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«Hendt i veckan» - Uformell runde rundt bordet 
Inkl. saker til eventuelt 

2021.26 Godkjenning av innkalling, sakliste og protokoll styremøte 3 
 
Saksbehandler:  Jo Eskild (rådgiver) 
 

Forslag til vedtak:  

Innkalling og sakliste godkjent.  

Protokoll styremøte 3 godkjent. Ingen kommentarer mottatt. 

 

2021.27 Årsmøtekonferanse, 14.10.2021 
Saksdokumenter:  
Saksbehandler:  Jo Eskild (rådgiver) 
 

Saksutredning:  

Arbeidsutvalget foreslår å bytte om på dagene, dvs at vi starter med årsmøtekonferanse torsdag 14. 
oktober og har årsmøtet fredag 15. oktober.  
 
Forslag tematikk: 
Årsaken til å bytte dag er at vi da får muligheten til å berede grunnen for saken om samarbeidet i 
Agder som utarbeides av Arbeidsutvalg regionalt utviklingsarbeid. Her vil blant annet fordypning-
/talenttilbud stå sentralt.  
 
Annen aktuell tematikk: 

• Framtidens kulturskole/kulturskole 3.0 (Utforming av kulturskole framover. Tjenestedesign) sett i 
forhold til blant annet rekrutteringsproblematikk (Hva gjør vi for at elevene skal velge å bli lenge i 
kulturskolen? Elevene slutter etter 3 år. Vi legger opp til lange løp. Hva gjør vi?) 

• Det har vært svært liten rekruttering til MDD tilbudene høst 2021. I forhold til fordypningstilbud 
og rekruttering vil det være interessant å få til en dialog med fylket, for å se på sammenhengen 
bl.a. mellom kulturskolenes tilbud og rekruttering og rekruttering til MDD linjene i fylket. Hvilket 
ansvar har kulturskolene? 

• Stortingsmelding: Hvilke muligheter gir denne? Hva skal vi gjøre? Hva skal nabokulturskolen 
gjøre? Hva skal vi gjøre sammen? Hva skal vi gjøre for grunnskolen, barnehagen, osv? 
Kulturskolens plassering i kommunalt planverk: Hvordan står dette til i Agderkommunene? 
Hva gjør vi for at kulturskolens kompetanse/tilbud faktisk blir etterspurt av andre? 

 
Forslag til vedtak:  

Årsmøtekonferansen bytter dag med årsmøtet: Årsmøtekonferanse 14. oktober. Årsmøte 15. 

oktober.  

Arbeidsgruppe videre utforming av konferansen:  

Arbeidsgruppa tar med seg innspill fra møtet i sitt arbeid. 
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2021.28 Kunngjøring årsmøte 15.10.2021, Norsk kulturskoleråd Agder 
Saksdokumenter: Årsmøte 2021 Norsk kulturskoleråd Agder - kunngjøring og innkalling  
Saksbehandler:  Jo Eskild (rådgiver) 

 

Saksutredning:  

• Kunngjøring sendes ut i god tid før sommeren (frist 3 mnd før, dvs 14. juli) 

• Sted for årsmøte: 

o Arendal: Møte og konferanse på kulturkammeret. Bo på hotel i nærheten. 

o Alternativt: Dyreparken hotel: Gode erfaringer.  

o Koronaforbehold: Årsmøtet og årsmøtekonferansen gjennomføres digitalt hvis 

retningslinjer i forhold til smittesituasjonen krever det.  

• Kunngjøring/Invitasjon sendes til: 

o Medlemskommunene: Sendes postmottak i kommunene, med kopi til kulturskoleledere 

o Andre: Fylkeskommunen, KS, UiA 

• Årsmøtekonferanse: 

o Kort beskrivelse i kunngjøringen: se sak 28 

• Forslag program: 

o Torsdag 14. oktober, kl 09.00 – 14.00: Årsmøtekonferanse med årsmøtemiddag 

▪ 12.00: Lunsj 

▪ 13.00: Start konferanse 

▪ 17.00: Slutt konferanse 

▪ ---------- 

▪ Kl 19.00: Årsmøtemiddag 

o Fredag 15. oktober: Årsmøte 

▪ 09.30: Velkommen og kulturelt innslag 

▪ 09.40: Registrering/start årsmøte 

▪ 12.00: Lunsj 

▪ 12:45: Årsmøte fortsetter 

▪ Ca. 14.00 Slutt 

• Pris: Selve årsmøtet inkl. lunsj skal være gratis. Subsidiere årsmøtekonferansen?? Huske 

reiseutjamningsordningen (Legges inn i prisene når det faktureres i etterkant) 

 

Forslag til vedtak:  

• Vedlagte kunngjøring og innkalling, med vedtatte endringer, sendes kommunene i Agder innen?. 

• Sted for årsmøte og årsmøtekonferanse: Kulturkammeret i Arendal. Middag/overnatting på 

nærliggende hotel. 

• Økonomi/egenandeler: Kun å delta på årsmøtet er gratis. Årsmøtekonferansen og 

årsmøtemiddagen subsidieres noe. Legge opp til stykkpris: 

o Kun konferanse torsdag 

o Konferanse + årsmøtemiddag 

o Konferanse + årsmøtemiddag + overnatting 

o Årsmøtemiddag + overnatting 

https://norskkulturskolerad.sharepoint.com/:w:/r/sites/Norskkulturskolerd-Agder/Delte%20dokumenter/Agder%20-%20styret/%C3%85rsm%C3%B8ter%20NKSR-Agder/%C3%85rsm%C3%B8te%202021/%C3%85rsm%C3%B8te%202021%20Norsk%20kulturskoler%C3%A5d%20Agder%20-%20kunngj%C3%B8ring%20og%20innkalling.docx?d=wb772541f83d648eba616db2d337c1b56&csf=1&web=1&e=zVcIWe
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2021.29 Forberedelse årsmøtesaker 
Saksdokumenter: Teams/Årsmøter NKSR-Agder/Årsmøte 2021 

Saksbehandler:  Jo Eskild (rådgiver) 

 

Saksutredning: 

1. Sak 6: Årsplan 2022-23, som bygger på strategiplanen vedtatt av landstinget. 

- Hvordan utformer vi denne? Skal medlemmene høres?? 

 

2. Sak 4: Saker som legges fram av styret 

- Er det styret som legger fram saken fra arbeidsutvalg, regionalt utviklingsarbeid? 

- Andre saker: 

o Anbefalt refusjonsordning for gjesteelever? 

3. Annet:  

- Sak 2: Styrets beretning for siste periode 

- Sak 9.3: Valgkomite: Styret skal foreslå leder, to medlemmer og ett varamedlem. 

 

Forslag til vedtak: Tas til etterretning. 

 

2021.30 Referatsaker: Rådgivers rapport og Regnskap/økonomi 
Saksdokumenter: Vedlegg: Rådgivers rapport, 25.3.21 – 19.05.21 

Vedlegg: Regnskap/økonomi 
Saksbehandler:  Jo Eskild (rådgiver) 

 
Forslag til vedtak: Tas til orientering. 

 

Saksutredning:  

Rådgivers rapport, 26.3.21 – 19.5.21 

• Arbeidsutvalg regionalt utviklingsarbeid: Se orienteringssak 

• Ungdommens musikkmesterskap, regionalt og ansvarlig for påmeldingssystem i 

program.no nasjonalt m.m.: 

Arbeid med tilrettelegging av finale på NMH sept. 21 

Klargjøring av påmelding nasjonalt for regionale UMM 2021/22 

UMM Agder vil bli avholdt på Knuden/Kristiansand 13. nov. 2021 

• Arendalsuka. Koordinator for Nasjonal tilstedeværelse:  

Orientering om status. 

• Arbeid med oppdatert hjemmeside, Norsk kulturskoleråd Agder:  

Mal for disse foreligger. Blir del av tematikk på fylkesrådgiversamling i august. Mulig 

publisering før dette. 

• Ansattmøter Norsk kulturskoleråd/prosesser – Møter fylkesrådgivere 
Ansattemøter: Rådgiver har deltatt på ukentlige ansattmøter.  

Fylkesrådgivermøter: Viktig støtte i forberedelse av årsmøter. Drøfting av felles 

problematikk.   

https://www.kulturskoleradet.no/lokale-sider/agder
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Regnskap/økonomi pr mai 2021/Kommentar årsregnskap 2020 

Kommentarer: 

• Årsregnskap 2020: 

o På styremøte 2. februar ble overskudd oppgitt til 30 566. I ettertid er vedtatt støtte 

kr 20 000 til Ung Klassisk for 2020 utbetalt, slik at endelig overskudd er kr 10 566,- 

• Regnskap 2021: 

o Lite bevegelse siden forrige møte. Kun utlegg rådgiver i underkant av kr 1000,- 

(tlf/abonnementer). 

o Pga koronasituasjonen har det vært liten aktivitet i første kvartal. 

o Inntekt: Støtte fra fylkeskommunen, Stryk på Sørlandet 

o Utgift honorar (fremmede tjenester): Honorar utbetalt SPS pga av avlysninger 

planlagt aktivitet, Beethovenprosjekt. 
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2021.31 Norsk kulturskoleråd Agder på Arendalsuka 2021 
 
Saksdokumenter:   
  
Saksbehandler: Jo Eskild, Rådgiver 
  
Saksutredning:  
Arbeidsgruppe: Martha M. Hansen, rådgiver 
 
Orientering om status ved Martha M. Hansen.  
Det vil bli utarbeidet et skriv til kulturskolene, men bl.a. med en beskrivelse av aktuelle 
arrangementer, der vi oppfordrer kulturskoleledere og lærere til å delta. 
 
Forslag til vedtak: Tas til orientering 
 

2021.32 Orienterings- og infosaker 
Saksdokumenter:   

Saksbehandler:  Leder/rådgiver 
 

Saksutredning: 
 

1. Status, Arbeidsgruppe Regionalt utviklingsarbeid  

Utvalget har gjennomført to møter: 21. april og 5. mai. Neste møte planlagt 26. mai 

Valgt å ta utgangspunkt i fordypningstilbud som samarbeidsområde som utgangspunkt for 

hvordan samarbeid organiseres.  

2. Fagdag Agder 22. oktober: (obs: en uke etter årsmøtekonferansen!) . Orientering om stoa 

for planlegging 

3. Stryk på Sørlandet:  

Videoprosjekt «Galningen» er publisert.  

Plan for 2021/22: Dagseminar 23. oktober. Helgeseminar 11. – 13. februar 2022. 

Endringer i styringsgruppa. 

4. Hovedstyremøte 23.4. og prosess før møte 19. august:  

Kort orientering fra hovedstyremøtet ved Sjur 

Epostsirkulasjon i forhold til innspill til møtet 19. august (i Lillesand under Arendalsuka) 

5. Cutting Edge, forskningskonferanse UiA uke 40, status:  

Kort orientering om status. Hyggelig å melde at Sjur Høgberg er bedt å holde innlegg om 

organisasjonsutvikling på konferansen. 

6. Søknad Talent Sør/Fordypning talent: Orientering om innsendt søknad. 

7. TONO avtalen: Orientering ved Sjur. 

Forslag til vedtak: Tas til orientering 
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Saker til eventuelt 

2021. 
Saksdokumenter:  
Saksbehandler:   

 

Saksutredning: 

 

Forslag til vedtak:  

 


