referentene fører alle innvilgede permisjoner i protokollen. 

8. I protokollen føres bare fremsatte forslag, avstemningsresultat og vedtak. 
 

9. Ved digital gjennomføring vil alle detaljer rundt plattform og hvordan møtet gjennomføres i 

praksis, sendes deltakerne i god tid før møtet, i form av en brukerveiledning. 
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Til årsmøtet  

1.7. Godkjenning av dagsorden 
Saksordfører: Møtedirigentene 

 

Styrets innstilling til årsmøtet:  

Årsmøtet godkjenner dagsorden. 

 

Saksdokument: 

Dagsorden, på side 6. 

 

 

Til årsmøtet  

1.8. Valg av tre representanter til redaksjonskomité 
Saksordfører: Møtedirigentene. 

 

 

Styrets innstilling til årsmøtet:  

1 Kjellaug Kornstad, rådgiver Norsk kulturskoleråd  

2 Gro Bjerregaard 

 

velges som redaksjonskomité på årsmøtet. 
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Til årsmøtet  

1.9. Valg av to protokollunderskrivere 
Saksordfører: Møtedirigentene. 

 

 

Styrets innstilling til årsmøtet:  

1  

2  

 

 

velges som protokollunderskrivere på årsmøtet. 
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Til årsmøtet  

SAK 2  STYRETS BERETNING FOR SISTE PERIODE 
  Saksordfører: André Kvernhaug 

 

Innledning: 

Styrets beretning for perioden legges med dette frem for årsmøtet.  

 

Styrets innstilling til årsmøtet:  

Årsmøtet godkjenner melding om virksomheten for perioden. 

 

Saksdokumenter:  

Styrets beretning for siste periode, se neste side. 
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Styrets beretning 
 
 

Styrets beretning 2019-2020 
 

Leder Pål Jentoft Johnsen, Tromsø 

Nestleder André Kvernhaug, Vadsø 

Styremedlem Line Sørum, Storfjord 

Styremedlem Andreas Hoffmann, Lebesby 

Styremedlem Nina Fjeldet, Målselv 

Varamedlem Sally Parkinson, Tromsø 

 

Ved årsmøtet 2019 ble også Tommy Berg (Alta) valgt inn som styremedlem og Trine Fjellstad 

(Hammerfest) valgt inn som vara, men begge valgte å trekke seg i løpet av perioden. 

 

Styret hadde 4 styremøter i 2019 og 4 styremøter i 2020. 

 

Dette var første periode hvor Troms, Finnmark og Svalbard fungerte som én fylkesavdeling, etter å 

ha blitt slått sammen på årsmøtet våren 2019. En stor del av perioden ble preget av 

koronapandemien, noe som førte til at mye aktivitet måtte utsettes, digitaliseres eller avlyses.  

Kjellaug Kornstad overtok stillingen som rådgiver med fylkesansvar for Troms, Finnmark og Svalbard 

1. oktober 2019. 

 

Under følger en oppsummering av hvordan fylkesavdelingen har fulgt opp de lokale tiltakene i 

virksomhetsplanen, vedtatt på årsmøtet 2019. 

 

Strategiområde 1: Kulturskolen i samfunnet 
1.1.1.1.1 Bidra i forbindelse med relevante stortingsmeldinger. Oppfordre kulturskolene i 

regionen til å svare på spørringer 

 

I forbindelse med stortingsmeldingen om barne- og ungdomskultur arrangerte Norsk 

kulturskoleråd et nasjonalt fagseminar 10. desember 2019. Fagseminaret ble streamet 

fra Oslo til flere regionale fysiske samlingspunkter, deriblant Tromsø. 

 

1.1.1.2.2 Invitere KS Troms og Finnmark til deltakelse på ledersamlinger og andre aktuelle 

møtepunkt 



      Norsk kulturskoleråd Troms, Finnmark og Svalbard årsmøte 28. oktober 2021 
 

 
 Til innholdsfortegnelsen  

19 

 

KS ble invitert til ledersamlingen i oktober 2019. 

 

1.1.1.3.3 Utarbeide og sende ut spørreundersøkelse til alle listetopper i forbindelse med 

kommunevalget 

Ta initiativ til å møte Stortingsbenkene for Troms og Finnmark 

Gi veiledning og tips i forbindelse med politisk arbeid i egen kommune 

 

I forbindelse med kommunevalget 2019 ble det sendt ut en spørreundersøkelse til 

listetopper. 

 

Det ble gjort et arbeid for å gjennomføre møter med stortingsbenkene våren 2020. 

Dette ble imidlertid avlyst på grunn av koronapandemien. 

 

Fylkesstyret ved fylkesleder skrev også en kronikk i etterkant av kommunevalget 2019 

henvendt til de nyvalgte politikerne for å informere om deres ansvar og muligheter for 

kulturskolen. 

 

1.1.2.1.1 Utenforskap tas opp som tema på ledersamling 

Ta initiativ til at gode eksempler deles mellom kommunene 

 

Utenforskap har vært tema på ledersamling i både 2019 og 2020. I 2020 ble dette 

gjennomført som et verksted ledet av Anders Rønningen, FoU-leder i Norsk 

kulturskoleråd. 

 

1.1.2.2.1 Gi kunnskap og synliggjør fakta om inkludering i kulturskolen og se på muligheter for 

tiltak i egen region 

 

På styremøte 2021-03 ble det vedtatt at fylkesstyret melder inn en sak til Hovedstyret 

med ønske om at det utarbeides en veileder for hvordan kommunene kan arbeide for å 

opprette og drifte friplasser i sine kulturskoler. 

 

1.3.1.1.1 Tilby kommunebesøk ved behov 

 

Kommunebesøk i sin tidligere form har utgått fra Norsk kulturskoleråds 

prioriteringsområder, men rådgiver og fylkesstyreleder gjennomførte i november 2020 

to besøk til kulturskoler i forbindelse med annen reise. 

 

1.3.1.1.2 Ta initiativ til møte med Sametinget 

 

Rådgiver og leder av fylkesstyret sammen med direktør for Norsk kulturskoleråd 

gjennomførte møte med Sametingspresident Aili Keskitalo i november 2020.  

 

På møtet diskuterte representantene hvilke felles mål og utfordringer som finnes hos 

Norsk kulturskoleråd og Sametinget. Et viktig punkt begge parter enes om er å sette 

mangfold på agendaen – et av hovedpunktene i Strategi 2020-2032 vedtatt på 

https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2020/november/kulturskoleradet-sametingspresidenten
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Landstinget 2020 i Norsk kulturskoleråd. 

 

Strategiområde 2: Kunst og kulturfaglig utvikling 
 

2.1.1.1.1 Aktivt synliggjøre organisasjonen og fokusområder 

 

Fylkesstyret sendte inn høringssvar til Troms og Finnmarks regionale planstrategi i mai 

2021. Hovedpunktene var: 

- Samarbeid mellom kulturskoler og MDD-linjene i videregående skole 

- Regionale fordypningstilbud innenfor kultur 

- Identitetsutvikling innenfor samisk og kvensk kultur, og kulturskolen som arena for 

dette 

 

Programmet på ledersamlingene har også tatt utgangspunkt i fokusområder i 

organisasjonen, for eksempel Fremtidens kulturskole og Mangfold og utenforskap. 

 

2.1.2.1.1 Delta i Råd for talentutvikling i Nord-Norge 

 

Tidligere rådgiver satt i råd for talentutvikling i Nord-Norge. 

 

2.1.2.2.2 Gi innspill til UH-sektor om hvilke behov for etter- og videreutdanning som 

kulturskolene i Troms, Finnmark og Svalbard har 

 

Dette punktet har ikke blitt fulgt opp av vår fylkesavdeling i stor grad, men nasjonalt er 

det gjennomført to kartlegginger relatert til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Én av 

kartleggingene undersøkte behovet for PPU i kulturskolene, med utgangspunkt i et 

representativt utvalg kulturskoler fra hele landet. Den andre var for å kartlegge hvilke 

PPU-studier som tilbys landet over. 

 

2.1.2.3.3 Samarbeid med Nordisk nettverk for kulturskolerelatert forskning og UiT Norges 

arktiske universitet om konferansen Cutting Edge kulturskole oktober 2019 

 

Konferansen ble gjennomført. 

 

2.1.3.1.1 Ha nær kontakt med UH-sektor og praksisfeltet 

 

I 2020 ble det opprettet et regionalt arbeidsutvalg med fokus på fordypningstilbud innen 

musikk i vårt fylke. Utvalget har bestått av representanter fra våre fylkesavdelinger i 

både Troms, Finnmark og Svalbard og Nordland, i tillegg til fra MDD-linjer i videregående 

skole, UiT v/Musikkonservatoriet, NMF Nord-Norge og kulturskolen i Tromsø. 

 

Det har også vært satt i gang undersøkelser for å få til universitetskulturskole i Tromsø 

kommune, hvor styreleder har deltatt på møter med Tromsø kommune og UiT Norges 

arktiske universitet. 
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2.1.3.3.3 Delta i videreutviklingen av regionalt UMM gjennom deltakelse i regional gruppe 

 

Regionalt UMM arrangeres årlig på kulturskolen i Tromsø av vår fylkesavdeling i 

samarbeid med Norges Musikkorps Forbund Nord-Norge og kulturskolen i Tromsø. For å 

legge til rette for flest mulig deltakere har arrangementet blitt lagt til samme helg som 

Unge talenter Nord. 

 

2.1.3.4.4 Bistå kommunene i arbeidet med implantering av rammeplan 

 

Relevante tema for å iverksette rammeplanen har vært tatt opp på ledersamling og i 

digitale møter. 

 

2.2.1.2.2 Bidra til at kulturskolene er åpne for forskning på egen praksis 

 

Ledersamlinger har inneholdt tema som er relevante for dette punktet. 

 

I 2021 har også fylkesavdelingen lyst ut søkbare midler for at kulturskolene selv kan 

arrangere regionale kulturskolesamlinger med faglig innhold for seg selv og nærliggende 

kommuner i fire deler av Troms og Finnmark. 

 

2.3.1.1.1 Legge til rette for at ansatte i kulturskolene i vår region kan delta på Cutting Edge-

konferansen 

 

Ledersamling høsten 2019 ble arrangert samme uke for å legge til rette for at ansatte i 

kulturskolene kunne delta på konferansen. 

 

2.3.1.4.4 Ta initiativ til møte med Barentsrådet/Barentssekretariatet 

 

Dette skulle gjennomføres i forbindelse med at rådgiver og styreleder reiste til Finnmark 

i november 2020, men det ble ikke tid. Videre oppfølging etter dette har ikke blitt 

gjennomført grunnet koronapandemien. 

 

Strategiområde 3: Kompetanse og organisasjonsutvikling 
 

3.1.1.1.1 Organisasjonens overordnede virksomhetsmål distribueres ut til medlemskommunene 

og tas opp på ledersamlinger 

 

Rådgiver har informert på ledersamlinger.  

 

3.1.3.1.1 Bidra i arbeidet med å lage gode rutiner for kommunikasjonsarbeidet 

 

Dette arbeidet har hovedsakelig blitt fulgt opp av kommunikasjonsavdelingen nasjonalt. 

 



      Norsk kulturskoleråd Troms, Finnmark og Svalbard årsmøte 28. oktober 2021 
 

 
 Til innholdsfortegnelsen  

22 

3.2.1.2.2 Fylkesleder (eventuell stedfortreder) deltar på Landsstyremøter, politisk verksted og 

andre aktuelle møteplasser 

 

Dette har blitt gjennomført. På Landstinget 2020 utgikk imidlertid Landsstyret, og med 

dagens organisasjonsmodell sitter fylkesstyreleder i stedet som styremedlem i 

Hovedstyret i Norsk kulturskoleråd. 

 

Leder og nestleder har deltatt på politiske verksted. 

 

3.3.1.2.1 Legge til rette for oppstart av LAP 1 i vår region 

 

LAP 1 har blitt gjennomført i Alta fra april 2020 og avsluttes i oktober 2021. Styret 

bevilget reisestøtte til deltakerne fra medlemskommuner i vårt fylke for å legge til rette 

for deltakelse for flest mulig. 
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Til årsmøtet  

SAK 3  REVIDERT REGNSKAP FOR SISTE PERIODE 
  Saksordfører: Kjellaug Kornstad  

 

Innledning: 

Sentralstyret signerte årsregnskap med revisors beretning for 2019 3. juni 2020. 

Hovedstyret signerte årsregnskap med revisors beretning for 2020. 1. juni 2021. 

 

Kommentarer til regnskapet for 2019: 

Budsjettene ble utarbeidet av tidligere rådgiver, og begrunnelse for sum på enkelte kontoer er 

derfor ikke helt klar. 

 

Salgsinntekter 

3101 Tilskudd  321 434,00 Tilskudd fra Norsk kulturskoleråd 

3105 Deltakeravgifter  94 140,00 Fra ledersamling og årsmøte 

 

Lønnskostnad 

Styrehonorar: her er det budsjettert mer enn det som er realistisk, i tillegg til at noen 

styremedlemmer ikke har sendt regning for honorar. Styrehonorar for 2019 ble forsinket utbetalt i 

2020 på grunn av kommunikasjonsfeil i oppstart med ny rådgiver. 

 

Kostnader lokaler 

Her ble det budsjettert for to rådgivere på grunn av måten fylket tidligere var organisert. I 2020 satt 

rådgiver hovedsakelig på hjemmekontor, og det ble derfor ikke fakturert for lokaler. 

 

Annen kostnad 

7700 Prosjekttilskudd  78 773,00 Lokale utviklingsmidler 

 

Kommentarer til regnskapet for 2020 

Generelt var det få utgifter i 2020 på grunn av koronapandemien, ettersom de fleste reiser og 

arrangementer ble avlyst eller digitalisert. 
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Salgsinntekter 

3101 Tilskudd  324 986,00 Tilskudd fra Norsk kulturskoleråd 
 

Kostnader lokaler 

I 2020 satt rådgiver på hjemmekontor, og det var derfor ingen utgifter til lokaler. 

 

Prosjektkostnader 

7700 Prosjekttilskudd  75 000,00 Lokale utviklingsmidler 

 

 

Styrets innstilling til årsmøtet:  

Årsmøtet tar revidert regnskap for siste periode til orientering. 

 

Saksdokumenter:  

Revidert årsregnskap 2019 og 2020, se neste side. 
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Til årsmøtet  

SAK 4  SAKER SOM LEGGES FREM AV STYRET 
  Saksordfører: Line Sørum 

 

4.1. Lokale utviklingsmidler 
 

Innledning:  

Fylkesstyret foreslår å videreføre ordningen med å lyse ut lokale utviklingsmidler som kommunene 

kan søke på i kommende periode. 

HVEM KAN SØKE 

Søkeren må være en kulturskole i Troms, Finnmark og Svalbard 

KRITERIER FOR SØKNADEN 

• Prosjektet må relateres mot grunnprinsippene i Rammeplan. 

• Midlene kan ikke brukes til ordinær drift. 

• Det vil være en styrke for søknaden at det vises til interkommunalt samarbeid. 

• Søknaden må inneholde prosjektbeskrivelse og finansieringsplan der også egeninnsats 
beskrives. 

• Prosjektmidlene tildeles for det gjeldende skoleåret hvor de blir utlyst. Dersom prosjektet 
har lengre varighet må dette opplyses i søknaden. 

• Etter prosjektslutt skal det innsendes rapport. 

• Søknad sendes på e-post til rådgiver med fylkesansvar for Troms, Finnmark og Svalbard 
innen søknadsfristen. 

 

Det lyses ut maksimalt 75 000,- i utviklingsmidler per år. Disse kan deles ut til én eller flere 

søkerkommuner. 

Fylkesstyret kan ytterligere spesifisere hva slags områder som ønskes prioritert i det enkelte år. 

Styret oppnevner en komité etter søknadsfrist som vurderer de innkomne søknadene. 

 

Styrets innstilling til årsmøtet:  

Norsk kulturskoleråd Troms, Finnmark og Svalbard utlyser lokale utviklingsmidler på inntil 75 000,- 

per skoleår i skoleårene 2022-2023 og 2023-2024. 
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Til årsmøtet  

SAK 5  INNKOMNE SAKER 
 

Det er ikke kommet inn noen saker fra medlemskommunene. 
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Til årsmøtet  

SAK 6 ÅRSPLAN SOM BYGGER PÅ STRATEGI 2032, VEDTATT AV 

LANDSTINGET 
  Saksordfører: Pål Jentoft Johnsen 

Innledning: Planen gjelder for den kommende 2- årsperioden. 

Bakgrunn for saken: 
Norsk kulturskoleråd er en interesse- og utviklingsorganisasjon som arbeider for å fremme kvalitet i 
opplæringen innen kunst og kultur for barn, unge og voksne med utgangspunkt i de kommunale 
kulturskolene. 
Visjonen «kulturskole for alle» stadfestes i Barne-og ungdomskulturmeldingen vedtatt av Stortinget 
juni 2021. 
Målbildet i strategi 2032, «Et kulturskoletilbud for fremtidens kulturskole av god kvalitet», er en 
beskrivelse av hvordan situasjonen ser ut i fremtiden, og er en utdyping av visjonen. Målbildet vil 
være styrende med hensyn til hvilke mål organisasjonen arbeider mot og hvilke verdier som 
synliggjøres gjennom Norsk kulturskoleråds måte å arbeide på. 
 
Strategi 2032 har fire strategiområder: 
Mangfold – Kulturskole i et mangfoldsperspektiv  
Bærekraft – Kulturskole i et bærekraftsperspektiv 
Digitalitet – Kulturskole i et digitalitetsperspektiv 
Samskaping – Kulturskole i et samskapingsperspektiv 
 

Den politiske plattformen til Kulturskolerådet er vedtatt av landstinget. Plattformen konkretiserer de 

viktigste områdene som organisasjonen har politiske synspunkt på og målsetninger knyttet til. 

Plattformen vedtas på landstinget og kan justeres av hovedstyret. 

 

Rammeplan for kulturskolen skal til enhver tid være styrende og grunnleggende for arbeidet i Norsk 

kulturskoleråd. Rammeplanen skal være et dynamisk dokument. Det innebærer at også Norsk 

kulturskoleråds strategiske arbeid som er fundamentert på rammeplanen, må være dynamisk. 

Som nasjonal aktør for kommunene og de kommunale kulturskolene, skal Norsk kulturskoleråd være 

en samhandlingspart med bredt samfunnsengasjement og tydelig profil. 

 

Fylkesstyret har i sitt forslag til prioriterte utviklingsområder 2022-2023 lagt til grunn saker 

medlemmene har løftet til fylkesstyret, vedtak på Norsk kulturskoleråd sitt landsting 2020 og 

resultatet av felles arbeid med stortingsmelding. Innspill fra medlemmene framkommer i 

organisasjonens førende dokument, politiske vedtak og vedtatt stortingsmelding. 

 

Styrets innstilling til årsmøtet: 

Norsk kulturskoleråd Troms, Finnmark og Svalbard vedtar med grunnlag i organisasjonens førende 

dokument og politiske vedtak følgende utviklingsområder for perioden 2022-2023: 

 

Mangfold – med spesielt fokus på det samiske og kvenske 
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Samskaping – internt i kommunene og mellom kommunene 

 

Utviklingsplan og årshjul for perioden utarbeides av det kommende fylkesstyret og gjøres tilgjengelig 

for medlemmene.  
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SAK 7 TILLEGGSKONTINGENT 
  Saksordfører: Møtedirigent 

  Til årsmøtet  

Det er ingen forslag til tilleggskontingent 

 

Styrets innstilling til årsmøtet:  

Årsmøtet tar saken til orientering. 
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SAK 8 BUDSJETT FOR PERIODEN 
  Saksordfører: Pål Jentoft Johnsen 

Til årsmøtet  

 

Innledning: 

Vedlagt er budsjett for 2022 og 2023, samt plan for bruk av egenkapital. 

 

Styrets innstilling til årsmøtet:  

Budsjett for perioden 2022-2023 godkjennes av årsmøtet. 

 

Saksdokumenter:  

Budsjett 2022 

Budsjett 2023 

Plan for bruk av egenkapital 
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Bruk av egenkapital i Norsk kulturskoleråd Troms, Finnmark 

og Svalbard 

Med bakgrunn i ny organisering av Norsk kulturskoleråd, og vedtak gjort i sak 5.1.1. på Landstinget i 

2020 vil akkumulert egenkapital fra den enkelte fylkesavdeling, slik den er beskrevet i 

saksutredningen, fra 1. januar 2023 være en del av organisasjonens samlede egenkapital. 

 

I Hovedstyrets møte 2020-01 ble følgende vedtak gjort: 

Hovedstyret ber om at alle fylkesavdelingene utarbeider en plan for bruken av akkumulert 
egenkapital innen 1. april 2021.  
 

Norsk kulturskoleråd Troms, Finnmark og Svalbard utarbeidet følgende plan. 

 

Tilskudd til regionale arrangementer – kulturskole post Covid-19 

Norsk kulturskoleråd Troms, Finnmark og Svalbard ønsker å stimulere til kompetansehevende tiltak 

blant kulturskolene i våre medlemskommuner post Covid-19. Vi ser behovet for at fagmiljø møtes. 

Erfaringsvis vet vi at fylket er stort og vi ønsker å tilrettelegge for fysiske møter med faglig innhold 

lokalt slik at flest mulig har mulighet til å delta. 

Vi vil derfor lyse ut en tilskuddsordning i 2022 for todagers regionale kulturskolesamlinger fire steder 

i vårt fylke. Samlingene skal ha kompetansehevende innhold, og arrangeres av kulturskoler i 

regionene Øst-Finnmark, Vest-Finnmark, Nord-Troms og Sør-Troms. Totalt 500 000,- fordeles i denne 

ordningen. 

Midlene tildeles ved søknad. Noe av innholdet på samlingene kan være lokalt bestemt, mens noe vil 

være likt på alle samlingene. Det blir derfor også satt av 150 000,- til en fellespott for koordinering 

og felles kursholder til de fire samlingene.  

Tilskuddet skal dekke utgifter til arrangementet, f.eks. leie av lokaler, kursholdere, lokal koordinator 

o.l. Fylkesstyret utarbeider nærmere retningslinjer for hva som skal dekkes og krav om egenandel for 

deltakere. 

 

Reisestøtte 

400 000,- settes av til reisetøtte for kommunene. Reisestøtten skal brukes til årsmøte eller til 

kompetansehevende tiltak som for eksempel ledersamlinger, LAP, årsmøte og de regionale 

samlingene. 

 

Restmidler 

De resterende 6 587,- vil fordeles på de to tiltakene etter behov. 
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Kostnadsfordeling 

Tiltak  

Reisestøtte 2021-2022 400 000,- 
Tilskuddsordning 2022 – Øst-Finnmark 125 000,- 

Tilskudssordning 2022 – Vest-Finnmark 125 000,- 

Tilskuddsordning 2022 – Nord-Troms 125 000,- 

Tilskuddsordning 2022 – Sør-Troms  125 000,- 

Fellespott regionale samlinger 150 000,- 

Restmidler, fordeles etter behov 6 587,- 

Totalsum 1 056 587,- 
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SAK 9 ÅRSMØTET VELGER FOR KOMMENDE PERIODE  
Saksordfører: Valgkomiteen 

 Etter innstilling fra valgkomiteen:  

Sak 9.1. Medlemmer til fylkesstyret:  

 

Sak 9.1.1. Leder  
Pål Jentoft Johnsen, Tromsø 

 

Pål Jentoft Johnsen, Tromsø kommune, velges som leder for Norsk kulturskoleråd 

Troms, Finnmark og Svalbard i perioden 2021-2023. Leder i Troms, Finnmark og 

Svalbard sitter også i hovedstyret i Norsk kulturskoleråd i samme periode. 
 

Sak 9.1.2. Nestleder 
  André Kvernhaug, Vadsø 

 

Sak 9.1.3. Tre styremedlemmer 
  Line Sørum, Storfjord 

  Marianne Haukland, Alta 

  Johannes Fauchald, Harstad 

 

Sak 9.1.4. To varamedlemmer 
  Ann-Synnøve Bendixen, Alta 

  Dag Broch, Tana 

 
 

Sak 9.2. Inntil seks delegater og to vara til landstinget  
 Saken kommer opp på årsmøtet i 2023 

 

Etter innstilling fra fylkesstyret: 

 

Sak 9.3 Medlemmer til valgkomiteen i fylkesavdelingen 

 

Sak 9.3.1. Leder 
  Bjørn Roald Mikkelsen, Alta 
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Sak 9.3.2. To medlemmer 
  Arne Leikvoll, Vadsø 

  Monica Karlstad, Målselv 

 

Sak 9.3.3. Ett varamedlem 
  Kenneth Møller, Senja 

 

 

Saksdokumenter:  
Valgkomiteens innstilling på side 39, vedlegg 1 

Presentasjon av kandidatene på side 40-43, vedlegg 2 
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Vedlegg 1: Valgkomitéens innstilling  
 

Valgkomiteen som ble valgt av årsmøtet 21.03.2019 har bestått av: 

Bjørn Roald Mikkelsen, leder 

Monica Karlstad 

Arne Leikvoll 

Vara: Kenneth Møller 

 

Arbeidet i komiteen har vært lagt opp slik: 

• Valgkomiteen startet opp arbeidet sitt i mars. 

• Komiteen har hatt jevnlige møter og e-postutveksling. 

• Sittende styremedlemmer har blitt kontaktet om ønske om gjenvalg. 

• Leder av valgkomiteen har deltatt på styremøte for å orientere om prosessen. 

• Det ble sendt ut brev i april til alle medlemskommuner med oppfordring om å foreslå 

aktuelle kandidater. Her kom det inn ett forslag. 

Valgkomiteen har jobbet ut fra følgende kriterier; 

• Kjønnsbalanse 

• Kontinuitet 

• Geografisk spredning 

• Politiske erfaringer 

 

Leder:    Pål Jentoft Johnsen, Tromsø 

Nestleder:  Andrè Kvernhaug, Vadsø 

Styremedlemmer: Line Sørum, Storfjord 

   Marianne Haukland, Alta NY 

   Johannes Fauchald, Harstad NY 

Varamedlem 1: Ann Synnøve Bendixen Alta NY 

Varamedlem 2: Dag Broch Tana NY 
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Vedlegg 2: Presentasjon av kandidatene 
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Vedlegg 3: Norsk kulturskoleråds vedtekter  
 

 

 

 

 

VEDTEKTER VEDTATT PÅ LANDSTINGET 2020 

 

KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM  

§ 1.1 Navn  

Organisasjonens navn er Norsk kulturskoleråd. 

§ 1.2 Formål 

Norsk kulturskoleråd er en interesse- og utviklingsorganisasjon som arbeider for å fremme kvalitet i 

opplæringen innen kunst og kultur for barn, unge og voksne med utgangspunkt i de kommunale 

kulturskolene. 

§ 1.3 Organisasjon 

Norsk kulturskoleråd er en landsdekkende organisasjon med landsting, hovedstyre og fylkesstyrer. 

Organisasjonens forretningsadresse er i Trondheim. 

§ 1.4 Organisasjonsform 

Norsk kulturskoleråd er organisert som en forening. 

 

KAPITTEL 2: MEDLEMSKAP 

§ 2.1 Medlemskap 

Norsk kulturskoleråd er en organisasjon hvor alle kommuner og fylkeskommuner har rett til 

medlemskap. 

§ 2.2 Medlemskontingent 

Medlemskontingent fastsettes av landstinget. 
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§ 2.3 Innmelding 

Medlemskap opprettes ved skriftlig innmelding etter politisk vedtak til Norsk kulturskoleråd, og 

gjelder fra det tidspunktet medlemskontingenten er registrert innbetalt.  

 

§ 2.4 Utmelding 

Utmelding meldes skriftlig etter politisk vedtak og gjelder fra utgangen av kalenderåret.  

§ 2.5 Rettigheter 

Alle medlemmer får tilgang til Norsk kulturskoleråds samlede kompetanse og arenaer. 

 

KAPITTEL 3: ORGANISASJONENS ORGANER 

§ 3.1 Landsting 

Landstinget er Norsk kulturskoleråds øverste organ. 

Landsting holdes hvert fjerde år innen utgangen av oktober. 

Landstinget består av delegater fra hovedstyret og valgte delegater fra fylkesavdelingene. 

Hovedstyret bestemmer tid og sted for landstinget. 

§ 3.1.1 Representasjon, rettigheter og voteringer 

Hvert av fylkesavdelingene kan være representert med inntil seks delegater. Disse velges på 

fylkesavdelingene årsmøter. Delegatenes fullmakter vedtas av fylkenes årsmøter og sendes til 

administrasjonen seks uker før landstinget. 

Følgende har tale-, forslags- og stemmerett: 

• Hovedstyrets medlemmer og godkjente delegater. Hovedstyrets medlemmer har ikke 

stemmerett ved behandling av melding om virksomhet og regnskap.  

Følgende har tale- og forslagsrett: 

• Kontrollkomiteens medlemmer. 

• Den nasjonale valgkomiteens leder under valg. 

Følgende har talerett: 

• Direktøren, men ikke i forbindelse med valg. 

• Landstinget kan gi talerett til hvem det måtte ønske. 

Alle vedtak skjer med simpelt flertall med unntak av oppløsning av og vedtektsendringer (hhv. §4.1. 

og §4.2.). 
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Departement, direktorat, KS, medlemmer, samarbeidende organisasjoner og institusjoner kan 

inviteres til landstinget. 

 

§ 3.1.2 Kunngjøring og innkalling 

Kunngjøring om landsting sendes til medlemmene og fylkesavdelingene senest 15. januar det året 

møtet avholdes. Kopi sendes til kulturskolene. 

Saker som fylkesavdelingene ønsker å ta opp på landstinget, skal være hovedstyret i hende senest 

15. april samme år som landstinget holdes. 

Dagsorden og saksdokument sendes delegatene én måned før landstinget.  

Utgifter til reise og opphold dekkes av organisasjonen. 

§ 3.1.3 Saker til behandling 

Sak 1 Konstituering: 

1.1 godkjenning av fullmaktene 

1.2 valg av tre representanter til tellekorps 

1.3 valg av to møtedirigenter 

1.4 valg av to referenter 

1.5 godkjenning av innkalling 

1.6 godkjenning av forretningsorden for landstinget 

1.7 godkjenning av dagsorden 

1.8 valg av tre representanter til redaksjonskomité 

1.9 valg av to protokollunderskrivere 

Sak 2 Kontrollkomiteens melding for siste fireårsperiode. 

Sak 3 Hovedstyrets melding om virksomheten for siste fireårsperiode. 

Sak 4 Hovedstyrets regnskap for siste fireårsperiode. 

Sak 5 Andre saker som legges fram av hovedstyret og/eller medlemmene. 

Sak 6 Medlemskap i andre organisasjoner. 

Sak 7 Medlemskontingent. 

Sak 8 Godtgjøring til styrer, komiteer og utvalg. 

Sak 9    9.1. Politisk plattform 

              9.2. Strategiplan 

              9.3. Økonomiplan  
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Sak 10 Landstinget velger for kommende fireårsperiode: 

Etter innstilling fra valgkomiteen: 

10.1 Medlemmer til hovedstyret 

10.1.1 Leder 

10.1.2 Nestleder 

10.2 Medlemmer i kontrollkomiteen 

10.2.1 Leder 

10.2.2 Nestleder 

10.2.3 Ett medlem 

10.2.4 Ett varamedlem 

Etter innstilling fra hovedstyret: 

10.3.  Medlemmer i valgkomiteen: 

10.3.1 Leder 

10.3.2 Nestleder 

10.3.3 Ett medlem 

10.3.4 Ett varamedlem  

Etter innstilling fra kontrollkomiteen: 

10.4.  Registrert eller statsautorisert revisor 

Alle vedtak gjøres med simpelt flertall. Alle valg foregår skriftlig når det foreligger mer enn ett forslag 

eller når minst én delegat forlanger det. De nyvalgte styre og komiteer tiltrer umiddelbart. 

§ 3.1.4 Ekstraordinært landsting 

Ekstraordinært landsting kan innkalles når hovedstyret finner det nødvendig eller når minst en tredel 

av fylkesavdelingene krever det. Ekstraordinært landsting behandler bare de sakene som det blir 

reist krav om. Alle vedtak blir gjort med simpelt flertall, med unntak av endringer i §4.1. og §4.2. 

Kunngjøring sendes til medlemmene og fylkesavdelingene fire uker før møtet holdes. 

§ 3.2 Hovedstyret 

Hovedstyret er Norsk kulturskoleråds utøvende myndighet mellom landstingene. Det skal lede 

virksomheten og iverksette landstingets vedtak og planer i tråd med organisasjonens formål.  

§3.2.1 Representasjon, rettigheter og voteringer 

Hovedstyret består av leder og nestleder valgt av landstinget, de valgte fylkeslederne samt ett 

medlem valgt av og blant de ansatte.  
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Alle vedtak skjer med simpelt flertall, og hovedstyret er beslutningsdyktig når minst to tredeler av 

medlemmene møter. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. 

Hovedstyret kan velge underutvalg og faglig sammensatte referansegrupper og arbeidsgrupper i 

samsvar med det vedtatte planverket for perioden. 

§ 3.2.2 Hovedstyrets arbeid 

Hovedstyret 

• arbeider aktivt inn mot nasjonale politiske og administrative myndigheter  

• tar initiativ i saker som fremmer kulturskoleeiernes interesser 

• har tilsettings- og arbeidsgiveransvar for direktøren 

• forbereder og innstiller sakene som skal til landstinget 

• utarbeider detaljert årsbudsjett på bakgrunn av landstingets økonomiplan 

• kan inngå avtaler om samarbeid med institusjoner, organisasjoner og myndigheter i inn- og 

utland når dette er nødvendig for å nå mål for virksomheten 

• delegerer oppgaver til arbeidsutvalget (AU), som består av leder, nestleder, en fylkesleder 

og direktør 

• forholder seg til gjeldende vedtekter, instrukser og planverk 

• skal etter valg gjennomføre opplæring i styrearbeid 

• møtes minimum fire ganger årlig, ihht økonomirapportering 

§ 3.3 Kontrollkomite 

Kontrollkomiteen er landstingets kontrollorgan i perioden. Kontrollkomiteen skal på vegne av 

landstinget: 

• kontrollere at landstingets og hovedstyrets møter gjennomføres i tråd med vedtekter og 

reglement samt at lovlige vedtak blir fattet 

• kontrollere at hovedstyrets vedtak og disposisjoner er i samsvar med vedtektene og vedtak 

gjort i landstinget 

• kontrollere fylkesstyrenes protokoller 

• legge fram rapport til hovedstyrets første møte hvert år  

• legge fram rapport til landstinget 

• innstille på registrert eller statsautorisert revisor for Norsk kulturskoleråd til landstinget 

§ 3.4 Fylkesavdelingene 

Norsk kulturskoleråds medlemmer organiseres i fylkesavdelinger som arbeider etter organisasjonens 

vedtekter og formål, og i samsvar med vedtak i landstinget og hovedstyret. 

 

Fylkesavdelingene 

• har navn etter følgende mal: Norsk kulturskoleråd fylkesnavn. Eksempel: Norsk 

kulturskoleråd Nordland 
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• vedtar på sine årsmøter egne budsjett innenfor den økonomiske rammen hovedstyret har 

gitt 

• sitt årsmøte kan også fastsette en tilleggskontingent 

• ledes av et styre på fem valgte representanter og to varamedlemmer 

§ 3.4.1 Fylkesstyrene 

Fylkesstyrene 

• er Norsk kulturskoleråds utøvende myndighet i fylkene mellom årsmøtene, og er 

beslutningsdyktige når minst tre medlemmer er til stede 

• alle vedtak skjer ved simpelt flertall 

o ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme 

• leder virksomheten i fylkeslagene og setter i verk organisasjonenes planverk i samarbeid 

med administrasjonen. Arbeidet tar utgangspunkt i eget fylke, samtidig som effekten skal 

være med og forsterke det nasjonale arbeidet 

• arbeider aktivt inn mot politiske og administrative myndigheter i fylkene 

• tar initiativ i saker som fremmer kulturskoleeiernes interesser i deres fylke 

• kan fremme saker til hovedstyret via administrasjonen 

• forholder seg til gjeldende vedtekter, instrukser og planverk 

• deltar med styreleder – eventuelt annen representant fra fylkesstyret – ved tilsetting av 

fylkesrådgiver 

• kan inngå avtaler om samarbeid med institusjoner, organisasjoner og myndigheter i inn- og 

utland når dette er nødvendig for å nå mål for virksomheten 

• delegerer oppgaver til arbeidsutvalget (AU), som består av lederen, nestlederen og 

fylkesrådgiveren 

• kan velge underutvalg og faglig sammensatte referansegrupper og arbeidsgrupper i samsvar 

med det vedtatte planverk for perioden 

• skal etter valg gjennomføre opplæring i styrearbeid 

Fylkesstyrets leder er også fast medlem i hovedstyret. Fylkesstyret er ansvarlig for å sende vara om 

leder ikke kan møte. 

Om en fylkesavdeling ønsker å avvike fra noe punkt i §3.4, må dette legges fram for, og godkjennes 

av hovedstyret i Norsk kulturskoleråd. 

§ 3.4.2 Årsmøte i fylkesavdelingene 

Årsmøtet er fylkesavdelingenes øverste myndighet. Det består av delegater fra medlemmene i 

fylket. Årsmøtet holdes annet hvert år i oddetallsår, i perioden oktober/november – dersom særlige 

forhold ikke tilsier noe annet. Styret bestemmer tid og sted for årsmøtet.  

§ 3.4.3 Representasjon, rettigheter og voteringer 

Medlemmene oppnevner inntil fire delegater med godkjente fullmakter til årsmøtet. Minst en av 

disse bør være folkevalgt representant. 

Følgende har tale-, forslags- og stemmerett: 
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• Godkjente delegater i alle saker. 

• Fylkesstyrets medlemmer i alle saker, unntatt ved behandling av årsberetning og regnskap.  

Følgende har tale- og forslagsrett: 

• Leder av fylkesavdelingens valgkomite under valg. 

Følgende har talerett: 

• Fylkesrådgiver, men ikke i forbindelse med valg. 

• Årsmøtet kan gi talerett til hvem det måtte ønske. 

Alle vedtak skjer med simpelt flertall. 

Fylkespolitiske og -administrative myndigheter, samarbeidende organisasjoner og institusjoner 

inviteres til årsmøtet. 

§ 3.4.4 Kunngjøring og innkalling 

Kunngjøring om ordinært fylkesårsmøte sendes til medlemmene tre måneder før møtet blir holdt. 

Kopi sendes til kulturskolene. 

Saker som medlemmene ønsker å ta opp på fylkesårsmøtet, skal være fylkesstyret i hende senest to 

måneder før møtet. 

Dagsorden og saksdokumenter sendes delegatene to uker før årsmøtet.  

Medlemmene dekker selv utgiftene til sine delegaters og observatørers deltaking på årsmøtet.  

§ 3.4.5 Saker til behandling 

Sak 1 Konstituering 

1.1 godkjenning av fullmaktene 

1.2 valg av tre representanter til tellekorps 

1.3 valg av to møtedirigenter 

1.4 valg av to referenter 

1.5 godkjenning av innkalling 

1.6 godkjenning av forretningsorden for årsmøtet 

1.7 godkjenning av dagsorden 

1.8 valg av tre representanter til redaksjonskomité 

1.9 valg av to protokollunderskrivere  

Sak 2 Styrets beretning for siste periode 

Sak 3 Revidert regnskap for siste periode 

Sak 4 Saker som legges fram av styret 
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Sak 5 Innkomne saker 

Sak 6 Årsplan som bygger på strategiplanen vedtatt av landstinget 

Sak 7 Tilleggskontingent 

Sak 8 Budsjett for perioden 

Sak 9 Årsmøtet velger for kommende periode: 

Etter innstilling fra valgkomiteen: 

Sak 9.1 Medlemmer til fylkesstyret: 

Sak 9.1.1 Leder 

Sak 9.1.2 Nestleder 

Sak 9.1.3 Tre styremedlemmer 

Sak 9.1.4 To varamedlemmer 

Sak 9.2 Inntil seks delegater og to vara til landstinget 

 Sak 9.3 Etter innstilling fra fylkesstyret: 

Sak 9.3 Medlemmer til valgkomiteen i fylkesavdelingen 

Sak 9.3.1 Leder 

Sak 9.3.2 To medlemmer 

Sak 9.3.3 Ett varamedlem 

 

Alle vedtak på årsmøtet blir gjort med simpelt flertall. Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger 

mer enn ett forslag eller hvis minst én delegat forlanger det. Nyvalgt styre tiltrer umiddelbart. 

Valgkomiteen arbeider etter de retningslinjene som landstinget har vedtatt.  

 

§ 3.4.6 Ekstraordinært årsmøte 

Ekstraordinært fylkesårsmøte kan innkalles når fylkesstyret finner det nødvendig eller når minst en 

tredel av medlemmene krever det. Ekstraordinært fylkesårsmøte behandler bare de sakene som det 

blir reist krav om. Alle vedtak blir gjort med simpelt flertall. Kunngjøring sendes til medlemmene fire 

uker før møtet holdes. 

§ 3.5 Administrasjon 

Norsk kulturskoleråds administrasjon ledes av direktøren, som tilsettes av hovedstyret jf. §3.2.2. 

Norsk kulturskoleråd driftes av en felles administrasjon. Administrasjonen ivaretar den daglige 

driften av organisasjonen og setter i verk de sakene som landstinget og hovedstyret vedtar. 

Administrasjonen kan også ta initiativ i andre saker som fremmer Norsk kulturskoleråds virksomhet. 
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Ansatte i Norsk kulturskoleråd kan ikke inneha politiske verv i organisasjonen, med unntak av 

ansattes representant og dennes vara i hovedstyret. 

Alle ansatte i organisasjonen skal ha stillingsinstruks. 

 

KAPITTEL 4: OPPLØSNING OG ENDRING AV VEDTEKTER 

§ 4.1 Oppløsning 

Forslag om oppløsning av Norsk kulturskoleråd må behandles som sak på ordinært landsting samt et 

etterfølgende ekstraordinært landsting, eller to ekstraordinære landsting. Det må være minst seks 

måneder mellom landstingene. Forslaget må fremsettes for hovedstyret senest seks måneder før 

landstinget, som senest fem måneder før landstinget sørger for at kulturskolerådets medlemmer blir 

informert om forslaget. Beslutning om oppløsning av Norsk kulturskoleråd må fattes med minst to 

tredels flertall i begge møtene. 

§ 4.1.1 Fordeling av verdier 

Eventuelle verdier ved oppløsning skal gå tilbake til medlemmene etter en fordelingsnøkkel som er 

basert på den medlemskontingenten som medlemmene har betalt til Norsk kulturskoleråd siste året. 

§ 4.2 Vedtektsendringer 

Forslag til vedtektsendring behandles som sak i ordinært eller ekstraordinært landstinget. Endringer 

vedtas med minimum to tredjedels flertall. 

KAPITTEL 5: REGLEMENT FOR VALGKOMITE FOR LANDSTING OG 

FYLKESAVDELINGENE 

1. Valgkomiteen skal fremme forslag for landstinget/fylkesårsmøtet på kandidater til alle verv, 

unntatt kandidater til valgkomite, i samsvar med vedtektene (se §3.1.3 punkt 10.1 og 10.2, og §.3.4.5 

punkt 9.1 og 9.2). 

2. Lederen innkaller til møter i så god tid før landstinget/fylkesårsmøtet at innstillingen sammen med 

en presentasjon av kandidatene sendes ut sammen med møtedokumentene. Valgkomiteen må 

likevel få mulighet til å arbeide helt fram til landstinget hvis det er nødvendig. Det føres protokoll fra 

komiteens møter. 

3. Som et grunnlag for arbeidet sitt skal valgkomiteen få seg forelagt en oversikt over hvilke 

representanter som er på valg. Valgkomiteen skal ha kjennskap til bestemmelsene i vedtektene som 

gjelder valg. Dette er administrasjonens ansvar (se også punkt syv). 

4. Valgkomiteen skal fremme forslag på kandidater i samsvar med vedtektene og undersøke om 

kandidatene er villige til å motta tillitsverv. Valgkomiteen har rett og plikt til å skaffe seg informasjon 

om hvilke kvalifikasjoner som er ønskelige for kandidater til ulike verv. Det er en ambisjon å få 

folkevalgte kandidater fra skoleeierne. Komiteen skal i sitt forarbeid henvende seg til 

fylkesavdelingene/medlemmene, slik at disse får anledning til å fremme forslag på aktuelle 
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kandidater. Valgkomiteen informerer tilbake om hvilke kandidater som er foreslått og hvem som har 

foreslått dem.  

5. I sin endelige innstilling skal valgkomiteen fremme et forslag til kandidater som på best mulig 

måte ivaretar følgende på en måte som er ønskelig i en organisasjon som Norsk kulturskoleråd: 

• Geografi 

• Kjønnsfordeling 

• Kompetanse 

• Nettverk 

• Alderssammensetning 

• Kontinuitet kontra utskifting 

6. Valgkomiteen møter på landstinget/fylkesårsmøtet og legger fram innstillingen sin.  

7. Valgkomiteen for hovedstyret bistår de fylkesvise valgkomiteene med oppstart av sitt arbeid, 

sammen med administrasjonen. 
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Vedlegg 4: Strategi 2032  
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Vedlegg 5: Mal for forslag som stilles i møtet 
 

 
 

Årsmøter 2021 

 

 

Forslag til årsmøtet leveres møtedirigentene skriftlig eller på mail / minnepin. 

Navn på forslagsstilleren og kommune:__________________________________________________ 

Forslaget gjelder sak nr.__________________evt. henvisning:________________________________ 

Forslaget lyder: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underskrift: 
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