Protokoll
Norsk kulturskoleråd
Oslo og Viken
Styremøte: 2021-03
Tid: 25.06.2021, kl. 10.15 – 14.00
Sted: Hølen, Vestby kommune

Styret, Norsk kulturskoleråd Oslo og Viken:
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Ole Thomas Evensen
Eli Engstad Risa
Anine Skou
Arild Rønsen
Erlend Tynning Larsen
Espen Rønneberg-Giertsen
Åsmund Tvinnereim

1. varamedlem
2. varamedlem

Birgitte Magnus
Øyvind Lunde

Fra administrasjonen:
Rådgiver

Jens Nyland

Forfall: Anine Skou, Birgitte Magnus
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Forsidebilde: Årets 50 Drømmestipendmottakere
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2021.24 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak
Innkalling og saksliste godkjennes.

2021.25 Godkjenning av protokoll
Vedtak
Protokoll godkjennes.

2021.26 Referatsaker
Vedtak
Arbeidsutvalget starter arbeidet med en sak om ny modell for kontingent og fordelingsnøkkel til
årsmøtet, og styret ber arbeidsutvalget komme med konkrete forslag til ny modell til neste
styremøte. Øvrige referatsaker tas til orientering.

2021.27 Strategi fordypning
Vedtak
Norsk kulturskoleråd Oslo og Viken vil understreke og fremheve følgende innspill til strategi om
fordypning. Innspillene oversendes rette instanser i Norsk kulturskoleråd.
•

Kulturskolerådet bør jobbe for å få fylkeskommunene på banen; tematikken må løftes opp
over det interkommunale, og inn på fylkesnivå.

•

Det er behov for lokal tilpasning; kommunene bør få et handlingsrom.

•

Det er behov for en bedre koordinert innsats, og mer dialog mellom UH-feltet,
fylkeskommuner og kommuner.

•

Elevreisen bør være i fokus.

2021.28 Lederkonferanse og årsmøte
Vedtak
Styret har diskutert prising og har kommet til at en subsidiert full pakke bør koste omkring 2500
kroner. Styret gir rådgiver mandat til å finregne på summene, og gjøre hensiktsmessige justeringer i
den totale prisstrukturen.
De subsidierte prisene gjelder for én delegat pr. medlemskommune.
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2021.29 Prosjekt Mangfold
Vedtak
Det skal lages en prosjektplan for prosjektet. Det er ønskelig at satsingen rigges i samarbeid med
ressurspersoner innenfor FoU og mangfoldstenkning i Norsk kulturskoleråd. Fylkesavdelingen
forespør også en sammenfatning av det eksisterende kunnskapsgrunnlaget knyttet til kulturskole og
mangfold fra FoU-avdelingen i Norsk kulturskoleråd.

2021.30 Eventuelt
Vedtak
Skisse for folkemusikknettverk legges frem på neste styremøte.
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