
  

 
 
 
PROTOKOLL – STYREMØTE NORDLAND, 190603  
  
Dato:  Mandag 3. juni 2019  
Kl.:    10:00 – 11:00  
Sted:   EasyMeeting / Messenger  
Gjelder:  Styreleder Elisabeth Ødegård, nestleder Veronica Vangen Evensen,  

styremedlemmer Åshild Pettersen, Franziska Wika og Ole Bøhlerengen, 
varamedlemmer Johannes Fauchald og Etleva K. Brandth, 

 rådgiver Sigrun Fostad   
Forfall:   
  
  
  

Saksliste:  

Sak 51/19 Godkjenning av innkalling og saksliste  
Sak 52/19  Godkjenning av protokoll fra styremøte 13.05.19 

Sak 53/19 Søkbare utviklingsmidler. Behandling av søknader.  
Sak 54/19  Rådgivers rapport  
Sak 55/19  Eventuelt  
  

  
 
 
 

          
Elisabeth Ødegård                                                                Sigrun Fostad  
Fylkesleder                                                                            Rådgiver  
sign.  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sak 51/19 Godkjenning av innkalling og saksliste. 
 Vedtak: 

Godkjent 

 
 
Sak 52/19 Godkjenning av protokoll fra styremøte 13.05.19 
 Vedlegg 1. Vedleggene ligger kun i protokollen til møtet. 
 Vedtak: 

Godkjent 

 
 
Sak 53/19 Søkbare utviklingsmidler. Behandling av søknader. 
 Vedlegg 2, 3 og 4 
 Det kom tre søknader innen fristen, alle fra etablerte samarbeid i fylket: 
 RKK Ytre Helgeland, 7 kommuner (Alstahaug, Herøy, Dønna, Leirfjord, Træna, Lurøy, Nesna) 

 Søker om fagdag for kulturskoleansatte, ikke datofestet, anslagsvis 25 personer og 
 søknadssum kr. 25.000. Har levert budsjett. Har ikke utkast til program. 
 Snitt søknadssum pr person: kr. 1.000 
 
 Salten kultursamarbeid, 10 kommuner (Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy,  
 Rødøy, Saltdal, Steigen, Sørfold) 
 Søker om fagdag for kulturskoleansatte 15. august, anslagsvis 60 personer og 
 søknadssum kr. 40.000. Har levert budsjett og utkast til program. 
 Snitt søknadssum pr person: kr.    667 
 
 MUSAM, 6 kommuner + Sortland vg skole musikk-, dans- og dramalinja (Bø, Øksnes, Hadsel, 
 Sortland, Andøy, Lødingen) 

 Søker om fagdag for kulturskoleansatte og ansatte ved musikk-/dans-/dramalinja  
 ved Sortland vg skole, anslagsvis deltagelse 40 personer og søknadssum kr. 20.000. Har 
 levert budsjett og utkast til program. 
 Snitt søknadssum pr person: kr.    500 
 
 Behandling av saken i møtet 
 Varamedlemmene var kalt inn til møtet da styret forutså at flere kunne bli inhabile i saken. 
 Inhabile styre- og varamedlemmer: 
 Veronica Vangen Evensen, Ole Bøhlerengen, Johannes Fauchald og Etleva K. Brandth. 
  

Vedtak: 

Norsk kulturskoleråd Nordland tildeler støtte til regionale fagdager i 2019, i tråd med 
søknadskriteriene, til søknader innkommet innen fristens utløp slik: 
RKK Ytre Helgeland kr. 10.000 
Salten kultursamarbeid kr. 20.000 
MUSAM kr. 20.000 
 
Utbetaling skjer etterskuddsvis på grunnlag av innsendt rapport og regnskap. 

 
 
 



Sak 54/19 Rådgivers rapport 
 21.5  Ansattmøte, EM  
 27.5  Møte angående interessepolitikk, EM 
 

Vedtak: 

Rådgivers rapport utsettes til neste møte. 

 
 
Sak 54/19 Eventuelt 
 Styremøte 21. juni, kommunikasjonsplattform. 

Vedtak: 

Styremøtet 21. juni holdes på SKYPE.  

 
 

 

 

 

 

 

 
Fauske, 3. juni 2019 
Sigrun Fostad, rådgiver 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          VEDLEGG 1 
 

PROTOKOLL – STYREMØTE NORDLAND, 190513 
 
Dato: Mandag 13. mai 2019 
Kl.: 10:00 – 15:30 
Sted:  Bodø, Thon Hotel Nordlys 
Møtt: Styreleder Elisabeth Ødegård, styremedlemmer Åshild Pettersen, Franziska Wika,  
 Veronica Vangen Evensen og rådgiver Sigrun Fostad 
Forfall: Ole Bøhlerengen.  
 Varamedlemmer Johannes Fauchald og Etleva K. Brandt kunne ikke møte for OB. 
 Franziska forlot møtet kl. 12:30 
 
 

Saksliste: 
Sak 36/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 37/19 Valg av nestleder 
Sak 38/19 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18.03.2019 
Sak 39/19 Rådgivers rapport 
Sak 40/19 Drømmestipend, representasjon 
Sak 41/19 Søkbare midler til regionale fagdager  
Sak 42/19 Virksomhetsplan 
Sak 43/19 Landsmøte 13.-14.juni 
Sak 44/19 Orientering om UMM 
Sak 45/19 Innspill stortingsmelding KD 
Sak 46/19 Møteplan 
Sak 47/19 Kulturtrøkk 
Sak 48/19 Innspill 4-årsplan 
Sak 49/19 Annet 
Sak 50/19 Eventuelt 
 
 
 
 

   
Elisabeth Ødegård Sigrun Fostad 
Fylkesleder  Rådgiver 
sign. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sak 36/19 Godkjenning av innkalling og saksliste. 
 Vedtak: 

Godkjent 

 
 

Sak 37/19 Valg av nestleder 
 Jfr. Vedtak i Årsmøtet 2019 sak 10.1.2 Nestleder 
 «Årsmøtet godkjenner at det nye styret velger nestleder.» 
 Vedtak: 

Veronica Vangen Evensen velges som nestleder for Norsk kulturskoleråd Nordland 
 i perioden 2019-2021. 

 
 

Sak 38/19 Protokoll fra styremøte 18.03.19. 
 Vedlegg 1 

Vedtak: 

Tatt til orientering 

 
 

Sak 39/19 Rådgivers rapport 
  25.-26.3   Drømmestipendarbeid: Drømjury – hjemmearbeid  
 27.-28.3   Drømjurymøte, Norsk Tipping Hamar 
 2.4  kl. 09:00-10:00 Møte med EasyMeeting-ansvarlig (EM) 
 5.4  kl. 10:00-11:00 UMM, EM 
 10.4 kl. 10:00-11:30 MMB (Musikkbasert Miljøbehandling), EM 
 24.4.   Politisk verksted, Gardermoen. Åshild og Sigrun 
 25.-26.4   Lederkonferansen 2019, NMH Oslo 
 29.4 kl. 09:00-11:00 UMM. Arbeidsdag i Fjordgata 
 30.4 kl. 09:00-11:30 Ansattmøte. Arbeidsdag i Fjordgata 
 7.5  kl. 13:30-14:30 Interessepolitikk. Arbeidsmøte i gruppa. 
 
 

Sak 40/19 Drømmestipend, representasjon 
 Alle utdelingene i Nordland er hemmelige i år, så all informasjon er konfidensiell!! 
 Det som står i denne saken, blir ikke lagt ut i protokollen fra møtet. 

Vedtak: 

Sigrun jobber videre med å få avklart om vi får representert på alle utdelinger. 

 
 

Sak 41/19 Søkbare midler til regionale fagdager 
 Vedlegg 2 

Vedtak: 

Innkomne søknader behandles på styremøte 3.juni. 

 
 

Sak 42/19 Virksomhetsplan 
 Vedlegg 3. Gjennomgang.  

Vedtak: 

Sakene 1.3.1.2 Samisk kultur på dagsorden, 1.1.1.3 Samarbeidsavtaler og 2.1.3 
(Fordypningstilbud) settes på dagsorden på de nærmeste styremøtene. 



Sak 43/19 Landsstyremøte 13.-14. juni 
 Deltagelse fra styret. 

Vedtak: 

Veronica Vangen Evensen deltar på Landsstyremøtet 2019 fra Nordland. 

 
 
Sak 44/19 Orientering om UMM 
 Forrige styre fikk spørsmål om det var aktuelt å arrangere UMM i Nordland. Styret vurderte 
at  det ikke var aktuelt pr nå og la saken fram for årsmøtet. Årsmøtet konkluderte med at det 
ikke  var aktuelt å påta seg arrangøransvar for UMM i Nordland. 
 UMM-ansvarlig, Rut Jorunn Rønning, henvendte seg etter dette direkte til kulturskolen i 
Vefsn  som har sagt seg villig til å arrangere UMM i Nordland lørdag 9.november. 
 Rådgiver har bidratt med orientering. Avtaler gjør Vefsn direkte med Rut Jorunn. 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 

 
Sak 45/19 Innspill stortingsmelding KD 
 Styret gjennomfører et arbeid på styremøtet, ledet av rådgiver. 

 Dette er spørsmåla vi har fått fra KD: 
- Hva er etter deres oppfatning de viktigste forutsetningene for å ha en velfungerende 

kulturskole? 
- Hva er hovedutfordringene i dag og i tiden fremover for kulturskolen slik dere ser det? 
- Hvordan kan vi få til en kulturskole for alle, slik at vi ivaretar inkludering og mangfold? 
- Ser dere behov for et bedre samarbeid mellom kulturskolen og henholdsvis skole og 

SFO? Hvordan kan man i så fall få dette til? Hva er de største barrierene? 
- Ser dere behovet for et bedre samarbeid mellom kulturskolen og det øvrige kulturlivet? 

Hvordan kan man i så fall få dette til? Hva er de største barrierene? 
- Hvordan ser dere for dere fremtidens kulturskole? 

 
 
Sak 46/19 Møteplan 
 Styret tar stilling til møtehyppighet og lengde på møtene.  

Er det mulig for styret å sette av halve dager til møte når møtene foregår på et 
nettmedium? 

 

Styremøte Dato Sted Saker 

2019 – 01  24. januar kl. 12:00 – 14:00 Messenger Styrets egenevaluering 

2019 – 02   7. februar kl.10:00 – 11:00 Messenger Regnskap 4. kvartal året før 

2019 – 03  21. februar kl. 08:30 – 09:30 Messenger  

2019 – 04   1. mars kl. 08:00 – 09:00 Messenger  

2019 – 05 18. mars kl. 09:00 – 11:00 Messenger  

 21. mars Bodø, Thon 
Hotel Nordlys 

ÅRSMØTE. Styremøte dagen før 
ikke gjennomført. 

2019 – 06  13. mai kl. 10:00 – 16:30 Bodø, Thon 
Hotel Nordlys 

Konstituering av nytt styre 
Valg av nestleder 

2019 – 07 3. juni kl. 10:00 – 11:00 EM Søkbare midler regionale fagdager 
 

2019 – 08  21. juni kl. 12:00 – 14:00  Regnskap 1. kvartal  



 

2019 – 09 19. september kl. 10:00 – 12:00  Regnskap 2. kvartal  

2019 – 10    Regnskap 3. kvartal  
Budsjett 2019 
Sjekkliste for styrearbeid 
gjennomgås og revurderes 
Styreplan for 2019 

 
Vedtak: 

Møteplan til og med september vedtas.  
Videre møteplan fastsettes på styremøte 19.september. 

 

 

Sak 47/19 Kulturtrøkk 
 Kulturskolerådets nyhetsbrev. 

Vedtak: 

Styret oppfordrer kommunen til å sende inn nyhetssaker til Kulturtrøkk og bruke 
Kulturtrøkk som informasjonskanal. 

 
 
Sak 48/19 Innspill 4-årsplan 

Vedtak: 

Saken utsettes til 21.juni 

 
 
Sak 49/19 Annet 

 Reiseregninger 
Sigrun sjekker rutiner og gir styremedlemmer inklusive vara beskjed 

 Reisebestillinger 
Hvordan dette ordnes, avtales for hver gang. 

 3.1.3.2 Lage gode kommunikasjonsrutiner i eget fylke.  
Protokoller fra styremøtene sendes fortløpende til kommunene på e-post og 
legges på hjemmesidene til Norsk kulturskoleråd: www.kulturskoleradet.no  
Nyhetssaker, aktuell informasjon og annet sendes ut i egne e-poster. 
 

 
Sak 50/19 Eventuelt 

 Fordypningstilbud. Sigrun følger opp resultatene av spørreundersøkelsen. 
Sigrun starter innsamling av informasjon. Franziska kobles på arbeidet. 

 
 

 
Fauske, 13. mai 2019 
Sigrun Fostad, rådgiver 
 
 
 

http://www.kulturskoleradet.no/


          VEDLEGG 2 
 

E-post mottatt 29.05.19 kl. 15:49 

 

 

Viser til Norsk kulturskoleråd Nordland sitt vedtak om å stille midler til disposisjon il regionale 

fagdager i Nordland. 

 

Studiesenter RKK Ytre Helgeland samarbeider med de syv kommunene på Ytre Helgeland.  

Hovedformålet med samarbeidet er kompetanseutvikling for hele regionen, og med støtte fra Norsk 

kulturskoleråd ser vi nå også muligheten for å arrangere en fagdag for kulturskolen.   

En slik fagdag ønsker vi å arrangere som en workshop for utarbeidelse av en felles rammeplan for alle 

kulturskolene på Ytre Helgeland.  

 

Vi tillater oss å søke tilskudd fra de disponible midlene, og legger følgende budsjett til grunn for 

søknadsbeløpet:   

 

Budsjett Workshop for kulturskolene på Ytre Helgeland 
 

Honorar innleid veileder fra Kulturådet 

evt en fra oppvekstetaten i regionen                     kr   5.000 

Reise og opphold for veileder                                   « 10.000               

 

Leie av lokaler, med bevertning                                

25 deltakere x kr 400                                                    « 10.000                                

 

Omsøkt beløp                                                                kr 25.000 

                                                                                               

 

Vennlig hilsen 
 

 
 

Hanne Falch Kristoffersen 
Daglig leder 
Tlf: 750 75771 
www.rkkyh.no 

Boks 100 
8801 Sandnessjøen 
Alstahaug, Herøy, Dønna, Leirfjord, Træna, Lurøy og Nesna 

 
 
 

http://www.rkkyh.no/


          VEDLEGG 3 
 

E-post mottatt 31.05.19 kl. 12:51 

 
 
Norsk kulturskoleråd- Nordland 

Styret og kulturskolekonsulent 

Søknad på utviklingsmidler 

Salten kulturskolenettverk søker herved Norsk kulturskoleråd- Nordland på midler  

kr 40.000.- for felles fagdag og etablering av nettverk.  

Om søker 
Salten Regionråd er et samarbeidsorgan mellom kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, 
Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold. Salten Kultursamarbeid  er 
etablert som permanente tiltak under regionrådet. Salten kultursamarbeid har etablert 
nettverk for kulturskolene der lederne/rektorer møtes to ganger i året. 
Kulturskolenettverket står for denne søknaden for felles faguvikling i vår region. 

Bakgrunn for søknad 
26.februar vedtok Salten kulturskolenettverk å samarbeide for felles kurs og 
kompetanseheving. Fagdag 15. august er avtalt og en arbeidsgruppe har fått mandagt til å 
arbeide frem innhold og søknad etter midler. For utdyping av vedtaket se vedlegg –sak 
kultursamarbeidet og referat fra vedtak. 

Salten kulturskolenettverk vil invitere alle sine ansatte på felles fagdag i Bodø. Det er sendt 
ut en spørreundersøkelse til alle ansatte for å få et godt grunnlag og gode innspill fra alle 
ansatte.  På bakgrunn av denne undersøkelsen har arbeidsgruppen formet et program. Det 
er lagt vekt på aktiv deltakelse gjennom tid til erfaringsdeling og samtaler om tema som er så 
nærme undervisningsrommet som mulig.  Dialog er ønsket som metode og oppgavene til 
nettverkene skal legges i en tryggest mulig ramme. Dette for å ivareta aktiv deltakelse blant 
våre ansatte i nettverkene. Vi søker en kanskje to gode forelesere til fagdagen. Tematikken 
til felles foredrag er sonet inn mot Mestring og/eller inkludering. Vinklingen av disse to 
ordene vil vi arbeide videre med.  

Vedlegg: 

- Felles utviklingsområder med utgangspunkt i Kulturskolerådets virksomhetsplan 
- Budsjett  
- Referat fra vedtak om fagdag 
- Bakgrunn for kurs og kompetanse satsing i Salten 

På vegne av Salten kulturskolenettverk 

Torunn Baade Aalstad 

http://kultur.salten.no/forside


          VEDLEGG 4 
 

E-post mottatt 31.05.19 kl. 12:57 

 

 
 



 


