
 

 
Innkalling og sakskart til styremøte nr. 02/2019 i 
Norsk kulturskoleråd Vestfold Telemark    
 
Dato:  Onsdag 27.11.2019 
Tid:   09.00 – 14.00 
Sted:  Nome kulturskole 
 
Innkalt: 
Leder:   Pia Vang 
Nestleder:   Morten Hagevik 
Styremedlem: Siri Gythfeldt 
Styremedlem: Øystein Sandtrø 
Styremedlem: Maja Foss Five 
Styremedlem: Åshild N. Isaksen 
Styremedlem: Cedomir Popadic 
 
Saker:  
 
Sak 09/2019  Godkjenning av innkalling og sakliste    

  
Sak 10/2019  Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte  
 
Sak 11/2019  Rapport fra møte i rektornettverket 22.11.2019 
 
Sak 12/2019  Politisk arbeid:  
                                 - oppsummering fra politisk verksted på Gardermoen 
              - høring, organisasjonens politiske plattform 
              - møte med stortingsbenken 
              - Norsk kulturskoleråds styringsmodell, rutiner rundt  
      forberedelse og etterarbeid av landsstyremøter, 
       innspill til Larsenutvalget – avsendt brev og svar 
 
Sak 13/2019  Virksomhetsplan for Norsk kulturskoleråd Vestfold Telemark 
 
Sak 14/2019  Faglig oppdatering: Kunnskapsgrunnlaget for kulturskolen 
 
Sak 15/2019  Økonomi 
 
Sak 16/2019  Eventuelt 



SAKSKART 
Sak 09/2019  Godkjenning av innkalling og sakliste   

 
 Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.  

  
 
Sak 10/2019  Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte  

 
Forslag til vedtak: Protokoll fra forrige styremøte godkjennes. 

 
 
Sak 11/2019  Rapport fra møte i rektornettverket 22.11.2019 
 
    Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
Sak 12/2019  Politisk arbeid  
                                       Oppsummering fra politisk verksted på Gardermoen: 
    - Nestleder referer fra politisk verksted på Gardermoen. 
                 
    Høring, organisasjonens politiske plattform: 
    - Vedlagt ligger dokumenter vedrørende politisk plattform og rutiner rundt   
       høring. Vi ser på innhold og diskuterer hva slags høringsprosess vi ønsker i   
       Vestfold Telemark. 
                 
    Møte med stortingsbenken: 
     - Møte med stortingsbenken i Vestfold Telemark skal avholdes i løpet av våren  
      2020. Vi tar med oss innspillene fra rektormøtet 22.11 og starter prosessen   
      med hva som kan være vår regionale sak som vi ønsker å fremme for  
       stortingspolitikerne. 
                 
    Norsk kulturskoleråds styringsmodell, rutiner rundt forberedelse og etterarbeid  
                                       av landsstyremøter, innspill til Larsenutvalget – avsendt brev og svar 
    - Vi diskuterer prosessen videre basert på svaret på vårt brev. 
  

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
Sak 13/2019  Virksomhetsplan for Norsk kulturskoleråd Vestfold Telemark 
 
   Forslag til vedtak: Styret vedtar virksomhetsplan med de endringer som  
    kommer frem i møtet. 
 
 
Sak 14/2019  Faglig oppdatering: Kunnskapsgrunnlaget for kulturskolen 
 
    Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
 



Sak 15/2019  Økonomi 
 
   Forslag til vedtak: Styret tar økonomirapporten til etterretning. 
 
 
Sak 16/2019  Eventuelt  
 
 
Styreleder Pia M. Vang 
Larvik 20.11.2019 
 

 


