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VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2021 
  

I løpet av de siste årene har Norsk kulturskoleråd vært gjennom en omfattende utvikling. 
Dette har bidratt til at kulturskolen har blitt satt tydelig på det nasjonale kartet. Dette blir 
synliggjort gjennom den tilliten organisasjonen vises, spesielt av Kunnskapsdepartementet. I 
tillegg har samarbeidet og dialogen med KS (kommunesektorens organisasjon) og 
Utdanningsdirektoratet (Udir) blitt satt i system, slik at Kulturskolerådet nå er en viktig og 
naturlig premissleverandør og samtalepartner når det gjelder både kulturskoleutvikling og 
utvikling av barn- og unges oppvekstsvilkår generelt. 
  
Når årsmøtene til fylkesavdelingene nå er i gang er det svært givende å oppleve det arbeidet 
som gjøres rundt i landet. Vi jobber sammen som en helhetlig og fremoverlent organisasjon. 
Dette gjør meg optimistisk i forhold til å utvikle og fremme kulturskolen plass i kommunenes 
tjenesteportefølje, spesielt med blikk på fremtidens kulturskole. 
  
Det er fremdeles en vei å gå til at vi kan si at vi har «Kulturskole for alle», men slik Norsk 
kulturskoleråd tar tak gjennom hele organisasjonen ligger alt til rette for at vi kan komme 
nærmere målet. Med Norsk kulturskoleråds strategi 2032 «Med kulturskolen inn i 
fremtiden» som det sentrale styringsdokumentet skal vi i fellesskap stå på for å løfte 
kulturskolelandet videre. 
Jeg ønske alle lykke til med årsmøtet! 
  
 

 

Direktør 

Norsk kulturskoleråd 
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KJØREPLAN FOR INNLANDETS ÅRSMØTE 2021 
 

 

Klokka Hva Hvem 

Fredag 1. oktober   

09:30 Kaffe og småprat  

10:00 
Velkommen  
  
Hilsen fra styreleder i Norsk kulturskoleråd 

Hamar kulturskole 
 
Helga Pedersen 

10:20 – 12:00 
Årsmøtet starter med innlagte pauser 
Sak 1 – sak 6 

 

12:00 – 12:30 Lunsj  

12:30 – 13:30 Inspirasjonsøkt   Einar Øverenget 

13:30 – 13:45 Pause  

13:45 – 15:00 
Årsmøtet fortsetter 
Sak 6 – sak 9 

 

15:00 Møteslutt   
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DAGSORDEN FOR ÅRSMØTET  
Sak 1 Konstituering: 

1.1 godkjenning av fullmaktene 

1.2 valg av tre representanter til tellekorps 

1.3 valg av to møtedirigenter 

1.4 valg av to referenter 

1.5 godkjenning av innkalling 

1.6 godkjenning av forretningsorden for årsmøtet 

1.7 godkjenning av dagsorden 

1.8 valg av tre representanter til redaksjonskomite 

1.9 valg av to protokollunderskrivere 

Sak 2 Styrets beretning for siste periode 

Sak 3 Revidert regnskap for siste periode 

Sak 4 Saker som legges fram av fylkesstyret 

Sak 5 Innkomne saker 

Sak 6 Årsplan (2022 – 2023) som bygger på strategiplanen vedtatt av landstinget 

Sak 7 Tilleggskontingent 

Sak 8 Budsjett for perioden 

Sak 9 Årsmøtet velger for kommende periode: 

Etter innstilling fra valgkomiteen:  

Sak 9.1 Medlemmer til fylkesstyret:  

Sak 9.1.1 Leder  

Sak 9.1.2 Nestleder  

Sak 9.1.3 Tre styremedlemmer  

Sak 9.1.4 To varamedlemmer  

Sak 9.2 Inntil seks delegater og to vara til landstinget (velges på årsmøtet 2023) 

Sak 9.3 Etter innstilling fra fylkesstyret:  

Sak 9.3 Medlemmer til valgkomiteen i fylkesavdelingen  

Sak 9.3.1 Leder Sak 9.3.2 To medlemmer  

Sak 9.3.3 Ett varamedlem  
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SAK 1 – KONSTITUERING 
 

Til årsmøtet  

1.1. Godkjenning av fullmaktene 
Saksordfører:  

Norsk kulturskoleråds medlemmer i fylket har meldt sine delegater til årsmøtet 2021 i henhold til 

vedtektene. 

Styrets innstilling til årsmøtet:  

Årsmøtet består av i alt 13 delegater med godkjente fullmakter. 

Saksdokument: delegatlisten på neste side. 

 

  

  

https://www.kulturskoleradet.no/om-oss/sentrale-dokument/vedtekter
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DELEGATLISTE

 

  

 

 

 

 

 

Kommune Navn Tittel Delegat nr Observatør nr 

Innlandet Terje Røe Styreleder 01  

Sel Jertru Torsdotter Stallvik Nestleder/kulturskoleleder 02  

Hamar Anette Solberg Styremedlem/kulturskoleleder 03  

Vestre Slidre Gudbrand Heiene Styremedlem/kulturskoleleder 04  

Åmot Stein Halvorsen Styremedlem/Kommunedirektør 05  

Lillehammer Anne-Mette Mauseth Styremedlem/inspektør 06  

Åmot Gunvor Stormoen 

Leder for hovedutvalg oppvekst 

og kultur 07  

Åmot Caroline Rolstad Kulturskoleleder 08  

Gran Anders Blystad Kulturskoleleder 09  

Grue Eva Vermundsberget Kulturskoleleder 10  

Tolga Knut Sagbakken Varaordfører 11  

Tolga Berit Konstad Graftås Kulturskoleleder 12  

Vestre Toten Nina Nedberg Kulturskoleleder 13  

     

     

     

Observatører     

     

     

     

     



      Norsk kulturskoleråd Innlandets årsmøte 1. oktober 2021 
 

 
 Til innholdsfortegnelsen  

9 

 

Til årsmøtet  

1.2. Valg av tre representanter til tellekorps 
Saksordfører:  

Styrets innstilling til årsmøtet:  

1  Eva Vermundsberget, Grue 

2 Anders Blystad, Gran 

 

velges som representanter til tellekorps på årsmøtet. 

 

 

Til årsmøtet  

1.3. Valg av møtedirigent 
Saksordfører:  

 

Styrets innstilling til årsmøtet:  

1  

 

velges som møtedirigenter på årsmøtet. 
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Til årsmøtet  

1.4. Valg av to referenter 
Saksordfører: Møtedirigentene. 

 

Styrets innstilling til årsmøtet:  

1 Elin Kvernmoen, Rådgiver Norsk kulturskoleråd Innlandet 

2 Jertru Stallvik, Sel 

 

velges som referenter på årsmøtet. 

 

 

Til årsmøtet  

1.5. Godkjenning av innkalling 
Saksordfører: Møtedirigentene. 

 

Styrets innstilling til årsmøtet:  

Årsmøtet godkjenner innkallingen. 

 

 

Saksdokument: kopi av innkalling datert 26.05.21, se neste side 
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Kopi av innkallingen: 
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Til årsmøtet  

1.6. Godkjenning av forretningsorden for årsmøtet 
Saksordfører: Møtedirigentene. 

 

Styrets innstilling til årsmøtet:  

Årsmøtet godkjenner forretningsorden. 

 

Saksdokument: se forretningsorden på neste side 
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Forretningsorden 

1. Forhandlingene føres for åpne dører, dersom ikke årsmøtet fatter vedtak om annet. 
Vi viser til Norsk kulturskoleråds vedtekter §3.4.: 
 
Følgende har tale-, forslags- og stemmerett: 
• Godkjente delegater i alle saker. 
• Fylkesstyrets medlemmer i alle saker, unntatt ved behandling av årsberetning og regnskap.  
 
Følgende har tale- og forslagsrett: 
 • Leder av fylkesavdelingens valgkomite under valg. 
 
Følgende har talerett: 
• Fylkesrådgiver, men ikke i forbindelse med valg. 
• Årsmøtet kan gi talerett til hvem det måtte ønske. 
 
Man tegner seg til talerlisten ved å vise nummertegn. Talerne skal tale fra dertil bestemt 
plass i salen. 
 

2. Dirigenten kan med årsmøtets godkjenning fastsette maksimal tid for innlegg.  
Det er anledning til å be om replikk. Replikk er et kort innlegg for å oppklare uklarheter eller 

korrigere misforståelser i siste talers innlegg. Replikk skal avvikles før man går videre på 

talerlisten. Det er ikke anledning til å tegne seg for replikk under replikkordskiftet. 

3. Forslag må leveres dirigenten skriftlig på vedlagte forslagsark. Forslaget må påføres 
saksnummer og undertegnes av forslagsstilleren. 
Forslag som ikke har sammenheng med de på sakslisten oppførte saker, kan ikke behandles. 

Forslag til vedtektene må ha sammenheng med den bestemmelsen som er forslått endret i 

innkallingen. Forslag må varsles til dirigenten før strek settes for å kunne fremmes/trekkes. 

4. Delegasjonsledere kan kreve pause i forhandlingen før strek settes for debatt i en sak eller 
før saken tas opp til avstemning. 
 

5. Alle avstemninger skjer ved håndsopprekking, så sant ikke årsmøtet vedtar noe annet.  
Alle avstemninger avgjøres med simpelt flertall hvis ikke annet er bestemt i gjeldende 

vedtekter. Ved stemmelikhet er forslaget forkastet. Dette gjelder ikke ved valg; se pkt. 6 

Forretningsorden. 

6. Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller hvis noen forlanger det, 
For å bli valgt kreves det mer enn 50 % av avgitte stemmer. Om ingen av kandidatene får 
mer enn 50 % av stemmene, skal det holdes omvalg. Dersom det er flere enn to kandidater, 
går kandidaten med lavest stemmetall ut. Nytt valg blir holdt mellom de kandidatene som 
står igjen. Dette prinsippet følges til bare to kandidater står igjen. Ved nytt valg mellom de to 
kandidatene, er den valgt som får flest stemmer. Ved stemmelikhet i siste valgomgang 
holdes først ett omvalg, og ved ny stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. 
 

7. Ingen delegater må komme inn i eller forlate møtesalen etter at dirigenten har tatt et forslag 
opp til votering, og før dirigenten har erklært saken for avgjort.  

https://www.kulturskoleradet.no/om-oss/sentrale-dokument/vedtekter


      Norsk kulturskoleråd Innlandets årsmøte 1. oktober 2021 
 

 
 Til innholdsfortegnelsen  

14 

Delegater som ønsker å være fraværende i møtetiden, må søke permisjon hos dirigenten. 

Referentene fører alle innvilgede permisjoner i protokollen. 

8. I protokollen føres bare fremsatte forslag, avstemningsresultat og vedtak. 
 

9. Ved digital gjennomføring vil alle detaljer rundt plattform og hvordan møtet gjennomføres i 

praksis, sendes deltakerne i god tid før møtet, i form av en brukerveiledning. 
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Til årsmøtet  

1.7. Godkjenning av dagsorden 
Saksordfører: Møtedirigentene 

 

Styrets innstilling til årsmøtet:  

Årsmøtet godkjenner dagsorden. 

 

Saksdokument: 

Dagsorden, på side 6  

 

 

Til årsmøtet  

1.8. Valg av tre representanter til redaksjonskomité 
Saksordfører: Møtedirigentene. 

 

Styrets innstilling til årsmøtet:  

1 Elin Kvernmoen, rådgiver Norsk kulturskoleråd  

2 Jertru Stallvik, Sel 

3 Stein Halvorsen, Åmot 

 

velges som redaksjonskomité på årsmøtet. 
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Til årsmøtet  

1.9. Valg av to protokollunderskrivere 
Saksordfører: Møtedirigentene. 

 

 

Styrets innstilling til årsmøtet:  

1 Berit Konstad Graftås, Tolga 

2 ….. 

 

 

velges som protokollunderskrivere på årsmøtet. 
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Til årsmøtet  

SAK 2  STYRETS BERETNING FOR SISTE PERIODE 
  Saksordfører: Styreleder Terje Røe 

 

Innledning: 

Styrets beretning for perioden legges med dette frem for årsmøtet.  

 

Styrets innstilling til årsmøtet:  

Årsmøtet godkjenner melding om virksomheten for perioden. 

 

Årsmøtets vedtak: 

 

 

Saksdokumenter:  

Styrets beretning for siste periode, se neste side. 
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Styrets beretning 
 

Styrets beretning 2019 – 2020 
 

Leder Terje Røe, Elverum 

Nestleder Jertru Torsdotter Stallvik, Sel 

Styremedlem Anette Solberg, Hamar 

Styremedlem Gudbrand Silvet Heiene 

Styremedlem Stein Halvorsen, Åmot 

Styremedlem Mali Hauen, Tynset 

Styremedlem Anne-Mette Mauseth, Lillehammer 

Varamedlem Brede Vestby 

Varamedlem Per-Inge Høiberg 

Varamedlem Ragnhild Aashaug 

 

Antall møter i perioden: 

2019: 3 AU- møter og 6 styremøter 

2020: 5 AU-møter og 5 styremøter 

Innlandet deltok på Landstinget 2020 med 5 delegater. 
 

Siden denne perioden har vært preget av mye digital møtevirksomhet og få fysiske møter er det 

naturlig at ikke mye har blitt gjennomført av oppsatte planer. Kulturskolene i kommunene har hatt 

et annet fokus enn de ville hatt under normale omstendigheter. Vi har derfor forsøkt å møte de 

behovene vi tror har vært til stede og tilpasset virksomhetsplanen etter forholdene. 

 

Strategiområde 1: Kulturskolen i samfunnet 

Punkt 1.1.1.1.  
Bidra med relevant kompetanse blant Innlandets kulturskoleeiere og – ansatte på ledersamlinger 
og lignende fora. 
og 
Punkt 1.1.1.2  
Initiere og gjennomføre møter og videreutvikle kontakt med KS i Innlandet 

 

2021 

Forpiloten til prosjektet om Fremtidens kulturskole  
Det ble utarbeidet en rapport i etterkant av dette arbeidet, som er et samarbeid mellom 

Norsk kulturskoleråd og KS.  

Styret i Norsk kulturskoleråd Innlandet ønsket at denne rapporten også skulle nå ut til 

kommunene i fylket og få «fotfeste» der. Prosjektleder Torkel Øien ble kontaktet, hvorpå det 

ble utarbeidet 3 temapakker hvor målet var å gjøre rapporten tilgjengelig og anvendbar. Det 

ble utviklet et enkelt og tilgjengelig materiale, som gjorde at alle regioner og kommuner 
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kunne nyttiggjøre seg materialet i rapporten «På vei mot Fremtidens kulturskole». 

Temapakkene ble fordelt på 3 digitale ledermøter; 

 

1. Hovedfunn i rapporten  

2. Kulturskolen i samfunnet  
3. Kulturskole hele livet  

 

Materialet bestod av presentasjoner, forberedelsesmateriale samt materiale til regionale og 

lokale prosesser. Kulturskolerektorene ble oppfordret til å delta i forarbeidet og delta på 

møtet med en representant fra skoleeier.  

 
Brev til landets ordførere med henvisning til de tre temapakkene. 
Prosjektleder Torkel Øien sendte på vegne av Fremtidens kulturskole et brev til landets 

ordførere med en henvisning til det arbeidet som er gjort i utarbeidelsen av de 3 

temapakkene. Innlandet er å betrakte som et pilotfylke for de 3 temapakkene, som ligger 

offentlig til bruk for andre fylker. 

 

Punkt 1.1.2.2. Følge opp strategi 5.1 Kulturskolen og inkludering samt innarbeide utenforskap som 

del av strategien – jf. Vedtak i Sak LS 2018.06 L. 

2019 

Ledersamling i Oslo 21. – 22. november 2019 på Thon Opera: 

Tema: inkludering, politisk eierskap 

• Kulturskolen i fremtiden v/ Torkel Øien, KS og Norsk kulturskoleråd 

• «Hvordan bli en del av en god budsjettprosess og skrive gode søknader» v/ Stein 
Halvorsen og Mali Hauen  

• Norsk kulturskoleråds politiske plattform v/ Ole Jakob Nedrebø (politisk sekretariat) 

• Forskningsarbeid knyttet til kulturskolevirksomhet v/ Mali Hauen, 
doktorgradsstipendiat 

 
 
Punkt. 1.1.1.4 Være aktive i valgkamper 

2 kronikker fra styret i Norsk kulturskoleråd Innlandet ble utarbeidet av;  

1. Kulturskolen som skapende kraft i kommunene - Stein Halvorsen, styremedlem og 
Kommunedirektør Åmot kommune 

2. Kulturskolen, et område i kommunen som berører mange - Mali Hauen, styremedlem 
og doktorgradsstipendiat, Tynset kommune 
 

Disse ble delt i Innlandets aviser og Norsk kulturskoleråds mange kanaler.  

 

Punkt 1.2.1.1 

a) Synliggjøre styrets arbeid ved å sende ut godkjent protokoll på mail.  

Godkjente protokoller er sendt ut til kommunene på epost. 

 

b) Innhente kommunenes innspill og behov. 

  Ved saker styret har ønsket innspill på, er kommunene forespurt om tilbakemeldinger. 
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2020 

Medlemsservice: 

Digitale ledermøter i oppstarten av pandemien. 

I perioden 26.03 til 27.05 ble det holdt 5 ledermøter på Zoom.  

Målet for møtene var å skape en arena hvor kulturskolelederne kan møtes og dele erfaringer 

og finne felles trøst i felles skjebne. Noen av møtene hadde agenda, andre var åpne. Det var 

stor deltagelse på møtene, noe som tilsa at behovet var stort. Viljen til å dele gode ideer var 

også stor.  

 

1.3.1  Bistå i arbeidet med forankring av rammeplanen som grunnlag for kulturskoleutvikling. 

 Kartlegging angående vedtak av rammeplanen i kommunene pr. 21.10.19: 
• Vedtatt: 23 kommuner 
• Ikke vedtatt: 15 kommuner 
• Usikre / ikke svart: 5 

 
 

Strategiområde 2: Kunst og kulturfaglig utvikling 

Punkt 2.1.1.1. Lage en strategi for det regionale samarbeidet 

 

2021  

Regionalt arbeid i Innlandet  

I oppfølgelsen av de 3 digitale ledermøtene rundt Fremtidens kulturskole, var det et ønske 

om å inspirere de regionale teamene i fylket til å jobbe videre med dette fram mot den 

tradisjonelle ledersamlingen i Oslo i november.  

Vi inviterte til et møte om hvordan vi på best mulig måte kan initiere et regionalt arbeid 

rundt dette temaet.  

 

Til stede på møtet: KS og Norsk kulturskoleråd 

Mål for møtet:  

• Dialog rundt hvordan arbeidet i regionen kan henge sammen og dra nytte av hverandre.  

• Bli enig om noen felles mål – som gjør at vi kan forsterke og utfylle hverandre i arbeidet for 
og med kommunene. Først og fremst i Absolutt og Fremtidens kulturskole – men også 
generelt.  

• Innspill til innhold i eksempelcase, evt. tekst som kan være intro som ulike team kan forme 
relevante case fra. 
 

 
Punkt 2.1.2.4 Arbeide for faglig nettverksbygging mellom kulturskolene, MDD, UH-sektor og andre 

relevante aktører 

Møte DUK Hedmark oktober-2019 (DKS, UKM og kulturskolen) 
o Ekstern gjest: Ungdom og Fritid v/Amund Heggelund 

Erfaringsdeling, bli kjent med hverandres områder 
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Regional samhandling og fordypning musikk: 

• Digitalt møte MDD-linjene i fylket, Innlandet, Oslo og Viken.  
o MDD-linjer 
o UH-sektor 
o Enkelte kulturskoler 

 

Delta på arenaer i fylkeskommunal regi: 

• Innspillsmøte angående regionale midler (september 2020) 

• Innlandskonferansen (februar 2020) 

• Sendt høringsinnspill til Innlandet fylkeskommunes kulturstrategi 2021-2025 (2031)  
 

 

Punkt 2.1.3 Bidra til å gi kulturskolen plass i et helhetlig oppvekstløp 

 Kommunebesøk i Lom/Skjåk kulturskule 

 

Punkt 2.1.3.3 Delta på møter i arbeidsutvalg. Arrangere regionalt UMM. 

Et ble avholdt regionalt UMM 2019 på Lillehammer med deltagere. 
 

 

Strategiområde 3: Kompetanse- og organisasjonsutvikling 

Punkt 3.3.2.1 Utarbeide et system og rutiner for regelmessig egenvurdering 
 Styret har gjennomført styreevaluering 2 ganger, siste gang i form av modellen 
 «Kulturdugnad».  
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Til årsmøtet  

SAK 3  REVIDERT REGNSKAP FOR SISTE PERIODE 
  Saksordfører: Gudbrand Silvet Heiene 

 

Innledning: 

Sentralstyret signerte årsregnskap med revisors beretning for 2019 3. juni 2020.  

Hovedstyret signerte årsregnskap med revisors beretning for 2020. 1. juni 2021.  

 

Kommentarer til regnskapet for 2019:  
Salgsinntekter:  

3101 Tilskudd  350 434,00  398 000,00 Tilskudd fra Norsk kulturskoleråd og fylket 
3105 Deltakeravgifter  55 300,00   0,00 Fra ledersamlingen i Oslo 
Salgsinntekter  405 734,00  398 000,00  

 

Kostnader lokaler: Husleie for kontoret til rådgiver dekkes ikke av fylkesbudsjettet lenger, men det 

nasjonale. Summen i regnskapet består av noe husleierest på kr. 8 400,- fra Disen kulturveksttun, og 

kr. 5000,- fra Hamar Teater til DUK-samlingen oktober-19. 

 

Kontorkostnad: 

6800 Kontorrekvisita  1 381,81  20 000,00 
Det ble ikke kjøpt inn mye til kontoret dette 
året.  

6860 Møter, kurs, 
oppdatering   0,00  211 000,00 Se kommentarer under 

Kontorkostnad  1 381,81  231 000,00  
 

Dette skulle ha vært registrert under 6860 og er ført feil: 

• Ledersamling fra Vulkan (kr. 28 945,- og kr. 42 607,-) Står oppført under 7140 og 7161  

• Årsmøte fra Honne kurs- og konferansehotell (kr. 17 562,-) 

• Strykeseminar med faktura fra Lillehammer kommune kr. 40 000,-  

• avsetning Landsting (kr. 10 000,-) 

Hele 7161 skulle egentlig vært ført her. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      Norsk kulturskoleråd Innlandets årsmøte 1. oktober 2021 
 

 
 Til innholdsfortegnelsen  

23 

Kostnad og godtgjørelse for reiser: 
7100 Km.godtgjørelse,  
oppg.pl.  14 091,56   0,00  
7140 Reise- og 
oppholdskostnader  42 041,37  50 000,00 

Inkluderer ledersamling Vulkan: kr. 28 945,-, 
skulle vært på 6860 

7150 Diettkostnad, 
oppgavepliktig  1 248,10   0,00  

7161 Bespisning  67 295,76   0,00 
Inkluderer ledersamling Vulkan: kr. 42 607,- 
skulle vært på 6860 

Kostnad og godtgjørelse for 
reiser  124 676,79  50 000,00  

 
 

Annen kostnad: 

7700 Prosjekttilskudd  35 139,80   0,00 Faktura fra Lillehammer og strykeseminar 
 

Kommentarer til regnskapet for 2020: 
Salgsinntekter: 

3101 Tilskudd: 

Det er budsjettert med kr. 75 000,- i støtte fra Oppland fylkeskommune og kr. 20 000,- fra Hedmark 

Støtten har gått ut i forbindelse med sammenslåingen til nytt fylke. 

 
Lønnskostnad: Styrehonorar 
Kostnader lokaler: Pga. en fordelingsnøkkel fra økonomistyring sentralt, er vi ikke trukket hele 
husleien. 
 
Kontorkostnad: 
Under denne posten ligger 6860 Møter, kurs oppdatering med en budsjettering på kr. 211 000.  
Det ble ikke avholdt fysiske ledermøter i 2020. 
 
Kostnad og godtgjørelser for reiser: 
Det ble ikke reist mye i 2020 pga. pandemien. 
 

 

Styrets innstilling til årsmøtet:  

Årsmøtet tar revidert regnskap for siste periode til orientering. 

 

Årsmøtets vedtak: 
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Saksdokumenter:  

 

Regnskap for 2019 og 2020 
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Til årsmøtet  

SAK 4  SAKER SOM LEGGES FREM AV STYRET 
  Saksordfører: Jertru Torsdotter Stallvik 

Styret har ingen egne saker til årsmøtet. 
 
 

 

Til årsmøtet  

SAK 5  INNKOMNE SAKER 
Det er ikke kommet inn noen saker fra medlemskommunene. 
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Til årsmøtet  

SAK 6 ÅRSPLAN SOM BYGGER PÅ STRATEGI 2032, VEDTATT AV 

LANDSTINGET 
  Saksordfører: Styreleder Terje Røe 

 

Innledning: Planen gjelder for den kommende 2- årsperioden. 

Bakgrunn for saken: 
Norsk kulturskoleråd er en interesse- og utviklingsorganisasjon som arbeider for å fremme kvalitet i 
opplæringen innen kunst og kultur for barn, unge og voksne med utgangspunkt i de kommunale 
kulturskolene. 
Visjonen «kulturskole for alle» stadfestes i Barne-og ungdomskulturmeldingen vedtatt av Stortinget 
juni 2021. 
Målbildet i strategi 2032, «Et kulturskoletilbud for fremtidens kulturskole av god kvalitet», er en 
beskrivelse av hvordan situasjonen ser ut i fremtiden, og er en utdyping av visjonen. Målbildet vil 
være styrende med hensyn til hvilke mål organisasjonen arbeider mot og hvilke verdier som 
synliggjøres gjennom Norsk kulturskoleråds måte å arbeide på. 
 
Strategi 2032 har fire strategiområder: 

1. Mangfold – Kulturskole i et mangfoldsperspektiv  
2. Bærekraft – Kulturskole i et bærekraftperspektiv 
3. Digitalitet – Kulturskole i et digitalitetsperspektiv 
4. Samskaping – Kulturskole i et samskapingsperspektiv 

 
Den politiske plattformen til Kulturskolerådet er vedtatt av landstinget. Plattformen konkretiserer de 
viktigste områdene som organisasjonen har politiske synspunkt på og målsetninger knyttet til. 
Plattformen vedtas på landstinget og kan justeres av hovedstyret. 
Rammeplan for kulturskolen skal til enhver tid være styrende og grunnleggende for arbeidet i Norsk 
kulturskoleråd. Rammeplanen skal være et dynamisk dokument. Det innebærer at også Norsk 
kulturskoleråds strategiske arbeid som er fundamentert på rammeplanen, må være dynamisk. 
Som nasjonal aktør for kommunene og de kommunale kulturskolene, skal Norsk kulturskoleråd være 
en samhandlingspart med bredt samfunnsengasjement og tydelig profil. 
 
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. 
 

Vedtak fra Hovedstyremøte 3 - 2021 

2021.15 Strategi for det videre arbeidet med Stortingsmeldingen  

Vedtak: Saken legges frem for drøfting i Kulturskolerådets hovedstyre.  

Følgende strategiske prioriteringer anbefales i det videre arbeidet:  

• Det tas politiske initiativ bl.a med utgangspunkt i erfaringer som tidligere er gjort med 

stimuleringsmidler.  
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• Lov og forskrift:  

o Det startes en prosess i forhold til § 9A i opplæringsloven.  

o Det startes en prosess for en tydeliggjøring av kulturskolens lov- og 

forskriftsforankring med bakgrunn i Stortingsmeldingens innhold.  

• Arbeidet med revidering av rammeplanen i tråd med endringene som blir skissert i 

stortingsmeldingen startes i løpet av høsten.  

• En starter arbeidet med digital didaktikk for kulturskole  

• En utvikler veiledersatsingen med henblikk på Fremtidens kulturskole, med vekt på barn og 

unges stemmer, inkludering, medvirkning og samskaping  

• FoU-arbeid setter søkelys på PPU for kulturskolen  

• Fylkesleddene i Norsk kulturskoleråd bes om å gjennomføre drøftinger om regional og 

lokal oppfølging av Meld.St.18 med basis i strategiene som ble drøftet i hovedstyrets sak 

2021.15 

 

 

Styrets innstilling til årsmøtet:  

Norsk kulturskoleråd Innlandets styre presenterer disse punktene som utviklingsområder for 

perioden 2022-2023, og legger opp til debatt. Årsmøtet vedtar hvilke 3 utviklingsområder det nye 

styret skal jobbe etter den neste perioden. 

Årsmøtet står fritt til å velge flere eller færre områder, men styrets forslag er at det blir valgt 3 av 

følgende: 

• I perioden skal styret jobbe for politiske initiativ som kan gjeninnføre ordningen med 
stimuleringsmidler. (Dette punktet er ikke til valg, siden det vil ligge til grunn for politisk 
arbeid) 

• I perioden skal styret jobbe med å styrke kulturskole i planverk og strategier og praktisk 
samarbeid med Fylkeskommunen og fylkeskommunale instanser.  

• I perioden skal styre stimulere til/ legge til rette for interkommunale samarbeid om 
fordypningsprogram  

• I perioden skal styret jobbe videre med å legge til rette for optimalisering av regionale 
samarbeidsformer.  

• I perioden skal styret hjelpe medlemskommunene til å sette ekstra fokus på mulighetene 
som åpnes med digital didaktikk for kulturskole  

• I perioden skal styret jobbe for  styrke kommunale planverk og strategier og øke kunnskapen 
om samskapingsmuligheter på tvers av sektorer.  

• Annet (benkeforslag presentert av forslagsstiller) 

Utviklingsplan og årshjul for perioden utarbeides av det kommende fylkesstyret og gjøres tilgjengelig 

for medlemmene. 

 

Årsmøtets vedtak: 
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Saksdokumenter:  

Utviklingsområder som velges for perioden 2022 – 2023 
Til opplysning: 

I perioden skal styret jobbe for politiske initiativ som kan gjeninnføre ordningen med 

stimuleringsmidler.  

 

Vi legger fram for årsmøtet et forslag om å ta spesielt tak i 3 satsingsområder. Årsmøte står fritt til å 

velge flere eller færre områder, men styrets forslag er at det blir valgt 3 av følgende: 

 

1. I perioden skal styret jobbe med å styrke kulturskole i planverk og strategier og praktisk 
samarbeid med Fylkeskommunen og fylkeskommunale instanser. 

  

2. I perioden skal styret stimulere til/ legge til rette for interkommunale samarbeid om 
fordypningsprogram 

 

3. I perioden skal styret jobbe videre med å legge til rette for optimalisering av regionale 
samarbeidsformer. 

    

4. I perioden skal styret hjelpe medlemskommunene med å sette ekstra fokus på mulighetene 
som åpnes med digital didaktikk for kulturskole 

 

5. I perioden skal styret jobbe for  styrke kommunale planverk og strategier og øke 
kunnskapen om samskapingsmuligheter på tvers av sektorer.  

 

6. Annet (benkeforslag presentert av forslagsstiller) 

 

SAK 7 TILLEGGSKONTINGENT 
    

Til årsmøtet  

Det er ingen forslag til tilleggskontingent.  

 

Styrets innstilling til årsmøtet:  

Årsmøtet tar saken til orientering. 
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SAK 8 BUDSJETT FOR PERIODEN 
  Saksordfører: Stein Halvorsen 

Til årsmøtet  

 Innledning:  

Vedlagt følger budsjett for perioden 2022 – 2023. 

 

Styrets innstilling til årsmøtet:  

Budsjett for perioden 2022-2023 godkjennes av Årsmøtet. 

 

Årsmøtets vedtak: 

 

Saksdokumenter: BUDSJETT 2022-2023 

 

Egenkapital kr. 892 159,- 

Bruk av egenkapitalen: Da fylkesavdelingene Hedmark og Oppland ble slått sammen, hadde hver 

avdeling med seg sin egenkapital inn til Innlandet. I tillegg har det ikke vært brukt mye penger de to 

siste årene, siden det meste har vært på digitale arenaer.  
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Fylkesavdelingene har egen råderett på egenkapitalen ut 2022. Etter dette blir det satt inn i den 

nasjonale balansen. 

Styret i Innlandet ønsker å bruke egenkapitalen på denne måten: 
 

2021 - 2022 2022-2023 (betales ut innen utgangen av 2022) 

Stimuleringsmidler 300000 300000 600000 

Faglig kompetanseheving 145000 145000 290000    
890000     

 

Stimuleringsmidler: Styret Innlandet ønsker bl.a. å styrke den regionale samhandlingen i fylket, 

særlig med tanke på fordypning. Dette kan bli kostbart for kommunene. Derfor ønsker styret å sette 

av en del av egenkapitalen til stimuleringsmidler de kan søke på. 

Faglig kompetanseheving: Pandemien har gjort at det ikke har vært faglige møter på en god stund. 

Det har heller ikke vært avholdt kulturskoledager på lenge.  

Derfor ønsker styret å bruke en del av midlene på å lage gode fagdager for ledere og lærere, samt 

ledersamlinger hvor vi kan leie inn foredragsholdere/kursledere.  
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SAK 9 ÅRSMØTET VELGER FOR KOMMENDE PERIODE 

  

 Etter innstilling fra valgkomiteen:  

Sak 9.1. Medlemmer til fylkesstyret:  

 

Sak 9.1.1. Leder 
 Jertru Torsdotter Stallvik, Sel kommune 

 

Sak 9.1.2. Nestleder 
Stein Halvorsen, Åmot kommune 

  

Sak 9.1.3. Tre styremedlemmer (fem styremedlemmer) 
  Mali Hauen, Tynset kommune 

Gudbrand Silvet Heiene, Vestre Slidre kommune 

Anne Mette Mauseth, Lillehammer kommune 

  Nils Amund Røhne, Stange kommune 

  Nina Nedberg, Vestre Toten kommune 

 

Sak 9.1.4. To varamedlemmer 
  Brede Vestby, Ringebu kommune 

  Ragnhild Aashaug, Tolga kommune 

 

 

Sak 9.2. Inntil seks delegater og to vara til landstinget  
 Saken kommer opp på årsmøtet i 2023 

 

Etter innstilling fra fylkesstyret: 

 

Sak 9.3 Medlemmer til valgkomiteen i fylkesavdelingen 

 
Sak 9.3.1. Leder: 
Terje Røe 

Sak 9.3.2. To medlemmer 
Eva Vermundsberget 
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Sak 9.3.3. Ett varamedlem 
 

 

Saksdokumenter:  
Valgkomiteens innstilling, vedlegg 1 

Presentasjon av kandidatene, vedlegg 2 
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Vedlegg 1: Valgkomitéens innstilling  
 

 

Vedlegg 2: Presentasjon av kandidatene 
 

Jertru Torsdotter Stallvik:  Leder Sel kulturskole, Nestleder i styret perioden 2019 – 2021. 

Stein Halvorsen:   Kommunedirektør Åmot kommune. Styremedlem perioden 2019 – 

2021.  
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Mali Hauen:   Doktorgradsstipendiat og leder Tynset kulturskole (permisjon). 

Styremedlem perioden 2019 – 2021. 

Gudbrand Silvet Heiene:  Leder Vestre Slidre kulturskole, Styremedlem perioden 2019 – 2021.  

Anne Mette Mauseth:  Inspektør Lillehammer kulturskole, Styremedlem perioden 2019 – 

2021.  

Nils Amund Røhne  Ordfører Stange kommune. 

Nina Nedberg   Leder Fyrverkeriet kulturskole (Vestre Toten kommune). 

Ragnhild Aashaug  Kontrollutvalg Fjell IKS, Tidligere Ordfører Tolga kommune. 

Brede Vestby   Inspektør og lærer Ringebu kulturskole.  
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Vedlegg 3: Norsk kulturskoleråds vedtekter  
 

 

 

 

 

VEDTEKTER VEDTATT PÅ LANDSTINGET 2020 

 

KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM  

§ 1.1 Navn  

Organisasjonens navn er Norsk kulturskoleråd. 

§ 1.2 Formål 

Norsk kulturskoleråd er en interesse- og utviklingsorganisasjon som arbeider for å fremme kvalitet i 

opplæringen innen kunst og kultur for barn, unge og voksne med utgangspunkt i de kommunale 

kulturskolene. 

§ 1.3 Organisasjon 

Norsk kulturskoleråd er en landsdekkende organisasjon med landsting, hovedstyre og fylkesstyrer. 

Organisasjonens forretningsadresse er i Trondheim. 

§ 1.4 Organisasjonsform 

Norsk kulturskoleråd er organisert som en forening. 

 

KAPITTEL 2: MEDLEMSKAP 

§ 2.1 Medlemskap 

Norsk kulturskoleråd er en organisasjon hvor alle kommuner og fylkeskommuner har rett til 

medlemskap. 

§ 2.2 Medlemskontingent 

Medlemskontingent fastsettes av landstinget. 
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§ 2.3 Innmelding 

Medlemskap opprettes ved skriftlig innmelding etter politisk vedtak til Norsk kulturskoleråd, og 

gjelder fra det tidspunktet medlemskontingenten er registrert innbetalt.  

 

§ 2.4 Utmelding 

Utmelding meldes skriftlig etter politisk vedtak og gjelder fra utgangen av kalenderåret.  

§ 2.5 Rettigheter 

Alle medlemmer får tilgang til Norsk kulturskoleråds samlede kompetanse og arenaer. 

 

KAPITTEL 3: ORGANISASJONENS ORGANER 

§ 3.1 Landsting 

Landstinget er Norsk kulturskoleråds øverste organ. 

Landsting holdes hvert fjerde år innen utgangen av oktober. 

Landstinget består av delegater fra hovedstyret og valgte delegater fra fylkesavdelingene. 

Hovedstyret bestemmer tid og sted for landstinget. 

§ 3.1.1 Representasjon, rettigheter og voteringer 

Hvert av fylkesavdelingene kan være representert med inntil seks delegater. Disse velges på 

fylkesavdelingene årsmøter. Delegatenes fullmakter vedtas av fylkenes årsmøter og sendes til 

administrasjonen seks uker før landstinget. 

Følgende har tale-, forslags- og stemmerett: 

• Hovedstyrets medlemmer og godkjente delegater. Hovedstyrets medlemmer har ikke 

stemmerett ved behandling av melding om virksomhet og regnskap.  

Følgende har tale- og forslagsrett: 

• Kontrollkomiteens medlemmer. 

• Den nasjonale valgkomiteens leder under valg. 

Følgende har talerett: 

• Direktøren, men ikke i forbindelse med valg. 

• Landstinget kan gi talerett til hvem det måtte ønske. 

Alle vedtak skjer med simpelt flertall med unntak av oppløsning av og vedtektsendringer (hhv. §4.1. 

og §4.2.). 
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Departement, direktorat, KS, medlemmer, samarbeidende organisasjoner og institusjoner kan 

inviteres til landstinget. 

 

§ 3.1.2 Kunngjøring og innkalling 

Kunngjøring om landsting sendes til medlemmene og fylkesavdelingene senest 15. januar det året 

møtet avholdes. Kopi sendes til kulturskolene. 

Saker som fylkesavdelingene ønsker å ta opp på landstinget, skal være hovedstyret i hende senest 

15. april samme år som landstinget holdes. 

Dagsorden og saksdokument sendes delegatene én måned før landstinget.  

Utgifter til reise og opphold dekkes av organisasjonen. 

§ 3.1.3 Saker til behandling 

Sak 1 Konstituering: 

1.1 godkjenning av fullmaktene 

1.2 valg av tre representanter til tellekorps 

1.3 valg av to møtedirigenter 

1.4 valg av to referenter 

1.5 godkjenning av innkalling 

1.6 godkjenning av forretningsorden for landstinget 

1.7 godkjenning av dagsorden 

1.8 valg av tre representanter til redaksjonskomité 

1.9 valg av to protokollunderskrivere 

Sak 2 Kontrollkomiteens melding for siste fireårsperiode. 

Sak 3 Hovedstyrets melding om virksomheten for siste fireårsperiode. 

Sak 4 Hovedstyrets regnskap for siste fireårsperiode. 

Sak 5 Andre saker som legges fram av hovedstyret og/eller medlemmene. 

Sak 6 Medlemskap i andre organisasjoner. 

Sak 7 Medlemskontingent. 

Sak 8 Godtgjøring til styrer, komiteer og utvalg. 

Sak 9    9.1. Politisk plattform 

              9.2. Strategiplan 

              9.3. Økonomiplan  
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Sak 10 Landstinget velger for kommende fireårsperiode: 

Etter innstilling fra valgkomiteen: 

10.1 Medlemmer til hovedstyret 

10.1.1 Leder 

10.1.2 Nestleder 

10.2 Medlemmer i kontrollkomiteen 

10.2.1 Leder 

10.2.2 Nestleder 

10.2.3 Ett medlem 

10.2.4 Ett varamedlem 

Etter innstilling fra hovedstyret: 

10.3.  Medlemmer i valgkomiteen: 

10.3.1 Leder 

10.3.2 Nestleder 

10.3.3 Ett medlem 

10.3.4 Ett varamedlem  

Etter innstilling fra kontrollkomiteen: 

10.4.  Registrert eller statsautorisert revisor 

Alle vedtak gjøres med simpelt flertall. Alle valg foregår skriftlig når det foreligger mer enn ett forslag 

eller når minst én delegat forlanger det. De nyvalgte styre og komiteer tiltrer umiddelbart. 

§ 3.1.4 Ekstraordinært landsting 

Ekstraordinært landsting kan innkalles når hovedstyret finner det nødvendig eller når minst en tredel 

av fylkesavdelingene krever det. Ekstraordinært landsting behandler bare de sakene som det blir 

reist krav om. Alle vedtak blir gjort med simpelt flertall, med unntak av endringer i §4.1. og §4.2. 

Kunngjøring sendes til medlemmene og fylkesavdelingene fire uker før møtet holdes. 

§ 3.2 Hovedstyret 

Hovedstyret er Norsk kulturskoleråds utøvende myndighet mellom landstingene. Det skal lede 

virksomheten og iverksette landstingets vedtak og planer i tråd med organisasjonens formål.  

§3.2.1 Representasjon, rettigheter og voteringer 

Hovedstyret består av leder og nestleder valgt av landstinget, de valgte fylkeslederne samt ett 

medlem valgt av og blant de ansatte.  
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Alle vedtak skjer med simpelt flertall, og hovedstyret er beslutningsdyktig når minst to tredeler av 

medlemmene møter. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. 

Hovedstyret kan velge underutvalg og faglig sammensatte referansegrupper og arbeidsgrupper i 

samsvar med det vedtatte planverket for perioden. 

§ 3.2.2 Hovedstyrets arbeid 

Hovedstyret 

• arbeider aktivt inn mot nasjonale politiske og administrative myndigheter  

• tar initiativ i saker som fremmer kulturskoleeiernes interesser 

• har tilsettings- og arbeidsgiveransvar for direktøren 

• forbereder og innstiller sakene som skal til landstinget 

• utarbeider detaljert årsbudsjett på bakgrunn av landstingets økonomiplan 

• kan inngå avtaler om samarbeid med institusjoner, organisasjoner og myndigheter i inn- og 

utland når dette er nødvendig for å nå mål for virksomheten 

• delegerer oppgaver til arbeidsutvalget (AU), som består av leder, nestleder, en fylkesleder 

og direktør 

• forholder seg til gjeldende vedtekter, instrukser og planverk 

• skal etter valg gjennomføre opplæring i styrearbeid 

• møtes minimum fire ganger årlig, ihht økonomirapportering 

§ 3.3 Kontrollkomite 

Kontrollkomiteen er landstingets kontrollorgan i perioden. Kontrollkomiteen skal på vegne av 

landstinget: 

• kontrollere at landstingets og hovedstyrets møter gjennomføres i tråd med vedtekter og 

reglement samt at lovlige vedtak blir fattet 

• kontrollere at hovedstyrets vedtak og disposisjoner er i samsvar med vedtektene og vedtak 

gjort i landstinget 

• kontrollere fylkesstyrenes protokoller 

• legge fram rapport til hovedstyrets første møte hvert år  

• legge fram rapport til landstinget 

• innstille på registrert eller statsautorisert revisor for Norsk kulturskoleråd til landstinget 

§ 3.4 Fylkesavdelingene 

Norsk kulturskoleråds medlemmer organiseres i fylkesavdelinger som arbeider etter organisasjonens 

vedtekter og formål, og i samsvar med vedtak i landstinget og hovedstyret. 

 

Fylkesavdelingene 

• har navn etter følgende mal: Norsk kulturskoleråd fylkesnavn. Eksempel: Norsk 

kulturskoleråd Nordland 
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• vedtar på sine årsmøter egne budsjett innenfor den økonomiske rammen hovedstyret har 

gitt 

• sitt årsmøte kan også fastsette en tilleggskontingent 

• ledes av et styre på fem valgte representanter og to varamedlemmer 

§ 3.4.1 Fylkesstyrene 

Fylkesstyrene 

• er Norsk kulturskoleråds utøvende myndighet i fylkene mellom årsmøtene, og er 

beslutningsdyktige når minst tre medlemmer er til stede 

• alle vedtak skjer ved simpelt flertall 

o ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme 

• leder virksomheten i fylkeslagene og setter i verk organisasjonenes planverk i samarbeid 

med administrasjonen. Arbeidet tar utgangspunkt i eget fylke, samtidig som effekten skal 

være med og forsterke det nasjonale arbeidet 

• arbeider aktivt inn mot politiske og administrative myndigheter i fylkene 

• tar initiativ i saker som fremmer kulturskoleeiernes interesser i deres fylke 

• kan fremme saker til hovedstyret via administrasjonen 

• forholder seg til gjeldende vedtekter, instrukser og planverk 

• deltar med styreleder – eventuelt annen representant fra fylkesstyret – ved tilsetting av 

fylkesrådgiver 

• kan inngå avtaler om samarbeid med institusjoner, organisasjoner og myndigheter i inn- og 

utland når dette er nødvendig for å nå mål for virksomheten 

• delegerer oppgaver til arbeidsutvalget (AU), som består av lederen, nestlederen og 

fylkesrådgiveren 

• kan velge underutvalg og faglig sammensatte referansegrupper og arbeidsgrupper i samsvar 

med det vedtatte planverk for perioden 

• skal etter valg gjennomføre opplæring i styrearbeid 

Fylkesstyrets leder er også fast medlem i hovedstyret. Fylkesstyret er ansvarlig for å sende vara om 

leder ikke kan møte. 

Om en fylkesavdeling ønsker å avvike fra noe punkt i §3.4, må dette legges fram for, og godkjennes 

av hovedstyret i Norsk kulturskoleråd. 

§ 3.4.2 Årsmøte i fylkesavdelingene 

Årsmøtet er fylkesavdelingenes øverste myndighet. Det består av delegater fra medlemmene i 

fylket. Årsmøtet holdes annet hvert år i oddetallsår, i perioden oktober/november – dersom særlige 

forhold ikke tilsier noe annet. Styret bestemmer tid og sted for årsmøtet.  

§ 3.4.3 Representasjon, rettigheter og voteringer 

Medlemmene oppnevner inntil fire delegater med godkjente fullmakter til årsmøtet. Minst en av 

disse bør være folkevalgt representant. 

Følgende har tale-, forslags- og stemmerett: 
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• Godkjente delegater i alle saker. 

• Fylkesstyrets medlemmer i alle saker, unntatt ved behandling av årsberetning og regnskap.  

Følgende har tale- og forslagsrett: 

• Leder av fylkesavdelingens valgkomite under valg. 

Følgende har talerett: 

• Fylkesrådgiver, men ikke i forbindelse med valg. 

• Årsmøtet kan gi talerett til hvem det måtte ønske. 

Alle vedtak skjer med simpelt flertall. 

Fylkespolitiske og -administrative myndigheter, samarbeidende organisasjoner og institusjoner 

inviteres til årsmøtet. 

§ 3.4.4 Kunngjøring og innkalling 

Kunngjøring om ordinært fylkesårsmøte sendes til medlemmene tre måneder før møtet blir holdt. 

Kopi sendes til kulturskolene. 

Saker som medlemmene ønsker å ta opp på fylkesårsmøtet, skal være fylkesstyret i hende senest to 

måneder før møtet. 

Dagsorden og saksdokumenter sendes delegatene to uker før årsmøtet.  

Medlemmene dekker selv utgiftene til sine delegaters og observatørers deltaking på årsmøtet.  

§ 3.4.5 Saker til behandling 

Sak 1 Konstituering 

1.1 godkjenning av fullmaktene 

1.2 valg av tre representanter til tellekorps 

1.3 valg av to møtedirigenter 

1.4 valg av to referenter 

1.5 godkjenning av innkalling 

1.6 godkjenning av forretningsorden for årsmøtet 

1.7 godkjenning av dagsorden 

1.8 valg av tre representanter til redaksjonskomité 

1.9 valg av to protokollunderskrivere  

Sak 2 Styrets beretning for siste periode 

Sak 3 Revidert regnskap for siste periode 

Sak 4 Saker som legges fram av styret 
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Sak 5 Innkomne saker 

Sak 6 Årsplan som bygger på strategiplanen vedtatt av landstinget 

Sak 7 Tilleggskontingent 

Sak 8 Budsjett for perioden 

Sak 9 Årsmøtet velger for kommende periode: 

Etter innstilling fra valgkomiteen: 

Sak 9.1 Medlemmer til fylkesstyret: 

Sak 9.1.1 Leder 

Sak 9.1.2 Nestleder 

Sak 9.1.3 Tre styremedlemmer 

Sak 9.1.4 To varamedlemmer 

Sak 9.2 Inntil seks delegater og to vara til landstinget 

 Sak 9.3 Etter innstilling fra fylkesstyret: 

Sak 9.3 Medlemmer til valgkomiteen i fylkesavdelingen 

Sak 9.3.1 Leder 

Sak 9.3.2 To medlemmer 

Sak 9.3.3 Ett varamedlem 

 

Alle vedtak på årsmøtet blir gjort med simpelt flertall. Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger 

mer enn ett forslag eller hvis minst én delegat forlanger det. Nyvalgt styre tiltrer umiddelbart. 

Valgkomiteen arbeider etter de retningslinjene som landstinget har vedtatt.  

 

§ 3.4.6 Ekstraordinært årsmøte 

Ekstraordinært fylkesårsmøte kan innkalles når fylkesstyret finner det nødvendig eller når minst en 

tredel av medlemmene krever det. Ekstraordinært fylkesårsmøte behandler bare de sakene som det 

blir reist krav om. Alle vedtak blir gjort med simpelt flertall. Kunngjøring sendes til medlemmene fire 

uker før møtet holdes. 

§ 3.5 Administrasjon 

Norsk kulturskoleråds administrasjon ledes av direktøren, som tilsettes av hovedstyret jf. §3.2.2. 

Norsk kulturskoleråd driftes av en felles administrasjon. Administrasjonen ivaretar den daglige 

driften av organisasjonen og setter i verk de sakene som landstinget og hovedstyret vedtar. 

Administrasjonen kan også ta initiativ i andre saker som fremmer Norsk kulturskoleråds virksomhet. 
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Ansatte i Norsk kulturskoleråd kan ikke inneha politiske verv i organisasjonen, med unntak av 

ansattes representant og dennes vara i hovedstyret. 

Alle ansatte i organisasjonen skal ha stillingsinstruks. 

 

KAPITTEL 4: OPPLØSNING OG ENDRING AV VEDTEKTER 

§ 4.1 Oppløsning 

Forslag om oppløsning av Norsk kulturskoleråd må behandles som sak på ordinært landsting samt et 

etterfølgende ekstraordinært landsting, eller to ekstraordinære landsting. Det må være minst seks 

måneder mellom landstingene. Forslaget må fremsettes for hovedstyret senest seks måneder før 

landstinget, som senest fem måneder før landstinget sørger for at kulturskolerådets medlemmer blir 

informert om forslaget. Beslutning om oppløsning av Norsk kulturskoleråd må fattes med minst to 

tredels flertall i begge møtene. 

§ 4.1.1 Fordeling av verdier 

Eventuelle verdier ved oppløsning skal gå tilbake til medlemmene etter en fordelingsnøkkel som er 

basert på den medlemskontingenten som medlemmene har betalt til Norsk kulturskoleråd siste året. 

§ 4.2 Vedtektsendringer 

Forslag til vedtektsendring behandles som sak i ordinært eller ekstraordinært landstinget. Endringer 

vedtas med minimum to tredjedels flertall. 

KAPITTEL 5: REGLEMENT FOR VALGKOMITE FOR LANDSTING OG 

FYLKESAVDELINGENE 

1. Valgkomiteen skal fremme forslag for landstinget/fylkesårsmøtet på kandidater til alle verv, 

unntatt kandidater til valgkomite, i samsvar med vedtektene (se §3.1.3 punkt 10.1 og 10.2, og §.3.4.5 

punkt 9.1 og 9.2). 

2. Lederen innkaller til møter i så god tid før landstinget/fylkesårsmøtet at innstillingen sammen med 

en presentasjon av kandidatene sendes ut sammen med møtedokumentene. Valgkomiteen må 

likevel få mulighet til å arbeide helt fram til landstinget hvis det er nødvendig. Det føres protokoll fra 

komiteens møter. 

3. Som et grunnlag for arbeidet sitt skal valgkomiteen få seg forelagt en oversikt over hvilke 

representanter som er på valg. Valgkomiteen skal ha kjennskap til bestemmelsene i vedtektene som 

gjelder valg. Dette er administrasjonens ansvar (se også punkt syv). 

4. Valgkomiteen skal fremme forslag på kandidater i samsvar med vedtektene og undersøke om 

kandidatene er villige til å motta tillitsverv. Valgkomiteen har rett og plikt til å skaffe seg informasjon 

om hvilke kvalifikasjoner som er ønskelige for kandidater til ulike verv. Det er en ambisjon å få 

folkevalgte kandidater fra skoleeierne. Komiteen skal i sitt forarbeid henvende seg til 

fylkesavdelingene/medlemmene, slik at disse får anledning til å fremme forslag på aktuelle 
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kandidater. Valgkomiteen informerer tilbake om hvilke kandidater som er foreslått og hvem som har 

foreslått dem.  

5. I sin endelige innstilling skal valgkomiteen fremme et forslag til kandidater som på best mulig 

måte ivaretar følgende på en måte som er ønskelig i en organisasjon som Norsk kulturskoleråd: 

• Geografi 

• Kjønnsfordeling 

• Kompetanse 

• Nettverk 

• Alderssammensetning 

• Kontinuitet kontra utskifting 

6. Valgkomiteen møter på landstinget/fylkesårsmøtet og legger fram innstillingen sin.  

7. Valgkomiteen for hovedstyret bistår de fylkesvise valgkomiteene med oppstart av sitt arbeid, 

sammen med administrasjonen. 
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Vedlegg 4: Strategi 2032  
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Vedlegg 5: Mal for forslag som stilles i møtet 
 

 
 

Årsmøter 2021 

 

Forslag til årsmøtet leveres møtedirigentene skriftlig eller på mail / minnepinne. 

Navn på forslagsstilleren og kommune: __________________________________________________ 

Forslaget gjelder sak nr.__________________evt. henvisning:________________________________ 

Forslaget lyder: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underskrift: 

 

 


