Årsmøte Norsk Kulturskoleråd Rogaland

15.03.20L9
Protokoll

Kirsten

n

Ragnvald Wærnøe

o

NORSK KULTURSKOLERAD
ROGALAND

PROGRAM OG SAKSPAPIR
FOR ÅRSMøTET I NoRsK KULTURSKOLERÅD ROGALAND

Fredag 1-5.03.20L9 kl. 09.30-L4,00

Grand Hotell, Egersund

Kl. 09.30

- Kunstnerisk

Kl. 09.45

- lnnledning v/Ragnhild Skille

innslag

Kl. 10.00 - Årsmøte
Kl. L2.00 - Lunsj
Kl. 13.00 - Fortsettelse/Avslutning

NORSK KU LTU RSI{OLERAD
ROGALAND

lnnledning
Norsk kulturskoleråd er inne i en prosess med tilpasning til den nye kommune- og
fylkesreformen i Norge. Dette ínnebærer at flere fylker i forbindelse med årsmøtene i år er i en
sammenslåinBsprosess. I forbindelse med sakene som skal opp til behandling på årsm6tene ialle
fylker og regioner er det i år noen punkt i de gjeldende vedtektene fra 2016 som ikke vil stemme
helt med det <kartetr vi har å forholde oss til i dag.l2Ot7 hadde kulturskolerådet en
sammenslutn¡ngsprosess hvor fylkesavdelinger/regionavdelinger opphørte som selvstendige
juridiske enheter.
Det vil få innvirkníng på blant annet:
Sak 3

-

Revidert regnskop for s¡ste toårsperiode.

Ärsmøtene a 211rg skal behandle revidert regnskap for 2OL7 og 2018.

o
.

Sak 6

Revidert regnskap for 2O17 for Norsk kulturskoleråd er allerede fremlagt og godkjent
av landsstyret a20lS.
Regnskap 2018 for Norsk kulturskoleråd revideres våren 2019, signeres av
sentralstyret ijuni og vedtas på landsstyremøtet i juni 2019.
Vedlagt årsmøtepapírene følger foreløpig regnskap for 2018 for det enkelte
fylke/region.

-

Virksomhetsplan som bygger på virksomhetsplanen vedtatt av Landsstyret.

Landsstyret 2018 vedtok virksomhetsmälene for 2OL8-2O19. Høsten 2018 har det vært en
prosess etter vedtaket i landsstyret hvor både ansatte og valgte har bidratt tíl de tiltakene
for 2019 som ble vedtatt av sentralstyret i desember.
Fylker og regioner skal vedta en regional operasjonaliserÍng av tiltakene i Sak 6 ut fra

regionale prioriteringer.
Landstinget 2020 vil behandle sak om revidering av vedtektene.

NORSK KULTURSKOLERAD
ROGALAND

DELTAKERLISTE

Årsmøtet 15. mars zOLg
KOMMUNE

NAVN

Bjerkreim

Arne Bjerkreim

Eigersund

Svein Tengesdal

Forsand

Anders Berglund

Gjesdal

Linn Ellise Hovland

Lund

Daniel Hineraker

Hå

Ragnvald Wernøe

Karm6y

Kirsten Jæger Steffensen

Klepp

Jan Bekkum

Randaberg

Merethe

Rage Aasvold

Sigrid Olsson
Sandnes

TorillT. Munthe-Kaas
Knut Egil Kristiansen
Marianne Kristoffersen

Sola

Stine Berrefjord

Morten
Stavanger

E. Hansen

Hans Willoch Bræin
Camilla C. Nordhagen

Strand
Time

Astrid Fjeld

Vindafjord

Anne Kristine Andersen

Norsk kulturskoleråd

Kjell 0lav Henriksen, styreleder
Michelle Lindboe, rådgiver
Ragnhild Skille, rådgiver

NORSK KULTURSKOLERAD
ROGALAND

SAKSLISTE

Sak 1 Konstitueríng
1.

Konstitue ring øv fu I I maktene

2.

Vølg av representdnter til tellekorps

3.

Volg ov to møtedirigenter

4.

Valg av to referenter

5.

G odkjen

6.

Godkjenning av forretningsorden for årsmøtet

7.

G od kj en

8.

Volg ov to representanter til redaksjonskomite

9.

Valg av to protokollunderskrívere

ni n g av i nn kall i n g

ni n g ov dagsorden

Sak 2 Styrets beretning for siste periode

Sak 3 Revidert regnskap

for siste periode

Sak 4 Saker som legges fram av styret

Sak 5 lnnkomne saker

Sak 6 Virksomhetsplan som bygger på virksomhetsplanen som er

vedtatt av landsstyret

Sak 7 Medlemskap i andre organisasjoner

Sa

k 8 Tilleggskontingent

Sak 9 Budsjett

for perioden

Sak 10 Årsmøtet velger for kommende periode:

Sok 70.7 Medlemmer til fylkes-/regionstyret
Sak 10.1.1 Leder

Sak 10.1.2 Nestleder

Sok 10.1.3 En tilfem styremedlemmer
Sak 10.7.4 Første og ondre varomedlem

Fylkes-/regionstyret består ov fro tre til sju medlemmer
Sok 10.2

Medlemmer i vølgkomiteen fylke-/regioner

5ok 70.2.7 Leder
Sak 10.2.2 To medlemmer
Sak 10.2.3. Ett varamedlem

Sak 10.3 Delegoter til londstinget

Sak 10.3.1 Inntil fem delegater til landstinget fra hvert fylke. I fylker der
kulturskolerådet har regionavdeling skal regionleder representere ett ov
fylkene.

SAK 1 KONSTITUERING

1. Gogkjenning

av fi¡llmaktene
Saksordftrer: Kiell Olav Henriksen

Styrets Forslag

til vedtak:

20 stemme berettigede med fullmakt

Vedtak:
Enstemmíg vedtatt

2.

til tellekoqps
Saksordforer: Kjell Olav Henriksen

Valg av representanter

Styrets forslag til vedtak:

Marianne Kristoffersen og Astríd Fjeld

3.

Valg av to møtedirigenter
Saksordfører: Kiell Olav Hnriksen
Styrets forslag

til vedtak

"Jan Bekkum og Torill T. Munthe-Kaas velges

til møtedirigenter."

Yedtak: Styrets forslag enstemmig vedtall

4.

Valg av to referenter
Styrets forslag

til vedtak:

"Hans Willoch Bræin og Astrid Fjeld velges til referenter."
Vedtak: Styrets lorsløg enstemmÍg vedtott

5.

Godkjenning av innkalling (vedlegg)
Styrets forslag

til vedtak:

"Årsmøtet god kj e n n e r

in n

kal I i ngen."

Vedtak: Styrets lorslag enstemmíg vedtatt

6.

Godkjenning av forretningsorden for fusmøtet (vedlegg)

Styrets forslag til vedtak:

"Årsmøtet godkjenner forstag til forretningsorden."
Vedtak: Styrets larclag enstemmíg vedtott

7.

Godkjenning av dagporden
Styrets forslag til vedt¿k:
"ÅrsmØtêt godkjenner dagsorden

for møtet."

Vedtok: Styrets forslag enstemmig vedtdtt

8.

Valg av to representanter til redaksjonskomitè
Styrets forslag til vedtak:
"Cømilla Nordhøgen og Anders Berglund velges til redaksjonskomitè."
Vedtok: Styrets forclag enstem mig vedtatt

9.

Valg av to protokoliunderskrivere
Styrets forlsg tíl vedtak:

"Ragnvald Wernøe og Kirsten Jæger Steffensen til protokollunderskrivere."

Vedtak: Styrets forslag enstemmlg vedtøtt

SAK 2 STYRETS BERETNING FOR SISTE PERIODE
Saksordfører: Kiell Olav Henriksen

Styrets forslag

til vedtak:

"ÅrsmØtet godkjenner styrets beretning

for

siste periode."

Yedtak: Styreæ forcIag enstemmig vedtatt

SAK 3 REVIDERT REGNSKAP FOR SISTE PERIODE
Saksordfører: Michelle Lindboe

Styrets forslag

til vedtak:

"Årsmøtet tar godkjent regnskap 2017 og årsregnskap 2018 for Norsk kulturskoleråd tit
orientering."
Vedtak: Styrets lorslag enstemmig vedtott

SAK 4 SAKER SOM LEGGES FRAM AV STYRET
Saksordforer:
Styret fremmer ingen saker.

Årsmøtet skal derfor ikke gjøre vedtak i denne saken.

SAK 5 INNKOMNE SAKER
Saksordfører:

Det er ingen innkomne saker.

ÅrsmØtet skal derfor ikke giøre vedtok i denne saken

SAK 6 VIRKSOMHETSPLAN SOM BYGGER PÅ VIRKSOMHETSPLANEN

SOM ER VEDTATT AV LANDSSTYRET
Saksordfører: Kirsten J. steffensen

Styrets forslag til vedtak:

ç7. Årsmøtet godkjenner nosjonalt vedtott virksomhetsplan 2019-2020 og tilhørende tiltak.
gir styret fullmakt til å gi londsstyret innspill til
perioden
2A19-2020. r,
organisasjonens virksomhetsplan for

2. Årsmøtet i

Norsk kulturskoleråd Rogoland

Vedtak: Styrets lorclag enstemmig vedtott

SAK 7 MEDLEMSKAP I ANDRE ORGANISASJONER

Norsk kulturskoleråd - Rogaland er en fylkesavdeling av Norsk kulturskoleråd. Medlemskap
andre organisasjoner blir tegnet av Norsk kulturskoleråd sentralt.

i

Styrets forslag til vedtak:
"Norsk kulturskoleråd

-

Rogoland tegner íkke medlemskap i andre organisosjoner i 2079 eller

2020.'

Vedtok: Styrets forslog enstemmig vedtott

SAK 8 MEDLEMSKONTINGENT

Viser til gjeldende kontingentordning i Norsk kulturskoleråd. Vedtektene åpner for lokal kontingent i
tillegg til den en i dag betaler inn til kulturskolerådet sentralt. Styret finner likevel ikke grunnlag for å

foreslå egen kontingent til fylkesavdelingen.

Styrets forslag til vedtak:
"Det blir ikke en egen fylkeskontingent for medlemskopet

2020."

Vedtak: Styrets forsløg enstemmig vedtqtt

i Norsk kulturskoleråd -

Rogaland i 2019 og

SAK 9 BUDSJETT FOR PERIODEN
Saksordfører: Michelle Lindboe

Styrets forslag til vedtak:

"Styrets forsløg til rommebudsjett for 20L9 godkjennes av ÅrsmØtet. Årsmøtet delegerer tit styret å
utarbeide budsjett 2O2O i trãd med budsjen 201.9 og nasjonale føringer."

Vedtok: Styrets lorclog en*emmíg vedtøtt

SAK ].0 VALG
Saksordfører: Astrid Fjeld (valgkomiteen)

lnnstilling:
Sok 70.1 Medlemmer til fylkes-/regionstyret
Sak 10.7.7 Leder - Kirsten Jæger Steffensen
Sak 10.1.2 Nestleder - Anders Berglund
Sak 10. 1.3

styremedlemmer

Camilla Nordhagen, Hans Widerøe, Ragnvald Wernøe
Sak 10.1.4 Første og andre varamedlem
Anne Hestad Hem, 1. varamedlem
Svein Tengesdal. 2. voramedlem

Styrets forslag til vedtak:
"ÅrsmØtêt godkjenner volgkomiteens innstilling tit medtemmer tilfylkes-regionstyret."
Vedtok: Styrets Íorsløg enstemmîg vedtatt

Sak 70.2 Medlemmer

i valgkomiteen Íylke-/regioner

Sak 70.2.7 Leder

-

Stine Berrefjord

Sak 70.2.2 To medlemmer

Ann Kristin Andersen
Arne Bierkreim

Sak 10.2.3. Ett voramedlem

Marianne Kristoffersen

Styrets forslag til vedtak:
"Årsmøtet godkjenner styrets innstilting tíl medtemmer ivalgkomiteen tilfylkesregionstyret.
Vedtøk: Styrets lorsløg enstemmíg vedtatt

Sak 10.3 Delegater til landstinget

Sak 10.3.1 lnntil fem delegoter til landstinget fra hvert fylke. I fylker der
kulturskolerådet hor regionavdeling skal regionleder representere ett av
fylkene.

Styrets forslag til vedtak:
"Årsmøtet gir det nye styret futtmakt til å velge delegater til landstinget."
Vedtak: Styrets forslag enstemmlg vedtat

Vedlegg
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Stavanger, L4.01.L9

Til kommunene i Rogaland ved ordfører og kulturskoleleder

lnvitasjon til konferansen r<kulturskole for aller og innkalling til årsmøtet 2019 i Norsk
kulturskoleråd Rogaland
Norsk kulturskoleråd, Rogaland, inviterer med dette til konferansen <kulturskole for aller og
ínnkaller samtidig til årsmøtet 2019 L4.-t5. mars ved Grand Hotell, Egersund.
Rammeplanen for kulturskolen peker på kulturskolenes potensíalfor å bidra mer til et
inkluderende samfunn ved å gi opplevelser og muligheter til alle i samfunnet. Sak om
fokusområde innvandrere og flyktninger ble fremmet på Norsk kulturskoleråds landsting i
2A16, der det ble gjort vedtak om at administrasjonen skulle utrede kulturskolerådets rolle i
arbeidet knyttet til flyktninger, innvandrere og kulturskole. Norsk kulturskoleråd har laget en
strategi for landstingsvedtak 5.1, <Flyktninger og kulturskolen), som skal kvitteres ut av
kulturskolerådets landsting i 2O2O. Ett av tiltakene er å legge til rette for møteplasser alene
eller isamarbeid med andre for å øke kompetansen på kulturskole som inkluderende arena i

kommunene.
Rammeplanen for kulturskolen, <Mangfold og fordypning>, uttrykker at kulturaktivíteter
skaper arenaer for tilhørighet og sosialt fellesskap og kan inspirere til deltakelse i det
uenighetsfellesskapet som er en forutsetníng for demokrati.
KS' landsting2O16 anmodet kommunene om å

benytte blant annet kulturskoler til aktivitet

og bygging av sosiale nettverk for å inkludere flyktninger i det norske samfunnet.
Landstingsvedtak 5.1 ble ved Landsstyremøtet 2018 utvidet til at begrepet gjelder i et større
omfang som også gjelder utenforskap.
Norsk kulturskoleråd Rogaland ønsker å sette fokus på kulturskolen som inkluderende arena
og <kulturskole for alle>, og ønsker med dette velkommen til konferanse og årsmøte 2019!
Med vennlig hilsen

KjellOlav Henriksen

Michelle Lindboe

(Styreleder)

(Rådgiver)
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r NoRsK KULTURsKolenÅo RoGATAND FREDAG 15. MARs 2019

Vi viser til Norsk kulturskoleråds vedtekter g 6 og innkaller med dette til årsmøtet i Norsk
kulturskoleråd Rogaland. Samarbeidende organisasjoner og institusjoner inviteres.

Sted og tid: Grand Hotell, Egersund, 15. mars kl. 09.30-14.

Ânsrvrører 15. MARS 2019
Vi henstiller t¡l politask 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 e-posten er skjema for utfylling i kommunens brevmal. Minst en av
representantene bør være folkevalgt. Målsettingen er bred representasjon fra samtlige kommuner i
Rogaland. 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 om barne- og ungdomskultur.

Saker som medlemmene ønsker å ta opp på årsmøtet, skal være folkesstyret i hende senest 8.
februar 2019.
Sakspapirer sendes digitalt senest L4 dager før årsmøtet. Delegatene er ansvarlig for å ha med

sakspapirene digitalt eller utskrevet.

Bindende påmelding innen 8. februar 2019 HER

Med vennlig hilsen
Kjell Olav Henriksen

Michelle Lindboe

(Styreleder)

(Rådgiver)

Forretningsorden

1.

Forhandlingene føres for åpne dører, dersom ikke årsmøte fatter vedtak om annet.
Alle deltakere på årsmøte har talerett. I henhold til Norsk kulturskoleråds vedtekter
94 har kun valgte delegater til landsmØtet stemmerett. Det er kun valgte delegater
som har forslagsrett. Man tegner seg til talerlisten ved å vise nummertegn. Talerne
skal tale fra dertil bestemt plass i salen.

2.

Dirigenten kan med landsmøtets godkjenning fastsette maksímaltíd for innlegg. Det
er anledning til å be om replikk. Replikk er et kort innlegg for å oppklare uklarheter
eller korrigere mísforståelser i siste talers innlegg. Replikk skal avvikles før man går
videre på talerlisten. Det er ikke anledning til å tegne seg for replikk under replikk-

ordskiftet.

3.

Forslag må leveres dirigenten skríftlig på vedlagte forslagsark. Forslaget må påfgres
u ndertegnes av forslagsstilleren.
Forslag som ikke har sammenheng med de på sakslisten oppførte saker, kan ikke
behandles. Forslag til vedtektene må ha sammenheng med den bestemmelsen som
saksnu m me r og

er forslått endret i innkallingen.
Forslag må varsles til dirigenten før strek settes for å kunne fremmes/trekkes.

4.

Delegasjonsledere kan kreve pause i forhandlíngen tør strek settes for debatt i en sak
eller før saken tas opp til avstemning.

5.

Alle avstemninger skjer ved håndsopprekking, så sant ikke landsmØtet vedtar noe
annet. Alfe avstemninger avgjøres med simpelt flertall hvis ikke annet er bestemt i
gjeldende vedtekter. Ved stemmelikhet er forslaget forkastet. Dette gjelder ikke ved
valg; se pkt. 6 Forretningsorden.

6.

Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller hvis noen
forlanger det. For å bli valgt kreves det mer enn 50 % av avgitte stemmer. Om ingen
av kandidatene får mer enn 5O % av stemmene, skal det holdes omvalg. Dersom det
er flere enn to kandidater, går kandidaten med lavest stemmetall ut. Nytt valg blír
holdt mellom de kandidatene som står igjen. Dette prinsippet følges til bare to
kandidater står igjen. Ved nytt valg mellom de to kandídatene, er den valgt som får
flest stemmer. Ved stemmelikhet ¡ siste valgomgang holdes først ett omvalg, og ved
ny stemmelikhet avgjØres valget ved loddtrekning.

7.

lngen delegater må komme inn i eller forlate møtesalen etter at dirigenten har tatt et
forslag opp til votering, ogfør dirigenten har erklært saken for avgjort. Delegater som
Ønsker å være fraværende i møtetiden, må søke permísjon hos dirigenten.
Referentene fører alle innvilgede permisjoner i protokollen.

8.

I protokollen føres bare fremsatte forslag, avstemningsresultat og vedtak.

Revidert 2074-06, sept. 2074

o

NORSK KU LTU RSt{OLERAD
R()GALAND

Tysvær,30.01.19

Valgkomiteens ¡nnst¡lling til styret i Norsk kulturskoleråd Rogaland2AI9'242O

Kirsten Jæger Steffensen, styreleder

Anders Berglund, nestleder
Camilla Nordhagen, styremedlem
Hans Widerø e, styre medle m

Ragnvald WernØe, styremedlem

Varamed lem mer for styret:

Anne Hestad Hem, 7. varomedlem
Svein Tengesdal. 2. varomedlem

Valgkomité:
Anne Hestad Hem {leder)
Stine Berrefjord

Arne Bjerkreim

Vara for valgkomité:
Anne Kristine Andersen

Anne Hestad Hem
(Leder for valgkomiteenf

