Protokoll/referat styremøte nr 4– 2019
Møtetype
Dato/tid
Sted

Styremøte Trøndelag
Torsdag 2.mai 2019, kl 14.00 – 16.00 (Lunsj fra kl 13.00 for de oppmøtte)
hos Norsk kulturskoleråd i Trondheim, Fjordgata 1, 4.etg.

Innkalt: Bjørn Skjelstad, Vegar Snøfugl, Ingrid Aune, Aslaug Hestø, Karsten Landrø, Toril Antonsen Aae, Tormod
Gjersvold
Styreleder Bjørn Skjelstad var ikke tilstede. Nestleder Karsten Landrø leda møtet på kort varsel.
Tormod Gjersvold var heller ikke tilstede.

Sak

Tema

23/19 Innkalling og sakliste godkjent.
Møtet starta elles med en presentasjonsrunde siden ikke alle fra det nye styret
deltok på møtet 14.mars og heller ikkje rådgiver deltok da.
Ønskelig med en klargjøring på neste møte om hva som forventes av styret.
Hvorfor er vi her?
24/19 Godkjenning av referat styremøtet 14.mars 2019
Godkjent
25/19 Rådgivers rapport og informasjon:
Rådgiver redegjorde om sitt arbeid fra og med Årsmøtet 1.mars og fram til
dato.
Rådgiver etterlyste elles en bedre form/struktur på arbeidet i AU.
Kvartalsrapport ift økonomi ble delt ut, men styret ønsker en bedre orientering
om økonomien til fylkesavdelinga på neste styremøte. Ønsker at
økonomiansvarlig hos Norsk kulturskoleråd, som fører regnskapene, tar en
grundig orientering/gjennomgang.
Elever fra 11 kommuner i Trøndelag har fått tildelt Drømmestipend for 2019,
utdelingsarrangement fra 6.mai og fram til sommerferien. Ønskelig at
styremedlemmer deltar på utdelinger der de har mulighet. Rådgiver
koordinerer dette sammen med kulturskoleleder i de aktuelle kommunene.
26/19 Nestleder Karsten rapporterte fra fylkesledersamlinga/politisk verksted på
Gardermoen 24.april 2019 der det var fokus på prosessen med politisk
plattform og arbeidet med den nye stortingsmeldinga som også omfatter
kulturskolene.
Karsten refererte også fra Lederkonferansen på NMH 25.-26.april 2019
(Programmet samt PP-presentasjoner ligger på vår hjemmeside
www.kulturskoleradet.no)

27/19 Årshjul/plan for styremøter og ledersamlinger tidspunkt/dager/datoer/steder
+ AU-møter
UTKAST til årsplan var sendt ut til styret sammen med saklista.
Vedtak; AU ferdigstiller planen til neste styremøte og det er også ønskelig at
det settes opp hva det skal jobbes med på de forskjellige møtene.
28/19 Finansiering av Kulturskoledagene på Hell 28.-29.november 2019
Tidligere har det vært bevilget nasjonale utviklingsmidler (150.000 per region),
men så er ikke tilfell for 2019/2020.
Her mente styret at de har for lite kjennskap til økonomien i Fylkesavdelinga
for å fatte vedtak. De ønsker et mer nøyaktig budsjett enn det rådgiver kunne
vise til ut fra erfaring med Kulturskoledagene gjennom mange år.
Vegar påtok seg å lage et budsjett.
Rådgiver gjorde kjent kontrakten vi har inngått med Scandic Hell og de
kostnadene som ligger der.
Vi må sørge for at prisen/deltageravgiften ikke blir så høy at kulturskolene ikke
har råd til å sende deltakere.
Vedtak; AU sender søknad til administrasjonen i NK om støtte til
Kulturskoledagene 2019. Pedagoger i kulturskolene trenger inspirasjon og
påfyll.
29/19 Arbeidsgruppe/prosjektgruppe for Kulturskoledagene 2019
Karsten L og Vegar S utgjør foreløpig arbeidsgruppe sammen med rådgiver.
30/19 Innspill/saker fra Trøndelag til Landsstyremøtet 13.-14.juni?
- Saken utsatt grunnet uklarheter.
31/19 Styrets anbefaling for best mulig hjelp til de 7 «etablerte» regionene i
Trøndelag?
VEDLEGG til foreløpig orientering
- Saken utsatt
32/19 Orientering om mottatte søknader på utviklingsmidlene for NT
Rådgiver orienterte om at det er kommet inn 6 søknader for totalt kr 200.000.
Vedtak; Rådgiver sender alle søknadene til alle styremedlemmene og
styreleder og nestleder tar seg av den videre prosessen.
33/19 Neste styremøte
Styret vil gjerne ha et styremøte til før sommerferien og dato ble bestemt til
tirsdag 4.juni kl 14.00 i Fjordgata.
Styremedlemmene ber ellers om lengre møter enn 2 timer, minst 3 timer
(mange har lange reiser). Også ønskelig med en «strategidag» for styret.
34/19 Eventuelt
Invitere til «felles» oppstartsdag/inspirasjonsdag i august-19 for Trondheim m.
omegn?

Vedtak; En god tanke, men forslag må komme mye tidligere på året/skoleåret,
nå er planer lagt.
Kanskje neste år?

Referent; Hilde Roald Bern

