
 

 

REFERAT: STYREMØTE I NORSK KULTURSKOLERÅD ROGALAND  

Tilstede: Kirsten Jæger Steffensen, Ragnvald Wernøe, Hans Widerøe, Svein Tengesdal, 
Anders Berglund, Rønnaug Rummelhoff Bakke 

Forfall: Camilla Nordhagen 

Tid: Mandag 14. oktober 2019 kl. 10.00 - 14:00  
Sted: Statens hus, møterom 3 

Saksliste:       

38/19 Godkjenning av innkalling og referat 

Referatet ble godkjent 

Pga en feil i en mailliste hadde innkallingen ikke blitt sendt til alle samtidig. Feilen rettes opp. 

39/19 Økonomi 

- Status 

 Pr. i dag har årets budsjett et overskudd på 20.000 kr., i tillegg til en egenkapital på ca. 144.000 fra 

tidligere.  Det forventes flere utlegg på tampen av året. Styret mener det er nødvendig å ha noen 

midler på bok, også med tanke på flere planer for neste år.  

-Styrehonorering. Viser til sak fra Landstinget 2016.  

Vedtak: Styremedlemmer som gjør oppgaver for styret på ulike arrangementer, skal fakturere 500 kr 

+ reis også for dette, i tillegg til rene styremøter. Eksempelvis til ledersamlinger, UMM etc. 

Styreleders honorar skal være fastsatt lokalt, men er ikke ført i styrereferater siden fom 2017. Dette 

må undersøkes nærmere. 

Rådgiver sender ut reiseregningsskjema etter hvert møte, sammen med referatet. 

 

-Evnt støtte til LAP1-studenter. Kulturskolerådet sentralt har appellert til fylkesstyret om det kan gi 

støtte for å dekke deler av kursutgiftene for deltakerne. 

Vedtak: Styret i NKR Rogaland mener at det ikke er økonomi for å støtte dette, og må avslå denne 

appellen. Styret mener KS må ta mer ansvar for at saksbehandlingsfeilen ble oppdaget så sent, da 

tilsagnet om støtte kom så sent som etter sommeren. 

  

40/19 Ledermøtet 14. November 

               Møtet starter med lunsj i Spiseriet. 

 Saker:    

-Godt nytt 

 -DKS og kulturskole: Både kulturskolelæreres medvirkning og ungdomsmedvirkning. 

              Anne-Kristin Sæther inviteres til å delta  

 - Ung i juli. Presentasjon av vellykket ferieprosjekt ved Ragnvald Wernøe, Hå kulturskole 

 - Studietur 2020 

 -Nordea KUL-TUR, status på påmeldte 

 - UKM og ungdomsmedvirkning. “Hvordan engasjere ungdommen til å engasjere seg” 



 Vi forsøker å invitere Margot Halvorsen, fritidsarbeider i Sandnes, eller Tina Ekerhovde, “ung 

                ressurs”, til å delta på ledermøtet. 

-Nytt fra oven 

Ny ressursside for rektorer på KRs hjemmeside 

Medlemskommune rog kontaktinfo på NKRs sider 

Resten av dagen 

-Rundebord 

Sosialt program: 

L Longed for it – performance i Stavanger kunstmuseum kl. 18:00 

Middag på Kitchen and table på Clarion energy kl. 20.00 

Styret sjekker priser på hotell for tilreisende til skolemøtet neste dag.  

Rådgiver sender ut invitasjon innen 18. Oktober med svarfrist innen en uke.       

41/19 Nordea-prosjektet 

 Endringer i datoer fra første utlysning 

              Der var nødvendig å arbeide fort for å finne datoer som kunne passe alle, og styreleder og      

               rådgiver måtte finne løsninger med ansvarlig sentralt uten å involvere styret igjen. Foreløpig   

 ser den siste løsningen ut til å fungere for de fleste. 

42/19 Skolemøtet i Rogaland 15. November – status 

 Rådgiver har besøkt Kjell Pahr Iversen, og alt er klart der. Hans er NKRs vert den dagen. 

 Pianoorkesterkurset har en del praktisk tilrettelegging igjen, rådgiver følger opp dette og er 

 vert på dagen. 

 Det er viktig å sikre at Skolemøtet tar økonomisk ansvar for kursene som Kulturskolerådet 

 har brakt inn. 

43/19 UMM i Rogaland 17. November – status 

 25 påmeldte solister, 11 påmeldte ensembler. 

 Arbeidsgruppe har hatt første planleggingsmøte, og det trengs et par voksne medhjelpere  

 ennå til avviklingen av arrangementet den 17. November. 

44/19 Virksomhetsplanen 

 Tilføyelser etter sist ledermøte: 

 pkt. 1.1.2. Jevnlig erfaringsdeling på ledermøter 

               pkt. 2.1.1. Jevnlig erfaringsdeling på ledermøter, gjeldende samarbeid og kompetanse- 

               deling mellom kulturskole og barnehage/grunnskole 

45/19 Bjergsted-konferansen 2019 

 Konferansen finner sted 31. oktober i Bjergsted, Stavanger 

 Camilla skal delta som UiS-ansatt 

46/19 Studietur 2020 
 Århus ble nevnt 
 Reggio Emilia, Italia. 
 Saken tas opp på neste ledermøte. 

47/19 Rådgiver informerer 

Rådgiver var tilstede på Cutting Edge Kulturskole i Tromsø, og rapporterte derfra. 



48/19 Eventuelt 

Styreleder hadde forhørt seg om muligheter for å ha møte med Rogalandsbenken, og det skal jobbes 

videre med disse for å prøve å få til et møte. 

 

 

Referent: 

Rønnaug Rummelhoff Bakke  

17. oktober 2019 

                                                      


