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Styret: 
Terje Røe Konstituert styreleder 
Morten Sanner Styremedlem 

 
Meldt frafall: 
Anne Norderhaug Sætre Styremedlem 

Ikke deltatt 
Anette Solberg     Nestleder 
Mali Hauen      Varamedlem 
 
Administrasjonen: 
Rådgiver Elin Kvernmoen - referent 
 
PROTOKOLL  styremøte 03.06.16  
 
Arrangement Dato og tid Gjelder Sted 
Styremøte 
 

03.06.16 
Kl. 09.00 – 10.30 

Styret  Digitalt, Easymeeting 

 
 
Styremøte Dato Sted Saker 
2016 – 03 03.06.16 Easymeeting  Godkjenning av innkalling 

 Godkjenning (og signering) av 
protokoll 

 Anne Norderhaug Sætre har bedt om 
fritak fra styrevervet. 

 Terje Røes deltakelse i to utvalg;  
Vedtaksendring og Oppgavefordeling 

 Landsmøtekandidater? 
 Strykeseminar 02. – 04.09.16 

HeBu arrangerer (Hedemarken Barne- 
og ungdomsorkester) 

 Rektormøte 16.09 
 Fylkesmannen i Hedmark, info 
 Skapende skriving og pilotfylker 
 Volumfestivalen og 

Drømmestipendvinnerne. 
 

    
 
Vel møtt til vårt første digitale møte! 
 
Vennlig hilsen  
 
Elin Kvernmoen                                
Rådgiver   
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PROTOKOLL – styremøte 2016 - 03 
 
 
SAKER: 
 
SAK 2016 – 25  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
SAK 2016 – 26  Godkjenning av protokoll 160404  
    (Signering skjer ved neste styremøte) 
 
 
SAK 2016 – 27 Endring i styret 
Styremedlem Anne Norderhaug Sætre har bedt om fritak fra sitt styreverv resten av perioden 
pga. stor belastning på jobb og privat.  
 
Styret gjør ingen andre endringer fram mot årsmøtet 2017. Mali fortsetter som varamedlem 
inn i styret. 
 
SAK 2016 – 28 Terje Røes deltakelse i to utvalg 
 

 Utvalg om endring av Norsk kulturskoleråds vedtekter 
Som en forlengelse av Skaarutvalgets rapport, er det satt ned en komite som skal utarbeide 
et forslag til endring av vedtektene i Norsk kulturskoleråd.  
Det ønskes en tettere kobling mellom fylkesstyrene og sentralstyret – et Landsstyre. Dette 
styret vil møtes en gang i året, og vil være Norsk kulturskoleråds formelle ledelse mellom 
Landsmøteperioden. Landsmøtet vil foreslås til hvert 4. år.  
Landsstyret vil behandle saker som Virksomhetsplan, budsjett, regnskap og Årsmelding. 
Sentralstyret vil fortsette som nå, og behandle saker som går på mer daglig drift. 
KS advokater har bidratt i prosessen 
 

 De regionale rådgivernes arbeidsoppgaver (Røe-utvalget) 
Terje Røe er leder for utvalget som skal kikke på de regionale rådgivernes oppgaver, hvordan 
kan oppgavene fordeles, samt gi råd til sentralstyret.  
De skal lage en rapport som skal være ferdig til sentralstyremøtet i september. Neste møte i 
utvalget er 24.06.16. 
 
SAK 2016 – 29  Landsmøtekandidater 
 
Norsk kulturskoleråd Hedmark kan sende 5 kandidater til Landsmøte 2016.  
Foreløpig har vi disse kandidatene; Terje Røe, Anette Solberg. Morten Midtlien er forespurt, 
men ikke svart ennå. Vi mangler kandidater. 
Mali Hauen er vara. 
 
Kandidater; 

- Terje Røe 
- Anette Solberg 
- Morten Midtlien 
- Morten Sanner 

Vi mangler en kandidat. Rådgiver spør Anne-Line Kamøy eller Margrethe Nordmoen. 
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SAK 2016 - 30   Strykeseminar 02. – 04.09.16 
 
HeBu arrangerer (Hedemarken Barne- og ungdomsorkester) ved Øystein Skjesol er i gang 
med planleggingen. Øvingene blir i Hamar kulturhus, og konserten i Kirsten Flagstad-salen. 
 
Planleggingen av strykeseminaret går sin gang hos HeBu. Rådgiver kontakter Øystein Skjesol 
før sommeren for å høre om alt er i orden av bestillinger. 
 
 
SAK 2016 – 31  Rektormøte 16.09.16 (OBS! dato) 
 
Monica Bekkelien er forespurt om å ha en workshop i forhold til utarbeidelse av lokale 
læreplaner. Hun har satt av datoen, og vi kommer senere tilbake til innhold og tidspunkt. 
Sted og tid? 
 
Forslag til innhold: 

- En økt med innledning / workshop med Monica Bekkelien 
- En praktisk økt 
- En økt med informasjon om skapende skriving; hvordan sette i gang, hva slags 

prosjekter kan man søke på? 
I og med at fristen for søknader til de lokale utviklingsmidlene er 1. oktober, er det på 
sin plass å ha en informasjon med forslag til prosjekter denne dagen. 

 
Sted: 
Disen kulturveksttun, siden vi kanskje kan koble til evt. Widar Aspeli. 
Tid: 16. september kl. 10 – 15? 
 
Rådgiver lager en invitasjon som sendes ut i god tid før sommerferien.. 
 
SAK 2016 – 32  Møte hos Fylkesmannen i Hedmark for kommunesjefene i fylket. 
 
Sitat rapport: 
«Hvor går veien videre etter denne samlingen?  
Hvordan griper vi sjansen? 

 Styret jobber videre med temaet på neste styremøte.» 
 
Norsk kulturskoleråds innlegg ble godt mottatt hos kommunalsjefene i Hedmark.  
Terje kontakter Atle Teksum for å høre om vi kan få en deltakerliste. På den måten kan vi 
koble hvem som deltok på møtet med hvilken kommune som ligger under oppvekst og har 
hatt sin sjef på møtet.  
Vi jobber videre med dette på styremøtet til høsten. 
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SAK 2016 – 33  Volumfestivalen og Drømmestipendvinnerne. 
Drømmestipendvinnerne i Hedmark. Informasjon om tilbud til vinnerne. 
 
Drømmestipendvinnerne har fått et tilbud om deltakelse på Volumfestivalen, men det var 
kun én deltaker som kan stille. De andre hadde dessverre ikke anledning. 
Vi inviterer Stine Haugen til et evalueringsmøte til høsten, for også å høre hvor vidt vi skal 
fronte denne muligheten til deltakelse allerede ved nominering til Drømmestipendet. 
 
 
 

Konst. Styreleder Terje Røe Nestleder Anette Solberg Styrerepr. Mali Hauen 

Styrerepr. Anne N. Sætre Styrerep. Morten Sanner  

 
 


