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Tentativ tidsramme Innhold 

13:00 - 13:10 Velkommen ved styreleder 

13:10 – 13:12 Sak 1 

13:12 – 13:25 Sak 2 

13:25 – 13:45 Sak 3 V/Rut Jorun Rønning 

13:45 – 13:55 Pause 

13:55 – 14:05 Sak 4 

14:05 – 14:10 Sak 5 

14:10 – 14:20 Sak 6 

14:20 – 14:25 Sak 7 

14:25 - 14:30 Styreleders oppsummering 
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2022.01 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
Saksdokumenter:  
 

Innkalling 
Saksliste (side 2) 
 

Saksbehandler:  Hege Ivangen-Hagedal, rådgiver 

 

Saksutredning 

Innkalling med praktiske opplysninger ble sendt ut som kalenderinvitasjon 11. januar 2022, og 

formell innkalling lagt ved kalenderinvitasjonen samme dag.  

 

Forslag til vedtak 

Fylkesstyret godkjenner innkalling og saksliste som framlagt. 
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2022.02 Regionalt nettverksarbeid  

 

  Saksdokumenter:  
 

Vedlegg 1    Møtearkiv Trøndelag, Årsmøteprotokoll 2019  

  Saksbehandler:  Hege Ivangen-Hagedal, rådgiver 
 

Saksutredning 

Årsmøtet 2019 i Trøndelag, vedtok satsingsfelt regionsnettverk. Bakgrunnen for vedtaket var å styrke 

kommunikasjonen med medlemskommunene og skape en arena for kommunikasjon imellom 

Kulturskolerådet nasjonalt og regionene i Trøndelag. Kommunikasjonen skulle ivaretas av fylkesstyret 

og rådgiver med fylkesansvar. Det ble lagt vekt på at regionsnettverkene, 9 stk, skulle ha jevnlige 

møter for å drøfte tema som er viktig for deres daglige virke, erfaringsdeling og møtene kan også 

fungere som kollegaveiledning. Fast møtepunkt med fylkesstyret ble stipulert til 1 gang pr år. 

Regionsnettverkene ved sine ledere oppfordres til å ha møter 1 gang pr. mnd.  

Siden 2019 har det vært endringer i Kulturskolerådets arbeidsmåter og fokusområder. Dette 

resulterer i ett behov for å se på hvordan regionsnettverkene er organisert, kommunikasjonsform og 

målsetningen med ordningen. Behovet for å se på fylkesstyret kontaktflate og at fylkesstyret skal 

være mer synlig over hele fylket er spilt inn fra flere medlemskommuner. Aspekter ved ordninger 

som møteform, møtehyppighet og hvem som deltar sees om hensiktsmessig å revidere, både med 

tanke på tidsbruk og formålsresultat ved ordningen.  

Forslag til vedtak 

Fylkesstyret tar saken til drøfting og …. 

 

  

https://www.kulturskoleradet.no/lokale-sider/trondelag/trondelag-dokumentarkiv/filter
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2022.03 Utviklingsplan 
 
Saksdokumenter:  
 

Møtearkiv Trøndelag - Årsmøteprotokoll 2021  

Saksbehandler:  Hege Ivangen-Hagedal, rådgiver 
 

Saksutredning  

Fra protokoll årsmøtet 26. November 2022: 

 

Basert på Norsk kulturskoleråd Trøndelags årsmøte 2021 vedtak, ber AU om fylkesstyrets innspill til 

videre arbeid med utviklingsplan som skal fungere som styrende dokument for fylkesstyrets arbeid i 

perioden 2022-2023.  

Rut Jorunn Rønning, rådgiver i Norsk kulturskoleråd med hovedansvar for fordypning blir med under 

dette punktet i styremøtet, for å orientere og bistå styret i arbeidet med utarbeidelse av 

utviklingsplaner for fokusområdene fordypning og medvirkning. 

 

Forslag til vedtak 

Fylkesstyret ber AU utarbeide virksomhetsplan og årshjul gjeldene fokusområdene fordypning og 

medvirkning i tråd med fylkesstyrets innspill. 

 

  

https://www.kulturskoleradet.no/lokale-sider/trondelag/trondelag-dokumentarkiv/filter
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2022.04 Hovedstyremøtet  
 
Saksdokumenter:  
 

Hovedstyre møtearkiv, Sakskart 1, 8.-9. februar 2022  

Saksbehandler:  Ingvill Dalseg, Fylkesstyreleder 
 

Saksutredning 

Hovedstyret avholder HS-møte 8. – 9. februar. Fylkesstyreleder orienterer fra sakskartet.  

 

Forslag til vedtak 

Fylkesstyret tar saken til orientering. 

 

 

 

 

 

  

https://www.kulturskoleradet.no/om-oss/organisasjonen/hovedstyret/hovedstyrets-dokumentarkiv/filter
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2023.05 Møtedatoer 2022 
 
Saksdokumenter:  
 

Oversikt møtedatoer fylkesstyremøter, saksutredning denne side  

Saksbehandler:  Hege Ivangen-Hagedal, rådgiver 
 

Saksutredning 

AU-møtet 11.01.22 kommer med følgende forslag til møteplan for fylkesstyret for 2022 

• 2. februar, kl 13:00-14:30 - digitalt    
• 20. april, kl 13:00 – 14:30 – digitalt  
• 31. August, kl X - fysisk, sted og tid bestemmes fylkesstyremøte 2/6  
• 16. November, kl X – fysisk, sted og tid bestemmes fylkesstyremøte 2/6  
• AU møter legges ca. 3 uker før fylkesstyremøte.  
• Rut Jorunn (fordypning) inviteres 2/2  
• Torkel Øien inviteres (medvirkning) 20/4  

 

 

 
 
 

Forslag til vedtak: 
Fylkesstyret tar foreslåtte møtedatoer til fylkesstyremøter til orientering. 
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2022.06 Referatsaker 

 
Saksdokumenter:  
 

Vedlegg 1 rådgivers rapport 1. kvartal 
Vedlegg 2 regnskap pr 13.01.2022 

 

Saksbehandler:   Hege Ivangen-Hagedal 
 

Forslag til vedtak 

Fylkesstyret tar rådgivers rapport og regnskap pr.13.01.22 til orientering. 

 

Vedlegg 1 Rådgivers rapport 1. kvartal 

Politisk arbeid 

Rådgiver er inkludert i det nasjonale arbeidet med utvikling av samisk fag utvikling for kulturskolen. I 

Trøndelag tilbyr Røros kulturskole samisk som fag i kulturskolen (Duetie). Snåsa kulturskole jobber 

med å utvikle samisk fagtilbud. 

Arendalsuka og arrangement Kulturskolerådet skal ha der. 

Strategi Mangfold er i prosessen med å ferdigstilles med frist februar 2022 

 

Drift 

Det har vært jobbet med å utvikle medlemsservice ovenfor medlemskommunene med tanke på å 

møte behovene for framtiden. 

Fagdager/Kulturskoledager er lagt til 10. -11. mars på Scandic Hell. Påmelding åpnet 12. januar. 

Inngått samarbeid med universitetet NORD om faglig innhold. Fokusområder: klasseledelse, 

mangfold, tverrfaglig prosjekt og fagdidaktikk. 

Rådgivers arbeidsoppgaver pr. d.d. er innenfor virksomhetsområdene: Fylkesrådgivning, veiledning, 

merkantilt og politisk arbeid. 

 

Nasjonalt arbeid 

• Utlysning av søkbare midler vedrørende fordypningsprosjekt med midler fra 

Sparebankstiftelsen DNB 

• Riis – prisen – tverrfaglig prosjekt for kreative ungdom i alderen 15 –18 år. 

• 11. Januar samarbeidsmøte med NMF om samarbeidsavtale, mangfold & inkludering og 

framtidens kulturskole 
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• 13. Januar - Interpellasjon fra Kari-Anette Jønnes (H) til kunnskapsminister Tonje Brenna om 

hvilke tiltak ministeren har tenkt å sette i verk for å legge til rette for at alle barn og unge skal 

ha mulighet til å få undervisning på kulturskolen  

• 20. Januar nasjonalt styreseminar 

• 20. Januar –oppstart rekke av webinar gjeldene søkbare 

midler/fordypning/Sparebankstiftelsen DNB 

• 21. -22. April - Lederkonferansen 2022 med fokus på bærekraft i ledelse 

 

 

Vedlegg 2 Økonomisk rapport 1 kvartal 

Status på økonomien er at det brukes midler på styrearbeid og arrangement som ledersamlinger, 

årsmøtet med mer. Det er forventet å bruke budsjettert 85 000,- på Fagdager/Kulturskoledagene, og 

resten hentes inn gjennom deltakeravgift. Det er budsjettert med underskudd d.d. pga alle 

kontrakter er ikke sluttforhandlet. Det er tatt utgangspunkt i DKS sine satser på kr 5151,- 

  

Aktivitet Inntekt Utgift 

Hotell inkl. ekstra rom x 2 

dager 

  133 600,- 

Deltakeravgift 80 x 2 dager 158 400,-   

Budsjettert driftsmidler 85 000,-    

Honorarer torsdag (DKS x 9)   46 359,- 

Honorarer fredag (DKS x 12)   61 812,- 

SUM 243 400 -241 771,- 

Hvis alle honorar er basert på DKS satser a 5151,- er det beregnet ett estimert underskudd -1629,- 
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Regnskap 4. kvartal 2021, foreløpig 
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Kommentar til regnskap 4. kvartal, foreløpig 

Dette er ett foreløpig regnskap som ikke er sluttført. Det ventes inn faktura fra Lederkonferanse 

september 2021, hvor Norsk kulturskoleråd Trøndelag kun har fått tilsendt delfaktura. 

Styrehonorar for avtroppende styret er ikke ajourført pr. d.d. 

Hoveddelen av utgifter i 4. kvartal er brukt til styrehonorar og årsmøte. Under styrehonorar 

sorterer avtalt honoraret for møter, reiseutgifter til styret, samt bespisning/overnatting.   

Post 6820 Trykksaker gjelder 2 x innkjøpt Beach flagg til promotering kr 6272,- 

Post 6720 Konsulenthonorar a kr 8447,- gjelder underholdning til årsmøtet 

Post 7420 Gaver kr 9021,-, budsjettert med 375,-  

Resultatet viser pr 13.01.2021 ett overskudd på 12 845,- 

 

2022.07 Eventuelt 
 
Saksdokumenter:  
 

Ingen innkomne saker meldt inn 

Saksbehandler:   Hege Ivangen-Hagedal 
 

Saksutredning 

Fylkesstyret drøfte innkomne saker under eventuelt 

 

Forslag til vedtak 

Fylkesstyret tar innkomne sake(r) til orientering. 
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