PROTOKOLL
Norsk kulturskoleråd Rogaland
Fylkesstyremøte 2021-05
Tirsdag 7. september 2021 kl. 10.00-14.00
SANDVIGÅ 7, Stavanger (Rogaland musikkråd)
Møtt: Kirsten J. Steffensen, Hans Widerøe, Camilla Nordhagen, Anders Berglund.
Forfall: Ragnvald Wernøe. Ingen vara kunne stille

2021.37 Godkjenning av innkalling og sakliste
Vedtak
Styret godkjenner saken.

2021.38 Godkjenning av protokoll
Vedtak
Styret godkjenner saken.

2021.39 Referatsaker
Vedtak
Styret tar saken til orientering.

2021.40 Årsmøte og Årskonferanse 2021
Påmeldingsfrist er 1. oktober. Rådgiver purrer på påmelding og gjøre et informasjonsarbeid overfor
kulturskoleeierne om utnevning av delegater.
Konferansefasiliteter og 50 rom er reservert Hotell Maritim Haugesund.
Årsmøtekonferansen- programmet behandles videre i AU, og bidragsytere kontaktes.

Vedtak:
*Foreløpig tenker man følgende stikkord til satsingsområder i Rogaland:
Mangfold og inkludering
Fordypning
Kulturskolen og barn og unges kultur i kommunale og fylkeskommunale planer
Regional samhandling
Dans
*Styret setter et snarlig møte med AU, rådgiver og rådgiver i Vestland, Kristin Geiring, for arbeid med
årsplan.
*AU møtes for konkretisering av programmet til årsmøtekonferansen
*AU jobber med navn til ny valgkomité for neste periode.

2021.41 Ledersamling 10. september
Viktig å informere om årskonferansen og årsmøtet; påmelding og delegatfullmakter osv.
Rådgiver holder kontakt med Rut Jorunn Rønning.
Vedtak:
Fylkesstyret tar saken til etterretning

2021.42 Støtte til bespisning ved året regionale UMM
Vedtak
Styret innvilger søknaden om støtte til varm mat til deltakerne i UMM 14. november

2021.43 Skolemøtet 12. november avlyst
Vedtak:
Styret tar saken til etterretning.
På grunn av den usikre smittesituasjonen og det avlyste fellesarrangementet, vedtar styret å utsette
også de kulturskolerettede kursene. Avlysning sendes til alle kulturskoler straks.
Styret viderefører tanken og ønsket om kulturskoledager og nettverksmøter i Rogaland, samt
koordinering med store arrangementer regionalt og nasjonalt, for 2022.

Sakliste

Side 2

2021.45 Nasjonal dansekonferanse
Vi er avhengige av å få satt en dato med UiS snarest, høsten 2022. Samkjøre med noen foreslåtte
datoer fra konserthuset, da de skal/kan ta imot danseforestillinger.
Konkrete datoer og rammer for øvrig må settes asap.
Rønnaug og Camilla har hatt et møte med Rut Jorunn Rønning, og har tanker om navn til å invitere til
å delta i et programråd.
Vedtak
Styret tar saken til orientering

2021.45 Eventuelt
Ønsker om å variere dager med ledersamlinger på flere dager.

Neste styremøte er tirsdag 19. oktober kl. 10.00-14.00. NB 4 timer.
Referent Rønnaug R. Bakke
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