
 

 
 

 

 
 

Til: 

Skoleeiere i Finnmark, Troms og Svalbard ved ordfører, lokalstyreleder, rådmann, 

kommunaldirektør, enhetsledere innen oppvekst, skole, kultur og brukerutvalg, kulturskoletilsatte. 

KS-Finnmark  

KS- Troms 

Fylkesmannen i Finnmark  

Fylkesmannen i Troms 

Finnmark fylkeskommune, kulturetaten 

Troms fylkeskommunen, kulturetaten 

 

Innkalling til årsmøtene i Norsk kulturskoleråd- 

Finnmark og Norsk kulturskoleråd Troms og Svalbard 

Torsdag 21.mars 2019 
 

 

 
Vi viser til Norsk kulturskoleråds vedtekter og innkaller med dette til årsmøtene i Norsk 

kulturskoleråd – Finnmark, Norsk kulturskoleråd – Troms og Svalbard. 

Samarbeidende organisasjoner og institusjoner inviteres. 

 

Sted og tid: Alta, Scandic hotell 21.mars kl. 14.00-19.00  

 

ÅRSMØTENE , DELEGASJON FRÅ KOMMUNENE, SAKER OG 

ÅRSMØTEDOKUMENT 

Vi henstiller til politisk og kommunal ledelse i kommunene å bruke sin rett til å delta på 

årsmøtet, i kraft av å være kulturskoleeier. Hver kommune kan stille med fire delegater med 

skriftlig fullmakt fra kommunens ledelse. Vedlagt mailen er skjema for utfylling i 

kommunens brevmal. Minst en av disse bør være folkevalgt representant. Målsettingen er 

bred representasjon fra samtlige kommuner i Finnmark, Troms og Svalbard. Vi oppfordrer 

alle til å være representert med maksimalt antall delegater fra kommunen. Kulturskolene og 

Norsk kulturskoleråd står sammen i viktige utviklingsendringer, ikke minst med kommende 

stortingsmelding. 

 

Saker som medlemmene ønsker å ta opp på årsmøtet, skal være fylkesstyret i hende senest 

åtte uker før årsmøtet. Årsmøtedokument sendes digitalt senest 14 dager før årsmøtet. 

Delegatene er ansvarlige for å ta med årsmøtedokumentene digitalt eller utskrevet. 

 

FESTMIDDAG: Torsdag klokka 20.00 blir det festmiddag på Scandic hotell 

 

 

Finnmark, Troms og 

Svalbard 

 
Dato 
Saksbehandler  
Dokumentnavn 

23.01.19 
rådgiver 
Innkalling årsmøte 
 
 

  

  

https://www.kulturskoleradet.no/om-oss/sentrale-dokument/vedtekter


 

KONFERANSE  fredag 22.mars 2019 klokka 09.00-12.00, Scandic hotell Alta 

Tema for konferansen :  

- Samarbeid og utvikling i Norsk kulturskoleråd og Kulturskolene i vår region. 

- Veien videre og organisering av vår nye region. 

Innledning ved leder i Sentralstyret for Norsk kulturskoleråd, Nils R Sandal. 

 

Dagen avsluttes med lunsj.  

 

Hver kommune kan søke om reisestøtte på inntil kroner 2000.-. Søknaden sendes til Ann-

Synnøve Bendixen, ann-synnove.bendixen@kulturskoleradet.no  for kommuner i Finnmark 

og Ulla Hansen, ulla.hansen@kulturskoleradet.no for kommuner i Troms og Svalbard.   

 

PÅMELDING TIL ÅRSMØTE OG KONFERANSE 21. og 22.mars 2019, Scandic hotell 

Alta. 

Påmelding gjøres på hjemmesiden til Norsk kulturskoleråd www.kulturskoleradet.no – Gå til 

kurs og bestilling. Påmeldingen åpner tordag 24.januar. 

Påmeldingsfrist: 25.februar 2019. 

 

 

 

Med vennlig hilsen for fylkesstyret i Norsk kulturskoleråd – Finnmark, 

Norsk kulturskoleråd – Troms og Svalbard 

 

 

 

  

 

Sissel Anette Myhre      Cato Simonsen 

Fylkesleder Norsk kulturskoleråd- Finnmark  Fylkesleder Norsk kulturskoleråd- 

        Troms og Svalbard 

 

 

Ann-Synnøve Bendixen     Ulla Hansen 

Rådgiver, Norsk kulturskoleråd-Finnmark   Rådgiver Norsk kulturskoleråd -

        Troms og Svalbard  
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