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2020.32 Godkjenning av innkalling og sakliste
Saksordfører:

Styreleder

Saksbehandler:

rådgiver

Forslag til vedtak:
Innkalling og sakliste godkjennes.

Saksutredning:

Vedlegg / lenker:
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2020.33 Godkjenning av protokoll 2020.01
Saksordfører:

styreleder

Saksbehandler:

rådgiver

Forslag til vedtak:
Protokoll godkjennes.

Saksutredning:

Vedlegg / lenker:
https://www.kulturskoleradet.no/_extension/media/7288/orig/attachment/2020%20Styremote%20
3%20protokoll%2029.5.pdf
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2020.34 Rådgivers rapport
Saksordfører:

Rådgiver

Saksbehandler:

Rådgiver

Forslag til vedtak:
Styret tar rapporten til orientering.

Saksutredning:
-

-

Fordypning NORD: Nasjonalt initiativ fra kulturskolerådet, første landsdel ut er oss.
Samarbeid mellom institusjoner/organisasjoner for å utvikle fordypningstilbudene innenfor
musikk i Nord-Norge – dvs. samarbeid mellom oss og Nordland. Rådgiver er medlem av
arbeidsutvalget som representant for Norsk kulturskoleråd Troms, Finnmark og Svalbard.
Først to fellesmøter for alle organisasjoner 21. april og 17. juni. Første møte i arbeidsutvalget
28. august. Mer informasjon: https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2020/juni/regionalefordypningsprogram
Ferieavvikling
20% engasjement i kulturskolerådets næringsgruppe fra 1. september 2020 til 31. juli 2021,
ansvarsområde hovedsakelig Drømmestipendet.
Arbeid fram mot Landstinget
Arbeid fram mot ledersamling for fylket: finne digital løsning, jobbe med program, booke
foredragsholdere.
AU-møte 1. september. Viktige saker: ta opp tråden med Sametinget etter avlyst møte i vår,
videre oppfølging av virksomhetsplanen, Landstinget, ledersamling
Hovedsakelig hjemmekontor framover
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2020.35 Økonomi
Saksordfører:

Rådgiver

Saksbehandler:

rådgiver

Forslag til vedtak:
Styret tar regnskapsrapporten til orientering.

Saksutredning:
På grunn av koronasituasjonen har det vært lav aktivitet det siste halvåret. Møter har blitt
gjennomført digitalt eller har blitt avlyst. Det er derfor få utgifter i rapporten.

Vedlegg/lenker: Tertialrapport økonomi TFS mai-aug 2020
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2020.36 Strategi / politisk dagsorden
Saksordfører:

Styreleder

Saksbehandler:

Rådgiver

Forslag til vedtak:
Styret tar sak om møter med Sametinget og Barentssekretariatet til orientering.
Saksutredning:
På grunn av koronasituasjonen ble arbeidsutvalgets plan om møte med Sametinget i mai utsatt på
ubestemt tid. Det jobbes nå med å sette ny dato for dette møtet i november. Vi ser også på
muligheten for å kombinere dette med et møte med Barentssekretariatet i Kirkenes jf.
virksomhetsplanen, og også kommunebesøk i nærliggende kommuner. Rådgiver jobber videre med å
koordinere dette.
Vedlegg/lenker:
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2020.37 Landstinget
Saksordfører:

Styreleder

Saksbehandler:

rådgiver

Forslag til vedtak:
Styret tar saken om Landstinget til orientering.

Saksutredning:
Landstinget til Norsk kulturskoleråd avholdes hvert fjerde år, og i 2020 skjer dette 22.-23. oktober. På
grunn av koronasituasjonen har sentralstyret vedtatt at Landstinget gjennomføres digitalt.
Hvert fylke skal sende fem delegater. Delegatene fra Troms, Finnmark og Svalbard er Pål Jentoft
Johnsen, André Kvernhaug, Line Sørum, Andreas Hoffmann og Sally Parkinson.
Styreleder orienterer også om Larsenutvalgets anbefalinger som vil legges fram på Landstinget.

Vedlegg/lenker:
https://www.kulturskoleradet.no/om-oss/organisasjonen/landstinget#landstinget2020
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2020.38 Ledersamling
Saksordfører:

Rådgiver

Saksbehandler:

rådgiver

Forslag til vedtak:
Styret vedtar foreslåtte program og tidsramme for ledersamlingen.
Saksutredning:
Ledersamlingen vil foregå på Zoom, og kulturskolerådet har lisens vi kan bruke. Vi har avtale med
Torkel Øien og Anders Rønningen, begge ansatt i kulturskolerådet, om at de skal holde
foredag/verksted om henholdsvis «Fremtidens kulturskole» og «Mangfold, inkludering og
utenforskap».
Vedlegg/lenker:
Forslag til program for ledersamling TFS2020 ettersendes i begynnelsen av uke 37, etter at rådgiver
har hatt møte med foredragsholdere.
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2020.39 Eventuelt
Saksordfører:
Saksbehandler:

Forslag til vedtak:

Saksutredning:

Vedlegg/lenker:
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