
  

 

   
  
      Styremøte i Norsk kulturskoleråd Rogaland 2022- 03 

 

 

Fylkesstyremøte 03 – 2022  

Onsdag 20. april kl. 09.00- 13.00 

 

Sakskart for fysisk møte 

Sandvigå 7  
 

 

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 

 
Saksdokumenter:  
 

Sakskart på side 2 
Innkalling på side 3 
 

Saksbehandler: Rønnaug Bakke, rådgiver 

 

Forslag til vedtak: 

Innkalling og sakskart godkjennes. 

2022.11 Godkjenning av protokoll 

 
Saksdokumenter:  
 

Protokoll for styremøte 02-2022 utlagt HER 
Det bemerkes at forrige sakskart og protokoll ved en feil hadde to saker 
nummerert med 2022-12. 

 
Saksbehandler: Rønnaug Bakke, rådgiver 

Forslag til vedtak: Protokoll godkjennes. 

 

file:///C:/Users/ronnaugb/Downloads/2022%20StyremÃ¸te%202%20protokoll%2024.3.pdf
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2022.12 Referatsaker 
 
Saksdokumenter:  
 
 

 
Økonomirapport  
Rådgivers rapport 
Styreleders rapport fra sist hovedstyre 
 

Saksbehandler:  Rønnaug Bakke 

Forslag til vedtak: 

Referatsakene tas til etterretning. 
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Saksutredning:  

Økonomirapport 1. kvartal 

 

Per 8. april er egenandelen på 395.087 (Vises ikke i tabellen) 

Foreløpig er det et moderat forbruk. Styremedlemmer og andre utvalgsmedlemmer oppfordres til å 

sende reiseregning fortløpende. 

 

Rådgivers rapport 

25. mars- 8.april 

Rådgiver rapporterer på det som ikke framkommer i styresakene. 

AU-møte 
Kun pr mail siden forrige styremøte 

Styremøte 
Styremøte 24. mars kl. 17.00-21.00 

Styrearbeid 
4. april Arbeidsmøte med styremedlem om utviklingsplan for utviklingsområdet Regional samhandling og samskaping 

7. april Arbeidsmøte med styreleder vedr. dansekonferansen 

Organisasjonsutvikling 
6. april Arbeidsgruppe- forberedelse av ansattmøte vedr. «Fremtidens kulturskoleråd» 

7. april Digitalt møte «Samskaping om samskaping» Et forberedende møte for hvordan samskaping skal kunne brukes i 

NKRs arbeid framover. 
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Politisk arbeid 
Løpende forberedelse av møte med stortingspolitikere den 16. juni. 

Presse 
7. april Nyhetssak på kulturskoleradet.no angående Nasjonal konferanse i dans. Saken deles bl.a. på facebook, i neste 

Kulturtrøkk og på fylkeslagets hjemmeside. 

Lokalt nettverksarbeid 
Rådgiver har kontaktet nettverkene i Dalane, Ryfylke og Haugalandet i Rogaland med tanke på å bli invitert til et 

nettverksmøte. 

 

Rådgiver har også oppgaver i FoU-gruppa i NKR, samt er prosjektleder for finalekonserten i UMM 8. 

mai. 

Leders rapport fra siste hovedstyremøte 

Leder fremhever saker til kommende hovedstyremøte 2022-2 4. mai. 

 

2022.13 Utviklingsplanen for Norsk kulturskoleråd Rogaland 
 
Saksdokumenter:  
 

 
Det foreligger et arbeidsdokument på Teams som er tilgjengelig for hele 
styret. 

Saksbehandler:  Rønnaug Bakke, rådgiver 
 
 
Forslag til 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. 
 
 
Saksutredning: 
Det vises til sak 2022-12 Utviklingsplanen for Norsk kulturskoleråd Rogaland. Styremedlemmene og 
rådgiver dannet sist styremøte tre duoer som har arbeidet ut tiltak og strategi mm. for hvert 
utviklingsmål i utviklingsplanen. Status i arbeidet presenteres i styremøtet. Innspill noteres og tas 
med i utviklingen av planen. 
 

 

2022.14 Ledersamlingen 13. mai 
 
Saksbehandler:  

 
Camilla Nordhagen 
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Forslag til vedtak: Planen for ledersamlingen gjennomføres, slik den framkommer i møtet. 
 
 
Saksutredning: Gis muntlig i styremøtet. 

2022.15 Kulturskolefilm 
 
Saksdokumenter:  
 
 

 
 

Saksbehandler:  Ragnvald Wernøe 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
 
Saksutredning: Dialog omkring videre arbeid med produksjon av promofilm for kulturskolen i 
Rogaland. Promofilm for kulturskolene er ett av tiltakene i utviklingsplanen, og del av tiltakene 
knyttet til bruk av egenkapital.  
 

2022.16 Strategisk og politisk arbeid i Rogaland 
 
Saksdokumenter:  
 
 

 
Det vises til sak 2022-15 

Saksbehandler:   
 
 
Forslag til vedtak: 
Dato for seminaret for lokalpolitikere og kulturskoleledere settes til         
(innen utgangen av september) 
Ansvarlige for innhold og gjennomføring av seminaret, er  
 
Saksutredning:  
Seminar 
Fylkesstyret har vedtatt å arrangere et seminar for lokalpolitikere og kulturskoleledere, hovedsakelig 
med tanke på lokalpolitikernes arbeid med lokale partiprogrammer foran lokalvalget 2023.  
I møtet vil dette fastsettes: Dato for arrangementet. Ansvarlige for innholdet og gjennomføring. 
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2022.17 Orienteringer 
Saksbehandler(e) Rønnaug Bakke 

 

Forslag til vedtak: 

Orienteringene tas til etterretning. 

Saksutredning: 

Fylkessidene på Norsk kulturskoleråd, kulturskoleradet.no utvikles, og vil bli mer dynamiske og 

tilgjengelige enn før. Rogaland sine sider er også i ferd med å utvikles. 

 

Nasjonal konferanse i dans - status 

 

UMM – status 

 

Skolemøtet og ønskede kurs – status. Rådgiver sender ut spørsmål denne uken med kort svarfrist. 

 

2021.18 Eventuelt 
 


