
 

 

Protokoll 

Styremøte Norsk kulturskoleråd Agder 
 

Møte: 2021-08 

Tid: 26.11.2021, kl. 10.00 – 15.30 

Sted: Universitetet i Agder/Zoom 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Sakliste Agder  Side 2 
 

Leder: Inger Margrethe Stoveland 

Nestleder: Haldis Hove 

Styremedlem: Torunn Charlotte Nyberg 

Styremedlem: Sjur Høgberg 

Styremedlem: Kaare Lauridsen (deltok via Zoom) 

1. varamedlem: Martha Marita Hansen 

2. varamedlem: Audun Ramo 

Fra administrasjonen: 
Rådgiver: Jo Eskild 
  

 

Forfall: 

Styremedlem: Torunn Charlotte Nyberg 

1. varamedlem: Martha Marita Hansen (sykdomsforfall) 

2. varamedlem: Audun Ramo 
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2021.49 Godkjenning av innkalling, sakliste og protokoll styremøte 7 
 
Vedtak:  

Innkalling og sakliste godkjent.  

Protokoll styremøte 6 og 7 godkjent. Ingen kommentarer mottatt. 

 

2021.50 Styreinstruks fylkesstyrer. 
Ble også behandlet i sak 2021.53 Gjennomgang sakskart, Hovedstyremøte 4, 2. - 3. desember. 

 

Vedtak: Orientering. Endelig vedtak styreinstruks på styremøte 28. januar, når styreinstruks er 

vedtatt i hovedstyret. 

 

 

2021.51 Møteplan 2022 
 

Vedtak: Plan styremøter 2022, Norsk kulturskoleråd Agder: 

Møtene er i utgangspunktet fysiske møter, men det vil legges til rette for digital deltagelse ved 

behov. 

 

 Dato: Merknad 

Møte 1: *

  

Fredag 28. januar, kl. 10.00 – 15.00  

Sted: UiA 

Hovedstyremøte 8. – 9. feb.  

 

Møte 2:  Fredag 18. mars, kl. 10.00 – 15.00  

 

Møte 3: * Fredag 29. april, kl. 10.00 – 15.00  Hovedstyremøte 4. mai  

 

Møte 4: Fredag 20. mai, kl. 10.00 – 15.00  

 

Møte 5: * Fredag 2. september, kl. 10.00 – 15.00 Hovedstyremøte 7. – 8. sept.  

 

Møte 6: Fredag 14. oktober, kl. 10.00 – 15.00 Alternativt 28. okt i kombinasjon med 

Knudenåpning.  

Møte 7: * Fredag 25. november, kl. 10.00 – 15.00 Hovedstyremøte 1. des. 

 

*Disse møtene er lagt i forhold til forslag møteplan hovedstyret.  
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2021.52 Utviklingsplan 2022/2023 Norsk kulturskoleråd Agder 
 
Vedtak:   
Det ble diskutert rundt prioritering av utviklingsområder i Årsplan 2022 – 2023, som ble vedtatt på 
årsmøtet. 
Enighet om å ha fokus på: 

• Utviklingsområde 1 (nasjonalt): Her vil det komme signaler fra bl.a. hovedstyremøtene og 
politisk sekretariat på ønsket fokus. 

• Utviklingsområde nr.7 (Digitalitet). Dette området henger sammen med og vil sees i 
sammenheng med punkt 6 (UiA) 

• Utviklingsområde nr. 5: Skape digitale, gjerne uformelle møteplasser: Debattarenar med 
aktuell tematikk fra utviklingsområdene. Tematikk for møtene tas videre på styremøtene 
framover 

• Utviklingsområde nr. 4: Videreutvikle konseptet med fagdager/ledersamlinger i Agder, til å 
bli et attraktivt tilbud for absolutt alle kulturskoleansatte i Agder. 

 
Utforming av utviklingsplan, årshjul og videre prioriteringer på kommende styremøter. Gjøres 
tilgjengelig for medlemmene i Agder. 
 

2021.53 Gjennomgang sakskart, Hovedstyremøte 4, 2. - 3. desember. 
 

Vedtak: Leder tar styrets innspill til orientering. 

 

2021.54 Utforming av retningslinjer og rutine for søkbare stimuleringsmidler for 

Agder i 2022 (bruk egenkapital) 
 

Vedtak:  

Det tas sikte på å lyse ut ordning med søkbare stimuleringsmidler for Agder i løpet av januar 2022.  

Utlysning av ordningen skal bygge på årsmøtevedtak (Sak 8 Budsjett. Jf. retningslinjer for ordningen 

og styrets ansvar i ordningen). 

Prosjekter som det søkes om bør være store nok til at det er noe å lære for andre kulturskoler, og i 

utlysningen skal det signaliseres at det er mulig å søke på hele summen.  

Utlysning går til alle kommunene i Agder via postmottak. Sendes også UiA og postmottak i 

fylkeskommunen. Kommunene oppfordres til å sende videre til eventuelle eksterne 

samarbeidsparter. 

 

Krav til søknadene: 

• Søknadene må være i tråd med retningslinjene slik de er gitt av årsmøtet. 

• Det skal leveres budsjett med søknaden som synliggjør administrasjonsressurs, faglig 

innhold, eventuelle inntekter m.m. 

 

Søknadsfrist: 1. mars. 

 

Komite tildeling:  
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Styret setter sammen komite for tildeling med tanke på bred og habil representasjon.  

Styreleder leder komiteen.  

 

 

2021.55 Nyttårssamling 6. – 7. januar 
 

Vedtak: Innspill til innhold/plan tas med i videre arbeid. 

 

 

2021.56 Rådgivers rapport og Regnskap/økonomi 
 
Vedtak: Rådgivers rapport og rapport regnskap/økonomi tas til orientering. 

 

Eventueltsak: 

2021.57 Forlengelse av avtale om talentsamarbeid innenfor musikkfeltet på 

Agder 
 

Vedtak: Det gis tilskudd kr 24 700,- for vår 2022. Det forutsettes at partene i samarbeidet i perioden, 

i tillegg til den løpende drift av talentsamarbeidet, også arbeider frem en ny ordning for talent-

/fordypningssamarbeid på Agder.  


