Norsk kulturskoleråd
Troms, Finnmark og Svalbard
Styremøte nummer 2
4. mars 2020
Easymeeting

Kurs i kreativ videodokumentasjon, Tvibit 7. februar 2020.
Foto: Kjellaug Kornstad
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2020.12 Godkjenning av innkalling og sakliste
Saksordfører:

Styreleder

Saksbehandler:

rådgiver

Forslag til vedtak:
Innkalling og sakliste godkjennes.
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2020.13 Godkjenning av protokoll 2020.01
Saksordfører:

styreleder

Saksbehandler:

rådgiver

Forslag til vedtak:
Protokoll godkjennes.

Saksutredning:

Vedlegg / lenker:
https://www.kulturskoleradet.no/_extension/media/7000/orig/attachment/2020%20Styremote%20
1%20protokoll%2016.1.pdf
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2020.14 Rådgivers rapport
Saksordfører:

Rådgiver

Saksbehandler:

Rådgiver

Forslag til vedtak:
Styret tar rapporten til orientering.

Saksutredning:
Arbeid siden forrige styremøte (16.01.20):
Jobbet med drømmestipendnominasjoner
28. januar: Deltok på dialogkonferanse 2 i veiledningsportefølje 2 – her var også representanter fra
Målselv og Porsanger fra vårt fylke
7. februar: Kurs i kreativ videodokumentasjon med Stian Andreassen på Tvibit.
14. februar: AU-møte. Strategisk planlegging mot møte med stortingsbenker, og diskusjon om møte
med Sametinget og mulige besøk på kulturskoler i Finnmark. Ellers hovedsakelig planlegging av
styremøtet.
Jobbet med å innhente informasjon om kandidat til sentralstyret fra Troms, Finnmark og Svalbard.
25. februar og 3. mars: deltok på veiledermøter med Målselv og Porsanger kommuner og veileder
Ann-Synnøve Bendixen for å lære mer om veiledningsporteføljen.
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2020.15 Økonomi
Saksordfører:

Rådgiver

Saksbehandler:

rådgiver

Forslag til vedtak:
Styret tar regnskapsrapporten til orientering.

Vedlegg/lenker: Økonomirapport jan-mars
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2020.16 Strategi / politisk dagsorden
Saksordfører:

Styreleder/rådgiver

Saksbehandler:

Rådgiver

Forslag til vedtak:
Saken legges fram uten forslag til vedtak.
Saksutredning:
Møte med stortingsbenker: Jobber med å få kontakt med møtekoordinatorene – de har ikke svart på
henvendelser ennå. Ønsker innspill til lokal sak til møtet fra styret.
AU ønsker å reise for å besøke Sametinget, og å møte nærliggende kommuner samtidig.
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2020.17 Høringssvar om politisk plattform
Saksordfører:

Rådgiver

Saksbehandler:

rådgiver

Forslag til vedtak:
Styret gir rådgiver og styreleder fullmakt til å sammenfatte eventuelle høringssvar som kommer inn
etter den lokale fristen.
Saksutredning:
Det har per dags dato (27.02.2020) ikke kommet inn noen høringssvar fra kommuner vårt fylke. Én
kommune har bedt om utsatt frist til etter 13.03., som fortsatt er før den nasjonale fristen.
Vedlegg/lenker:
Høyringsutkast til politisk plattform
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2020.18 Ledersamling høst 2020
Saksordfører:

Rådgiver

Saksbehandler:

rådgiver

Forslag til vedtak:
Ledersamling 2020 legges til 15. og 16. oktober. Rådgiver ber kommunene komme med innspill til
tema som bør tas opp på ledersamlingen.
Saksutredning:
Etter å ha bedt om tilbakemelding på e-post er det et stort flertall som har mulighet til å delta
dersom ledersamlingen legges til 15. og 16. oktober 2020.
Det ønskes også innspill fra styret på aktuelle tema for ledersamlingen.
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2020.19 Universitetskulturskole
Saksordfører:

Styreleder

Saksbehandler:

Styreleder

Forslag til vedtak:
Styret tar informasjonen til etterretning.
Saksutredning:
Styreleder deltok på lanseringsseminar for universitetskulturskole 7. februar, og informerer om
dette.
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2020.20 Datoer for kommende styremøter
Saksordfører:
Saksbehandler:

Forslag til vedtak:
Saken legges fram uten forslag til vedtak.
Saksutredning:
AU har diskutert mulige framtidige datoer for styremøter. Det er ønskelig med mindre hyppige møter
enn det har vært lagt opp til de siste månedene.
Forslag er å avlyse styremøtet 1. april, og å diskutere muligheten for å flytte datoen for styremøtet
22. mai.
Aktuelle uker for styremøter høsten 2020 er uke 37, uke 42 (fysisk i forbindelse med ledersamling) og
uke 49.
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2020.21 Eventuelt
Saksdokument:
Saksordfører:
Saksbehandler:

Forslag til vedtak:
Saken legges fram uten forslag til vedtak

Sakskart

Side 12

