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Leder: Inger Margrethe Stoveland 

Nestleder: Haldis Hove 

Styremedlem: Torunn Charlotte Nyberg 

Styremedlem: Sjur Høgberg 

Styremedlem: Kaare Lauridsen (deltok digitalt) 

1. varamedlem: Martha Marita Hansen (deltok digitalt) 

2. varamedlem: Audun Ramo 

Fra administrasjonen: 
Rådgiver: Jo Eskild 
  

 

Forfall: 

2. varamedlem: Audun Ramo 
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SAKER 
2022.01 Godkjenning av innkalling, sakliste og protokoll styremøte 8 
 

Vedtak:  

Innkalling og sakliste godkjent.  

Protokoll styremøte 8.2021 godkjent.  

 

 

2021.02 Styreinstruks fylkesstyrer. 
 

Vedtak: Tas til etterretning  

 

 

2022.03 Rådgivers rapport og Regnskap/økonomi 
 
Vedtak:  

Rådgivers rapport og rapport regnskap/økonomi tas til orientering.  

Ved økonomirapportering videre, ber styret om et større detaljnivå i rapporten. 

 

 

2022.04 Søknad støtte «Ung Klassisk» 2022  
 

Vedtak:  

Det vedtas at det ikke gis støtte til «Ung Klassisk» fra og med 2022. Vedtaket bygger på det 

prinsipielle i at Norsk kulturskoleråd Agder ikke lenger er en tilskuddsorganisasjon. Fra 2016 har 

Norsk kulturskoleråd nasjonalt et organisasjonsnummer og felles økonomi som Norsk kulturskoleråd 

Agder er underlagt. Praksisen med å gi støtte stammer fra tiden før 2016, da Norsk kulturskoleråd 

Agder var selvstendig organisasjon med eget organisasjonsnummer og selvstendig økonomi. 

 

Styret ønsker imidlertid fortsatt å være partner med Ung klassisk og jobbe videre for at Ung Klassisk 

fortsetter å være en viktig arena innenfor klassisk musikk for barn og unge i Agder.  
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2022.05 Prosjektmidler Agder (stimuleringsordning): komite og økonomi 
 

Vedtak:  

Utlyst søknadsordning tas til orientering (sendt kommunene og kulturskolene 26.01.2022) 

Tildelingskomite: 

1. Leder: styreleder, Agder 

2. Medlem fra annen landsdel, f.eks. Troms/Finnmark eller Trøndelag. Arbeidsutvalget 

kontakter kulturskolerådene i disse fylkene for å finne alternative kandider. 

3. Arbeidsutvalget finner en kandidat i kulturfeltet i Agder, fortrinnsvis en frilanser. 

 

Honorar: kr 5000,- pr medlem. 

 

2022.06 Arendalsuka 15. – 19. august (uke 33) 
 

Vedtak: Nedsatt komite er ansvarlig for videre oppfølging. Tar med seg signalene fra møtet. 

Komite: Inger Margrethe, Torunn Charlotte, Jo og Martha  

 

 

2022.07 Utviklingsplan 2022/2023 Norsk kulturskoleråd Agder og Årshjul 2022 
 
Vedtak:  
Fordypning tar inn som nytt punkt 9 i utviklingsplanen: Fordypning følges opp i forhold til 

årsmøtevedtak sak 4.1. Norsk kulturskoleråd Agder,  

 
Årshjul 2022-23: 

Frokostmøter: 

• første fredag hver måned (oppstart 11. februar). Rådgiver sender outlookinnkallinger. 

• Tidsramme: 08.30 – 09.30,  
Fagdag Agder: 

• Tid og sted: Uke 43 eller senere i Knudens nye lokaler på silokaia i Kristiansand. (Offisiell 
åpning av lokalene i uke 43) 

• Innhold: Be UiA levere innhold. Arbeidsutvalget sender henvendelse 

• Komite fagdag: Nedsettes på neste styremøte. 
 



Sakskart Agder  Side 5 
 

 2022.08 Møte med Agderbenken på stortinget 
 

Vedtak:  

Styremedlemmene oppfordres til å komme med innspill til AU på sak med Agderperspektiv som 

reises i møtet, i tillegg til de nasjonale sakene en er forpliktet til å ta opp. 

AU sender så snart som mulig en henvendelse til leder for Agderbenken, Kari Henriksen for å be om 

møte. 

 

2022.09 Gjennomgang sakskart, Hovedstyremøte, 8. - 9. februar. 
 

Forslag til vedtak: Tas til orientering 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Saker til eventuelt: 
 

2022.10 Orientering om arbeidet med fordypning/talent i Arendal/Knuden 

kulturskoler.  
 

Saksansvarlig: Sjur Høgberg 

Saksutredning: 

For å sikre fremdrift i arbeidet engasjeres det nå prosjektleder som skal utrede videre i forhold til 

fordypning-/talenttilbudet (Talent Sør/Lørdagsskolen). Knuden kulturskole/Kristiansand kommune 

tar kostnaden.  

Det er innhentet navn på mulige kandidater til slik stilling fra samarbeidspartene i Talent Sør, og 

kandidater vil bli forespurt snarlig. 

 

Vedtak: Tas til orientering 

 

2022.11 Honorar og møtegodtgjørelse, Norsk kulturskoleråd 
 

Vedtak: 

Etter orientering om reglement for ordning for honorar og møtegodtgjørelse i Norsk kulturskoleråd 

ønsker styret å undersøke videre og eventuelt melde sak til hovedstyret. Dette gjelder to forhold: 

1. Styret ønsker at reisetid regnes inn i møtetid. Det er et ønske om bred geografisk 

representasjon i styrene, og slik ordningen er nå favoriserer den de som har kort reise. 

2. Lange møter er nå satt til minimum 6 timer for å utløse langt møte som gir økt styrehonorar. 

Styret mener denne grensen bør være på 4 timer.  


