Referat fra stiftelsesmøte, Norsk nettverk for kulturskolerelatert forskning (NNKF),
27.10.15, kl 1000-1130, DMMH.
Møtedeltagere var:
- Mari Ann Letnes, førsteamanuensis/FOUleder DMMH
- Morten Sæther, førstelektor musikkpedagogikk, DMMH
- Rolf Martin Snustad, høgskolelektor musikk, HiNT
- Åsmund Espeland, høgskolelektor/stipendiat musikk, HiSH
- Anne Jordhus Lier, stipendiat musikkpedgaogikk, NMH
- Øivind Varkøy, professor musikkpedagogikk/FOUleder, NMH
- Inger Anne Westby, førstelektor musikkdidaktikk, NMH
- Anna-Lena Østern, professor kunstfagdidaktikk, NTNU/Program for lærerutd
- Elin Angelo, førsteamanuensis musikkdidaktikk, NTNU/Program for lærerutd
- Wenche Waagen, førstelektor musikkdidaktikk, NTNU/Institutt for musikk
- Vigdis Aune, førsteamanuensis, NTNU/Institutt for kunst og medievitenskap
- Hilde Blix, dosent, Uit Norges arktiske universitet/musikkonservatoriet
- Anders Rønningen, høgskolelektor musikk, HBV
- Morten Christiansen, Norsk Kulturskoleråd

Møtet ble ledet av interimsstyrets leder Elin Angelo. Referent var Anders Rønningen.
Sentralt i møtet var godkjennelsen av vedtektene. Det forelå et utkast som var laget av
interimsstyret. Disse ble gjennomgått og vedtatt å skulle være nettverkets vedtekter.
Stiftelsesmøtet gav sin tilslutning til vedtektene slik de ble forelagt med følgende
kommentarer/forandringer:
- Konferansen ble satt til å skulle være hvert annet år.
- En presisering ønskes rundt at institusjonene skal ”Bidra til drift av
nettverket” Det var en felles forståelse av hva dette innebærer. Institusjonene
betaler for sine representanter inn i styringsgruppa, og stiller seg villige til å
arrangere konferansen. Det er ikke knyttet fast økonomi til dette.
- Det kom også inn et forslag om at ev. overskudd fra konferansen skulle kunne
brukes til å bygge opp et publiseringsfond. Styringsgruppa må finne en
løsning på dette (fordi nettverket ikke skal ha en egen økonomi kan dette med
fordel forøkes lagt til kulturskolerådet).
- Det er SVÆRT VIKTIG å få inn breddeperspektivet i nettverket. Derfor må
representasjonen fra hver institusjon fokusere på dette. Med en ”institusjon”
kan menes en høgskole eller et fakultet eller institutt. Reglene om at
institusjonen skal ha et kulturskolerelevant utdanningsprogram gjelder også
for instuttmedlemmer.
- Forandringene er innarbeidet i vedlagte vedtekter, og nettverket er formelt
stiftet med de 9 institusjonsmedlemmene som hadde representanter til stede
på møtet:
o DMMH
o HBV
o HiNT
o HiSH
o NMH
o NTNU/PLU
o NTNU/IM

-

o NTNU/IKM
o Uit/musikkonservatoriet
Elizabeth Oltedal, høgskulelektor musikk, Høgskulen i Volda kunne ikke være
med på stiftelsesmøtet, men har vært aktiv i interimstyret frem mot
stiftelsesmøtet, og vært med på å utforme vedtekter og intensjoner.
Høgskulen i Volda har dermed også bidratt til å formelt stifte nettverket.

-Den nye styringsgruppen valgte Elin Angelo som leder for de neste to årene.
- Konferansested om to år ble foreslått å være Høgskolen i Buskerud og Vestfold.
Kontaktperson: Anders Rønningen. Konferansetema spilles inn fra arrangørkomitèen til
styringsgruppa.
Konferansen skal avholdes i Oktober/november 2017

