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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 

 

 

 

Årsmøtehilsen fra Helga Pedersen, Styreleder, Norsk kulturskoleråd vises digitalt i møtet 
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Vi gratulerer! 

 

Tre kulturskoler jubilerer i år – Klepp og Time feirer 50 år og Stavanger feirer 60 år. 

Forsidebildet er hentet fra Klepp sin kulturskoleparade. 

Bildene under er fra henholdsvis Stavanger og Time, som forbereder sine jubileumsfeiringer 

senere i høst. 

 

 

        

Foto: Per Olaf Johannessen             Foto: Time kulturskule 
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KJØREPLAN FOR NORSK KULTURSKOLERÅD ROGALAND ÅRSMØTE 

2021 
 

 

Klokka Hva Hvem 

Fredag 5. 
november 2021 

  

09.30-10.00 Kaffe/te og drøs  

10.00-10.10 Kunstnerisk innslag  

10.10-10.15 Velkommen til årsmøte i Norsk 
kulturskoleråd Rogaland 

Styreleder Kirsten J. Steffensen 

10.15-10.20 Årsmøtehilsen på video Helga Pedersen, styreleder i 
Norsk kulturskoleråd 

10.20-10.40 Sak 1 Konstituering 
 

Kirsten J. Steffensen, styreleder 
Møtedirigent 

10.40-11.00 Sak 2 Styrets beretning Kirsten J. Steffensen, styreleder 

11.00-11.20 Pause  

11.20-11.30 Sak 3 Revidert regnskap for siste periode 
Sak 4 Fylkesstyrets saker 

Kirsten J. Steffensen, styreleder 
 

11.30-12.00 Sak 5 Innkomne saker 
Sak 6 Årsplan 2022-2023 

Kirsten J. Steffensen, styreleder 
Møtedirigent 
 

12.00-13.00 Lunsj  

13.00-13.15 Sak 7 Tilleggskontingent 
Sak 8 Budsjett for perioden 

Kirsten J, Steffensen, styreleder 

13.15-13.30 Sak 9 Valg Stine Berrefjord, leder 
valgkomiteen 

13.30-13.45 Takk for i dag Nyvalgt styreleder takker av 
Rådgiver 

14.00 Det nye fylkesstyret avtaler nytt møte  
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DAGSORDEN FOR ÅRSMØTET  
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 redaksjonskomite 

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 fylkesstyret 

Sak 5 Innkomne saker 

Sak 6 Årsplan (2022 – 2023) 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 (velges på årsmøtet 2023) 

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  
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SAK 1 – KONSTITUERING 
 

Til årsmøtet  

1.1. Godkjenning av fullmaktene 
Saksordfører: Kirsten Jæger Steffensen 

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 24 delegater. Fullmaktskjema kreves for alle delegater. 

Saksdokument: delegatlisten på neste side. 

 

  

  

https://www.kulturskoleradet.no/om-oss/sentrale-dokument/vedtekter
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DELEGATLISTE – Endelig delegatliste fremlegges på årsmøtet

 

Kommune Navn Tittel Delegat nr Observatør nr 

Gjesdal Ingvild Arnevik Aadnøy Rektor i kulturskolen 1  

Randaberg Torleif Kvitno Rektor i kulturskolen 2  

Randaberg Merethe Rage Aasvold Inspektør i kulturskolen 3  

Sandnes Toril T. Munthe-Kaas Rektor i kulturskolen 4  

Sandnes Knut Egil Kristiansen Avdelingsleder i kulturskolen 5  

Sandnes Marianne Kristoffersen Avdelingsleder i kulturskolen 6  

Sandnes Borgfrid Møen Prosjektleder i kulturskolen 7  

Sola Stine Berrefjord Rektor i kulturskolen 8  

Sola Camilla Apeland Inspektør i kulturskolen 9  

Sola Pål Espen Nielsen Inspektør i kulturskolen 10  

Stavanger Ingvill Moen Hovlund Styreleder, Stavanger kulturskole 11  

Stavanger Hans W. Bræin Rektor i kulturskolen 12  

Stavanger Elin Aase Avdelingsleder, Stvg. kulturskole 13  

Stavanger Marcel Totolici Avd. leder i kulturskolen 14  

Karmøy Leiv Finne Undervisningsinspektør 15  

Karmøy Christian Welde Inspektør 16  

Karmøy Geir Sigbjørn Toskedal Karmøy 17  

Time Guri Årsvoll Rektor i kulturskolen 18  

Time Øyvind Bøylestad Assisterende rektor 19  

Klepp Jan Bekkum Rektor i kulturskolen 20  

Vindafjord Anne Kristine Andersen Rektor kulturskolen 21   

Bjerkreim Arne Bjerkreim Rektor i kulturskolen 22  

Haugesund Inga Rostløkken Rektor i kulturskolen 23  

Tysvær Anne Hestad Hem Rektor i kulturskolen 24  
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Til årsmøtet  

1.2. Valg av tre representanter til tellekorps 
Saksordfører: Kirsten Jæger Steffensen 

Styrets innstilling til årsmøtet:  

1 Marcel Totolici, Stavanger 

2 Marianne Kristine Kristoffersen, Sandnes 

3 Leif Finne, Karmøy 

velges som representanter til tellekorps på årsmøtet. 

 

Til årsmøtet  

1.3. Valg av to møtedirigenter 
Saksordfører: Kirsten Jæger Steffensen 

Styrets innstilling til årsmøtet:  

1 Jan Bekkum, Klepp 

2 Toril T. Munthe- Kaas, Sandnes 

 

velges som møtedirigenter på årsmøtet. 

 

Fylkesstyret Kirsten Jæger Steffensen  25  

Fylkesstyret Anders Berglund  26  

Fylkesstyret Camilla Nordhagen  27  

Fylkesstyret Hans Widerøe  28  

Fylkesstyret Ragnvald Wernøe  29  

     

Observatør Rønnaug R. Bakke Rådgiver  1 

Observatør Liv Tjemsland Leder, Rogaland Musikkråd  2 

Observatør Frode Ingvaldstad Seniorrådgiver, KS Rogaland  3 

Observatør Petter Andreas Hagen 

Oppvekstsjef, Randaberg 

kommune  4 

Observatør Mari Nymoen Inspektør Tysvær kulturskole  5 
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Til årsmøtet  

1.4. Valg av to referenter 
Saksordfører: Møtedirigentene. 

 

Styrets innstilling til årsmøtet:  

1 Rønnaug R. Bakke, rådgiver  

2 Anne Hestad Hem, Tysvær 

 

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 04.08.20 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 og 7. 

 

 

Til årsmøtet  

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

 

 

Styrets innstilling til årsmøtet:  

1 Knut Egil Kristiansen, Sandnes 

2 Anne Kristin Andersen, Vindafjord 

3 Pål Espen Nielsen, Sola 

 

velges som redaksjonskomité på årsmøtet. 
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Til årsmøtet  

1.9. Valg av to protokollunderskrivere 
Saksordfører: Møtedirigentene. 

 

 

Styrets innstilling til årsmøtet:  

1 Guri Årsvoll, Time 

2 Torleif Kvitno, Randaberg  

 

 

velges som protokollunderskrivere på årsmøtet. 
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Til årsmøtet  

SAK 2  STYRETS BERETNING FOR SISTE PERIODE 
   

Saksordfører: Kirsten Jæger Steffensen 

 

Innledning: 

Styrets beretning for perioden legges med dette frem for årsmøtet.  

 

Styrets innstilling til årsmøtet:  

Årsmøtet godkjenner styrets beretning for perioden. 

 

Saksdokumenter:  

Styrets beretning for siste periode, se neste side. 
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Styrets beretning 2019- 2020 
 

Organisasjon 

Medlemskommuner 

Alle kommuner, bortsett fra én, i Rogaland er medlemmer 

Styret i perioden 

Etter årsmøtet 15.03.2019 

Leder: Kirsten Jæger Steffensen, Karmøy 

Nestleder: Anders Berglund, Sandnes 

Styremedlem: Ragnvald Wernøe, Hå 

Styremedlem: Camilla Nordhagen, Stavanger 

Styremedlem: Hans Widerøe, Hjelmeland 

1. vara: Anne Hestad Hem, Tysvær 

2. vara: Svein Tengesdal, Eigersund 

Valgkomité 

Leder: Stine Berrefjord, Sola 

Medlem: Ann Kristin Andersen, Vindafjord 

Medlem: Arne Bjerkreim, Bjerkreim 

Vara: Marianne Kristoffersen 

Styremøter 

Styret har hatt et halvt års lengre funksjonstid enn opprinnelig forutsatt. Dette som en konsekvens 

av at Larsensutvalgets innstilling med nye vedtekter, ble vedtatt på landstinget i 2020. Årsmøtene 

skal nå holdes i oktober/november i oddetallsår. (Landsting hvert 4. år i partallsår) 

Styrets Arbeidsutvalg (AU), bestående av leder, nestleder og rådgiver har stått for utarbeidelse av 
sakskart og har jevnlig hatt møter i forkant av styremøtene.  
 
Store deler av perioden har naturlig nok vært preget av pandemien, og har ført til at de fleste møter 
fra mars 2020 har blitt avholdt som nettmøter i Teams. Varamedlemmene har kun vært innkalt ved 
forfall fra de ordinære styremedlemmene. 
2019: 6 styremøter  
2020: 7 styremøter  
2021: 6 styremøter 
 

Landsting 2020 

Delegater fra Rogaland var styrets ordinære medlemmer (vedtatt på årsmøtet 2019): Kirsten J. 

Steffensen, Anders Berglund, Camilla Nordhagen, Hans Widerøe, Ragnvald Wernøe. Observatør var 

rådgiver Rønnaug Bakke.  

Landstinget ble avholdt digitalt i zoom 22. – 23. oktober. Rogalands representanter møttes på 

Scandic Hotel Energy og fulgte landstinget sammen.  
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Landstinget vedtok Larsenutvalgets innstilling. Som konsekvens av dette er nå styrelederne i fylkene 

medlemmer av det nyopprettede hovedstyret (tidligere sentralstyre). Som leder for hovedstyret ble 

Helga Pedersen (Troms, Finnmark og Svalbard) valgt. Som nestleder Terje Lindberg (Viken). 

Sak fremmet av Rogaland til Landstinget, «Økonomisk støtte for bruk av offentlig sektor ph.d. for 

kulturskolen». Saken ble debattert, og vedtaket ble:  

Sentralstyrets innstilling til landstinget:  

1.FoU-området skal fortsatt være prioritert i Norsk kulturskoleråd, og det arbeides videre for å finne 

praktiske løsninger slik at flere kulturskoler og kommuner – i samarbeid med UH-feltet – kan benytte 

seg av offentlig ph.d-ordningen og andre ordninger for å øke kompetanse og bygge kunnskap for 

videre fagutvikling for kulturskolefeltet.  

2.Norsk kulturskoleråd bistår kommuner i å søke løsninger der de finner eksterne midler/ordninger 

som kan understøtte offentlig ph.d-ordningen. 

 

Landsstyremøter/hovedstyremøter 

Rogaland har deltatt med leder eller nestleder på landsstyremøtene i juni 2019 og 2020.  

Leder deltok i referansegruppe for politisk plattform 

Leder har deltatt på 4 hovedstyremøter etter at det ble opprettet på Landsting 2020. 

Leder har representert sammen med hovedstyret på Arendalsuka august 2021. 

 

Rådgiver 

Rådgiver i Rogaland var Michelle Lindboe til juli 2019. Rønnaug Bakke ble ansatt som ny rådgiver fra 

august 2019. Hun har i perioden hatt 50% stilling i Kulturskolerådet der 40% har vært knyttet til 

fylkesavdelingen og 10% til FoU-avdelingen. Rådgivers arbeidsoppgaver for fylket har i hovedsak 

vært: sekretær for fylkesavdelingens styre, sammen med styret planlegge og gjennomføre 

fagdager/ledersamlinger for Rogaland, lede og delta i samarbeidsprosesser regionalt, gjennomføre 

UMM-Rogaland saman med arbeidsgruppe og lokal arrangør, regnskap- og økoomiansvarlig for 

fylkesavdelingen. Rådgiver disponerer fra september 2021 kontor i Sandvigå 7, Stavanger, to dager i 

uka. Kjelleren i Sandvigå 7 er disponert av Rogaland musikkråd som er utleier.  

Styrets politiske arbeid 

I perioden har det vært kontakt med flere av Rogalands stortingsrepresentanter for å følge opp 

nasjonale og regionale saker, særlig da i forbindelse med arbeidet med Stortingsmelding for barne- 

og ungdomskultur. Det ble forsøkt å avtale et møte med Rogalandsbenken via leder GeirToskedal 

(KrF), men dette forsøket ble avbrutt av korona. 

Høsten 2019 gjestet Torstein Tvedt Solberg (Ap) fylkesstyret og ledersamlingen. 

Rogaland har også deltatt i arbeidet mot stortingsmelding for barn og unge gjennom å delta på 

fagkonferanse desember 2019. 
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Fagdager og ledersamlinger – kunst- og kulturfaglig 

utvikling, regionalt 

Styret har i perioden stått for kulturskolerettede kurs og foredrag under det fylkesvise Skolemøtet i 

november, samt ledersamlinger. Planleggingen av disse har stort sett vært gjort i styremøtene. 

Rådgiver har deltatt i dette arbeidet.  

Det har vært avholdt 10 ledersamlinger i perioden med ulik tematikk.  

2019: 

3. mai Ledersamling (Teaterfaget i kulturskolen,  div. info bla. Nordea KUL-TUR) 

13. sept. Ledersamling (Ny rådgiver, Nordea, UMM, GSI) 

14. nov. Ledersamling, deretter sosialt program med danseforestilling på MUST og middag 

15. november Skolemøtet i Rogaland 

10.des. Fagkonferanse, høringsgrunnlaget Kultur + skole = sant (Telemarksforskning) (Nasjonal/på 

Stavanger kulturskole) 

2020: 

14. februar: Ledersamling (Høring politisk plattform, info om veiledningsportefølje 3, fastsatt dato 

for studietur høst -20 (som ble avlyst) 

8. mai: Ledersamling på Teams. Kulturskole og koronasituasjonen. 

11. sept.: Ledersamling, fysisk møte. (Saker til Landstinget, takker pensjonister, live kåseri) 

Nov. Skolemøtet avlyst 

20. nov.: Ledersamling, tema KIL, ble avlyst pga korona 

 

2021: 

19. februar Ledersamling. digitalt. (Foredrag Samspill i interkulturell musikkpraksis, egenkapitalen, 

korona) 

30. april Ledersamling, digitalt (Sarita Wallumrød, mangfold og inkludering, korona) 

10. sept. Ledersamling, fysisk. (Strategi fordypning, Rut Jorunn Rønning, gjenåpning) 

14.-16. oktober Studietur avlyst 

Nov. Skolemøtet avlyst 

4.-5. november Årsmøte og årskonferanse Hotel Maritim Haugesund 

 

 

Pandemiens konsekvenser for aktiviteten i fylkeslaget 

Pandemien har lagt en demper på aktivitetsnivået i fylket. For eksempel har den planlagte 

studieturen til Stockholm høsten 2021 måttet avlyses. Likeså har flere kurs og samlinger blitt avlyst 

eller minimert pga pandemien. 
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Nasjonale og regionale prosjekter og tiltak 

Nordea KUL-TUR 

2020-2021. Nordea gav i denne omgang kurs kun til ett fylke, altså Rogaland. Kompetansepakken het 

«Kompetanseutvikling rettet mot alle typer produksjoner», og har bestått av fagrettede kurs for alle 

ansatte i fylket, prosjektledersamlinger og lederdager. Prosjektet har funnet gode veier for 

gjennomføring tross korona. Den planlagte avslutningen av prosjektet med en felles produksjon ble 

endret til søkbare midler til alle deltakende kulturskoler, og utforming av filmdokumentasjon under 

tittelen «Gylne øyeblikk». 

 

LAP1 2019-2020 i Rogaland 

LAP1 (Ledelse av prosesser) er et samarbeid med Norsk kulturskoleråd og Høgskolen i Innlandet. 

Kurset er et delstudium på Masternivå, og var fulltegnet med deltakere blant rektorer og 

avdelingsledere i Rogaland. Kurset har bidratt til en kompetanseheving i fylkets kulturskoleledelse. 

 

Regional arbeidsgruppe for fordypning og talentutvikling 

På initiativ fra Kulturskolerådet sentralt, og i tråd med den nye strategien for fordypning, ble det 

september 2020 igangsatt et arbeid for å utrede og forbedre det regionale samarbeidet omkring 

fordypning og talentutvikling i Rogaland. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe bestående av disse 

personene: 

 

Tor Kjetil Espedal, Vågen vgs  

Marianne Moberg, ass. rektor Stavanger kulturskole/UtB  

Ragnvald Wernøe, rektor Hå kulturskole  

Jens T. Larsen, avdelingsleder for bla. dans, jazz, PPU, fakulltet for utøvende kunstfag, UiS  

Lilli Anne Grong, daglig leder NMF  

Anne Hestad Hem, rektor Tysvær kulturskole  

Kirsten Jæger Steffensen, fylkesleder Norsk kulturskoleråd og rektor Karmøy kulturskole  

Rønnaug Bakke, fylkesrådgiver Norsk kulturskoleråd  

Arbeidsgruppa har formulert et mandat, som sier blant annet:  
Noe av arbeidet til arbeidsgruppa vil være å kartlegge eksisterende ordninger mellom aktørene til det 
beste for elever i fylket/regionen.  Arbeidsgruppa skal identifisere både vellykkede samarbeid lokalt, 
samt områder (sjanger/disiplin/geografi) hvor tilbudet har mangler eller hvor gode tiltak ikke 
finner sine gode samarbeidsparter. Målet med arbeidet er at regional samhandling vil stimulere til et 
styrket fokus på mulighetene for talentutvikling og fordypning i samarbeid mellom utdanningsnivåer 
og institusjoner i Rogaland.  
Arbeidsgruppa har blitt oppnevnt av et oppstartsmøte med vid representasjon i september 2020. 
Gruppa vil bli anerkjent som en bidragsyter inn mot prosessen med utvikling av 
Norsk kulturskoleråd sin strategi for fordypning, og videre være en samspills-partner i 
gjennomføringen av nevnte strategi i perioden 2021-2024.  
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Dans 

Talentutvikling i ballett 

Stavanger kulturskole rettet våren 2019 søkelys på talentutvikling i ballett. Juni 2019 deltok 

daværende rådgiver Michelle Lindbo og avdelingsleder fra Stavanger kulturskole og Lars Emil 

Johannessen fra Norsk Kulturskoleråd på et møte med ballettsjef Ingrid Lorentzen, assisterende 

ballettsjef Jahn Magnus Johansen og leder for Operaens ballettskole Knut Breder. Konklusjon på 

møtet var at Nasjonalballetten er svært positive til at det satses på fordypning i ballett i vår region, 

men at de ikke kunne bidra med økonomiske midler. Det ble anbefalt å søke lokal sparebankstiftelse 

og Talent Norge. Det er utfordrende å skaffe privat sponsor som kulturskole, noe som er et krav for 

støtte fra Norske Talenter. 

Styret har vært engasjert i saken, og sammen med rådgiver deltatt i møter med Rut Jorunn 

Rønningen, rådgiver i Norsk Kulturskoleråd, for å se på muligheter for å utvikle et program for 

talentsatsning/utvikling i ballett i vår region.  

Nasjonal konferanse for dans 

Styret jobber for en Nasjonal konferanse for dans i vår region høsten 2022 og i 2024. Konferansen 

delfinansieres av Norsk Kulturskoleråd Rogalands egenkapital, se sak 8 Budsjett. Konferansen 2022 

er satt til perioden 18.-20.oktober, og vil ha tema omkring Talentutvikling/fordypning i dans. 

Nasjonal konferanse for dans ønsker å styrke samarbeidet mellom institusjoner og være en 

møtearena som bidrar til å bygge fremtidens dansere. 

Konferansen 2022 er et samarbeid med Norsk Kulturskoleråd nasjonalt ved Rut Jorun Rønningen, UiS 

– Fakultet for utøvende kunstfag og Stavanger konserthus. 

Utvikling av dansefaglig forum i Rogaland 

Styret har satt av midler fra egenkapitalen til å opprette et dansefaglig forum i Rogaland. Planlagt 

oppstart vår 2022. 

 

Ungdommens musikkmesterskap UMM 

Rådgiver i Norsk kulturskoleråd Rogaland har ledet arbeidsgruppen i UMM i denne perioden. 

Arbeidsgruppen består i tillegg til rådgiver av representant fra NMF og representant fra 

arrangørkulturskolen. 

2019, Stavanger kulturskole 

24 påmeldte solister 

11 påmeldte ensembler 

2020, Sandnes kulturskole (endret til digitalt mesterskapp ga korona) 

46 påmeldte solister 

12 påmeldte ensembler 

2021, Sandnes kulturskole (Avholdes 14. november) 

26 påmeldte solister 

10 påmeldte ensembler 
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Drømmestipendutdelinger i Rogaland i perioden 

Fra og med 2021 har Drømmestipendet endret målgruppe til aldersgruppen 18 – 25 år. Det gis nå 50 

stipender à kr 30 000 mot tidligere 100 stipend a kr 15 000. 

Disse fikk oppfylt sine drømmer i 2021: 

Henrik Økland, musikk (Haugesund) 

Sunniva Opdal, dans (Sandnes) 

Agnes Andersen, musikk (Vindafjord) 

Thale Espedal Bjørkedal, visuell kunst (Klepp) 

Ben Nguyen, dans (Stavanger) 

Haider Raja, musikk (Sola) 
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Til årsmøtet  

SAK 3  REVIDERT REGNSKAP FOR SISTE PERIODE 
  Saksordfører:  

  
Saksdokumenter:   
Regnskap for fylkesavdelingen Rogaland for 2019 og 2020 følger i saken 

 
 
Innledning:  
Sentralstyret signerte årsregnskap med revisors beretning for 2019 3. juni 2020.  
Hovedstyret signerte årsregnskap med revisors beretning for 2020. 1. juni 2021.  
 
Styrets innstilling til årsmøtet:   
Årsmøtet tar revidert regnskap for siste periode til orientering.  
 

Årsmøtets vedtak:  
 

Saksdokumenter:  

Regnskap for 2019 og 2020 

 

Årsregnskap 2019 og 2020 Rogaland 

Regnskap 2019, kommentarer:  

Regnskapet 2019 viser et overskudd på kr 99.084. Det var budsjettert med et overskudd på 95 000, 

av den grunn at fylkeslaget opplevde å ha dårlig likviditet. Ønsket var å legge opp noen midler til 

studietur 2020. Det var stor usikkerhet med om fondsmidler ville bli tilgodesett fylkeslaget, og de var 

ikke synlige i tidligere regnskapsrapporter. 

Regnskap 2019, for hele organisasjonen inkl. Rogaland, ble godkjent på Landsstyremøtet, juni 2020. 

Kommentarer 2019, pr område: 

• Salgsinntekter: 232.137,- 

-Driftsstøtte, Norsk kulturskoleråd: 155.922,- 

-Kursinntekter: 63.200,- 

-Deltakeravgifter: 13.015,- 

• Personalkostnader: 19.589,- 

- Styrehonorarer og andre honorarer (kurs/foredragsholdere uten firma). 

• Driftskostnader: 113.463,- 
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-Fremmede tjenester: Honorarer kurs-/foredragsholder: 2833,- 

-Reiser og bespisning: 106.551,- 

- Gaver og annet: 4080,- 

Regnskap 2020, kommentarer: 

Regnskap for 2020 viser et overskudd på kr 72 580,-. Opprinnelig budsjett satt med et overskudd på 

24 000,- 

Året ble preget av pandemien, som førte til en del mindre aktivitet enn planlagt i budsjett. 

Kommentarer 2020 pr. område: 

• Salgsinntekter: 150.049,- 

o Driftsstøtte, Norsk kulturskoleråd: 150.049,- 

• Personalkostnader: 39.419,- 

- Styrehonorarer og andre honorarer (kurs/foredragsholdere uten firma). 

• Driftskostnader: 38.050,- 

- Fremmede tjenester: Honorarer kurs-/foredragsholdere 

-Kostnad godtgjørelse for reiser, bespisning og gaver 
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Til årsmøtet  

SAK 4  SAKER SOM LEGGES FREM AV STYRET 
  Saksordfører: Kirsten Jæger Steffensen 

 
Styret har ingen egne saker til årsmøtet 
 

 

 

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: Kirsten Jæger Steffensen 

Innledning: Planen gjelder for den kommende toårsperioden. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Norsk kulturskoleråd Rogaland årsmøte fredag 5. november 2021 
 

 
 Til innholdsfortegnelsen  

30 

Styrets innstilling til årsmøtet:  

Norsk kulturskoleråd Rogalands styre presenterer disse punktene som utviklingsområder for 

perioden 2022-2023. 

I perioden skal fylkesstyret jobbe med: 

1. Fordypning  

2. Regional samhandling og samskaping 

3. Dans.  
Fylkesstyret ønsker at Rogaland skal bli et samlingspunkt for dans. 

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

for medlemmene.  

 

Årsmøtets vedtak:   
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SAK 7 TILLEGGSKONTINGENT 
  Saksordfører:  

  Til årsmøtet  

 

Styrets innstilling til årsmøtet: Det foreslås ingen tilleggskontingent fra medlemskommunene. 
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SAK 8 BUDSJETT FOR PERIODEN 
  Saksordfører: Kirsten J. Steffensen 

 

Til årsmøtet  

 

Innledning: Vedlagt ligger budsjett for 2022-2023. Budsjettet er beregnet med et underskudd 

tilsvarende det planlagte forbruket av fylkeslagets egenkapital ihht plan. 

 

Styrets innstilling til årsmøtet: Budsjett for 2022-2023 godkjennes av årsmøtet. 

 

Saksdokumenter:  

Budsjett 2022-2023 

Plan for avvikling av egenkapital 
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Plan for avvikling av egenkapital: 

Norsk kulturskoleråd Rogalands egenkapital pr 30.12.2020: kr 439 489,- 

 

Selv om Norsk kulturskoleråd er en juridisk enhet med felles regnskap, har fylkesavdelingene fått  

beholde sin fylkesvise egenkapital fram til og med 2022.  

Budsjett 2021 ble vedtatt av styret og godkjent sentralt, som konsekvens av at Larsenutvalgets  

innstilling ble vedtatt på landstinget (Fylkesårsmøte oktober/november i stedet for mars).  

 

For formål til avvikling av egenkapitalen, bad styret i Rogaland om skriftlige innspill fra 

medlemmene, saken ble tatt opp på ledersamling og deretter sluttført i fylkesstyret. Medlemmene 

har blitt informert om resultatet av arbeidet. Planen for hvordan egenkapitalen skal brukes, ble 

sendt inn til Kulturskolerådet sentralt, som vist under: 

 

 

Note 1: Fagnettverket i dans støttes med henholdsvis 10000 kr i 2022, 10000 i 2023 og 8000 i 2024, da midler ikke ble 

brukt i 2021.  
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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 
 

Camilla Christiane Nordhagen velges som leder i Norsk kulturskoleråd Rogaland og som 

styremedlem i hovedstyret i Norsk kulturskoleråd i perioden 2021 – 2023. 

 

Sak 9.1.2. Nestleder 
 

Anders Berglund 

 

Sak 9.1.3. Tre styremedlemmer 
Ragnvald Wernøe 

Guri Årsvoll 

Anne Kristin Sæther 

 

Sak 9.1.4. To varamedlemmer 
Odd Roald Brekke 

Torleif Kvitno 

 

 

Sak 9.2. Inntil seks delegater og to vara til landstinget  
 Saken kommer opp på årsmøtet i 2023 
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Etter innstilling fra fylkesstyret: 

 

Sak 9.3 Medlemmer til valgkomiteen i fylkesavdelingen 

 

Sak 9.3.1. Leder 
Stine Berrefjord, Sola kommune 

Sak 9.3.2. To medlemmer 
  Hans Widerøe, Hjelmeland kommune 

Sunniva Bang Larsen, Stavanger 

Sak 9.3.3. Ett varamedlem 
  Geir Toskedal, Karmøy 

 

Saksdokumenter:  
Valgkomiteens innstilling på side 34, vedlegg 1 

Presentasjon av kandidatene, vedlegg 2 
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Vedlegg 1: Valgkomitéens innstilling  
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Vedlegg 2: Presentasjon av kandidatene 
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Vedlegg 2: Presentasjon av kandidatene fortsetter 
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Vedlegg 2: Presentasjon av kandidatene fortsetter 
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Vedlegg 2: Presentasjon av kandidatene fortsetter 
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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  

 

 



      Norsk kulturskoleråd Rogaland årsmøte fredag 5. november 2021 
 

 
 Til innholdsfortegnelsen  

52 

 

 

 

 



      Norsk kulturskoleråd Rogaland årsmøte fredag 5. november 2021 
 

 
 Til innholdsfortegnelsen  

53 

 

 

 

 



      Norsk kulturskoleråd Rogaland årsmøte fredag 5. november 2021 
 

 
 Til innholdsfortegnelsen  

54 

 

 

 

 



      Norsk kulturskoleråd Rogaland årsmøte fredag 5. november 2021 
 

 
 Til innholdsfortegnelsen  

55 

 

 

 



      Norsk kulturskoleråd Rogaland årsmøte fredag 5. november 2021 
 

 
 Til innholdsfortegnelsen  

56 

 

 

  



      Norsk kulturskoleråd Rogaland årsmøte fredag 5. november 2021 
 

 
 Til innholdsfortegnelsen  

57 

 

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: 

 

 


