REFERAT FRA STYREMØTE I NORSK KULTURSKOLERÅD ROGALAND
Tid: Onsdag 13. juni 2018, kl. 09.45-13.00
Sted: Statens hus, Stavanger
Til stede: Michelle Lindboe, Kjell Olav Henriksen, Kirsten Jæger Steﬀensen, Ragnvald Wernøe, Hans
Widerøe, Anders Berglund
Referent: Michelle Lindboe

Saksliste:
29/18 Godkjenning av innkalling og referat
Innkalling og referat ble godkjent.
30/18 Økonomi
Det enkelte styremedlem sender inn faktura for styremøter. Kr. 500,- per møte.
31/18 Plandag 15. august
Påmelding per dags dato er 93 stk.
Plakat endres Wl at arrangementet er et samarbeid mellom Sandnes kulturskole og Norsk kulturskoleråd Rogaland. Teknisk stab ved Vågen vgs ønsker Wlbakemelding så snart som mulig vedrørende tekniske behov.
Hå og Forsand kulturskoler undersøker muligheter for kunstnerisk innslag.
Styreleder ordner med gavekort Wl kunstnerisk innslag : to kinobille[er. I Wllegg vil foredragsholdere få blomster.
Styreleder ønsker velkommen ved arrangementet, og resten av styret introduserer hver sin foredragsholder.
Hans Widerøe takker for dagen.
32/18 Studietur
26 påmeldte Wl studieturen. 13 har besWlt retur på fredagen og 13 har retur på lørdagen.
De som reiser hjem på fredag får første ﬂy på onsdag, og de som reiser hjem på lørdag får siste ﬂy
onsdag.
Rådgiver sender ut e-post Wl kulturskolene i Malmø og Simirshamn angående programmet for dagen med hvordan de tenker.
Matservering og program på kveldsWd utse[es Wl første møte e[er sommeren.

33/18 Resultat fra spørreundersøkelse
Gjennomgang av Rogalands lokale spørreundersøkelse om kulturskole og ﬂyktninger. Spørreundersøkelsen jobbes videre med Wl høsten.
34/18 Rådgivers rapport Tl styret
UMM arrangeres i Stavanger søndag 18. november 2018. Arbeidsgruppa lokalt lurer på om styret
kan være representert ved arrangementet.
Rådgiver informerte om kulturskolerådets omsWllingsprosess.
35/18 Landsstyremøte
Styret gjennomgikk sakspapirene og innkomne saker Wl Landsstyremøtet 14.-15. juni.
36/18 Ledermøte 21. september
Saker Wl ledermøtet
• Delingsøkt ﬂyktninger og kulturskole: 4 kulturskoler får en delingsøkt på innWl 10 minu[er. 1 Wmes økt totalt.
• Spørreundersøkelsen
• Oppdatering av GSI v/Thomas Thomassen
• Erfaringsdeling og gruppearbeid: Fordypning før talentprogram v/Sandnes og dans/balle[ v/Camilla Nordhagen i Stavanger og Forsand v/Anders Berglund.
• Studietur
• Ny[ fra oven
• Rundebord
• «Triksing og miksing i speedadmin»
37/18 Eventuelt
Ingen saker på eventuelt

Neste styremøte er 10. september
Stavanger, 13. juni 2018

