
   
 

Side 1 
 

Fylkesstyremøte 2 – 2022  

Onsdag 20.04. kl. 13:00 – 14:30.  

Teams 
 

 

 
Arena Trøndelag 3. mars 2022 Sosial Bærekraft  Foto: Ragnhild Skille 
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Til stede fra fylkesstyret: 

Leder    Ingvill Dalseg 

Styremedlem   Christian Elgaaen 

Styremedlem                 Aslaug Hestø 

Styremedlem    Mette Stene Ertsgaard 

 

Frafall: 

Nestleder   Vegar Snøfugl 
Varamedlem    Elin Karpinski Strandheim  
 

Fra administrasjonen møter:  

Hege Ivangen-Hagedal i hele møte 

Torkel Øien, rådgiver under sak 10. 
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2022.08 Godkjenning av innkalling og sakskart 
Vedtak: 

Innkalling og sakskart godkjennes. 

2022.09 Referatsaker 
Vedtak: 

Referatsakene tas til orientering 

2022.10 Utviklingsplan 
Innspill: 
Jobbe med regionale nettverk i kontekst samhandling og samskapende. I dag mangler 
regionsnettverkene verktøy for å jobbe samhandlende og utviklende. 
 
Vedtak: 
Fylkesstyret beslutter visuell kunst som satsningsområde innenfor sitt arbeid med fordypning i 
perioden 2022 - 2023.  Satsningsområde medvirkning beslutter fylkesstyret skal innbefatte områdene 
regional utvikling, SFO og sosial bærekraft i et regionalt samhandlings perspektiv. Vedtaket var 
enstemmig. 
 

2022.11 Avvikling av egenkapital 
Innspill: 
Hva skjedde med piloten hvor egenkapitalen skulle brukes? Er det gjort vedtak på piloten? Rådgiver 
blir bedt om å undersøke om det er vedtak på piloten. 
 
Bruk av egenkapital bør komme flere i kulturskolene til god. Skal det tenkes faglig, og gi tilbud om 
fagdager til lærere? Dyrt å reise fra distriktene, hvordan skal det sikres at de kan delta på lik linje med 
de som bor nære arrangementsstedet? 
 
Søkbare midler, saksbehandling ubyråkratisk. God markedsføring og lett å søke på midlene. 
Tillitsbasert system. 
 
Vedtak: 
Fylkesstyret etterspør vedtak på piloten og rådgiver blir spurt om å undersøke status, og melde dette 

tilbake til AU.  

Fylkesstyret vedtar å bruke egenkapital til søkbare midler med satsning på visuelle kunstfag og en 

regional konferanse med fokus på samhandling. AU og rådgiver jobber ut forslag på hvordan dette 

kan løses. Enstemmig vedtatt. 
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2022.12 Orienteringer - UMM 
Vedtak: 

Orienteringene om UMM tas til orientering av fylkesstyre. 

2022.13 Orienteringer – Møte Stortingsbenkene 
Vedtak: 

Orienteringene om møte med Stortingsbenkene tas til orientering av fylkesstyre. 

2021.14 Eventuelt 
Ingen saker var innmeldt. 

 

 


