PROTOKOLL felles styremøte nr 5 - 2018
Møtetype
Dato/tid
Sted

Felles styremøte Nord- og Sør-Trøndelag
27.september 2018. 10.00 – 10.30
Scandic Hell Hotel, Stjørdal

Innkalt ST:, Helge Rolstadås, Tonny Eliassen, Toril Antonsen Aae, Kristina Karlsen, Tormod Gjersvold, Kirsti J. Welander
Innkalt NT: Bjørn Skjelstad, Kari Annette Sivertsen, Mette Stene Ertsgaard, Ragna Straume, Svein Kåre Haugen

Tilstede; Helge Rolstadås, Toril Antonsen Aae, Kari Annette Sivertsen, Mette Stene Ertsgaard,
Svein Kåre Haugen
Sak
NT
40/18

Sak ST
37/18

Tema
Godkjenning av innkalling og sakliste
Godkjent

41/18

38/18

Godkjenning av referat felles styremøte 31.august 2018 –
Godkjent

42/18

39/18

Forslag til regionalisering av kulturskolene i Trøndelag
Etter en prosess mellom forrige styremøte og nå, la Helge fram
sitt forslag som han argumenterte for og der fylket blir delt i 8
kulturskole-regioner. Helge tar dette med og presenterer det for
de som deltar på ledersamlinga 27.-28.september.
Forslag til inndeling i 7 regioner tas med på lederkonferansen
for tilbakemelding. Det innledes dialog med Trondheim med
tanke på plassering av Trondheim i en av regionene.

43/18

40/18

Forslag til datoer for regionbesøk høsten 2018 (ev januar 2019)
av rådgiver og styreleder/styremedlem
Det ble bestemt at rådgiver sender ut aktuelle datoer for
regionbesøk, besøk fortrinnsvis av Helge R + rådgiver i sør, og
av Svein Kåre Haugen + rådgiver i nord.
Det blir en kabal som skal gå opp, men i utgaqngspunktet får
regionene (ved regionsleder) komme med ønsker ift de oppsatte
datoen. Datoene blir fra midten av oktober og til og med første
halvdel av januar 2019.

44/18

41/18 Innspill til spørsmål vi skal ha med ut til kulturskolelederne under
regionbesøkene – vedlegg
Vi har mottatt flere innspill og det viktigste blir at vi først og fremst
drar på en «lytterunde» med 3 spesifikke spørsmål som
forhåpentligvis engasjerer deltakerne.

Møtet ble leda av Helge Rolstadås og heva kl 10.30.
Neste styremøte: Tirsdag 16.oktober i Kimen/Stjørdal kulturskole kl 11.00 – 14.00

Vennlig hilsen
Hilde Roald Bern
Rådgiver Norsk kulturskoleråd Trøndelag
telefon: (+47) 999 90 524 / e-post: hilde.roald.bern@kulturskoleradet.no /
nettsted: kulturskoleradet.no

