PROTOKOLL
Norsk kulturskoleråd
Rogaland

Fylkesstyremøte 2021-02
Tirsdag 9. mars 2021 kl. 10.00-14.00
Digitalt møte på Teams

Til stede:
Kirsten Jæger Steffensen, styreleder
Anders Berglund, nestleder
Hans Widerøe, styremedlem
Camilla Nordhagen, styremedlem
Ragnvald Wernøe, styremedlem
Rønnaug R. Bakke, rådgiver
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2021.11 Godkjenning av innkalling og sakliste
Saksdokumenter:

Innkalling
Sakliste

Vedtak
Styret godkjenner saken.

2021.12 Godkjenning av protokoll
Saksdokumenter:

Protokoll 2021-01 LENKE

Vedtak
Styret godkjenner saken.

2021.13 Referatsaker
Saksdokumenter:

Referatsak 1 rådgivers rapport
Referatsak 2 regnskap pr. 01.03.2021

Vedtak
Styret tar saken til orientering.

2021.14 Disponering av fylkets egenkapital
Styret ønsker at pengene skal være et tydelig tilskudd til Rogalands egne
kulturskoler og -lærere. Man ønsker å konsentrere bruken omkring disse
tre formålene:
-spissing av satsing på dans
-kursdag hver høst for lærere i fylket, for faglig og sosialt påfyll.
-produksjon om en film som viser fram vellykkede samarbeid og prosjekter
i kulturskolene i Rogaland.

Vedtak: AU og rådgiver tar med signaler fra styremøtet for å gjøre klar en plan innen fristen 1. april.
Rådgiver kaller inn til et snarlig møte.
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2021.15 Årsmøte Rogaland 2021
Vedtak
Styret godkjenner saken og fortsetter arbeidet med avtalene gjort i møtet. For konferansedagen
avventes offentliggjøring av Stortingsmeldingen.

2021.16 Nasjonal konferanse i dans
Ansvarlig for å drive arbeidet framover- Camilla Nordhagen og Rønnaug Bakke
Vedtak:
Styret tar informasjon til etterretning. Rådgiver kontakter dekan ved UiS, Institutt for utøvende
kunstfag, for å bekrefte ønsket om samarbeid og be om et møte for å sondere mulighetene.

2021.17 Styreleders rapport fra Hovedstyremøte 17. februar
Vedtak:
Styret tar saken til etterretning

2021.18 Evaluering av ledersamling 19. februar
Gode (uoppfordrede) tilbakemeldinger på ledersamlingen. Bra struktur og nyttige saker. Deltakerne
var forberedte og engasjerte.
Tanker om innholdet 30. april:
Speedadmin-tips, Stortingsmeldingen. Skole og kultur: Lesing av Stortingsmelding med skolesjef og
kultursjef, invitere en av hver.
Vedtak:
Styret tar saken til etterretning.

2021.19 Eventuelt
Det var ingenting på eventuelt.

Neste styremøte er tirsdag 13. april kl. 10.00- 14.00
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