
  
Styret: 
Finn Helge Lyster    styreleder 
Jertru Stallvik    nestleder 
Benedikte Narum Jenssen   styremedlem 
Espen Granberg Johnsen   styremedlem 
Knut André Bjerke   styremedlem 
Anethe Kleven    varamedlem 
Erik Wang    varamedlem 
 
Forfall 
Anethe Kleven – varamedlem 
Erik Wang - varamedlem 
 
Administrasjonen: 
Rådgiver Elin Kvernmoen - referent 
 
Protokoll styremøte 2017 - 02 
 

Arrangement Dato og tid Gjelder Sted 
Styremøte 
 

04.05.17 
Kl. 09:00 – 13:00 

Styret  Møterom 4. etg,  
Oppland fylkeskommune 

 
 

Styremøte Dato Sted Saker 
2017 - 02 04.05.17 Oppland fylkeskommune, 

Lillehammer,  
 

Vi ønsker nytt styre velkommen  
Styrets arbeidsform, ansvarsfordeling 
Møteplan  
Informasjon: 

Sammenslutning med Norsk kulturskoleråd 
KS «Kultur for framtida» 

Kulturskoledagene Øst 
       

 
Vel møtt til møte! 
 
Vennlig hilsen  
Elin Kvernmoen                                
Rådgiver   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Norsk kulturskoleråd Oppland 
Kontor: Just Brochs gt. 13, 
             2321 Hamar 

Tlf.  +4790555827 
elin.kvernmoen@kulturskoleradet.no 
 



 
 
 
 
 
 

PROTOKOLL – styremøte 2017 - 02 
 
 
SAKER: 
 
SAK 2017 - 08  Godkjenning av innkalling og saksliste 
   Godkjent 
     
SAK 2017 - 09  Vi ønsker nytt styre velkommen! 

- Presentasjon av styrets medlemmer 
- Forventninger til styret? 

     
SAK 2017 - 10  Styrets arbeidsform – arbeidsfordeling 
Det har vært uttalt et ønske fra styret om å være mer aktive i vervet.  Styret bes derfor gå gjennom hvilke 
arbeidsområder det kan være effektivt å fordele arbeidet i forhold til styrets kompetanseområder. 
Rådgiver foreslår disse områdene det kan være en fordel å være flere som jobber sammen: 

- Økonomi Knut Andre Bjerke 
- Politisk arbeid Finn Helge Lyster og Espen Granberg Johnsen 
- Faglige arrangement  Alle, spesielt Jertru Stallvik og Benedikte Narum Jenssen 
- Søknader  Finn Helge Lyster  

 
SAK 2017 – 11  Møteplan 
Lage møteplan for styremøter og rektorsamlinger. 
Styremøter:  13.09.17 kl. 09:00 – 13:00  Sted: Oppland fylkeskommune (OFK) 
  11.10.17 kl. 09:00 – 13:00  OFK 
 
Rektorsamlinger vil bli holdt sammen med Norsk kulturskoleråd Hedmark 
Datoer som foreslås: 
  23 . – 24.11.17  Oslo? 
AU-møte felles med Oppland 
Dato som foreslås: 
  19.06.17 kl. 09:00 – 13:00 på Easymeeting? 
 
Rådgiver oppdaterer 2-års hjulet og sender ut. Videre legges enkelte medlemmer til som administratorer på vår 
side på Facebook, slik at vi er flere til å legge ut informasjon til kommunene.  
     
 
SAK 2017 – 12  INFORMASJON 

 Sammenslutning Norsk kulturskoleråd – vedtak fra årsmøtet og det 
ekstraordinære årsmøtet. 
(Styreleder må inn i Brønnøysundregisteret og slette organisasjonen) 
Styreleder og rådgiver sletter Norsk kulturskoleråd Oppland fra 
Brønnøysundregisteret rett i etterkant av at styremøtet er holdt. 
 

 KS «Kultur for framtida».  
Rådgiver informerer om samarbeidet mellom Norsk kulturskoleråd og KS, samt 
KS sin nye kultursatsing og medlemsdialog. 

 
SAK 2017 – 13  Kulturskoledagene Øst 2017 - 18 

Informasjon om kulturskoledagene. 



Kulturskoledagene Øst 2017 – 18 avholdes i Hamar 3. – 4. januar og i Kristiansand  
4. – 5. januar 2018. Innhold for disse dagene er ennå ikke satt, men datoene for de andre 
kulturskoledagene ser du HER 

 
Alle fylkene / regionene er delt inn i team. Vi tilhører TeamØst. Hvert team står som arrangør for sine 
kulturskoledager. Dette gjør at arrangementet også må forankres godt i styrene, også når det gjelder 
økonomi. I 2017 stilte hvert fylke med en underskudds garanti på kr. 10 000,-. På grunn av lav 
deltakelse ble denne utbetalt.  

 Rådgiver informerer om status i arbeidet, og hvordan styret bes jobbe videre. 
  
Styret ber om følgende fra NKR sentralt før de går i et vedtak for å dekke underskudds garanti: 

1. Styret ber NKR sentralt om et budsjett for Kulturskoledagene Øst 2018 
2. Regnskap for Kulturskoledagene Øst 2017 
3. Å få se evalueringen for Kulturskoledagene Øst 2017 

Styret vurderer også å sende in en sak til Landsstyremøtet med punktene 
 Hva forventes av styret i kommende arrangementer når det gjelder  
- Tilskudd? 
- Arbeidstid? 

 
  
SAK 2017 – 14  Eventuelt 
 Strykeseminar    mulig 22. – 24. september 2017. 
  
 Bremen    alle kulturskolene får tilbud 

Vi har ikke fått kontakt med arrangør i Bremen ennå, og kan derfor heller ikke sende ut invitasjoner til 
kulturskolene. 

      
 Drømmestipendet  Disse får tildelt Drømmestipendet 2017 fra Oppland: 

- Nord-Fron:   Sondre Moshagen, musikk 
- Nord-Aurdal:  Ingebjørg Hegge Bratrud, annet (langeleik) 
- Nord-Aurdal:  Sindre Tronrud (hardingfele) 
- Vang:   William Alexander Dalen, skapende skriving 
- Øystre Slidre:  Flight Mode, musikk 

I år er det slik at Norsk kulturskoleråds fylkesavdelinger kontakter kulturskolen som har nominert og 
informerer om vinnerne.  
Finn Helge Lyster kontakter Nord-Aurdal, Vang og Øystre Slidre. 
Jertru Stallvik kontakter Nord-Fron 
Dato for utdeling kommer vi tilbake til når utdelingsarrangement er satt fra kulturskolen. 

 
 
Neste styremøte er 13. september 2017.  
 


