Referat fra styremøte i Norsk kulturskoleråd Rogaland 23. april 2018
Sted: Statens Hus, Stavanger
Tid: 09:45-13:30
Til stede: Michelle Lindboe, Kjell Olav Henriksen, Hans Widerøe, Kirsten Jæger Steﬀensen,
Anders Berglund, Ragnvald Wernøe
Referent: Kirsten J. Steﬀensen

Saksliste:
21/18 Godkjenning av innkalling og referat
• to møtedatoer mangler i referatet
22/18 Økonomi
Saldo per dags dato ca. kr 139 000. Gjennomgang regnskapsrapport for 2017.
Sak om honorering av styremedlemmer er noe uklart, og det blir en egen sak på
landsstyremøtet.
23/18 Felles plandag 15.august
Plandagen leggers Ul vågensalen ved Sandnes kulturskole kl.1000 – 1430.
Aktuelle foredragsholdere:
• Bjørn Sortland – kåseri med skråblikk på barn og kunst (40 min) – Ca. kl.1345 - 1430
•

Adil Khan – Ca. kl.1000 – 1200

•

Egen «avdeling» for kulturskolerådet – kl. 1300 - 1400

•

Mia Børjesson

•

Eggs

Styret jobber videre med å få på plass programmet så snart som mulig.
24/18

Ledermøte 4. mai

Styret har invitert ﬂere foredragsholdere Ul de^e møtet, og satser på et godt oppmøte blant
lederne. Rådgiver sender ut påminnelse Ul invitasjon.

Saksliste:
• Ann Evy Duun fra KS
•

Helene Sinding Larsen fra instrumenter i fokus

•

Merete Wilhelmsen - administrerende direktør i Norsk kulturskoleråd.

•

Studietur

•

Runde bord

25/18 Studietur
Studieturen legges Ul Malmø og Simrishamn 31. oktober – 02. november. Rådgiver har vært i
kontakt med ledelsen ved begge kulturskoler og Norsk kulturskoleråd Rogaland vil besøke
Simrishamn torsdag 1. november og Malmø fredag 2. november.
Hans Widerøe ser på muligheter for et sosialt program, og Kirsten J. Steﬀensen kontakter
reisebyrå for forslag Ul reiserute og pris.
26/18 Rådgivers rapport Jl styret
• UMM – søndag 19. november i Stavanger
•

Åpnes for truede instrumenter

•

Sendes ut informasjon før sommerferien

•

DrømmesUpend 2018
Karmøy - 1 sUpend – utdeling 4.juni kl. 1900 – Norheim kirke
Sandnes – 2 sUpend
Randaberg – 1 sUpend – utdeling 14. juni kl. 1800
Time – 1 sUpend
Stavanger – 1 sUpend
Haugesund – 1 sUpend

•

Nordisk konferanse i Stockholm

27/18 Infosaker
• Spørreundersøkelse om innvandrere/ﬂyktninger – intern for Rogaland foreløpig
• Noen av spørsmålene kan bli brukt i en Ulsvarende nasjonal undersøkelse
•

Organisasjonsendring i Norsk Kulturskoleråd gjort i samråd med advokater fra KS
-

ryddig prosess

-

har ha^ infomøter

-

må være villig Ul endring

-

ønsker 100 %-sUllinger

-

ønsker å styrke regioner

-

vikUg å være i kontakt med feltet

-

strukturen i omorganiseringen har vært ryddig

-

Ulsegnger neste uke

28/18 Eventuelt
• Skolemøtet 2018
-

kolliderer med Kulturskoledagene 2018 i Bergen – fordeler/ulemper

-

hvem blir valgt ut av våre forslag – Kirsten tar kontakt med Elisabeth
Aarekol som si^er i styret i Skolemøtet Rogaland.

