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ØST OG BTV

20.12.18
Rådgiver
Kunngjøring årsmøte

Til
skoleeiere i regionene Øst og BTV ved ordfører, rådmann, kommunaldirektør, enhetsledere innen
oppvekst, skole, kultur og brukerutvalg, kulturskoletilsatte, KS, Fylkesmannen, samarbeidende
organisasjoner og institusjoner.
KUNNGJØRING AV ÅRSMØTENE
I NORSK KULTURSKOLERÅD - regionene Øst og BTV
torsdag 21. mars 2019
Vi viser til Norsk kulturskoleråds vedtekter § 6 og kunngjør med dette tid og sted for årsmøtene.
Regionstyrene har vedtatt å holde årsmøtene på
Sted:
Sentralen
Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo
Tid:
Torsdag 21. mars 2019 kl. 16:00 til 18:00.

BAKGRUNN FOR KUNNGJØRING AV TO PÅFØLGENDE ÅRSMØTER
Nasjonal endring i fylkes-/regionstruktur får konsekvens for inndelingen av fylkes/regionavdelingene i Norsk kulturskoleråd:
a. 2017 Årsmøtevedtak i fylker/regioner
Vedtak i årsmøtene 2017: fylker/regioner opphørte å eksistere som selvstendige enheter med
organisasjonsnummer. Vi er nå én organisasjon med avdelinger i fylker/regioner.
b. 2017 Sentralstyret
Enstemmig vedtatt sentralstyresak 2017-42: "Styret ber om at
regioninndelingen i Norsk kulturskoleråd er i tråd med regioninndelingen i kommuneog regionreformen. Viken og Oslo utgjør én region i vår organisering. Alle ti regioner
etablerer egne styrer."
c. Sentralstyrets mandat gitt av Landstinget
Sentralstyret kan gjøre vedtak om intern organisering: §3.3.:"Sentralstyret er Norsk
kulturskoleråds utøvende myndighet mellom landstingene."
d. 2019 Årsmøter i fylker/regioner
Jmf. sentralstyrevedtak om å følge nasjonalt foreslåtte nye inndelinger i fylker/regioner, trengs en
justering av regionstrukturen i Norsk kulturskoleråd.
Nye inndelinger:
Innlandet, TV (Telemark/Vestfold), FT (Finnmark/Troms), Vestland (Hordaland og Sogn & Fjordane),
Trøndelag (Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag).
Eneste avvik fra nasjonal plan:
Oslo kommune blir i Norsk kulturskoleråd del av Viken.
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ÅRSMØTENE TORSDAG 21. MARS 2019
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. Minst én av de fire delegatene skal være tilsatt i kulturskolen. Målsettingen er
bred representasjon fra samtlige kommuner, og at alle benytter sin mulighet og deltar med fire
delegater fra sin kommune.
Saker som kommunene ønsker å ta opp på årsmøtene, skal være regionstyret i hende senest åtte
uker før årsmøtene. Innkalling med påmelding sendes ut senest to måneder før årsmøtene.
Sakspapirer sendes digitalt senest 14 dager før årsmøtene. Delegatene er ansvarlig for å ha med
sakspapirene digitalt eller utskrevet.

ÅRSMØTEKONFERANSE TORSDAG 21. MARS TIL FREDAG 22. MARS
Politikere, kommuneledelse, ansatte i samarbeidende enheter i kommunen og andre
organisasjoner/institusjoner, foreldrearbeidsutvalg, elevråd, driftsstyrer og råd for kulturskolene,
presse og kulturskoletilsatte inviteres til konferansen, som starter i forkant av årsmøtet og som
fortsetter i etterkant av årsmøtet. Tidsrommet for årsmøtekonferansen blir torsdag 21. mars 2019 fra
kl. 11:30 til fredag 22. mars kl 14:00, med forbehold om endringer. Årets konferanse følger tematisk
opp kommunale -og fylkeskommunale endringer og nasjonal virksomhetsplan med tiltak for
utviklingsarbeid.
Torsdag kveld blir det festmiddag.

LANDSTINGET I NORSK KULTURSKOLERÅD OKTOBER 2020
Landsmøtet i Norsk kulturskoleråd finner sted torsdag 22. og fredag 23. oktober 2020 i Stjørdal.
Forslag til vedtektsendring blir ett av hovedtemaene i tillegg til oppfølging av vedtak fra Landstinget
2016 og Landsstyremøtene. De som ønsker er velkomne som observatører.
Mer informasjon kommer i 2020 på nettsiden til Norsk kulturskoleråd, www.kulturskoleradet.no .

OVERNATTING OG PÅMELDING TIL ÅRSMØTE OG KONFERANSE 21. og 22. MARS 2019
Påmelding til årsmøtet og konferansen kommer i egen mail primo 2019.
Informasjon om overnatting sendes ut sammen med programmet for årsmøtekonferansen.
Forbehold om mindre justeringer i priser, som følge av endrede skatter, avgifter eller forhold utenfor
hotellets og regionavdelingens kontroll.
Kopi: Regionstyrene i Norsk kulturskoleråd - Øst og BTV og Norsk kulturskoleråd v/sentralstyret og
tilsatte.

Med vennlig hilsen for regionstyrene i Norsk kulturskoleråd - Øst og BTV.

Henrik Eurenius
fylkesleder Norsk kulturskoleråd-Øst

Hanne Gundersveen
rådgiver Norsk kulturskoleråd - Øst

Inger Lise Blakstad
fylkesleder Norsk kulturskoleråd-BTV

rådgiver Norsk kulturskoleråd - BTV
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