Nord–Trøndelag
___________________________________________________________________

Referat
Møtetype
Dato/tid
Sted
Til stede

Styremøte
07.12.16 13.30 – 15.30
Møterom Einar, KS Regionkontor NT, Fylkets Hus, Steinkjer
Bjørn Skjelstad, Kari A. Sivertsen, Ragna Straume, Svein Kåre
Haugen, Mette S. Ertsgaard, Ann Evy Duun

Sak

Tema

39/16

Godkjenning av innkalling og sakliste

40/16

26/16

Vedtak: Godkjent
Godkjenning av referat fra styremøte 27.09.16
Vedtak: Godkjent
Landsmøte/Landsting
o Evaluering
Godt Landsmøte/Landsting. Har vært stor utvikling i organisasjonen de siste
årene. Vi er mer samkjørte, og organisasjonen henger bedre sammen
organisatorisk med Landsstyret som bindeledd. Mer reell påvirkningsmulighet til
regionene/fylkeslagene.

34/16
o

Felles kultursatsing
o Orientering om prosjektplan, plan for forankring
Felles fylkesstyremøte med KS NT 18.01.17

Vedtak: Hele styret møter. Ann Evy avklarer tidspunkt og kaller inn. Om tid:
aktuelt å ta opp Landsmøtesak fra NT om integrering av kulturskole i
grunnskoletida samt informere om Kulturskolerådet. Ann Evy og Bjørn avklarer
mulighet til å ta opp flere saker.
28/16

Årshjul
Evaluering:
o Kulturkonferanse Namsos
Interessant konferanse, foredragsholdere som både synliggjorde ulike
perspektiv og greide å engasjere. Mange korte innlegg, og litt lite dialog med
salen.
o Kulturskoledagene
Vi kjenner oss godt igjen i evalueringene som har kommet inn. Bra med
regionale kulturskoledager, gir mulighet til å sende flere fra hver kulturskole.
Annethvert år er en mulighet, kan da ha mindre samlinger i «mellomårene»
(evt. i mindre regioner). Fungerte godt med konferansier.

2017:
o Årsmøtekonferanse, forslag til program
Kan vi i invitasjonen til konferansen løfte fram en bredere målgruppe? Flere
aktuelle tema kan være kulturverksted for ungdom eller Fargespill.
o Felles årsplan med UKM og DKS
o Andre aktiviteter? Ledersamling mai? Studietur?
Vedtak:
Studietur: Fylkesavdelinga kan bidra noe økonomisk, ramme må vedtas i
budsjett på årsmøtet. Forslag om midten/siste del av september (uke 37).
Arbeidsgruppe: Svein Kåre Haugen og Ann Evy Duun. I tillegg forespørres
rektor Indre Fosen kulturskole.
Sendes ut spørsmål til kommunene om interesse for ledersamling i mai-17.
37/16

Økonomi
o Lokal tilleggskontingent
Vedtak: det er sendt ut informasjon om at det ikke sendes ut krav om lokal
tilleggeskontingent for 2016. Dette var avklart med styret på epost i forkant.
o Status økonomi. Fylkeslaget har en solid økonomi.
Vedtak: Ann Evy avklarer om det ligger sentrale avtaler knyttet til revisjon for
2015, og spør KomRev om å revidere regnskap 2015 og evt 2016 slik det har
vært gjort tidligere år.

41/16

Årsmøte/Ekstraordinært årsmøte
o Frister
o Valgkomite
o Årsmeldinger
o Budsjett
o Møtedirigent: Styret foreslår styreleder.
Vedtak: Fylkesavdelinga vil innkalle til ekstraordinært årsmøte umiddelbart etter
ordinært årsmøte. Styret har telefonmøte før 10. januar ved behov.
Saker:
1. Oppløsning av fylkesavdelinga som egen juridisk enhet

42/16 Orienteringssaker:
o Ny søknad for oppfølging av prosjektet «Er det noen kunst» (UKM, DKS
og kulturskole)
23/16

UKT – Utvida kulturskoletilbud
o Plan for høring/oppfølging
Vedtak: Vi avklarer nasjonalt hvilke sammenlignbare program som finnes. Ann
Evy sjekker med de andre rådgiverne. Kan være aktuelt å lyse ut prosjektmidler.

43/16

Eventuelt
o Årets kulturskolekommune

Vedtak: Informasjonsbrev sendes til kommunene, som må foreslå seg selv.
Fylkesstyret prioriterer søknadene. Frist for kommunene 1. februar 2017.

Møtedatoer 2017:
- onsdag 18. januar (tid avklares)
- tirsdag 7. februar kl 15.00.

