Protokoll
Norsk kulturskoleråd
Oslo og Viken
Styremøte: 2021-05
Tid: 19.11.2021, kl. 09.00 – 13.00
Sted: Sentralen
Øvre Slottsgate 3
0157 Oslo

Styret, Norsk kulturskoleråd Oslo og Viken:
Leder
Nestleder

Ole Thomas Evensen
Ingun Elvhaug

Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Erlend Tynning Larsen
Hannah Kvam
Tove Hofstad

1. varamedlem
2. varamedlem

Arild Rønsen
Espen Rønneberg-Giertsen

Fra administrasjonen:
Rådgiver

Jens Nyland

Forfall: Erlend Tynning Larsen
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2021.40 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

2021.41 Godkjenning av protokoll
Vedtak:
Protokoll fra styremøte 2021.04 godkjennes.

2021.42 Referatsaker
Vedtak:
Referatsakene, herunder rådgivers rapport og økonomirapport, tas til orientering.

2021.43 Oppstart - nytt styre
Vedtak:
Styret tar presentasjoner og gjennomganger til orientering.

2021.44 Utviklingsområdene
Vedtak:
Styremedlem Hannah Kvam og rådgiver Jens Nyland jobber med konkrete forslag til oppstart
av mangfoldsprosjektet, og Rådgiver Jens Nyland legger frem sak om de tre andre
utviklingsområdene - med fokus på status i organisasjonen og mulighetsrom. Sakene legges
frem på styreseminaret, som utgangspunkt for styrets videre arbeid. Styret ber
arbeidsutvalget om å vurdere å invitere inn ressurspersoner for de ulike utviklingsområdene
til styreseminaret, dersom det skulle vise seg hensiktsmessig.

2021.45 Styreseminar
Vedtak:
Fylkesavdelingen gjennomfører et styreseminar 27. og 28. januar 2022. Styremøte 1 - 2022
gjennomføres i forbindelse med seminaret. Varamedlem Espen Rønneberg-Giertsen og
Rådgiver Jens Nyland jobber videre med booking. Arbeidsutvalget legger en plan for
seminarets innhold.
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2021.46 Lokalt engasjement
Vedtak:
• Det settes opp fysisk ledersamling i uke 42, 2022. Innhold på ledersamlingen drøftes
på styreseminaret.
• Styret kontakter ledernettverkene og stiller seg til disposisjon for deltakelse på møter
i ledernettverkene i regionen. Innhold og plan for dette legges i arbeidsutvalget.
• Det skal legges en plan for å komme i kontakt med kommuner som ikke deltar i
nettverk. Styret vurderer å invitere disse til egne møter.
• Rådgiver Jens Nyland tar kontakt med koordinatorer for fagnettverkene og avklarer
status og interesse for videre engasjement. Fagnettverk for folkemusikk følges opp av
varamedlem Arild Rønsen og rådgiver Jens Nyland.
Det jobbes videre med lokalt engasjement på styreseminaret.

2021.47 Styrearbeidet videre
Vedtak:
Styret vedtar forelagte møteplan, med muligheter for hensiktsmessige revideringer dersom
organisasjonens øvrige møtestruktur skulle tilsi det. Styret holder på fredag som møtedag og
09:00 – 13:00 som møtetidspunkt. Ettersom det er 4 møtepunkter i året, ønsker styret
fortrinnsvis fysiske møter.
Varamedlemmer møter fast til møter, og styret vedtar også at Arild Rønsen er 1. vara og
Espen Rønneberg-Giersten 2. vara.
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2021.48 Eventuelt
Ingen saker.
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