
  

 
 
 
PROTOKOLL – STYREMØTE NORDLAND, 190620  
  
Dato:  Fredag 20. juni 2019  
Kl.:    12:00 – 14:00  
Sted:   EasyMeeting 

Møtt:   Styreleder Elisabeth Ødegård, nestleder Veronica Vangen Evensen,  
styremedlemmer Åshild Pettersen (fra kl. 13:00) og Ole Bøhlerengen, 
varamedlem Etleva K. Brandt og rådgiver Sigrun Fostad   

Forfall:  Styremedlem Franziska Wika, varamedlem Johannes Fauchald 

  
  
  

Saksliste:  

Sak 56/19 Godkjenning av innkalling og saksliste  
Sak 57/19  Godkjenning av protokoll fra styremøte 03.06.19 

Sak 58/19 Rådgivers rapport   
Sak 59/19  Juryleder Drømmestipendet 
Sak 60/19 Landsstyremøtet 
Sak 61/19 Oppfølging av virksomhetsplanens punkt 2.1.3. Fordypningstilbud 
Sak 62/19  Oppfølging av sak 48/19 Innspill 4-årsplan 
Sak 63/19  Eventuelt  
  

  
 
 
 

          
Elisabeth Ødegård                                                                Sigrun Fostad  
Fylkesleder                                                                            Rådgiver  
sign.  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sak 56/19 Godkjenning av innkalling og saksliste. 
 Vedtak: 

Godkjent 

 
 
Sak 57/19 Godkjenning av protokoll fra styremøte 03.06.19 
 2019 Styremøte 07 Protokoll 3.6  
 Vedtak: 

Godkjent 

 
 
Sak 58/19 Rådgivers rapport 
 21.5  Ansattmøte, EM  
 27.5  Møte angående interessepolitikk, EM 
 18.6  Ansattmøte, EM 
 13.-14.6  Landsstyremøte, EM 
 18.6  Kommunebesøk, Rana. Fordypningstilbud m.m. 
  

- Drømmestipendet. Representasjon ved 3 av 4 tildelinger. 
- Forslag til Drømmestipendambassadører. Styret har gitt innspill og forslag er sendt inn. 
- Årshjul Norsk kulturskoleråd Nordland. Foreløpig årshjul sendt til merkantil avdeling. 

Årshjulet er noe tynt da fylkesavdelingen foreløpig ikke har planlagt drift lenger enn 
fram til begynnelsen av september 2019. Følges opp. 

- Rapport utviklingsmidler 2018. Innsendt med kopi til styret. 
- Landsstyremøtet. Rådgiver deltok via EM. Noen barnesykdommer i forhold til 

overføring, og ikke like bra som å være til stede, men mye bedre enn å ikke delta i det 
hele tatt. Landsstyremøtet 2019 

- Informasjon fra ansattmøte 18. juni 2019 
1) Arbeidsmiljøoppfølging v/Magne Vik (organisasjonspsykolog) fra Moment.  
2) Landsstyremøtet 2019 v/Lars Emil og Morten. Torsdag 13. og fredag 14. juni, Gardermoen. 

Viktig å lese protokollen i sammenheng med sakskartet for å se hele bildet. I utvidet 
ledergruppemøte mandag ble det gjennomgått hvordan de nye vedtakene skal følges opp og 
av hvem. Viktig også å synliggjøre dette utad, overfor våre medlemmer.  
Virksomhetsplanen ble prolongert, og trolig må virksomhetsplanrutinene våre endres. 
Strategiarbeidet fram mot Landstinget 2020 blir viktig.  
Fagplanutvikling. Fra enkelte hold etterlyses et høyere tempo i arbeidet med å lage nye 
fagplaner, og det er et ønske om å bidra i dette arbeidet i enkelte fylkesavdelinger.  
Framtidas kulturskole var oppe som tema.  
Neste år blir det ordentlig strømming av landsmøtet til alle som vil se. 

3) Evaluering Kulturskoledagene v/Anders.  
4) Arendalsuka 2019 v/Jo. Arendalsuka, Kulturtrøkk 
5) Administrativ informasjon v/Morten. 

a) Lars Emil er tildelt personalansvar for rådgivere med basisressurs. 
b) Knut Øverland er tilbudt og har takket ja til stillingen som rådgiver tilknytta Norsk 
kulturskoleråd Vestfold og Telemark. 

c) Lisbeth er tilbudt og har takket ja til stillingen som rådgiver næring. 
d) Intervjuer gjennomføres neste uke for stillingen som rådgiver tilknytta Norsk kulturskoleråd 
Oslo og Viken. 
e) Rønnaug Bakke er tilbudt og har takket ja til stillingen som rådgiver tilknytta Norsk 
kulturskoleråd Rogaland. 

https://kulturskoleradet.no/lokale-sider/nordland/nordland-dokumentarkiv/filter
https://kulturskoleradet.no/om-oss/organisasjonen/landsstyret#mote2019
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2019/juni/arendalsuka-2019


f) Ulla har takket ja til en ny full stilling i Kulturskolen i Tromsø, og ny utlysning kommer innen 
kort tid for rådgiverstillingen tilknytta Norsk kulturskoleråd Finnmark, Troms og Svalbard. Lang 
søknadsfrist – august … 

Vedtak: 

Rådgivers rapport tas til orientering 

 
 
Sak 59/19 Juryleder Drømmestipendet 
 Lars Emil Johannesen ber om innspill fra fylkesavdelingene:  
  

I samarbeid med Norsk Tipping etterlyser vi innspill på kandidat(er),  

med frist 7. august 2019.  Vi ser for oss følgende: 

Vi trenger en person som i utgangspunktet er kjent for ungdom i alder 13 – 20 år og som gjør at de 

impulsivt bare trykker på en knapp for mer informasjon. 

- Når de trykker på knappen så får de «en beskjed» som sier at de snarest må søke 

drømmestipendet og hvorfor. 

- Bak knappen ligger det en «videobeskjed» fra juryleder om hvorfor de må søke. 

- Dette ser vi for oss å benytte i de kommunikasjonskanaler vi har tilgjengelig, og håper på god 

deling. 

 
 
Sak 60/19 Landsstyremøtet 
 Rapport fra Veronica og Sigrun. 
 
 
Sak 61/19 Oppfølging av virksomhetsplanenes punkt 2.1.3 Fordypningstilbud 
 Rådgiver orienterer i møtet. 
 

 

Sak 62/19 Oppfølging av sak 48/19 Innspill 4-årsplan 
Vedtak: 

Saken utsettes til høsten 2019 

 
 
Sak 63/19 Eventuelt 
 Ingen saker 
  

 

 
 
 

 
Fauske, 23. juni 2019 
Sigrun Fostad, rådgiver 


