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Til stede (kun delegater nevn):  
Elin Angelo, Leder (NTNU)  
Finn Holst, DPU 
Torhild R.Ø. Rosell, UiS 
Rolf Martin Snustad, NORD 
Gry Sagmo Aglen, INN 
Hilde Blix, UiT 
Siw Graabræk Nielsen, NMH 
Adriana De Lorenzo Tillborg, Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet. 
Cecilia Jeppsson, Gøteborg Universitet 
Anders Rønningen, USN 
 
Punkter utsendt på forhånd i kursiv, beslutninger i fet. Elins kommentar etter i rødt 
  

• Konferanse 2021: UiA (Universitetet i Agder, Kristiansand) har sagt seg villige til å 
være vertskap, og vil da gjerne ha konferansen i uke 40. Det passer best ifht 
studieåret der. 

Generalforsamlingen støttet forslaget, konferansen blir i Agder. Kontaktperson er Anne 
Haugland Balsnes.  
Kommentar fra Elin i etterkant: 
Nettside for konferansen 2021 bør komme opp (hos UiA) ca ett år før konferansen. Dvs 
iløpet av oktober 2020. Ila juni eller august 2020 behøves et møte mellom nettverkets leder 
og konferansevertskap, for å bestemme tema, foreslå keynotes etc. Videre bør dialogen også 
foregå med kulturskolerådets FoU-leder, for å planlegge tilknyttet praksiskonferanse.  

• Det europeiske symposiet for musikkskoleforskning (EMU) flytter år, slik at de ikke har 
konferanse oddetallsår men partallsår. Altså blir det EMU-symposium i 2022, og ikke 
2021. Leder har vært i dialog med Michaela Hahn, leder i EMU, om dette. Forslaget er 
at vi holder på oddetall. 

Generalforsamlingen støttet dette. Konferanserytmen for vårt nettverk består.  
• Ny leder for nettverket: Det har vært vanskelig å finne noen, og leder har sagt seg 

villig til evt å lede til over neste konferanse selv om det er valg nå. Nå ser det 
imidlertid ut for at lederen blir borte på forskningsopphold store deler av 2021 (fra 
mars/april). Da må vi ha en ny person likevel.  

Det ble opprettet en liten ad-hoc-valgkomitè som i løpet av neste dag la fram Gry Sagmo 
Aglen (INN) som kandidat. Hun er snart ferdig med sin PhD-grad, og vil overta gradvis i 
løpet av våren 2020. Hun sa seg villig, og ble presentert som ny leder av nettverket under 
avslutningen ved CEK 2019. Gry Sagmo Aglen vil dermed være neste leder, og overtar i 
forkant av planlegging av konferansen 2021.  

• Styringsgruppen er kanskje litt stor. Jeg foreslår å begrense antallet noe, kanskje med 
en representant fra hver region i Norge (vest, øst, nord, sør, midt), og en fra hver av 
de andre nordiske land. Det kan stemme bra ifht representasjonen på konferansen 
som helhet. 

Nettverkets øverste organ er styringsgruppen. Styringsgruppen består en representant 

fra hver medlemsinstitusjon (jf. pkt 3a i vedtektene), og forsøkes sammensatt på en måte 



som ivaretar bredde og mangfold med tanke på fag, institusjoner og regioner. Det ble 

bestemt at styringsgruppen består, men at leder kan velge en arbeidsgruppe. Dette 

legges til vedtektene: ”Leder kan velge å opprette et arbeidsutvalg bestående av inntil 6 
personer med størst mulig faglig og geografisk bredde som bistår og gir råd og utfører 
oppgaver som nettverket måtte påta seg mellom konferansene”. Det er mulig vedtektene 
må endres noe for å få dette til å gå opp, og dette gjøres av lederen som legger det fram 
for styringsgruppa på mail.  

• I vår snakket vi om muligheten for å utvide konferansen med en dag. (Se gjerne antall 
presentasjoner for i år) Det kan fungere godt slik det er i år, med praksiskonferanse 
først. Hva gjør vi?  

Generalforsamlingen er tilfreds med omfanget av konferansen, særlig siden vi har 
praksiskonferansen også. Vi håper Norsk kulturskoleråd også arrangerer dette for neste 
konferanse.  

• Vedtektsendring. JASEd-paragrafen ønskes fjernes. b) Nettverket og konferansene er 

knyttet til en publiseringskanal med fagfellevurdering: Journal for Research in Arts 

and Sports Education (JASEd, utgis på Cappelen). Ett nummer annethvert år 

planlegges viet til konferansen. 
Generalforsamlingen vedtok å stryke denne paragrafen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referat, Anders Rønningen   Nettverkets leder, Elin Angelo 


