
  

 
 
 
PROTOKOLL – STYREMØTE NORDLAND, 291119  
  
Dato:  Fredag 29. november 2019  
Kl.:    13:00 – 15:00  
Sted:   Nettmøtestedet whereby 

Møter:   Nestleder Veronica Vangen Evensen, styremedlemmer Åshild Pettersen og Ole 
Bøhlerengen, varamedlem Johannes Fauchald og rådgiver Sigrun Fostad   

Forfall  Styreleder Elisabeth Ødegård, Styremedlem Franziska Wika 
Ikke møtt:  Varamedlem Etleva K. Brandt 
  
  
  

Saksliste:  

Sak 91/19 Godkjenning av innkalling og saksliste  
Sak 92/19  Godkjenning av protokoll fra styremøte 18.10.19 

Sak 93/19 Rådgivers rapport   
Sak 94/19  Virksomhetsplan – oppfølging 
Sak 95/19 Ledersamling 2020 
Sak 96/19 Styremøtedato januar 2020 
Sak 97/19  Cutting Edge 
Sak 98/19  Valg 2020 
Sak 99/19  Høring av Norsk kulturskoleråd’s politiske plattform – prosess i regionene 
Sak 100/19 Eventuelt 
 
  
  

  
 
 
 

          
Elisabeth Ødegård                                                                Sigrun Fostad  
Fylkesleder                                                                            Rådgiver  
sign.  
  
  
 

 

 

 

 

 



Sak 91/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 Vedtak: 

Innkalling og saksliste godkjennes. 

 
 
Sak 92/19 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18.10.19 
 Vedtak: 

Protokoll fra styremøte 10, 181019, godkjennes. 

 
 
Sak 93/19 Rådgivers rapport 
 Rådgiversamling på Gardermoen 31.10-1.11. Nyttig samling og rågiverne ønsker å 
 opprettholde felles møtepunkt. Ett av tiltakene som nå gjennomføres, er nettmøter via 
 TEAMS.Første tema er Drømmestipendet. 45 min til 3 ulike tidspunkt slik at alle kan delta. 
  
 UMM ble arrangert i Mosjøen 9.november. 3 innslag i konkurranse-klasser med 4 aktører. 
 Førstepris ble tildelt av juryen, Trond Wika og Runar Sollie, til Valdemar Solbraa 
 Heilemann i solo – piano – klasse 2. Elise Sæterstad deltok i solo – treblås – klasse 2 og 
 Maja Åsbakk og Kjersti Helle Hjemås i kammer – klasse A.  
 Vertskulturskolen Vefsn gjorde en strålende jobb som arrangør med god tilrettelegging og 
 rolig og fin atmosfære. I tillegg involverte de flere deltakere i presentasjonsklassen, på 
 svært ulike nivå, noe som gjorde arrangementet både spennende og et eksempel til 
 etterfølgelse. Kulturskolen stilte også med Franziska Wika som utmerket akkompagnatør. 
 
 Rådgiver deltok på Skolelederkonferansen på Skjetten 7.-8.november. Flott arrangement, 
 med flere gode foredrag og en påminnelse om at kulturskolene har behov for å 
 oppgradere seg i forhold til digital utvikling. 
 
 Rådgiver følger opp arbeid med Drømmestipend og Lederdager 2020.  
 
 Videre plan for arbeid 
 Uke 48 27.-28.11 SETT-dagene, Lillestrøm 
   29.11  UMM, nettmøte + Styremøte 
 Uke 49   Kontor 
 Uke 50   Kontor 
 Uke 51   1 kontordag. 1 fridag (2/4) i hht avtale 
 Uke 52/1 -2 dager 3/4 og 4/4 
 Uke   2   Kontor 
 Uke   3 16.1  UMM-møte, NMH Oslo  
 Uke   4 17.-19.1 Nasjonalt UMM, NMH Oslo  
  
 Rådgiver får en ukentlig fraværsdag, behandlingsdag, i perioden 7.10 til 13.1.20.  
 Vedtak: 

Rådgivers rapport tas til orientering. 
Styret ønsker å jobbe for økt deltakelse i UMM Nordland gjennom bedre informasjon. 

 
 
 
 
 



Sak 94/19 Virksomhetsplan – oppfølging  
 Vedtak:  Gjennomgangen av virksomhetsplanen tas til orientering. 

  Rådgiver følger opp innspillene fra møtet i egen e-post til styret. 
 
 På ledermøtet vil flere av virksomhetsplanens punkter bli ivaretatt. 
 Nye digitale kommunikasjonsplattformer prøves ut på styremøtet i januar. AU’s forslag om 
 å lage en video, og eventuelt gå «live», gjennomføres. Jfr. VP punkt 2.1.1.1 
 Rådgiver sender e-post til styret så snart som mulig og senest innen utgangen av uke 49. 

Vedtak: 

Styret jobber videre med punktene og innspillene fra møtet. 

 
 
Sak 95/19 Ledersamling 2020 
 Vedtak: Dato for Ledersamling 2020 i Nordland fastsettes på styremøte 29. november 
   2019.  

  Styret jobber videre med innhold og avklaring av foredragsholdere. 
 
 Rådgiver sendte ut doodle-spørring for datoene 12.-13.mars og 26.-27.mars i e-post 16.10. 
 For å få et bedre beslutningsgrunnlag, ble ny spørring sendt i egen e-post 25.11. 
 I skrivende stund har det kommet svar fra 11, fordeling mellom datoene er 8 – 8. 

Vedtak: 

Rådgiver tar en ringerunde og avklarer mulige datoer (av de to foreslåtte) med 
kommunene. Rådgiver avklarer så endelig dato med styret pr e-post hvilken dato det blir 
og sender ut informasjon til kommunene. Rådgiver kontakter aktuelle foredragsholdere 
som framkommet på møtet og i forhold til avtalte temaer. 

 
 
Sak 96/19 Styremøtedato januar 2020 
 Vedtak: Heldags styremøte gjennomføres i Bodø 17.januar 2020. 
  
 Det er gjennomført UMM i Nordland for første gang og 1 deltaker får delta i nasjonalt UMM 
 17.-19.januar i Oslo. Rådgivere i fylker/regioner som arrangerer UMM, skal følge opp i 
 forbindelse med nasjonalt mesterskap. Styremøtedatoen må derfor endres. 
 Forslag til ny dato er: 23.januar 
 Alternativ dato:  30.januar  
 Vedtak: 

Styremøte i Bodø gjennomføres 30.januar. 

 
 
Sak 97/19 Cutting Edge 
 Leder orienterer om deltakelse på konferansen. 

Vedtak: 

Saken utsettes til neste møte. 

 
 
 
 
 
 
 



Sak 98/19 Valg 2020 
 Brev fra valgkomiteen i Norsk kulturskoleråd videresendt i e-post 26.11.  

Vedtak: 

Rådgiver sender ut brev til kommunene med svarfrist 20.januar. 
Kandidater som lanseres må være forespurt og begrunnelse leveres i henhold til gitte 
kriterier. 

 
 
Sak 99/19 Høring av Norsk kulturskoleråd’s politiske plattform – prosess i regionene 
 Etter vedtak i Landsstyret 2018 (sak 2018.06 H, s 130) har politisk sekretariat jobbet med 
 utkast til en politisk plattform for Norsk kulturskoleråd. Politisk sekretariat har nå igangsatt 
 en høring og sendt informasjon til fylkeslederne 15.11.19. 
  
 Høringsprosessen: 

Fylkesstyrene bestemmer hvordan de vil høre kulturskolerådets medlemmer i sitt fylke, og 
gjennomføre prosessen. Høringsuttalelsene fra kommunene må være i form av politisk 
behandling. Fylkesstyret sammenfatter innspillene og sender dette til politisk sekretariat 
innen 20.mars 2020. 

 Vedtak: 

Rådgiver sender informasjonen til kommunene med svarfrist 10.mars. 

 
 
Sak 100/19 Eventuelt 

Vedtak 

Honorar styret. Rådgiver sender reiseregningsskjema  sammen med utsendelse av 
protokollen. 
 
Første fysiske møte er 30.januar i Bodø. AU jobber fram et utkast til møteplan for våren 
2020. 

 
 
 
 
 
 

 
Fauske, 29. november 2019 
Sigrun Fostad, rådgiver 
 
 


