Region OSLO OG VIKEN

Protokoll styremøte Norsk kulturskoleråd region Oslo og Viken
Møte nr. 02/2019

Dato: Fredag 7. juni
Kl.
9:00 - 13:00
Sted: Seilet, Fossveien 24, 0551 Oslo (inngang vis-a-vis Steenstrupsgt 17)

Tilstede:
▪ Ole Thomas Evensen. Styreleder
▪ Eli Engstad Risa. Nestleder
▪ Anine Skou. Styremedlem
▪ Arild Rønsen. Styremedlem
▪ Espen Rønneberg-Giertsen. Styremedlem
▪ Birgitte Magnus. 1. varamedlem
▪ Øyvind Lunde. 2. varamedlem

▪
▪
▪

Forfall:
Erlend Tynning Larsen. Styremedlem
Åsmund Tvinnereim. Styremedlem
Hanne Gundersveen. Rådgiver Region Oslo og Viken
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Sak 10/2019

Godkjenning av innkalling med sakskart
Vedtak: Innkalling med sakskart til styremøte nr. 02/2019 i Region Oslo og Viken
godkjennes.

Sak 11/2019

Formell godkjenning av protokoll forrige styremøte
Vedtak: Protokoll fra styremøte i Region Oslo og Viken nr. 01/2019 godkjennes.

Sak 12/2019

Aktivitetsrapport fra rådgiver
Vedtak: Styret tar rådgivers rapport til etterretning.
Presisering: Samarbeidsmøte med fylkeskommunen 7/5 gjelder Akershus fylkeskommune

Sak 13/2019

Økonomi med regnskap og revidert budsjett
Vedtak: Styret har lest tilsendt økonomioversikt. På grunn av rådgivers sykemelding må
gjennomgang og eventuelle detaljer tas i neste styremøte.

Sak 14/2019

Landsstyremøtet
Vedtak: Landsmøtedelegasjonen fra Viken/Oslo møter delegasjonen fra Vestfold/Telemark
til formøte på Gardermoen før Landsstyret samles for å diskutere tilsendte innspill fra
styreleder i Vestfold/Telemark. Styret er enige i at kontrollkomiteens rapport bør behandles
tidligere i sakskartet, og viser til at det ville vært i tråd med vedtektene om det var
Landsting.
Sak 2019.02 Regnskap: Utgifter til reiser i enkelte avdelinger har så store avvik fra budsjett
at vi ønsker en forklaring.
Sak 2019.06 D Drømmestipendet: Vi opplever at saksfremlegget til landsstyret i stor grad er
en beskrivelse av nåsituasjonen, uten å ta stilling til vårt forslag som handler om å få til en
bedre teknisk løsning som vil være en fordel både for den enkelte kulturskole og den enkelte
søker. Vi vedtar derfor å opprettholde vårt forslag og legger det frem i landsstyremøtet.
Sak 2019.06 E Rådgivers ressurs: Styret er tilfreds med arbeidet som er satt i gang på dette
området, og at vi er representert i utvalget som arbeider med saken. Vi kan derfor støtte det
fremlagte forslaget til vedtak.
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Sak 15/2019

ESTA
Vedtak: Styret ønsker at informasjon om dette tiltaket sendes til den enkelte kulturskole, f
eks via NMH eller direkte fra ESTA. Det foregår mye godt arbeid for strykere på lokalplan, og
det oppfordres til at suksesshistorier etterspørres hos kulturskolene.

Sak 16/2019

Regionale tiltak i virksomhetsplanen
Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte på bakgrunn av at nåværende rådgiver er
sykemeldt og at ny rådgiver tidligst er på plass i august.

Sak 17/2019

Eventuelt
Aktivitetsplan skoleåret 2019/2020:
• 6. september kl 08.30-16.00 Nettverk for danse- og teaterlærere, Schous
kulturstasjon
• 20. september Styremøte kl 9-13, Seilet
• 1. november Styremøte kl 9-13, Seilet
• 7. mai Nasjonal konferanse for visuelle kunstfag. Vertskap er Drammen kulturskole
v. rektor Geir Morten Hansen
Vi har intensjon om å avvikle ledersamling i månedsskiftet januar/februar 2020, men
detaljene må avklares når ny rådgiver er på plass.
Regional Fagdag Oslo og Viken nettverk dans og teater 6/9-2019 Schous kulturstasjon,
Oslo: Anine orienterte om innholdet og om kursholdere fra FRANTIC ASSEMBLY, London.
Invitasjon sendes ut i uke 24.

Tilsetting av ny rådgiver: Ole Thomas orienterte om prosessen.11 søkere til rådgiverstilling i
Viken/Oslo. Noen søkere har søkt flere deltidsstillinger i kulturskolerådet. 4 søkere er innkalt
til intervju i uke 25.
Spørreundersøkelse/Innspill til stortingsmelding: Styret ber om at samlet uttalelse fra
Viken oversendes fra rådgiver før neste styremøte.

Vestby 3.06.2019
Styreleder, Ole Thomas Evensen
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