
 

PROTOKOLL Norsk kulturskoleråd Rogaland 
Fylkesstyremøte 2021-07 

Tirsdag 30.november 2021 kl. 10.00-14.00 SANDVIGÅ 7, Stavanger (Rogaland musikkråd) 

 

Møtt: Roald Brekke, Ragnvald Wernøe, Guri Årsvoll, Anders Berglund, Camilla Nordhagen 

Forfall: Anne-Kristin Sæther, Torleif Kvitno 

Sekretær: Rønnaug Bakke 
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2021.53 Godkjenning av innkalling og sakliste 

 
Vedtak 

Styret godkjenner saken. 

2021.54 Godkjenning av protokoll 
 

Vedtak 

Styret godkjenner saken. 



2021.55 Referatsaker 

 
Info vedr. økonomi: 

- Faktura fra ISS (Kantinedrift under UMM 14. november 2021 i Sandnes) inneholder poster for to 

leveranser: Påsmurt og kaffe som skulle dekkes av Sandnes kulturskole, og varmt fellesmåltid til 

påmeldte deltakere som skulle dekkes av Norsk kulturskoleråd Rogaland (ref. sak 2021-42). Styret ble 

informert om at alt hadde kommet på samme regning, og at fakturaen ikke kunne endres av 

praktiske årsaker. Dermed betaler fylkeslaget hele regningen, og rådgiver ber deretter NKR sin 

administrasjon om å sende en faktura på det gjeldende beløpet til Sandnes kulturskole. 

- Pga stor oppslutning om varmt fellesmåltid fra årets deltakere på UMM 14. november, ble 

kostnaden ca det dobbelte enn det innvilgede beløpet på 5000 kr.  

Vedtak 

Styret tar saken til orientering 

Styret vedtar at ekstrakostnaden med fellesmåltidet på UMM tas av Kulturskolerådet Rogaland, og 

ber om at det gjøres klare rammer for dette neste år. 

2021.56 Nytt fylkesstyre 
 
Ulike dokumenter ble presentert. 
I tillegg hadde styret hadde en samtale omkring følgende spørsmål: 
Hvordan kan/ønsker du å bidra inn i fylkesstyret? 
 

Roald: Mangfold og inkludering. Kommunalt planarbeid, samt kunnskap om det øvrige 
oppvekstfeltet i kommunen. 
 
Ragnvald- Opptatt av breddetilbudet 
 
Guri: 
1. opptatt av FoU og utdanningen. Profesjonstydeliggjøring. Stolthet i profesjonen. 
Veilederkompetanse lokalt?  
2 Det sektorovergripende- regionalt samarbeid, senke skrankene mellom tjenesteytere. 
 
Camilla- Motiveres av det sentrale arbeidet, profesjonelle strukturer. Kommer fra dans, og har 
jobbet med talent og fordypning i dans. Fokus på involvering av ledergruppen i fylket. 
 
Anders- Legge til rette for gode arenaer for ledere. Være en faglig og sosial møteplass for ledere. 
 
Praktisk info:  
Forklaringer til styrehonorar kommer fra en nedsatt arbeidsgruppe i Norsk kulturskoleråd, som skal 
gjelde fom 1.1.22 
Det bør være klart når styremedlemmene skal motta honorar, når de samtidig mottar lønn (Dette er 
et anliggende mellom arbeidstaker og arbeidsgiver) 
Hver enkelt må avklare at de mottar styrehonorar med sin arbeidsgiver. 
Reiseregning og krav om honorar bes sendt fortløpende etter møtene. 
 

Vedtak: Styret har gjennomgått grunnlagsdokumentene som gir retning og føringer for styrets arbeid 

videre i inneværende periode. 



2021.57 Årsplan med utviklingsområder 
 
Vedtak: Styret starter prosessen med å utforme årsplanen for fylkesavdelingen i Rogaland. Prosessen 

skal involvere fylkets kulturskoleledere, samt ta hensyn til innspill fra Kulturskolerådet sentralt, og gi 

føringer for styrets arbeid. Styret ønsker at årsplanen skal utvikles som en dialog mellom fylkesstyret 

og lokale/sentrale samarbeidsparter. AU lager en framdriftsplan for arbeidet, på oppdrag for 

fylkesstyret. 

 

2021.58 Ledersamling 10. desember  
 

Hovedmål med ledersamlingen:  

Konkretisering av vedtak på fylkesårsmøtet. Retning til styret videre i perioden. 

Møtets form: Deltakende møte med forventningsavklaringer  

Lokale: Statens Hus, møterom 1  

Fylkesstyret ønsker å vie ett tema fra utviklingsmålene til hver ledersamling i 2022, altså et møte med 

tema regional samhandling, et møte med tema mangfold, et møte med tema fordypning. 

 

Vedtak: Programmet for ledersamlingen formes etter innspill fra styret. Programmet fullføres av AU, 

evnt med innspill fra øvrige styremedlemmer. 

Oppdatert 7. desember: Pga den stigende koronaforekomsten og regjeringens restriksjoner for møter 

og forsamlinger, er ledersamlingen avlyst.  

Avlysning sendt til alle kulturskoleledere. Leder og nestleder skal utforme og sende en julehilsen med 

noen spørsmål for å peke framover til videre arbeid rundt videre arbeid for fylkeslaget i 2022 

 

2021.59 Møtekalender og årshjul for fylkeslaget 2022 

 
Møtedag:  
Styremøter onsdager kl. 09:00-13:00 
 
Fylkesstyremøtet Onsdag 26. januar kl. 09:00-13.00 
Fylkesstyremøtet Onsdag 20. april kl. 09:00-13.00 
Nasjonal dansekonferanse 18. – 19. oktober 2022 Stavanger kulturskole, Stavanger 

konserthus, UiS, fakultet for utøvende kunstfag 

 
Gjenstår å tidfestes: 
Fylkesstyremøter for høsten 2022 
Ca 4 ledersamlinger  

Studietur Ledersamlingen? 

UMM 

Relatere til Hovedstyremøtene 



Vedtak: Styret vedtar møtekalender for fylkesstyremøtene for våren 2022. Styret ber om innspill på 

øvrige møteplaner fra ledersamlingen. Målet er at det lages en endelig møtekalender og årshjul for 

våren og høsten 2022 som vedtas innen utgangen av februar. 

 

2021.60 Hovedstyremøtet 3. desember 
 
Vedtak: Fylkesstyret tar saken til etterretning. 

 

2021.61 Eventuelt 
 
Det var ingenting på eventuelt. 

 

 

Sekretær Rønnaug R. Bakke 

 


