
  

 

   
  
      Styremøte i Norsk kulturskoleråd Rogaland 2022- 03 

 

 

Fylkesstyremøte 03 – 2022  

Onsdag 20. april kl. 09.00- 13.00 

 

PROTOKOLL 
 

 

Nyheten om høstens dansekonferanse er ute! 

Konferansen finner sted i Bjergsted, Stavanger  

19. og 20. oktober 

Les mer HER 

https://kulturskoleradet.no/nyheter/2022/april/byr-opp-til-nasjonal-konferanse-om-dans
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2022.10 Godkjenning av innkalling og sakskart 
Vedtak: 

Innkalling og sakskart godkjennes. 

2022.11 Godkjenning av protokoll 
Vedtak:  Protokoll godkjennes. 

2022.12 Referatsaker 
 

Merknad til rådgivers rapport: De geografiske nettverkene og sammensetningen av disse må 

gjennomgås på nytt. 

Vedtak: 

Referatsakene tas til etterretning. 

2022.13 Utviklingsplanen for Norsk kulturskoleråd Rogaland 
Vedtak:  
a) De etablerte duoene arbeider videre med utviklingsplanen på hvert sitt utviklingsmål. Duoene 
sørger for at ansvaret for hvert tiltak delegeres til navngitt person/-er eller kulturskole. Frist 20. mai. 
 
b) AU tar en siste korrektur- og kvalitetssikring av dokumentet. Styret gir AU mandat til å justere 
tidspunkter for gjennomføring av ulike vedtak. Frist 20. juni. 



 
 

Side 3 

 

2022.14 Ledersamlingen 13. mai 

 
Vedtak:  
Styret ønsker å kalle dette arrangementet for Dialogkonferanse om mangfold. Leder og nestleder 
fortsetter arbeidet med programmet, og utarbeider tekst til invitasjon som sendes innen 29. april.  
 
Økonomi for ledersamlingen: 
Styret godkjenner at 3 personer får dagshonorar a la DKS 
Styret godkjenner at eventuell reise og diett for deltakere fra Trondheim, dekkes. 
Deltakeravgift pr deltaker på ledersamlingen, settes til kr. 250 kr. Dette skal dekke lunsj og deltakelse 
på dagen.  

2022.15 Kulturskolefilm 
 
Vedtak: Saken tas opp på første styremøte høsten -22. Filmen tenkes gjort ferdig høsten -24. Det 
vises til utviklingsmålet Mangfold i Utviklingsplanen. 
Stikkord: Hvem er målgruppen, tempo og tema (lettdelelig på TikTok?), Østin Ommundsen og 
Salomonsen? (Teaterdøgnet) 

2022.16 Strategisk og politisk arbeid i Rogaland 
 
Vedtak: 
Dato for dialogmøte for lokalpolitikere og kulturskoleledere settes til januar -23. Nøyaktig dato og 
form for møtet bestemmes på styremøtet i september -22 
        
Ansvarlige for innhold og gjennomføring av dialogmøtet er Guri og Rønnaug, i samarbeid med styret 
for øvrig. 

2022.17 Orienteringer 
NB- Ekstra fylkesstyremøte satt 9. juni, og benevnes med 2022-04, med tilsvarende forskyvning av 

nummerering av etterfølgende fylkesstyremøter. Møtekalenderen for 2022 oppdateres og legges 

snarest på fylkets hjemmeside på kulturskoleradet.no 

Vedtak: 

Orienteringene tas til etterretning. 

2021.18 Eventuelt 
Det var ingenting på eventuelt. 

 

 

Referat ved Rønnaug Bakke, 29. april 2022 


