Norsk kulturskoleråd
Rogaland

Fylkesstyremøte 2021-04
Tirsdag 1. juni 2021 kl. 10.00-14.00
Digitalt møte på Teams

Sakliste
2021.29 Godkjenning av innkalling og sakliste
Vedtak:
Styret godkjenner saken.

2021.30 Godkjenning av protokoll
Vedtak:
Styret godkjenner saken.

2021.31 Referatsaker
Vedtak
Styret tar saken til orientering.

2021.32 Årsmøte og Årskonferanse 2021
Vedtak:
A) Styret vedtar hovedparolen for Årsmøtekonferansen
«Sammen for barn og unge. Samskapingskultur i Rogaland – finnes det?»
Styret delegerer til AU å legge det faglige innholdet utfra skissen og innspill som fremkom i
møtet. Det utarbeidete programmet presenteres i første styremøte etter sommeren.
B) Det reserveres rom (50 enkeltrom innen avbestillingsfristen) for overnatting, og konferanse
og bespisning ift behov på Scandic Maritim. Det etterspørres frist fra hotellet.
C) Fastsatt konferanseavgift er satt til en noe lavere pris enn reell pris, det tas heller ikke betalt
for kostnader til innledere og bidragsytere.
3000 for full pakke begge dager
625 for dagpakke en dag
Alle styremedlemmer går gratis

2021.33 Nasjonal dansekonferanse i Rogaland
Vedtak
Styret godkjenner saken.
Pga planleggingstiden er det ikke realistisk å legge konferansen tidligere enn høsten 2022.
Styret delegerer til AU (Camilla og Rønnaug) å lede arbeidet med utvalg.

2021.34 Ledersamling 10. september
Hovedtema er FORDYPNING
Rut Jorunn Rønning inviteres til samlingen for å presentere NKRs strategi for fordypning.
Arbeidsgruppa for regional samhandling omkring fordypning og talent presenterer sitt arbeid.
Andre punkter kan være
Kirsten: Teater/drama, Haugesund, Tysvær og Karmøy
Camilla: Talentutvikling på dans i Stavanger kommune. Ordninger som fungerer og utfordringer
Nasjonal konferanse i dans.
Toril/Marianne: FOTA: Sandnes talentutvikling i visuelle kunstfag samt nytt tilbud fordypning i
musikk.
Andre bidrag
GSI
Faste poster
Vedtak
Styret vedtar saken og arbeider fram ledersamlingen pr mail innen utgangen av juni.
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2021.35 Kurs for kulturskolesektoren ved Skolemøtet 12. november
Vedtak:
I 2021 legges kursene under paraplyen Skolemøtet 12. november, med undertittel
«Kulturskolemøtet». Fylkeslaget ønsker at tilbudet til kulturskolelærere skal være større enn de siste
årene, og ser for seg å finansiere to ekstra selv. Det er også ønsket å ha nettverksmøter etter disiplin
på denne dagen. Det tas ny kontakt med Skolemøtet, for å ta opp tråden.
Målsetning at kurspakken skal gi noe til alle de store fagene i kulturskolen.
AU vil, i samarbeide med resten av styret, sette programmet etter fornyet kontakt med Skolemøtet i
Rogaland.

2021.36 Eventuelt
Pga at det ikke har vært noen utgifter til lunsj/bespisning etc. på styremedlemmer pga korona,
vedtok styret at alle styremedlemmer, vara og rådgiver skal få tilsendt en pakke fra Gourmetkurven.
Total pris begrenset oppad til 12.000 kr-

Neste styremøte er 7. september

Rønnaug R. Bakke, sekretær
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