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2021.01 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak
Styret godkjenner innkalling og saksliste.

2021.02 Godkjenning av protokoll
Vedtak
Styret godkjenner protokollen fra forrige styremøte.

2021.03 Referatsaker
Vedtak
Styret tar referatsakene til orientering, med følgende tilføringer:
A) Styreleder og rådgiver formulerer et brev til ledelsen i Norsk kulturskoleråd vedr.
rettighetsproblematikk.
C) Styret delegerer hovedansvaret for å følge opp fylkesavdelingens UH-arbeid til nestleder,
styremedlem Anine Skou og rådgiver.

2021.04 Styreinstruks og styreplan 2021
Vedtak
Styret tar styreinstruks med styreplan til orientering, med følgende tilføringer:
Styret legger opp til å gjennomføre noe sosialt i forbindelse med styremøtet 25. juni 2021.
Rådgiver legger inn datoendringer knyttet til lederkonferanse og årsmøte (se sak 2021.11).

2021.05 Regionalt fordypningsarbeid 2021
Vedtak
Styret ber arbeidsutvalget konkretisere planene om en regional fagdag i fordypning - med
organisering som hovedfokus. Målgruppen er koordinatorer for fordypningsprogrammene i
kulturskolene. Fagdagen skal gjennomføres i løpet av 3. kvartal 2021. Arbeidsutvalget skisser en
økonomisk ramme og plan for dette, som presenteres på neste styremøte.

2021.06 Nettverksaktiviteter våren 2021
Vedtak
Fylkesavdelingen skal gjennomføre en digital samling for dans- og teaternettverkene våren 2021,
med motivasjon og selvledelse som tematikk. Det samme innholdet bør også vurderes som et tema
for samling i nettverket for visuelle kunstfag. Rådgiver diskuterer dette med koordinator for dette
nettverket.
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2021.07 Egenkapitalforvaltning
Vedtak
Styret vedtar at akkumulert egenkapital skal brukes på tiltak innenfor strategiområdet "Mangfold".
Politisk arbeidsgruppe, bestående av styreleder, styremedlem Erlend Tynning Larsen og rådgiver,
gjennomgår relevant forskningsmateriale, og utreder behovet for å få gjennomført en studie eller et
forskningsprosjekt knyttet til mangfold i Vikens kulturskoler.
Arbeidsgruppen fremlegger forslag til videre arbeid i saken på bakgrunn av dette.

2021.08 Orientering fra hovedstyret
Vedtak
Styret tar saken til orientering.

2021.09 Fremtidens kulturskole
Vedtak
Styret tar saken til orientering.

2021.10 Kommunikasjonsstrategi
Vedtak
Lenke til sakspapirer skal sendes ut til alle medlemskommunene forut for styremøtene, og
medlemskommunene skal oppfordres til å gi innspill til saker. Grep som "åpen halvtime" – hvor
representanter for medlemskommunene og/eller personer utenfor styret kan komme og legge frem
saker på starten av styremøtene – skal vurderes. Dette er det svært overkommelig å tilrettelegge for
digitalt.
Styret avventer å fatte vedtak når det gjelder kommunikasjonsstrategi, men støtter prosessen som er
igangsatt for å styrke fylkesavdelingens kommunikasjon.

2021.11 Årsmøte og lederkonferanse 2021
Vedtak
Rådgiver lager en fremdriftsplan for arbeidsgruppen for lederkonferansen, med dato for
oppstartsmøte.
Gjennomgangstema på lederkonferansen blir "Mangfold".
Årsmøtet og lederkonferanse bytter datoer; lederkonferansen gjennomføres torsdag 21. oktober, og
årsmøtet fredag 22. oktober.
Rådgiver sjekker opp praksis og mulighetsrom for observatører på årsmøtet.
Saksliste

Side 4

2021.12 Drømmestipendet 2021 - erfaringer
Vedtak
Styret oppfordrer til at storbykommunene tas med på råd i evalueringen av ordningen. Rådgiver
formidler dette til de rette instanser i Norsk kulturskoleråd.

2021.13 Eventuelt
Vedtak
Ingen saker.
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