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Styret: 
Finn Helge Lyster Styreleder 
Benedikte Narum Jenssen Nestleder 
Jertru Stallvik Styremedlem 
Martin Bækkelund Styremedlem 
Anethe Kleven Varamedlem 

 
Deltatt på Skype: 
Kari Onstad 
 
Administrasjonen: 
Rådgiver Elin Kvernmoen - referent 
 
Protokoll styremøte 2016 - 02  
 

Arrangement Dato og tid Gjelder Sted 

Styremøte 
 

14.04.2016 Styret  Møterom Rondane,  
Oppland fylkeskommune 

 
 

Styremøte Dato Sted Saker 

2016 – 02 14.04.2016 Oppland 
fylkeskommune, 
Lillehammer,  
Møterom Rondane 

 Godkjenning innkalling og saksliste 

 Godkjenning protokoll 

 Økonomi: Årsoppgjør 2015 

 Virksomhetsplan og 2-års plan 
Handlingsplan 

 Strykeseminar høsten 2016 

 Innhold rektormøte: fagplaner og lokale 
læreplaner  

 Landsmøte 2016 

 Informasjon fra møtet med politisk valgte 
TeamØst 30.03.16 på NMH 

 Eventuelt 

       

 
Vel møtt til møte! 
 
Vennlig hilsen  
Elin Kvernmoen                                
Rådgiver   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROTOKOLL – styremøte 2016 - 02 
 
 
SAKER: 

 
SAK 2016 – 15  Godkjenning av innkalling og saksliste 
    Innkalling og saksliste godkjent. 
 
SAK 2016 – 16  Godkjenning av protokoll 160108 – signering 
    Protokoll 160108 ble godkjent og signert. 
 
SAK 2016 – 17  Økonomi: 

Årsoppgjør 2015  
Lokale /regionale utviklingsmidler; Styret lyser ut kr. 30 000,- for 

2016 til prosjektarbeid innen de tre programområdene i 
rammeplanen. Kan vi lage noen flere retningslinjer for kriterier 
og søknadsfrist? 
Styret lyser ut kr. 30 000,- i lokale / regionale utviklingsmidler 
for 2016. Rådgiver lager en utlysningstekst for kriterier; 
o Prosjektet må være relatert til rammeplanen og 

programområdene. 
 

SAK 2016 – 18   Virksomhetsplan – 2-års plan 

 Oppdatering og planlegging videre 
Rådgiver legger inn datoer og arrangement i henhold til 
Virksomhetsplanen, og holder denne oppdatert; 
o Rektormøtet 22.04 flyttes til 19.05 
o Fagdager 29. – 30. september for ledere og lærere. 
o Landsmøte 2016 holdes 20.10 på Hell, Stjørdal 

 
SAK 2016 – 19  Strykeseminar 2016 

 Arrangører 

 Tid 

 Forventningsavklaring: økonomi, påmelding, utlysning, 
personressurser, m.m. 
Rådgiver kontakter Aagot Stoltz Meyer i Gjøvik kunst- og 
kulturskole for å høre om de kan ta over som teknisk arrangør 
for det årlige strykeseminaret. Benedikte og Martin kontakter 
ekteparet Vegard Bjerkevold Nilsen og Marieke Bettman for å 
høre om disse kan ta rollen på vegne av Gjøvik kunst- og 
kulturskole. 
Dersom Gjøvik er interessert, utarbeides en 
forventningsavklaring og kontrakt, samt kontrakt for 
instruktørene. Saken tas opp igjen på neste styremøte, 9. juni. 

 
SAK 2016 – 20  Rektormøte 22. april 2016 

 Sted og tid 

 Innhold 

 Skapende skriving; Inspirasjon og start 
Rektormøtet flyttes til 19. mai, grunnet mange tilstøtende 
arrangementer, og dermed få deltakere.  
Sted: Oppland fylkeskommune. Tid: kl. 10 – 14.  
Tema for rektormøtet vil være: 
o Fagplanlesing 
o Metoder, refleksjoner i forbindelse med lokalt 

læreplanarbeid 
o Planlegge fagdager i september, 29. – 30.09.16 Tema for 

dagene; lokalt læreplanarbeid, gjerne interkommunalt. 
Fagdagene holdes fra lunsj til lunsj, og det undersøkes om 
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vi kan arrangere dette på Honne. Invitasjon blir sendt ut til 
lærere og ledere i kulturskolene. Sted og pris undersøkes 
av rådgiver. 

 

 
SAK 2016 – 21  Landsmøte – deltakere 20. oktober 2016.  

o Styrets delegater 
o Landsmøtesaker? 

 Delegater fra styret: Finn Helge Lyster, Benedikte Narum 
Jenssen, Jertru Stallvik, Kari Onstad.  

o Martin Bækkelund kan ikke delta. Varamedlem Anethe 
Kleven blir derfor spurt om å delta. 

 Landsmøtesaker: Rådgiver informerte om BTVs innspill fra 
siste møte med TeamØst. Vi kommer tilbake til dette dersom 
BTV velger å forme dette som en sak til Landsmøtet 2016.  

 
 
SAK 2016 – 22  Informasjon fra møtet med politisk valgte TeamØst 30.03.16 på 

NMH – Rådgiver informerer. 
 Rådgiver informerte fra møtet. Det foreligger eget referat fra 

møtet. 
  
SAK 2016-23  Eventuelt: 

 Evaluering av «De nominerte er» fra Ungdoms-OL. 
Det ble en flott konsert med høy kvalitet på de 14 nominerte til 
Drømmestipendet, men lite publikum. Siden det har vært 
trenden med lite publikum på disse forestillingene, ble 2015 
siste år styret arrangerer i dette formatet. 
Styret oppfordrer heller til å bruke av de nominerte til 
Drømmestipendet i andre arrangementer; 
- Som gjester på f.eks. huskonserter 
- Utøvere på kulturprisutdelinger 
- Utøvere på fagmøter, osv. 


