
 

 

Sakskart  

Norsk kulturskoleråd  

Nordland 
 

Styremøte: 2021-10 

Tid: 18.11.2021, kl. 10:30 – 12:00  

Sted: Teams 

 

 
 

             Riis-prisen, et samarbeid mellom Norsk kulturskoleråd og Andr. L. Riis, inviterer ungdom i alderen                 
                15-18 år til et nytt, nyskapende og tverrfaglig prosjekt – der låtskriving og visuell kunst møtes.       
                Lørdag 1. januar 2022 åpner søknadsportalen. 
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Tentativ tidsramme Innhold 

10:30 – 10:35   Velkommen ved styreleder 

10:35 – 10:55 Om Norsk kulturskoleråd og styrearbeidet 

10:55 – 11:00  Sak 69 og 70 

11:00 – 11:10 Sak 71 

11:10 – 11:20 Sak 72 

11:20 – 11:40 Sak 73 

11:40 – 11:50 Sak 74 

11:50 – 12:00 Styreleders oppsummering 
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2021.69 Godkjenning av innkalling og saksliste  

Saksdokumenter: Innkalling 
 Saksliste 
 
Saksbehandler:  Sigrun E. Fostad, rådgiver 
 

Saksutredning 

Avklaring angående møtedato og sted for møtet ble gjort delvis pr e-post og delvis pr sms. Innkalling 

ble sendt via Outlook-kalender 29. oktober 2021, og formell innkalling i e-post 11. november 2021.  

 

 

Forslag til vedtak  

Innkalling og sakliste godkjent 

 

 

Innkalling Styremøte 2021-10 
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2021.70 Godkjenning av protokoll 

 
Saksdokument: Lenke til Møtearkiv Nordland 
 
Saksbehandler:  Sigrun E. Fostad, rådgiver 
 

Forslag til vedtak 

Styret godkjenner protokollen for styremøte 2021-08 som framlagt. 

 

 

2021.71 LAP 1 – fordeling av reisestøtte til deltakerne 

 
Saksdokumenter: Kopi av dokumentasjon for reiser er sendt styret pr e-post 
 
Saksbehandler: Sigrun E. Fostad, rådgiver    
 
  
Saksutredning  
Informasjon om søknadsordning om reisestøtte er sendt til deltakerne tilhørende Nordland fylke, jfr. 
sak 2021.56 og 2021.63.3. Innen fristen har det kommet inn søknader fordelt slik: 
 
Veronica Vangen Evensen    4 098 
Elisabeth Ødegård     3 835 
Marianne Stensland     4 961 
Hanne Therese Sjaastad    6 977 
Totalt     19 871 
 
Det er én deltaker som er registrert med en privat e-postadresse og som muligens ikke har fått 
informasjonen om fristen for å søke reisestøtte. Vedkommende er kontaktet på nytt via sin arbeidse-
post. 
 

Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://kulturskoleradet.no/lokale-sider/nordland/nordland-dokumentarkiv/filter
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2021.72 Søknad om støtte fra RKK Ytre Helgeland 

 

Saksdokumenter: Søknad fra RKK Ytre Helgeland (01.06.2021) 
 E-post om etterlysing av behandling av søknaden (04.11.2021) 
 
Saksbehandler: Sigrun E. Fostad, rådgiver    
 
  
Saksutredning  
Daglig leder for RKK Ytre Helgeland, Hanne Falck Kristoffersen, henvendte seg til kulturskolerådets 
rådgiver 31.mai med forespørsel om søknadsfristen var 31. mai eller 1. juni og fikk svar om at fristen 
var 1. juni. Søknad fra RKK Ytre Helgeland havnet i rådgivers søppelpost og ble derfor ikke oversendt 
styret for behandling tidligere.  
Etterlysing om behandling av søknaden sendt 4. november er mottatt og saken er satt opp på dette 
styremøtet. AU har ikke behandlet saken i forkant av møtet. 
 

Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
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2021.73 Møteplan 

 
Saksbehandler: Sigrun E. Fostad, rådgiver    
 
  
Saksutredning  
I møteplanen som ble vedtatt av forrige styre, er det berammet styremøte via Teams torsdag  
9. desember kl. 11:00-12:20. Styret diskuterer om dette er et mulig tidspunkt for neste møte. 
 
Ny styre- og nestleder ønsker å gjennomføre et fysisk styremøte så snart som mulig. Første mulighet 
var å ha dette møtet som fysisk møte. Det var ikke mulig å få til, og det var heller ikke mulig med en 
alternativ dato i november. Desember er en travel tid, så AU foreslår derfor fysisk styremøte i januar. 
Flere i styret deltar på LAP 1 og foreslår styremøte torsdag 13. januar 2022, i forlengelsen av neste 
LAP-samling (11.-12. januar). 
 
Styret fastsetter styremøter for våren 2022, og gjerne første møte høst 2022 hvis det lar seg gjøre. 
 

 

Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 

 

2021.74 Referatsaker 

 
Forslag til vedtak 
Sakene tas til orientering. 

 

74.1 Rådgivers rapport 

 

Aktivitet  

I perioden fra forrige styremøte, er det gjennomført AU-møte (22.10), kaffemøte for 

kulturskolerektorene i Nordland (29.10), møte om fordypning med Rut Jorunn Rønning (1.11), 

deltagelse på dialogkonferanse for veilederkommuner på Gardermoen (4.11) og temamøte for 

rådgivere med fylkesansvar (9.11). Rådgiver deltok på LAP 1-samling 9.-10.11. 

 

Kommende aktiviteter er deltagelse på fagdag for MUSAM (19.11), gjennomføring av regionalt UMM 

for Nordland i Mosjøen (20.11) og deltagelse på årsmøte i Trøndelag (25.-26.11). 

 

Det planlegges nå arbeid og tiltak rundt strategien Fordypning med mangfold . På møtene med Rut 

Jorunn Rønning (1.11) var temaet spesifikt om det enkelte fylke/den enkelte region i forhold til 

arbeid rundt fordypning og regional samhandling. Det blir også avholdt et 1,5 timers felles møte med 

alle i arbeidsgruppa før jul. Rut Jorunn fikk informasjon om årsmøtevedtak som omhandlet satsning 

på fordypning og de andre satsingsområdene i Nordland. 

 

 

https://kulturskoleradet.no/nyheter/2021/september/strategi-utvikling-kulturskolenes-fordypningsprogram
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74.2 Økonomi 

 

Saksdokumenter: Regnskapsrapport 2. kvartal 
 Regnskapsrapport 3. kvartal 
 
Saksbehandler: Sigrun E. Fostad, rådgiver    
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2021.75 Eventuelt 

 
Saksdokument: Dette dokumentet 
 
Saksbehandler: Sigrun E. Fostad, rådgiver 
   
Det er ingen saker til eventuelt. 


