
 

Fylkesstyremøte 03 – 2022 

Nordland 
 

Fredag 1.4. kl. 09:00-15:00   

  

Sakskart for fysisk møte   

 

Sted: Salten kultursamarbeid, Sjøgata 27, Bodø 

 

 
 

19.03.22 Egil Hofsli (tekst) Bekah Russom/Unsplash (foto) 

OSLO: Kulturtanken, UKM Norge, Ungdom og Fritid, Norsk kulturforum og Norsk kulturskoleråd  

har satt i gang et ad hoc-arbeid for å hjelpe landets kommuner å gi gode tilbud til  

unge flyktninger som nå kommer fra Ukraina til Norge. 
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2022.24 Godkjenning av innkalling og sakskart  

 
Saksdokumenter: Innkalling styremøte 03-2022, side 4 
 Sakskart, side 2 
 
Saksbehandler:  Sigrun E. Fostad, rådgiver 
 

Forslag til vedtak  

Innkalling og sakliste godkjennes. 

 

Saksutredning 

Innkalling til fysisk styremøte ble sendt som e-post 28.03.22. Tidsramma ble endret fra kl. 11:00-

17:00 til oppstart kl. 09:00 og avslutning kl. 15:00. Ny kalenderinvitasjon sendt via Outlook-kalender 

28. mars 2022. 
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2022.25 Godkjenning av protokoll 

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

Forslag til vedtak 

Styret godkjenner protokollen for styremøte 2022-02. 

 

 

2022.26 Referatsaker 

 
Saksdokumenter: Dette dokumentet, side 5 
 
Saksbehandler: Sigrun E. Fostad, rådgiver    
 

Forslag til vedtak 
Referatsaken tas til etterretning.  
 

Rådgivers rapport  

I perioden siden forrige styremøte, har rådgiver arbeidet med mal for årsmøtet 2023 og mal for 
utviklingsplan i de nedsatte arbeidsgruppene. Rådgiver har deltatt på møte for rådgivere med 
fylkesansvar, ansattmøte, digitalt kaffemøte, møte om fordypningsarbeidet i organisasjonen, 
styremøte med behandling av søknader til fordypningsarbeid og arbeidet i LAP-studiets skrivegruppe. 
 

 

2022.27 Utviklingsplan og årshjul 

 
Saksdokumenter: Utkast «Mal utviklingsplan», side 6 
 
Saksbehandler: Sigrun E. Fostad, rådgiver    
 

Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 

Saksutredning  
Felles maler for utviklingsplan og årshjul er under utarbeidelse. Arbeid som utføres, enten det er av 

administrasjonen, hovedstyret eller fylkesstyrene, skal henge sammen og dra i samme retning mot 

felles mål. Styret jobber med konkretisering av utviklingsområdene i utviklingsplanen på styremøtet. 

 

 

https://kulturskoleradet.no/lokale-sider/nordland/nordland-dokumentarkiv/filter
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Utviklingsplan, eksempeldokument 

 

 Utviklingsområde 1: 
F.eks. UTVIKLING AV…. 

Forankring 

HVORFOR 

Delmål  Tiltak  

HVA 

 

Strategi 

HVORDAN 

Deltagere 

HVEM 

Ansvarlig Tidsplan 

NÅR 

Økonomi Oppfølging / 

Merknader 

Vis til vedtak fra 

Landstinget/Årsm

øtet, rammeplan, 

St.Meld etc. 

 

Samarbeide 

med UH-sektor 

Samarbeide med 

HINN om 

Lederkonferanse 

h22 

 

Invitere til 

samarbeidsmø

te 

Avklare 

oppgavefordeli

ng 

HiNN, 

rektorer, 

skole-eier 

Rådgiver Mai 22 Avsatt kr 

xx i 

budsjett 

2022 

Husk å 

sjekke e-

postadressa 

til xx 

 

 Innlegg fra HINN 

på digital 

rektorkaffe 

 

Kontakte NN  Styreleder Før 

styremøte 

04-2022 

--- Digital 
rektorkaffe 
17.mai eller 
17.juni 

 Halvårligemøter 

mellom HINN og 

AU 

Innkalle til 

møter i februar 

og september 

 Rådgiver Januar 22 

August 22 

? Reiseutgifter 

hvis fysisk 

møte 

 

 

2022.28 Bodø 2024 

 
Saksdokumenter: https://bodo2024.no/  
 
Saksbehandler: Sigrun E. Fostad, rådgiver    
 

Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
  

Saksutredning  
Organisasjonens Landsting 2024 skal arrangeres i Bodø, 17.-18.10.2024, på Scandic Havet. 

André Wallan Larsen, direktør i Bodø 2024, deltok på forrige styremøte og informerte om mulige 

samarbeidspunkter, blant annet en kulturkalender hvor arrangører selv kan legge inn sine 

arrangementer. Bodø 2024 satser på ungdomsmedvirkning. 

 

På Kaffemøtet 25. mars orienterte direktør i Norsk kulturskoleråd, Morten Christiansen, om 

Landstinget 2024 og at det, i tråd med dialogen med Bodø 2024, kan være aktuelt for organisasjonen 

å arrangere en konferanse eller festival i den forbindelse. Det ble foreslått at temaet kunne være 

kulturskolens plass i samfunnet.   

 

Styreleder i Nordland, Veronica Vangen Evensen, informerte om punkter som Wallann Larsen hadde 

informert styret om, blant annet  

- at unge reiser fra Nordland og ikke kommer tilbake 

https://bodo2024.no/
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- refleksjon rundt hva en kunstopplevelse er – og hva er kultur? 

- det er ikke så mye penger å hente ut fra Bodø 2024, men blant annet gjennom 

markedsføring kan Bodø 2024 bidra med å sette spotlight på arrangementer/prosjekter 

- digital kalender 

- ungdomsprogram, med svært høy faktor av barn/unges medvirkning 

- samisk: mulig å knytte de to nordligste fylkene sammen? 

- høsten 2024 har kulturhovedstaden tema som litteratur og demokrati i sitt program  

 

Deltakerne i kaffemøtet diskuterte hvordan Norsk kulturskoleråd kunne bidra for å «spotlighte» 

kulturskolesaken. Ut fra diskusjonen kom det et spørsmål til styreleder i Nordland fra direktør 

Christiansen: 

«Kan styret i Nordland utforme et notat eller tankekart som kan drøftes i Hovedstyrets møte i 

september 2022?» 

 

Dette stilte styreleder Vangen Evensen seg positiv til. 

Styret fortsetter jobben med saken i styremøtet.  

 

 

2022.29 Utlysing regionale fagdager – tildeling  

 
Saksdokumenter: Dette dokumentet 
 Søknader videresendes styret når søknadsfristen har utløpt 
 
Saksbehandler: Sigrun E. Fostad, rådgiver    
 

Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
  

Saksutredning  
Styret gjennomgår søknadene i møtet og fordeler midlene. 

 

 

2022.30 Orienteringer 

 
Saksdokumenter: Dette dokumentet, side 8 
 
Saksbehandler: Sigrun E. Fostad, rådgiver    
 

Forslag til vedtak 
Saken tas til orientering.  
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Utlysing fordypningstilbud - tildeling  

 
Saksdokumenter: Dette dokumentet, side 8   
 
Saksbehandler: Sigrun E. Fostad, rådgiver    
 

Saksutredning  
Det kom inn 4 søknader som til sammen søkte på kr. 265 000 for å jobbe med fordypningsarbeid. 

Søknadsfristen var 15. mars. Styret hadde et arbeidsmøte 18. mars for å tildele midlene og gjorde 

følgende vedtak: 

 

Styret fordeler kr. 150 000 til arbeid med fordypning/fagutvikling slik: 

Narvik kulturskole                                      kr. 40 000 

Kulturskolen for AlLe                                 kr. 35 000 

Kulturskolesamarbeidet i Vesterålen     kr. 50 000 

Vestvågøy kulturskole                               kr. 25 000            

 

Utbetaling skjer etter at søker har sendt anmodning om utbetaling på e-post til undertegnede. 

Dette kan gjøres umiddelbart. Frist for å sende anmodning om utbetaling er 1. juni. 

 
 

2022.31 Eventuelt 

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


