
   

 

 

 

Protokoll styremøte nr 6 - 2018 

 

Møtetype Felles styremøte Nord- og Sør-Trøndelag 

Dato/tid 16.oktober 2018. 11.00 – 14.00 

Sted Kimen/ Stjørdal kulturskole 
Innkalt ST: Helge Rolstadås, Tonny Eliassen, Toril Antonsen Aae, Kristina Karlsen, Tormod Gjersvold, Kirsti J. Welander 

+ 2 vara; Ogne Undertun og Jon P. Husby  

Innkalt NT: Bjørn Skjelstad, Kari Annette Sivertsen, Mette Stene Ertsgaard, Ragna Straume, Svein Kåre Haugen + 3 vara 

ettersom 3 fra nord hadde meldt forfall 

De som deltok: Bjørn Skjelstad, Mette Stene Ertsgaard, Svein Kåre Haugen fra nordfylket 

+ Helge Rolstadås, Tonny Eliassen, Tormod Gjersvold, Ogne Undertun og Jon P. Husby 

 

Sak NT Sak ST Møteleder: Bjørn Skjelstad 

45/18 42/18 Godkjenning av innkalling og sakliste - Godkjent 

 

46/18 43/18 Godkjenning av referat  styremøtet 27.september 2018 – vedlagt 

- Godkjent 

47/18 44/18 Rådgivers rapport og informasjon 

Rådgiver rapporterte om sitt arbeid for vel to måneder. Den 

påbegynte saken om utlysing av utviklingsmidlerfor skolene i 

tidligere NT må tas videre med styret i NT (se ellers vedlegg) 

48/18 45/18 Nye regioner av kulturskolene i Trøndelag  

Vi har nå landa på 7 regioner ettersom Trondheim vil gå inn i en 

av «naboregionene». De melder tilbake hvilken de vil tilhøre. 

Så langt er det kun Gauldal region som har sendt oss ønska dato 

for besøk (10.januar), fristen for å svare er 25.oktober.  

49/18 46/18 Prosess mot sammenslåing av NT og ST til en fylkesavdeling for 

Trøndelag 

-Det formelle må være klart i god tid før Årsmøtet 2019 og vi er 

lova mal/retningslinjer frå politisk utval i NKR. 

-Rådgiver kaller inn de to valgkomiteene til møte i Trondheim før 

jul og deretter må de komme fram til en felles innstilling til ett 

styre som det stemmes over på årsmøtet 1.mars 2019 

-«De nominerte er» fra Trøndelag er tenkt arrangert 28.februar,  

Det er nedsatt en komité/arbeidsgruppe som består av Mette E., 

Tonny E., Svein Kåre H. + rådgiver som jobber videre med 

saken. 

50/18 47/18 Nominasjonsprosess Årets kulturskolekommune  

Hilde har send ut til alle kulturskolene (5.okt) 



- Hilde sender igjen med lokal frist 17.januar inn til 

rådgiver/fylkesstyret 

51/18 48/18 Innspill til fylkesledersamling 6. – 7. november i Trondheim 

(se vedl invitasjon) 

-Avklaring om hvilke arrangement fylkesavdelingene/regionene 

har ansvar for og hilke sentraladm har ansvar for 

-Om at Trøndelag ønsker samme antall delegater til Landstinget 

som to fylker har hatt før sammenslåing til ett fylke 

-Tilbakemelding til adm om at fylkesstyrene ikke kan påta seg 

oppgaver som egentlig ligger til sentralleddet 

- Øvrige innspill sendes Helge eller Bjørn 

Om flere fra styret ønsker å delta på fylkesledersamlingen, 

melder de seg på selv  

52/18 49/18 Kommunikasjon med medlemmene  

 Vedlegg fra Hemne 

Vedtak; Helge R. oppretter og administrerer en facebook-gruppe 

som lederne og styrene i Trøndelag har adgang til. 

53/18 50/18 Styrehonorar og dekking av utgifter for Trøndelag f.o.m 1.januar 

2019 

Vedtak; ST følger det som ble vedtatt på årsmøtet i 2017, NT 

følger satsene vedtatt av landstinget 2016, dvs at gjeldende 

praksis i begge fylkene videreføres frem til årsmøtet, men 

styreleleder for NT får samme honorar som styreleder i ST. 

54/18 51/18 Ny sak; Budsjett 2019 

Styrelederne + rådgiver møttes i forkant av styremøtet for å lage 

ett felles budsjett for 2019. Det ble orientert om forslaget til styret. 

Styret vedtok framlagt budsjettforslag som felles budsjett fra 

region Trøndelag. Styreleder Helge R. sender det inn til adm. 

v/Gunn Otnes. 

55/18 52/18 Eventuelt 

Rådgiver tok opp at arbeidet med samarbeidsavtalene i de to 

fylkene ikke er sluttført. I forkant av neste styremøte sendrer 

rådgiver de eksisterende samarbeidsavtalene ut til styre-

medlemmene og saken settes på sakskartet. 

 

Neste styremøte:   

7.desember kl 10.00 – 14.00 i Trondheim (Fjordgata 1) og  

1.februar 2019 kl 10.00 – 13.00 i Steinkjer (kulturskolen) 
 

 

 

Trondheim 17.oktober 2018 

Hilde Roald Bern 

Rådgiver Norsk kulturskoleråd Trøndelag 



 


