PROTOKOLL felles styremøte 2019-01
for Hedmark og Oppland
Styret Hedmark:
Terje Røe
Anette Solberg
Ragnhild Aashaug
Mali Hauen

Styreleder
Nestleder Hedmark
Styremedlem
Styremedlem

Styret Oppland:
Finn Helge Lyster
Espen Granberg Johnsen

Styreleder
Styremedlem Oppland

Meldt avbud:
Jertru Stallvik
Benedikte Narum Jenssen
Erik Wang
Knut Andre Bjerke
Morten Sanner
Ketil Belsaas
Anethe Kleven
Cathrine Hagen

Nestleder Oppland
Styremedlem Oppland
Varamedlem Oppland
Styremedlem Oppland
Styremedlem Hedmark
Varamedlem Hedmark
Varamedlem Oppland
Varamedlem Hedmark

Administrasjonen:
Rådgiver Elin Kvernmoen
Arrangement

Dato og tid

Gjelder

Sted

Styremøte 2019 - 01

11.01.19
Kl. 11.00 – 15.00

Styrene i Hedmark
og Oppland

Hjemme hos Anette Solberg,
Vognvegen 131, 2315 Hamar

Neste styremøte

15.02.19
Kl. 10 – 14

Styrene i Hedmark
og Oppland

Oppland fylkeskommune,
Lillehammer

Plan for dagen:

Sak 01/2019

Tid

Sak/tema

Kl. 11.00

Godkjenning av innkalling med sakskart

Sak 02/2019

Gjennomgang av protokoll forrige styremøte

Sak 03/2019

Aktivitetsrapport Rådgiver
Kl. 12.00

Lunsj
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Sak 04/2019

Kl. 13.00

Informasjon fra Valgkomiteen v/Eivind Nåvik

Sak 05/ 2019

Utkast budsjett 2019 / 2020

Sak 06/2019
Sak 07/2019

Årsmøter Hedmark/ Oppland / Innlandet
Prosedyrer ved sammenslåing
Strykeseminar Innlandet

Sak 08/2019

Eventuelt

SAKSKART– styremøte 2019 - 01
SAK 01 - 2019

Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Innkalling med sakskart til styremøte nr. 01 - 2019 godkjennes.

SAK 02 - 2019

Gjennomgang av protokoll fra styremøte 26.10.18
Vedtak: protokoll gjennomgås uten vedtak

SAK 03 - 2018
Aktivitetsrapport rådgiver
 Kulturskoledagene Øst 2019
Forslag til vedtak: Legges frem uten vedtak

SAK 04 - 2019

Informasjon fra Valgkomiteen v/Eivind Nåvik
Styrene er orientert.

SAK 05 - 2019

Utkast budsjett 2019 / 2020
Vedtak: Styret tar utkastet til etterretning, og jobber videre med det på styremøtet 2019 - 02

SAK 06 - 2019

Årsmøter Hedmark/ Oppland / Innlandet
Prosedyrer ved sammenslåing
Legges fram uten vedtak

SAK 07 - 2019

Strykeseminar Innlandet
Legges fram uten vedtak.
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SAK 08 – 2019

Eventuelt

Innspill fra Anette Solberg: Studietur til Leeds for å observere deres forskning på

undervisning i praktisk-estetiske fag.
Anette Solberg og Oddrun Kvalheim (Lom og Skjåk kulturskuler) skriver en søknad til Norsk
kulturskoleråd sentralt om støtte til turen.
Legges fram uten vedtak

Vedlegg
SAK 03 - 2018
Aktivitetsrapport rådgiver
 Kulturskoledagene Øst 2019
Kulturskoledagene Øst ble avholdt 3. – 4. januar 2019 på Thon hotel Oslo Airport. Hovedtemaene i år
var
o
o
o

Lærerrollen og profesjonen
Kvalitet i kulturskolen
Kulturskole og inkludering

To dager med foredrag og verksteder:
Heidi Haraldsen
Lærerrollen og profesjonen
Rut Jorunn Rønning:
UMM
Kulturskolerelatert forskning
Anders Edblom
Dokumentasjon i kulturskolearbeidet
Roy Asle Andreassen
Kvalitet i undervisningen
Merete Hoel Roaldsnes Kan kulturskolen bidra til menneskers inkludering i samfunnet?
Arne Berggren
Barn säger åt proffsen vad de ska göra
Marcus Lewin
Hvordan fanger du grooven?
Roy Asle Andreassen
Aksjonslæring
Ola Skaare
Funksjonelt samspill
Abir Alyousofi
Dans og identitet
Gjermund Andresen
Scenografi
Vidar Sæther
Musikkteori og hørelære
Anna Østerberg
Tilrettelagt billedkunst

SAK 04 - 2019

Informasjon fra Valgkomiteen v/Eivind Nåvik

I forbindelse med regionreformen er det et ønske til valgkomiteen av det neste styret består av 7 medlemmer +
varamedlemmer. Leder av valgkomiteen, Eivind Nåvik, informerer om status av arbeidet.

SAK 05 - 2019
Eget vedlegg

Utkast budsjett 2019 / 2020
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SAK 06 - 2019

Årsmøter Hedmark/ Oppland / Innlandet
Prosedyrer ved sammenslåing

Norsk kulturskoleråds vedtekter og Styreinstruks er egne vedlegg til sakslisten.
Politisk sekretariat har sendt følgende notat angående sammenslåing av regionene:
NOTAT OM ÅRSMØTEPROSESS VED ENDRET FYLKES-/ REGIONSINNDELING I NORSK
KULTURSKOLERÅD
BAKGRUNN
a. 2017 årsmøtevedtak i fylker / regioner
Vedtak i årsmøtene 2017: fylker / regioner opphørte å eksistere som selvstendige enheter med
organisasjonsnummer. Vi er nå èn 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
regionsstrukturen 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.
ÅRSMØTESKISSE FOR FYLKER/ REGIONER SOM FÅR NY INNDELING ETTER ÅRSMØTET
VÅREN 2019
VALGKOMITÉENE
Valgkomitéen for inneværende periode:
Innstilling fra valgkomitéen i samsvar med ny fylkes-/regioninndeling sendes ut med årsmøtedokumentene og
legges fram for årsmøtedelegatene.
Valgkomitéen for kommende periode:
Innstilling fra styret på valgkomité for kommende periode i samsvar med ny fylkes./regionsinndeling sendes ut
med årsmøtedokumentene og legges fram for årsmøtedelegatene.
KUNNGJØRING AV ÅRSMØTER
Årsmøte med nåværende inndeling og årsmøte med ny inndeling kunngjøres samtidig 3 måneder før.
INNKALLING TIL ÅRSMØTER
Det innkalles til to årsmøter 2 måneder før: nåværende inndeling og ny inndeling.
Årsmøtene kan om ønskelig legges på samme dag.
1. Årsmøte i nåværende fylkes-/regionsinndeling: Behandler sak 1-4.1 jmf. vedtektene.
2. Årsmøte i ny fylkes-/regionsinndeling: Behandler sak 1 og sak 5-10 jmf. vedtektene.
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VEDTEKTENE FOR FYLKES-/REGIONSÅRSMØTENE MED KOMMENTARER I KURSIV
§ 3.5.5 Saker til behandling: årsmøte i nåværende fylke / region
Sak1 Konstituering
1.1 godkjenning av fullmaktene
1.2 valg av representanter til tellekorps
1.3 valg av to møtedirigenter
1.4 valg av to referenter
1.5 godkjenning av innkalling
1.6 godkjenning av forretningsorden for årsmøtet
1.7 godkjenning av dagsorden Møtedirigentene ber om følgende dagsorden / evt. gir ordet til styreleder /
rådgiver i saken: sakene 5 ( evt. fom 4.2..) til og med 10 utgår og tas på felles årsmøte i nytt fylke / region)
1.8 valg av representanter til redaksjonskomite
1.9 valg av to protokollunderskrivere
Sak 2 Styrets beretning for siste periode.
Sak 3 Revidert regnskap for siste periode.
Sak 4 Saker som legges fram av styret.
Sak 4.1 Regioninndelingen i Norsk kulturskoleråd
Styrets forslag til vedtak:
Årsmøtet i Norsk kulturskoleråd- fylkesavd./region tar sentralstyret sitt vedtak i sak 2017-42 til
etterretning.
Sitat fra protokollen til styremøte i sentralstyret sak 2017-42:
"Styret ber om at regioninndelingen i Norsk kulturskoleråd er i tråd med regioninndelingen i Kommune- og
regionreformen. Viken og Oslo utgjør én region i vår organisering. Alle ti regioner etablerer egne styrer".
Årsmøtet i Norsk kulturskoleråd – nåværende fylke / region heves etter behandling av sak 4.1.
Årsmøtesakene 1 og 5 til og med 10, jamfør vedtektene, behandles i påfølgende årsmøte for Norsk
kulturskoleråd - ny region / nytt fylke.
Årsmøte i eksisterende fylke/region heves og det klargjøres for årsmøte i nytt fylke / ny region.
§ 3.5.5 Saker til behandling: i nytt fylke / ny region
Sak1 Konstituering
1.1 godkjenning av fullmaktene
1.2 valg av representanter til tellekorps
1.3 valg av to møtedirigenter
1.4 valg av to referenter
1.5 godkjenning av innkalling
1.6 godkjenning av forretningsorden for årsmøtet
1.7 godkjenning av dagsorden
Møtedirigentene foreslår følgende:
«Til dagsorden. På bakgrunn av vedtak i sak 4.1 på foregående årsmøter i Norsk kulturskoleråd- fylke / region
og Norsk kulturskoleråd- fylke / region foreslås følgende: Årsmøtelyden godkjenner at sakene 2 til og med 3
utgår (evt. tom sak 4, dersom det ikke er flere saker lagt fram av styrene). Kan årsmøtelyden slutte seg til det det
på bakgrunn av vedtak gjort i årsmøte for tidligere fylkes- / regionsordning?)
Forslag til vedtak:
Sak 2 og 3 (eller: sak 2 til og med 4)utgår i tråd med vedtak i tidligere fylkes-/regionsavdelings årsmøte.
1.8 valg av representanter til redaksjonskomite
1.9 valg av to protokollunderskrivere
Sak 4 Saker som legges fram av styret: Saken strykes med mindre det er en innkommet sak 4.2 osv.
Sak 5 Innkomne saker
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Sak 6 Virksomhetsplan som bygger på virksomhetsplanen som er vedtatt av landsstyret
Sak 7 Medlemskap i andre organisasjoner
Sak 8 Tilleggskontingent
Sak 9 Budsjett for perioden
Sak 10 Årsmøtet velger for kommende periode
Sak 10.1 Medlemmer til fylkes-/regionstyret Sak 10.1.1 Leder Sak 10.1.2 Nestleder Sak 10.1.3 En til fem
styremedlemmer Sak 10.1.4 Første og andre varamedlem Fylkes-/regionstyret består av fra tre til sju
medlemmer. Sak 10.2 Medlemmer i valgkomiteen fylke-/regioner Sak 10.2.1 Leder Sak 10.2.2 To medlemmer
Sak 10.2.3 Ett varamedlem Sak 10.3 Delegater til landstinget
Sak 10.3.1 Inntil fem delegater til landstinget fra hvert fylke. I fylker der kulturskolerådet har regionavdeling
skal regionleder representere ett av fylkene.
Forslag til vedtak:

Årsmøtet gir det fylkes-/regionsstyret for kommende periode fullmakt til å nominere inntil 5 delegater fra hvert av de eksisterende fylkene per 31.12 2018 til Landstinget 2020.
Mandatfordelingen til Landstinget 2020.
Forslag:
Sentralstyresak 6. des.
Landsstyret 2019:
Landsstyret får, jmf. vedtak, fullmakt til å endre delegatmodell til Landstinget 2020 på grunnlag av ny
inndeling av fylker / regioner.
Landstinget 2020:
Delegater oppnevnes til Landstinget 2020 i tråd med nåværende modell med 19 fylker/regioner.
Vedtektene endres på Landstinget 2020 i tråd med ny inndeling av fylker / regioner.
SAK 07 - 2019
Fra protokoll

Strykeseminar Innlandet
SAK 24 – 2018
Vedtak: Modellen for hvordan seminaret organiseres tilpasses Oppland-modellen.
Norsk kulturskoleråd Oppland og Hedmark setter i gang en prosess for en forankring, struktur,
kartlegging og videreutvikling av strykemiljøene i Innlandet. Det lages en likelydende søknad
for høsten 2019 som sendes fylkeskommunene.

Følgende søknad er sendt Hedmark og Oppland fylkeskommuner;

STRYKESTYRK 2019
Med blikket rettet mot regionsammenslåingen, jobber Norsk kulturskoleråd Hedmark og Oppland allerede nå
som en felles avdeling under Norsk kulturskoleråd, og vil etter årsmøtet våren 2019 bli Norsk kulturskoleråd
Innlandet.
Norsk kulturskoleråd Hedmark og Oppland har i flere år vært medarrangør av strykeseminar for unge strykere i
begge fylker. Det er per i dag flere strykemiljø i begge fylker som ikke deltar i noe utover sin egen region. Dette
ser vi muligheten til å gjøre noe med. Vi ønsker å samle miljøene i begge fylker for å styrke nettverkene og skape
flere muligheter. Ved å tenke nyskapende på denne måten, vil elevene få et større og bedre tilbud, og med det
kanskje også større musikkopplevelser og bedre lærelyst.
Med utgangspunkt i pkt. 2.3 i Rammeplanen for kulturskolen, søker vi med dette om tilskudd for å utvikle en ny
modell for å styrke strykenettverket;
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Samarbeid om elevenes læring
«Kulturskolen har et særlig ansvar for samarbeid med skoleverk, korps, kor, lag, foreninger og frivillige
og profesjonelle kunst- og kulturorganisasjoner. På den måten kan eleven møte en helhetlig arena for sin
kunstutfoldelse, og få anerkjennelse for kunnskaper og ferdigheter også utenfor kulturskolen. Et
læringsmiljø som oppmuntrer til deltagelse i kulturelle fellesskap har stor betydning for elevenes
motivasjon.»

En modell for STRYKESTYRK 2019:
Kulturskolene tilrettelegger lærernes arbeidstid slik at alle strykelærere kan delta.
Fredag 20. september 2019: Fagdag for strykelærerne i Hedmark og Oppland.
Denne dagen ligger i lærernes arbeidstid. Vi leier inn en ekstern inspirator og legger til rette for
erfaringsdeling og diskusjon rundt metodikk, praksis, læreplaner, m.m.
Alle strykelærerne har i forkant av seminaret jobbet med sine elever for å inspirere dem til å delta på
elevseminaret samme helg.
På ettermiddagen vil lærerne møte sine respektive elever, og sørge for at de får en god start på
strykeseminaret. Noen av lærerne fortsetter arbeidet videre gjennom helgen og deltar som instruktører
eller som meddirigenter.
Lørdag 21. – søndag 22. september 2019: Strykeseminar for elevene
Den eksterne inspiratoren vil også delta på dette seminaret.
Vi vil også invitere andre fagpersoner som ikke direkte har tilknytning til kulturskolen i rollen som
instruktører / dirigenter for å styrke strykemiljøet i sin helhet.
Ved å samle lærerne på denne måten i tilknytning til sine elever og eksterne inspiratorer, vil strykemiljøene i
Hedmark og Oppland kunne forenes og skape ny grobunn for et helhetlig strykemiljø i Innlandet fylke.
Vi kaller dette en modell i første omgang, siden vi ser det som en mulighet til videre utvikling.
Norsk kulturskoleråd Hedmark og Oppland håper på en velvillig behandling av søknaden.

Framdrift videre:
 Spørre vertskommune
 Forankring hos kulturskolene og lederne
 Budsjett
 Lage en forventningsavklaring:
o Hvem har ansvar for hva?
o Utbetaling av tilskudd – hvor betales dette?
SAK 08 – 2019


Eventuelt

Studietur til Leeds for å observere deres forskning på undervisning i praktisk-estetiske fag.
Anette Solberg og Oddrun Kvalheim (Lom og Skjåk kulturskuler) skriver en søknad til Norsk
kulturskoleråd sentralt om støtte til turen.

NESTE STYREMØTE:
15. februar 2019 kl. 10 – 14 på Lillehammer
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