
 

Fylkesstyremøte 03 – 2022 

Nordland 
 

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

  

PROTOKOLL  

 

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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Til stede fra fylkesstyret:  
Leder    Veronica Vangen Evensen 
Nestleder   Ole Bøhlerengen 
Styremedlem   Åshild Pettersen, fra kl. 09:30   

Styremedlem   Ulla-Stina Wiland, kl.09:00-09:30 
Varamedlem   Sigurd Lillebjerka Tverrå, kl. 09:00-09:55 og kl. 12:00- 
 

Fra administrasjonen:  
Rådgiver   Sigrun E. Fostad 
 
Forfall: 
Johnny Kristiansen 
Åshild Pettersen, kl. 09:00 – 09:30 
Ulla-Stina Wiland, etter kl. 09:30 
Sigurd Lillebjerka Tverrå, kl. 09:55 – 12:00 
Hans Kristian Edvardsen 
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2022.24 Godkjenning av innkalling og sakskart  

Vedtak  

Innkalling og sakliste godkjennes. 

 

 

2022.25 Godkjenning av protokoll 

Vedtak 

Styret godkjenner protokollen for styremøte 2022-02. 

 

 

2022.26 Referatsaker 

Vedtak 
Referatsaken tas til etterretning.  
 
 

2022.27 Utviklingsplan og årshjul 

Vedtak 
Styret avventer til mal for årshjul er klar og følger opp når denne foreligger. 
Styret avventer felles mal for utviklingsplan. Arbeidet fortsetter i styremøte 31. mai 2022.  
 

 

2022.28 Bodø 2024 

Vedtak 
På bakgrunn av diskusjonen i styremøtet, utarbeider AU et notat som fremlegges på styremøtet 
31. mai 2022. 
  

 

2022.29 Utlysing regionale fagdager – tildeling  

Vedtak 
Med bakgrunn i habilitet, ber styret om at styremedlemmene Åshild Pettersen, Johnny Kristiansen og 
Ulla-Stina Wiland tar saken til behandling i eget møte så snart som mulig. 
Rådgiver får ansvaret for å innkalle til møte. 
Når vedtak er fattet, sendes svar til søkerne. 
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2022.30 Orienteringer 

Vedtak 
Saken tas til orientering.  
 
 

2022.31 Eventuelt 

2022.31.1 Kontaktliste, fordeling av kommuner 

Vedtak 
Styret fordelte kommunene mellom de faste styremedlemmene.  
Rådgiver undersøker om rådgiver for Innlandet har utarbeidet en mal for kontakt mellom styret og 
medlemskommunene som Nordland kan nyttiggjøre seg. 
Åshild Pettersen lager mal for hvilke saker som tas opp med medlemskommunene.  
 
 
Saksutredning 
Styrets medlemmer ønsker å ha tettere dialog med medlemskommunene. I møtet la AU fram et 

forslag til diskusjon med fordeling av kommunene mellom styrets faste medlemmer. Fordelingen ble 

diskutert og styret gjorde en endelig fordeling i møtet.  

 

Oppfølging av kommuner fordelt på styremedlemmene: 

 

Veronica Ole Åshild Ulla-Stina Johnny 

Andøy 

Bø 

Flakstad 

Hadsel 

Sortland 

Øksnes 

Vestvågøy 

Vågan 

Beiarn 

Bodø 

Fauske 

Gildeskål 

Hattfjelldal 

Sørfold 

Rødøy 

Saltdal 

Brønnøy 

Grane 

Alstahaug/Leirfjord 

Herøy 

Nesna 

Vefsn 

Bindal 

Hemnes 

Lurøy 

Rana 

Meløy 

Evenes 

Hamarøy 

Narvik 

Steigen 

Sømna 

 

 

 

2022.31.2 Forslag til møteplan høst 2022 

Vedtak 
Rådgiver sender kalenderinvitasjon til styremøtene 

1. september kl. 12:00-14:00, digitalt møte 
21. oktober kl. 11:00-17:00, fysisk møte i Bodø 
24. november kl. 09:00-11:00, digitalt møte 

 
 
Saksutredning 
Styret har tidligere hatt uformelle samtaler om møteplan. Styret tok grep i møtet og kom med forslag 

til møteplan for høsten 2022. 
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2022.31.3 Innspill - Samarbeid mellom fylkesrådgivere og veiledere. 

Vedtak 
Styret ber rådgiver om å ta med styrets innspill til møtet 5. april med fylkesrådgivere og veiledere. 
 
 
Saksutredning 
Organisasjonen jobber for å kunne tilby enda bedre tjenester til medlemskommunene. 

Rådgiver inviterte styret til å bidra med innspill til spørsmål som skulle forberedes til et 

samarbeidsmøte 5. april for fylkesrådgivere og veiledere. 

 

1. Hvordan kan vi som fylkesrådgivere og veiledere jobbe sammen for medlemmene i ditt 

fylke?  

Avklare hva vi kan tilby og formidle dette til medlemmene. 

Delta/involveres i arbeid som pågår, f.eks. «Kulturskolerådets formiddagskaffe» (digital) i 

Nordland, veiledning osv. 

Samarbeide om opplæring i nye arbeidsverktøy for styrene og/eller medlemmene. 

2. Hva tenker du er gode møtepunkt for å jobbe sammen slik du foreslår?  

Primært digitale møter, men også aktuelt med arbeidsseminar dersom oppgaven tilsier det. 

3. Hvor konkret kan du være ift neste skoleår og tidslinje/møtepunkt?  

  Oppfølging Bodø 2024 – sak til Hovedstyret i september. Styret følger opp.   

Det er foreslått å arrangere en konferanse eller lignende i f.m. Landsting 2024 og det vil være 

behov for å jobbe fram hva dette samlingspunktet skal være. Arbeidet bør starte opp i 

september/oktober 2022. Etter Hovedstyremøtet, sette opp plan for arbeidet og involvere ut 

fra det. 

 

Eventuell opplæring i bruk av arbeidsverktøy på «Kulturskolerådets formiddagskaffe» kan 

avtales ut fra allerede oppsatte datoer (siste fredag i måneden kl. 10:00-10:45) 


