Protokoll - styremøte i TRØNDELAG FYLKE 2021 - 03
Møtet ble gjennomført på digital plattform Teams.
20. april 2021. KL 14:00-15:50

Til stede:
Leder

Bjørn Skjelstad

Nestleder

Karsten Selseth Landrø

Styremedlem Vegar Snøfugl (forlot møte før sak 2021.26)
Styremedlem Tonny Eliassen
Styremedlem Toril Antonsen Aae
Styremedlem Aslaug Hestø
Styremedlem Mette Stene Ertzgaard

Hege Ivangen-Hagedal, rådgiver Trøndelag
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2021.16 Godkjenning av innkalling og sakliste
Vedtak
Styret godkjenner innkalling og saksliste.

2021.17 Godkjenning av protokoll 2021.02
Vedtak
Styret godkjenner protokollen som framlagt

Sakliste
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2021.18 Referatsaker
Vedtak
Styret tar redegjørelse fra rådgivers rapport og økonomi til orientering.

2021.19 Hovedstyremøte 17.02
Vedtak
Styret tar redegjørelsen til orienteringen

2021.20 Oppfølgingsaker fra styremøte 18.02.21
20.1 Bruk av egenkapital Trøndelag
Innspill
Rådgiver har sendt inn plan for avvikling av egenkapital til kontorsjefen.
Vedtak
Styret tar informasjon til orientering.

20.2 Pilotprosjekt grunnskole - kulturskole
Innspill
Hvilke modeller er tenkt prøvd ut?
Hvilken skoletrinn skal inkluderes i piloten?
Kulturskole som alternativ læringsarena, eks. skolefrafall, livsmestring – innfallsvinkel til piloten?
Jobbes videre med møte med KS, et møte som har vært på hold pga pandemien
Vedtak
Styret delegerer videre arbeid med prosjektrammer pilot til AU og rådgiver

2021.21 Årsmøtet 2021
Vedtak
Styret drøfter rammene for årsmøtet, og ber AU og rådgiver jobbe videre med planlegging av
årsmøtet for Trøndelag basert på styrets drøftinger.
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2021.22 Regional fordypning Trøndelag
Innspill
Se mot utøvende kunstnere, ikke kun utdanningsinstitusjoner for å skape fordypning. Se til andre
kunstformer enn musikk – hvordan har de løst fordypningstilbudet?
Vedtak
Styret vedtar at arbeidsgruppen skal jobbe videre med utvikling av tverrsektoriell fordypning i
Trøndelag.

2021.23 Politisk arbeid
Innspill
Frivillig å ta på seg kontakt med politiske partier fram mot landsmøter våren 2021. Rådgiver bes
sende mer info til styret på mail.
Vedtak
Styret jobber videre med kontakt mot stortingsbenken i Trøndelag fram mot de politiske partiers
landsmøter våren 2021.

2021.24 Digitalt samarbeid UKM
Vedtak
Styret vedtar å jobbe videre med deltagelse i UKMs pilot for Trøndelag.

2021.25 Medlemsservice fra rådgiver
Vedtak
Styret vedtar å innføre digital kaffekopp med rektorer 1 gang pr mnd. Medlemsservice blir tatt opp i
neste styremøte 27. mai.

2021.26 Eventuelt
Vedtak
Styret vedtar å støtte søknaden fra Overhalla kulturskole om støtte til utvikling av e-sport tilbud med
å sende søknaden til kontorsjef kulturskolerådet for søknad om økonomisk støtte fra NKR sentralt.

Sakliste

Side 4

