Protokoll
Norsk kulturskoleråd
Oslo og Viken
Styremøte: 2021-04
Tid: 10.09.2021, kl. 09.15 – 13.00
Sted: Oslo kulturskole,
Tøyenbekken 5,
0188 Oslo

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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2021.31 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak
Innkalling og saksliste godkjennes.

2021.32 Godkjenning av protokoll
Vedtak
Protokoll fra forrige styremøte godkjennes.

2021.33 Referatsaker
Vedtak
Referatsakene, herunder rådgivers rapport, økonomirapport og styreleders rapport fra hovedstyret,
tas til orientering.

2021.34 Kontingentmodell
Vedtak
Styret fremmer to saker til årsmøtet, én om justering av kontingentmodell og samsvar mellom
kontingentmodell og driftstilskudd, og én om rådgiverressurs.

2021.35 Årsplan
Vedtak
Styret legger frem sak 6, slik den er presentert i dette sakskartet, for årsmøtet, med følgende unntak:
Følgende avsnitt:
Fylkesstyret har i sitt forslag til prioriterte utviklingsområder 2022-2023 lagt til grunn saker
medlemmene har løftet til fylkesstyret, vedtak på Norsk kulturskoleråd sitt landsting
2020 og resultatet av felles arbeid med stortingsmelding. Innspill fra medlemmene framkommer i
organisasjonens førende dokument, politiske vedtak og vedtatt stortingsmelding.
Erstattes av:
Fylkesstyret har i sitt forslag til prioriterte utviklingsområder 2022-2023 lagt til grunn styrets arbeid
og prioriteringer i perioden 2019-2021, saker medlemmene har løftet til fylkesstyret, vedtak
på Norsk kulturskoleråd sitt landsting 2020 og resultatet av felles arbeid med stortingsmelding.
Innspill fra medlemmene framkommer i organisasjonens førende dokument, politiske vedtak og
vedtatt stortingsmelding.
I tillegg vedtar styret at malen for utviklingsplan tas ut av saken til årsmøtet.
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2021.36 Budsjett for kommende årsmøteperiode
Vedtak
Vedlagte budsjettutkast legges frem som budsjettforslag for årsmøtet. Rådgiver setter i tillegg opp et
budsjett for bruk av egenkapitalmidlene. Disse midlene bør disponeres over to år, med andre ord til
og med 2023. Styreleder avklarer tidsaspektet med sentralleddet.

2021.37 Program ledersamling
Vedtak
Programmet til ledersamling beholdes som det er.
I forbindelse med gjennomgang av saker til behandling i årsmøtet, gjør styret følgende vedtak:
• Sak 1 Konstituering
o Vedtak: Rådgiver og nestleder kommer med forslag og sender forespørsler til
kandidater i sak 1.
• Sak 2 Styrets beretning for siste periode
o Vedtak: Rådgiver lager et utkast. Utkastet drøftes med styreleder og godkjennes av
styret på e-post.
• Sak 4 Saker som legges fram av styret
o Vedtak: 2 saker, se detaljer i sak 2021.34 i denne protokollen.
• Sak 7 Tilleggskontingent
o Vedtak: Styret vil ikke gå inn for tilleggskontingent.

•

Sak 9.3 Medlemmer til valgkomiteen i fylkesavdelingen
o Vedtak: Rådgiver finner et utvalg kandidater. Valgkomiteen bør gjenspeile den
samme mangfoldsbalansen som styresammensetningen skal bygges på (se
vedtektene kapittel 5). Arbeidsutvalget lager forslag til valgkomité, som godkjennes
av styret på e-post.

2021.38 Folkemusikk
Vedtak
Saken tas videre med utgangspunkt i modell fra tidligere nettverk.

2021.39 Eventuelt
Vedtak
Ingen saker

Saksliste

Side 4

