
   

 
 

   
 

PROTOKOLL 

Fylkesstyremøte 2 – 2022  
Torsdag 24. mars kl. 17:00- 21:00 

Møte i Stort møterom på Stavanger kulturskole 
Møtt:  

Camilla Nordhagen, Anders Berglund, Guri Årsvoll, Ragnvald Wernøe, Anne-Kristin Sæther 

Rådgiver Rønnaug R. Bakke 
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2022.10 Godkjenning av innkalling og sakskart 

 
Vedtak: 

Innkalling og sakskart godkjennes. 

 

2022.11 Referatsaker 
 

Vedtak: 

Referatsakene tas til etterretning. 



 
 

                                                                     Side 2 

Økonomi: AU og styret ønsker å dekke inn underskuddet fra i fjor på 31.090 fra 2021. Styret besluttet 

å se an hvor det kan kuttes når flere aktiviteter for inneværende år er fastlagt.  

Regionale nettverk: 
 

Regionale nettverk fordeler seg slik i Rogaland: 
Dalane: Lund, Egersund, Bjerkreim og Sokndal 
Jæren: Hå, Time, Klepp, Gjesdal og Sandnes 
Nord-Jæren: Sola, Randaberg, Stavanger 
Ryfylke: Strand, Hjelmeland, Sauda, Suldal 
Haugalandet: Bokn, Haugesund, Karmøy, Tysvær, Vindafjord 
Rønnaug tar kontakt med alle nettverket med tanke på å besøke hvert nettverk 
 
 
Annet: Fylkesstyret tar informasjonen til etterretning. 

2022.12 Utviklingsplanen for Norsk kulturskoleråd Rogaland 
 
 
Vedtak: 
-Fylkesstyret fordelt seg i par som har arbeidet med tiltakene for hvert utviklingsmål. Hvert par 
fullfører tiltak med sitt utviklingsmål og presenterer sitt arbeid innen neste styremøte 20. april. Det 
forsøkes å forslå ansvar på navngitte personer samtidig. 
-Styremedlem Ragnvald leder komitéarbeid for kulturskolefilm. 
 

2022.12 Planlegging av ledersamling 13. mai 
 
Kl. 10.00 -14.00. Tema mangfold. Hovedtema:  
Sted: Statens Hus? 
 
Teoretisk grunnlag: 
Definere mangfold 
Barnekonvensjonen – Spørre ansatte i kultur- og 
likestillingsdepartementet? Fagdirektør på mangfold og inkludering. 
 
Gode lokale eksempler. 
Flyktningeaktualitet. 
Delingsforum 
Oppbyggingen til Paralympics i London? 
Sandnes synge 
 
Aktuelle navn:  
Mari Flønes (og Tone Pernille Østern) dansere. (Camilla) 
Molly Øksnevad, forfatter (Anne- Kristin) 
Person som underviser i VID- 10 studiepoeng om barnekonvensjonen.  
 
 



 
 

                                                                     Side 3 

Vedtak:  
Foreløpig plan for samlingen er utarbeidet i møtet, med tema. AU ansvarlige for planleggingen. 
Forslag til program presenteres for styret 20. april. 
Agenda ut til lederne ca 1. mai 
Navn må avklares snarest.  
Ansvarlige for planleggingen av programmet: Anders, Guri og Rønnaug 
Rønnaug kaller inn til teamsmøte.  
Rønnaug booker Statens Hus. 

2022.13 Planlegging av ledersamlinger høsten 2022 
 
 
Vedtak: 
Saken ble utsatt pga tidspress i møtet. 

2022.14 Studietur våren 2023 
 
Vedtak: 
Fylkesstyret vedtar å arbeide videre med London som reisemål.  
Det oppnevnes en reisekomité neste styremøte som skal finne en passende periode, samt følge opp 
med reiseforslag og -pris, videre å bringe informasjon tilbake til fylkesstyret og til Ledersamlingen. 
Konkrete studiereise-datoer settes innen 1. juni i år. 

2022.15 Strategisk og politisk arbeid i fylket. 
 
 
Vedtak:  
A) Fylkesstyret ønsker å arrangere et seminar for lokalpolitikere og kulturskoleledere. 
Ansvarlige for innholdet og gjennomføring av seminaret utsettes til neste styremøte. 
B) Styret tar informasjonen til etterretning og støtter å følge opp dette initiativet. Styret overlater til 
delegasjonen som møtte i Stortinget å følge dette opp. 

2022.16 Orienteringer 
Orienteringene ble tatt opp under referatsaker. 

Forslag til vedtak: 

Orienteringene tas til etterretning. 

 

2021.17 Eventuelt 

Det var ingenting på eventuelt. 

      Referent: Rønnaug R. Bakke 


