Nord–Trøndelag
___________________________________________________________________

Sakliste
Styremøte
Møtetype
20.10.17 kl. 12.00-14.00
Dato/tid
Video
Sted
Til stede: Bjørn Skjelstad, Kari Sivertsen, Svein Kåre Haugen, Mette Stene Ertsgaard,
Ann Evy Duun
Meldt forfall: Ragna Straume
Vara ikke til stede.

Sak

Tema

26/17

Godkjenning av innkalling og sakliste
Vedtak: innkalling og sakliste godkjennes.

27/17

Godkjenning av referat fra styremøte 13.09.17
Vedtak: referat fra styremøte 13.09.17 godkjennes.
Kommentar: behandling av virksomhetsplan utsettes til neste ordinære
fylkesstyremøte.

28/17

Studietur
o Kort evaluering/tilbakemelding fra styret
o Evaluering fra deltakerne?
Styret har fårr mange positive tilbakemeldinger. 17 kommuner representert, 24
deltakere –det er veldig bra! Aalborg kulturskole var interessant å besøke;
spennende bygg, interessante samarbeidsmodeller med grunnskolene og gode
fordypningsprogram. Skolebesøkene ga god innsikt i samarbeid i praksis. Kunne
vært satt av noe mer tid til nettverksbygging og å drøfte innleggene/besøkene.
Rådgiver sender ut presentasjonene til deltakerne og ber om kort
tilbakemelding.

29/17

Felles styremøte med Sør-Trøndelag
o Tid/sted: 31.10 kl. 11.00, Fjordgata Trondheim.
Styret i Nord-Trøndelag ønsker at møtet skal inneholde innledende drøftinger om
samarbeid og regionalisering. Deretter et oppfølgende møte (januar?) hvor man ser
mer på felles vedtak knyttet til sammenslåingsprosess.
Styret ønsker å arbeide for en 100 % rådgiverressurs i Trøndelag, hvor
sammenslåingsprosess går i takt med KS` Nord- og Sør-Trøndelag sin prosess. Dette vil

medføre to fylkesstyrer fram til årsmøte 2019.
Forslag til agenda fellesmøte:
1) Orientering fra sentralstyremøtet 23.10.17
2) Fylkesavdelingene i regionsperspektiv
3) Felles satsingsområder fram mot regionalisering:
a. Hva har fylkesavdelingene samarbeidet om tidligere?
b. Hva kan vi samarbeide om framover?
30/17

Orienteringer:
o Kulturskoledagene 2018
Fylkesstyret tar påmelding til orientering, men registrerer samtidig at det er en
uke til påmeldingsfrist. Viktig at medlemmenes egne ønsker mht deltakelse
respekteres.
Eventuelt
Innspillsmøte om ny kulturmelding på Stjørdal 23.11.
Bjørn tar sikte på å delta, Ann Evy deltar også. Kari kan overta praktiske
oppgaver ifm kulturskoledagene under innspillsmøtet.
Medlemsdialog kultur KS
Svein Kåre utarbeider utkast til høringsuttalelse iht styrets tidligere forslag til
Landsstyresak.

Ann Evy Duun/ref

