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2022.05 Godkjenning av innkalling og saksliste  

Saksdokumenter: Innkalling og saksliste 
 
Saksbehandler:  Knut Øverland  
 

Forslag til vedtak:  Innkalling og sakliste godkjennes 

 

2022.06 To-årig utviklingsplan 
Saksdokumenter: Dette dokumentet samt vedlegg 
 
Saksbehandler:  Knut Øverland  
 

Forslag til vedtak: 
Styret vedtar revidert to-årig utviklingsplan. 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1aASYyYWINkO5COdspf9eS2pywa2sAsDV/edit?usp=sharing&ouid=109889004121443526075&rtpof=true&sd=true


Side 3 

Saksutredning: 
AU – foreslår for styret at Norsk kulturskoleråd Vestfold og Telemark opererer med to parallelle 
utviklingsplaner. En enkel, oversiktlig og lettlest utviklingsplan med mål og tiltak som blir vårt 
offentlige dokument, og en mere detaljert utviklingsplan som blir et arbeidsdokument for styret. 
Den enkle utviklingsplanen legges frem for vedtak. AU legger frem et utkast der ytterligere mål og 
tiltak forutsettes blir arbeidet frem i styremøtet. 
  

2022.07 Årshjul for Norsk kulturskoleråd Vestfold og Telemark - 2022 

Saksdokumenter: Dette dokumentet samt vedlegg 
 
Saksbehandler:  Knut Øverland  
 

Forslag til vedtak: 
Styret vedtar årshjulet for 2022. 
 

Saksutredning: 
Det er hensiktsmessig å ha et årshjul som gir en god oversikt over Norsk kulturskoleråd sin 
aktivitet som er relevant for Vestfold og Telemarks medlemskommuner. Vedlagte utkast til årshjul 
er en oversikt over de ulike møtene som foregår i styret for Vestfold og Telemark samt 
hovedstyret. Årshjulet viser også ulike webinarer/konferanser der skoleeiere, kulturskoleledere og 
andre kulturskoleansatte/-interesserte utgjør målgruppa.  
  

2022.08 Orienteringssaker  
Saksdokumenter: Dette dokumentet og vedlegg 
  
Saksbehandler: Morten Hagevik og Knut Øverland 
 
Forslag til vedtak: 
Styret tar orienteringene til etterretning.  
 
Sakene: 
* Hovedstyremøtet 08.02.2022 
   - Rapport legges frem på styremøtet 
* Stimuleringsmidler (fordypning/mangfold) 
   - Rapport på arbeidet så langt ligger vedlagt 
* Møte med Stortingsbenken/-e 
   - Skisse til innhold og gjennomføring legges frem på styremøtet 
* Ny kommunelov og internkontroll (Compilo) 
* Lokale særavtaler (bruk av instrument/klesgodtgjørelse etc) 
* Fylkesdeling av Vestfold og Telemark 

 
 
Porsgrunn 06.03.2022 

 

Morten Hagevik, leder 

 

https://docs.google.com/document/d/1rfMmeJ-uIAK5Wq-dsX7n2qLbwnQksv-T/edit?usp=sharing&ouid=109889004121443526075&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1mPxG5UMuTISLli5a84-KRlWz4h7AdD8P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mPxG5UMuTISLli5a84-KRlWz4h7AdD8P/view?usp=sharing
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