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VELKOMEN TIL ÅRSMØTE 2021 
 

 

 

DIREKTØREN SI HELSING TIL ÅRSMØTET 

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 før 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 ønsker alle lykke til med årsmøtet! 
 
 
 
 

 

Morten Christiansen Direktør Norsk kulturskoleråd 
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KJØYREPLAN FOR VESTLAND ÅRSMØTET 2021 
 

Tid Kva Kven 

Torsdag   

13:30 Kunstnarisk Langhaugen vidaregåande skule 

13:40 Opning ved varaordførar i Bergen Linn Katrin Pilskog 

13:55 Helsing frå Norsk kulturskoleråd hovudstyret Styreleiar Helga Pedersen 

14:00 Velkomst frå fylkesstyret Styreleiar Astrid Aarhus Byrknes 

14:10 Sak 1 - 5 Møtedirigentane 

15:15 Pause  

15:30 Sak 6 - 9 Møtedirigentane 

Ca.17:00 Årsmøtet slutter  

 

Rett etter årsmøtet vert det kort møte for nyvalt fylkesstyre same stad. 
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Sak 9.1 Medlemmer til fylkesstyret: 
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Sak 9.1.3 Tre styremedlemmer 

Sak 9.1.4 To varamedlemmer 

Sak 9.2 Inntil seks delegatar og to vara til landstinget (val på årsmøtet 2023) 

Sak 9.3 Etter innstilling frå fylkesstyret: 

Sak 9.3 Medlemmer til valkomiteen i fylkesavdelinga  

Sak 9.3.1 Leiar Sak 9.3.2 To medlemmer  
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SAK 1 – KONSTITUERING 
 

Til årsmøtet  

1.1. Godkjenning av fullmaktene 
Saksordførar: Astrid Byrknes 

Norsk kulturskoleråd sine medlemmer i fylket har meldt på delegatar til årsmøtet 2021 i samsvar 

med vedtektene. 

Styret si innstilling til årsmøtet:  

Årsmøtet består av i alt 60 delegatar med godkjende fullmakter. 

Saksdokument: delegat- og observatørliste sjå neste side. 

 

  

  

https://www.kulturskoleradet.no/om-oss/sentrale-dokument/vedtekter
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DELEGAT-OG OBSERVATØRLISTE

Kommune Namn Tittel Delegat nr Observatør nr 

Alver Eirik Bouwer Utne kultursjef 1  

 Camilla Søderstrøm Tveit kulturskulerektor 2  

 Ann Christin Hoen driftskoordinator 3  

 Glenn Sørskår driftskoordinator 4  

Askøy Rosalind Fosse politiker 5  

 Stig Ryland kultursjef 6  

 Marius Fevang Thorstensen fung. rektor 7  

Austevoll Per Espen Vik politikar 8  

 Audun Alvsåker rektor 9  

Austrheim Per Lerøy ordførar 10  

 Elisabeth  Jensen Risnes kulturskuleleiar 11  

Bergen Vincent Mrimba kulturdirektør 12  

 Jon Raundalen rektor 13  

 Rolf Seldal fagsjef 14  

Bjørnafjorden Lisbeth Lunde Axelsen leder 15  

 Christian Breistein rektor 16  

Bremanger Raimund Hoclas fung. rektor 17  

 Elisabeth Solbakken kulturskulelærar 18  

Bømlo Stein Høyland rektor 19  

 Owe Håstø kulturskulelærar 20  

Eidfjord Bjørne Møen kulturskulerektor 21  

Fitjar Håvard Kroka rektor 22  

Fjaler Kjetil Høgseth Felde ordførar 23  

Gloppen John Rune Ødven rektor 24  

Gulen Halvor Elde fagdirektør oppvekst 25  

 Inger Marie Håheim Tynning leiar musikk-og kulturskulen 26  

Hyllestad Mats Systaddal kulturskulerektor 27  
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Kommune Namn Tittel Delegat nr Observatør nr 

Høyanger Beate Kjølstad kulturskulerektor 28  

Kinn Torgeir Halvorsen avdelingsleiar 29  

Kvam Jon Nedkvitne samfunns-og utviklingssjef 30  

 Anne Cathrine Eiken kulturskulerektor 31  

 Arngunn Timenes Bell lærar 32  

Kvinnherad Anne Sofie Bjelland Kjeka sektorleiar oppvekst 33  

 Kirill Zimin rektor/einingsleiar 34  

 Silje Dyrseth undervisningsinspektør 35  

 Kjell Skarsfjord kulturskulelærar 36  

Lærdal Tom Karlsrud kulturskulerektor 37  

Osterøy Frank Windt rektor 38  

Sogndal Jon Tvilde tenesteleiar kultur 39  

Stad Geir Holmen kultursjef 40  

Stord Jakob Bjelland varaordførar 41  

 Anne Lene Østvold Jordåen einingsleiar 42  

Stryn Torstein Tvinnereim varaordførar 43  

Sunnfjord Hilde Bjørkum kommunalsjef for kultur og idrett 44  

Sveio Pål Jøsok kultursjef 45  

Tysnes Kåre Martin Kleppe ordførar 46  

 Yngve Nikolaisen rektor 47  

Ullensvang Frøy Hagen Petersen avdelingsleiar 48  

Vaksdal Evy Beate Kvamme politikar 49  

Voss Vidar Skeie politikar 50  

 Oddvar Nøstdal kulturskulerektor 51  

Øygarden Bjørn Andersen avdelingsleiar og rektor 52  

 Kjartan Fjordheim inspektør 53  
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Kommune Namn Tittel Delegat nr Observatør nr 

Fylkesstyret Astrid Aarhus Byrknes styreleiar 54  

 Trude Skarvatun nestleiar 55  

 Anita Nordheim styremedlem 56  

 Grete Berntzen styremedlem 57  

 Julie Andersland styremedlem 58  

 Siv Sjøtun Høye 1.varamedlem 59  

 Roar Sandnes 2.varamedlem 60  

Observatørar     

Bergen Øystein Røsseland Kvinge førsteamanuensis  1 

Bergen Hildur Straume spesialkonsulent  2 

Øygarden Roger Martin pensjonist  3 

     

Administrasjonen Kristin Geiring rådgjevar  4 
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1.2. Val av tre representantar til teljekorps 
Saksordførar: Astrid Aarhus Byrknes 

Styret si innstilling til årsmøtet:  

1 Kirill Zimin, Kvinnherad 

2 Arngunn Timenes Bell, Kvam  

3 Raimund Hoclas, Bremanger 

 

veljast som representantar til teljekorps på årsmøtet. 

 

 

Til årsmøtet  

1.3. Val av to møtedirigentar 
Saksordførar: Astrid Aarhus Byrknes 

 

Styret si innstilling til årsmøtet:  

1 Lisbeth Axelsen, Bjørnafjorden 

2 Torstein Tvinnereim, Stryn 

 

 

veljast som møtedirigentar på årsmøtet. 
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Til årsmøtet  

1.4. Val av to referentar 
Saksordførar: Møtedirigentane. 

 

Styret si innstilling til årsmøtet:  

1 Hildur Straume, Bergen 

2 Roger Martin, Øygarden 

 

veljast som referentar på årsmøtet. 

 

 

Til årsmøtet  

1.5. Godkjenning av innkalling 
Saksordførar: Møtedirigentane. 

 

 

 

Styret si innstilling til årsmøtet:  

Årsmøtet godkjenner innkallinga. 

 

 

Saksdokument: kopi av innkalling og kunngjering datert 14.06.21 sjå neste side 
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Til årsmøtet  

1.6. Godkjenning av forretningsorden for årsmøtet 
Saksordførar: Møtedirigentane. 

 

 

Styret si innstilling til årsmøtet:  

Årsmøtet godkjenner forretningsorden. 

 

Saksdokument: sjå forretningsorden på neste side 
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Forretningsorden 

1. Forhandlingane vert ført for opne dører, om ikkje årsmøtet gjer anna vedtak. 
Vi syner til Norsk kulturskoleråd sine vedtekter §3.4.: 
 
Følgjande har tale-, framleggs- og stemmerett: 
• Godkjente delegatar i alle saker. 
• Fylkesstyret sine medlemmer i alle saker, unnatak ved handsaming av årsberetning og 
rekneskap.  
 
Følgjande har tale- og framleggsrett: 
 • Leiar av fylkesavdelinga sin valkomite under val. 
 
Følgjande har talerett: 
• Fylkesrådgjevar, men ikkje i forbindelse med val. 
• Årsmøtet kan gje talerett til kven dei ynskjer. 
 
Ein teiknar seg til talelista ved å syne nummerteikn. Talarane skal tale frå dertil bestemd 
plass i salen. 
 

2. Dirigenten kan med årsmøtet si godkjenning fastsette maksimal tid for innlegg.  
Det er høve til å be om replikk. Replikk er eit kort innlegg for å klare opp uklårleikar eller 

korrigere misforståingar i siste taler sitt innlegg. Replikk vert avvikla før ein går vidare på 

talarlista. Det er ikkje høve til å teikne seg for replikk under replikkordskiftet. 

3. Framlegg vert levert dirigenten skriftleg på vedlagte framleggsark. Framlegget vert påført 
saksnummer og underteikna av framleggsstillaren. 
Framlegg som ikkje har samanheng med dei på sakslista oppførte saker, kan ein ikkje 

handsama. Framlegg til vedtektene må ha samanheng med den avgjerda som er framlagt 

endra i innkallinga. Framlegg lyt ein varsle til dirigenten før strek vert sett for å kunne 

fremme/trekke. 

4. Delegasjonsleiarane kan krevje pause i forhandlinga før strek vert sett for debatt i ei sak eller 
før saka vert tatt opp til avstemming. 
 

5. Alle avstemmingar skjer ved handsopprekking, så sant ikkje årsmøtet vedtek anna.  
Alle avstemmingar vert avgjort med simpelt fleirtal om ikkje anna er vedteke i gjeldande 

vedtekter. Ved stemmelikskap er framlegget forkasta. Dette gjeld ikkje ved val; sjå pkt. 6 

Forretningsorden. 

6. Alle val er skriftleg om det føreligg meir enn eitt framlegg eller om nokon forlanger det. 
7. Ein lyt ha meir enn 50 % av avlagde stemmer for å bli vald. Om ingen av kandidatane får meir 

enn 50 % av stemmene, vert det omval. Er det fleire enn to kandidatar, går kandidaten med 
lågast stemmetal ut. Nytt val vert heldt mellom dei kandidatane som står igjen. Dette 
prinsippet vert følgt til to kandidatar står igjen. Ved nytt val mellom dei to kandidatane, er 
den vald som får flest stemmer. Ved stemmelikskap i siste valomgang vert det først eitt 
omval, og ved ny stemmelikskap vert valet avgjort ved loddtrekning. 
 

https://www.kulturskoleradet.no/om-oss/sentrale-dokument/vedtekter
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8. Ingen delegatar må komme inn i eller forlate møtesalen etter at dirigenten har tatt eit 
framlegg opp til votering, og før dirigenten har erklært saka for avgjort.  
Delegatar som ønskjer å vere fråverande i møtetida, lyt søkje permisjon hos dirigenten. 

Referentane fører alle innvilga permisjonar i protokollen. 

9. I protokollen vert berre ført framsette framlegg, avstemmingsresultat og vedtak. 
 

10. Ved digital gjennomføring vil alle detaljar kring plattform og korleis møtet vert gjennomførd i 

praksis, sendt deltakarane i god tid før møtet i form av ei brukarrettleiing. 
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Til årsmøtet  

1.7. Godkjenning av dagsorden 
Saksordførar: Møtedirigentane 

 

Styret si innstilling til årsmøtet:  

Årsmøtet godkjenner dagsorden. 

 

Saksdokument: 

Dagsorden, på side 5 

 

 

Til årsmøtet  

1.8. Val av tre representantar til redaksjonskomite 
Saksordførar: Møtedirigentane. 

 

Styret si innstilling til årsmøtet:  

1 Rolf Seldal, Bergen 

2 Inger Marie Håheim Tynning, Gulen 

3 Jon Nedkvitne, Kvam 

 

vert valt som redaksjonskomite på årsmøtet. 
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Til årsmøtet  

1.9. Val av to protokollunderskrivarar 
Saksordførar: Møtedirigentane. 

 

 

Styret si innstilling til årsmøtet:  

1 Beate Kjølstad, Høyanger 

2 Per Lerøy, Austrheim 

 

 

Vert valt som protokollunderskrivarar på årsmøtet. 
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Til årsmøtet  

SAK 2  STYRET SI BERETNING FOR SISTE PERIODE 
  Saksordførar: Astrid Aarhus Byrknes 

 

Innleiing: 

Styret si beretning for perioden vert med dette lagt fram for årsmøtet.  

 

Styret si innstilling til årsmøtet:  

Årsmøtet godkjenner styret si beretning for siste periode. 

 

Saksdokument:  

Styret si beretning for siste periode på nettsida til Norsk kulturskoleråd. 
 
 

 

 
  

https://www.kulturskoleradet.no/_extension/media/8161/orig/2019-2020%20Styrets%20beretning.pdf
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SAK 3  REVIDERT REKNESKAP FOR SISTE PERIODE 
  Saksordførar: Trude Skarvatun 

 

Innleiing: 

Rekneskap for 2019 er revidert og godkjend av Norsk kulturskoleråd sitt Landsting 2020. 

Rekneskap for 2020 er revidert og godkjend av Norsk kulturskoleråd sitt hovudstyre. 

 

Styret si innstilling til årsmøtet:  

Årsmøtet tek revidert rekneskap for siste periode til orientering. 

 

Saksdokument:  

Sjå side 21-22. 
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Til årsmøtet  

SAK 4  SAKER SOM VERT LAGT FRAM AV STYRET 
  Saksordførar: Julie Andersland 

 
Innleiing: 

  Fylkesstyret har ingen saker å fremje for årsmøtet. 

 

Styret si innstilling til årsmøtet:  

  Årsmøtet tek til orientering, at fylkesstyret ikkje har saker som vert lagt fram. 
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SAK 5  INNKOMNE SAKER 
  Saksordførar: Anita Nordheim 

 

Innleiing: 

Det er ingen innkomne saker. 

 

Styret si innstilling til årsmøtet:  

Årsmøtet tek til orientering, at det ikkje er innkomne saker. 
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SAK 6 ÅRSPLAN SOM BYGGJER PÅ STRATEGI 2032, VEDTEKE AV 

LANDSTINGET 
  Saksordførar: Grete Berntzen 

 

Innleiing: 
Planen gjeld for komande 2- årsperiode perioden 2022-2023. 

 
 

 
Styret si innstilling til årsmøtet:  

Årsmøtet vedtek på grunnlag av organisasjonen sine førande dokument og politiske 

vedtak følgjande utviklingsområder for Norsk kulturskoleråd Vestland perioden 

2021-2023: 

 

«Kulturskule for alle» - mangfald og inkludering  

Digitalitet 

Fordjuping 

Nettverk for kulturskuletilsette 

 

Utviklingsplan vert utarbeidd av det komande fylkesstyret og gjort tilgjengeleg for 

medlemmane. 

 

Saksdokument: 

Norsk kulturskoleråd er ein interesse- og utviklingsorganisasjon som arbeider for å fremje kvalitet i 
opplæringa innan kunst og kultur for born, unge og vaksne med utgangspunkt i dei kommunale 
kulturskulane. 
Visjonen «kulturskole for alle» vert stadfesta i Barne-og ungdomskulturmeldinga vedteke av 
Stortinget juni 2021. 
Målbiletet i strategi 2032, «Et kulturskoletilbud for fremtidens kulturskole av god kvalitet», er ei 
framstilling av korleis situasjonen ser ut i framtida, og er ein utdjuping av visjonen. Målbiletet styrer 
kva for mål organisasjonen arbeider mot og kva for verdiar som vert synleggjort gjennom Norsk 
kulturskoleråd sin måte å arbeide på. 
Strategi 2032 har fire strategiområder: 
Mangfald – Kulturskule i eit mangfaldsperspektiv  
Bærekraft – Kulturskule i eit bærekraftsperspektiv 
Digitalitet – Kulturskule i eit digitalitetsperspektiv 
Samskaping – Kulturskule i eit samskapingsperspektiv 
Den politiske plattforma til Kulturskolerådet er vedteke av landstinget. Plattforma konkretiserer dei 

viktigaste områda som organisasjonen har politiske synspunkt på og som er knytt til målsettingar. 

Plattforma vert vedteken på landstinget og vert justert av hovudstyret. 

Rammeplan for kulturskulen skal til ein kvar tid være styrande og grunnleggjande for arbeidet i 

Norsk kulturskoleråd. Rammeplanen skal være eit dynamisk dokument. Det inneber at også Norsk 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-18-20202021/id2839455/
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kulturskoleråd sitt strategiske arbeid som er fundamentert på rammeplanen, lyt vera dynamisk. 

Som nasjonal aktør for kommunane og dei kommunale kulturskulane, skal Norsk kulturskoleråd vera 

ein samhandlingspart med breitt samfunnsengasjement og tydeleg profil. 

 

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

medlemmane har fremja til fylkesstyret, vedtak på Norsk kulturskoleråd sitt landsting 2020 og 

resultatet av felles arbeid med stortingsmelding. Innspel frå medlemmane framkommer i 

organisasjonen sine førande dokument, politiske vedtak og vedteke stortingsmelding. 

På bakgrunn av dette fremjar fylkesstyret følgjande utviklingsområder for perioden 2021-2023 i 

Norsk kulturskoleråd Vestland: 

«Kulturskule for alle» - mangfald og inkludering 

Digitalitet 

Fordjuping 

Nettverk for kulturskuletilsette 
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Til årsmøtet 

SAK 7 TILLEGGSKONTINGENT 
  Saksordførar: Julie Andersland 

  Til årsmøtet  

 

Innleiing: 

  Fylkesstyret har inga framlegg om tilleggskontingent. 

 

Styret si innstilling til årsmøtet: 

  Årsmøtet tek til orientering, at det ikkje er framlegg til tilleggskontingent. 

Saksdokument:  
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Til årsmøtet 

 
SAK 8 BUDSJETT FOR PERIODEN 
  Saksordførar: Astrid Aarhus Byrknes 

 

Innleiing: 

Vedlagt følgjer budsjett for perioden 2022-2023. 

Budsjett på perioden 2022-2023 er basert på driftstilskot 2021. 

Prosjekt knytt til fylkesavdelinga er forventa å gå i balanse. 

Eigenkapitalen (EK) i Norsk kulturskoleråd Vestland er etter revisjon 2020 på kr.509 

939. Ved overgang til ny fylkesavdeling i 2019, hadde Hordaland med seg EK. 

På grunn av pandemien har det i perioden vore mykje bruk av nettmøter og få 

fysiske treffpunkt. Det gjer at EK har auka i perioden. 

Fylkesavdelinga kan nytte EK innan 31.12.2022. 

Frå 31.12.2022 går overskot inn som del av organisasjonen sin totale økonomi. 

Ut i frå innspel frå medlemmane på korleis dei ynskjer å nytte EK, har fylkesstyret 

gjort framlegg om å nytte midlane på følgjande måte: 

PRIORITERTE OMRÅDER 

Fylkesstyret vil med bakgrunn i vedtak frå årsmøtet 2019 i Norsk kulturskoleråd – 

Hordaland og innspel våren 2021 frå medlemene i Vestland fylke, prioritere tiltak til 

beste for medlemene og vidare utvikling. I høve vedteke strategi 2032, 

landstingsvedtak hausten 2020 og årsplan for Vestland fylke, som vert lagt fram på 

årsmøtet hausten 2021, vert det utarbeidd plan for dei prioriterte områda. 

Tiltak som er framtidsretta og kan gje synergieffekt etter at EK er brukt, vert vektlagt. 

Regionale samarbeid- og samhandlingsprosjekt 

Utviklings- og innovasjonstiltak i kulturskulane 

Regionale nettverk i Vestland fylke for kulturskuleleiinga 

Regionale nettverk i Vestland fylke for lærarane i kulturskulane 

Årsmøtekonferanse 

Konferanse for kulturskuletilsette 

Leiarsamlingar 

 

Historikk frå hovudstyre og fylkesstyremøte: 

Sjå saksdokument og sak i Hovedstyret møte 01 den 3.12.2020. 

Sakskart. Protokoll. 

file:///C:/Users/kristing/Downloads/2020%20HovedstyremÃ¸te%201%20sakskart%203.12%20(2).pdf
file:///C:/Users/kristing/Downloads/2020%20HovedstyremÃ¸te%201%20protokoll%203.12%20(1).pdf
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Årsmøte i Norsk kulturskoleråd - Hordaland gjorde i 2019 følgjande vedtak: 

 
Til drøfting: 

Fylkesstyret drøfter på bakgrunn av vedtak frå årsmøtet 2019 i Norsk kulturskoleråd – Hordaland og 

innspel våren 2021 frå Vestland fylke prioriteringer og aktivitet til beste for medlemma i fylket samt 

tidsplan for bruk av akkumulert EK. 

Styret si innstilling til årsmøtet:  

1. Årsmøtet vedtar framlagte budsjett for Norsk kulturskoleråd Vestland perioden 

2022-2023. 

2. Årsmøtet vedtar framlagte plan for bruk av eigenkapitalen innan 31.12.2022 

med følgjande prioriterte områder: 

Regionale samarbeid- og samhandlingsprosjekt 

Utviklings- og innovasjonstiltak i kulturskulane 

Regionale nettverk i Vestland fylke for kulturskuleleiinga 

Regionale nettverk i Vestland fylke for lærarane i kulturskulane 

Årsmøtekonferanse 

Konferanse for kulturskuletilsette 

Leiarsamlingar 

Årsmøtet delegerer til fylkesstyret å lyse ut midlar medlemmane kan søkje på. 

Saksdokument: 

Budsjettframlegg perioden 2022-2023 på side 30 og 31. 
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Til årsmøtet  

 

SAK 9 ÅRSMØTET VEL FOR KOMANDE PERIODE 
  saksordførarar: 

   9.1.1 til og med 9.1.4 leiar av valkomiteen Anne Lene Østvold Jordåen 

   9.3 Astrid Aarhus Byrknes 

 

 Etter innstilling frå valkomiteen: 
 

Sak 9.1. Medlemmer til fylkesstyret:  

 

Sak 9.1.1. Leiar  

 
Valkomiteen for Norsk kulturskoleråd fremmer følgjande: 
 

Innstilling: 

Jakob Bjelland vert valt som leiar i Norsk kulturskoleråd Vestland og som 

styremedlem i Norsk kulturskoleråd sitt hovudstyre perioden 2021-2023. 

 

Sak 9.1.2. Nestleiar 

 
Innstilling: 

Grete Berntzen vert valt som nestleiar i Norsk kulturskoleråd Vestland perioden 

2021-2023. 

  

Sak 9.1.3. Tre styremedlem 

 
  Gunn Åmdal Mongstad 

  Ingrid Heieren Sølvberg 

  Øystein Røsseland Kvinge 

vert valt som styremedlemmer i Norsk kulturskoleråd Vestland perioden 

2021-2023. 

 

Sak 9.1.4. To varamedlem 
Kirill Zimin 

 Idun A. Husabø 

  vert valt som varamedlemmer i Norsk kulturskoleråd Vestland perioden  

2021-2023. 
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Sak 9.2. Inntil seks delegatar og to vara til landstinget  
 Saken kjem opp på årsmøtet i 2023. 

 

Etter innstilling frå fylkesstyret: 

 

Sak 9.3 Medlemmer til valkomiteen i fylkesavdelinga 

 

Sak 9.3.1. Leiar 

 
  Trude Skarvatun vert valt som leiar i valkomiteen for Norsk kulturskoleråd Vestland 

  perioden 2021-2023. 

 

Sak 9.3.2. To medlemmer 

 
  Hans Inge Myrvold 

  Charlotte Spurkeland 

vert valt som medlemmer i valkomiteen for Norsk kulturskoleråd Vestland 

perioden 2021-2023. 

Sak 9.3.3. Eitt varamedlem 
Gjermund Flage vert valt som varamedlem i valkomiteen for Norsk kulturskoleråd 

Vestland perioden 2021-2023. 

 

Saksdokument:  
Valkomiteen si innstilling på side 34, vedlegg 1 

Presentasjon av kandidatane, side 35 - 39 
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Vedlegg 1: Valkomiteen si innstilling  
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Vedlegg 2: Presentasjon av kandidatane 
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Vedlegg 3: Norsk kulturskoleråd sine 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. 

 

§ 2.3 Innmelding 
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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.). 

Departement, direktorat, KS, medlemmer, samarbeidende organisasjoner og institusjoner kan 

inviteres til landstinget. 
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§ 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  

Sak 10 Landstinget velger for kommende fireårsperiode: 



      Norsk kulturskoleråd Vestland årsmøte 28. oktober 2021 
 

 
 Sakskart 2021        Innhaldsliste 

43 

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.  

Alle vedtak skjer med simpelt flertall, og hovedstyret er beslutningsdyktig når minst to tredeler av 

medlemmene møter. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. 



      Norsk kulturskoleråd Vestland årsmøte 28. oktober 2021 
 

 
 Sakskart 2021        Innhaldsliste 

44 

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 

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

gitt 

• sitt årsmøte kan også fastsette en tilleggskontingent 
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• 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: 

• Godkjente delegater i alle saker. 

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

Sak 5 Innkomne saker 

Sak 6 Årsplan som bygger på strategiplanen vedtatt av landstinget 
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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. 

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. 
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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 

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: 
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• 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 framlegg ein stiller i møtet 
 

 
 

Årsmøter 2021 

 

 

Framlegg til årsmøtet vert levert møtedirigentane skriftleg eller på e-post/minnepinne. 

Namn på framleggsstillar og kommune:__________________________________________________ 

Framlegget gjeld sak nr. __________________ ev. vise til:________________________________ 

Framlegget lyder: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underskrift: 

 

 


