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2022.09 Godkjenning av innkalling og sakskart               

 
Saksdokumenter: Sakskart på side 2 

 
 

Saksbehandler:  
Knut Øverland 

 

 

Forslag til vedtak: 

Innkalling og sakskart godkjennes. 

Saksutredning: 

Innkallinga og sakskartet er ikke utsendt ihht vedtektene og møteplanen pga sykdom.  

 

Fra administrasjonen møter:  

Knut Øverland 

2022.10 Referatsaker 
 
Saksdokumenter:  
Dette dokumentet og sakspapirer til Hovedstyremøte 2/2022 
 
Saksbehandler: 

Knut Øverland/Morten Hagevik 

Forslag til vedtak: 

Styreleder Morten Hagevik tar med seg styrets vurderinger av Hovedstyresakene med til møte i 

Hovedstyret den 4. mai 2022. 

Saker: 

Sakspapirer til Hovedstyremøte 2/2022 

Saksutredning:  

Det vises til utsendte sakspapirer til Hovedstyremøte 2/2022. Møtet gjennomføres på Gardermoen 

onsdag 4. mai kl 09-13. 

Følgende saker er satt opp 

- Økonomirapport pr 1. kvartal 2022 

- Direktørens rapport 

- Kulturskolen som verktøy for økt sosial bærekraft 

- Strategi for mangfold, inkludering og innenforskap 

- Kulturskolerådets forhold til Fritidserklæringen 

- Innspill til partienes programmer, valg 2023 

- Orienteringer: 

https://drive.google.com/file/d/1sVzLXlidL6NftsyUqhE1z0I0qt4kKnQa/view?usp=sharing
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o Møte med Fylkesbenkene på Stortinget 

o AMUs årsrapport 2021 

o Arendalsuka 2022. 

Styreleder Morten Hagevik deltar på Hovedstyremøtet, og styret i Vestfold/Telemark bes gjøre seg 

kjent med sakspapirene og komme med innspill, spørsmål, kommentarer og vurderinger av de ulike 

sakene til Hovedstyremøtet. 

2022.11 Medlemspleie/-oppfølging  
 
Saksdokumenter: 
Dette dokumentet. 
 

 
 

Saksbehandler:   
Morten Hagevik 
 
Forslag til vedtak: 
AU jobber videre med medlemspleiesaken i tråd med styrets diskusjoner. 
 
Saksutredning: 
Norsk kulturskoleråd Vestfold og Telemark har i dag 21 medlemskommuner. I våre kommuner er det 
en svært stor variasjon av kulturskoler: Fra de største til de minste på elevtall, antall ansatte, ulik 
økonomi og ikke minst ulike handlingsprogram. 
 
Kulturskolene har også ulike behov for faglig og kulturpolitisk støtte, og det er viktig at Norsk 
kulturskoleråd Vestfold og Telemark finner et riktig nivå på medlemspleien som er håndterbar for vår 
administrasjon og styre. 
 
Siden årsmøtet i fjor høst, har det vært liten dialog med medlemmene utover den individuelle 
bistand som vår rådgiver har gitt til enkeltkulturskoler i aktuelle saker. Dette anbefales nå å forbedre, 
av flere årsaker: 

- behov for at nytteverdien av medlemskapet blir tydeligere for våre medlemmer 
- behov for at styret/administrasjon får bedre kunnskap om hvilken kompetanse og kunnskap 

våre medlemmer etterspør 
- behov for at vi som organisasjon informerer bedre om aktuelle saker i vår region 
- behov for at vi legger til rette for samhandlings- og informasjonsarenaer mellom kulturskoler 

i vår region 
 
Det anbefales derfor at det utarbeides en kort informasjonsstrategi for fylkeskulturskolerådet. Denne 
vil omhandle mål, innhold, tidsrammer og ressursbruk i egen organisasjon. Skisse til en slik 
informasjonsstrategi legges frem på møtet. 
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2022.12 Operasjonalisering av utviklingsplan for 2022-2023   
 
Saksdokumenter:  
Dette dokumentet, styrets og rådgivers arbeidsplan og utviklingsplanen. 
 
Saksbehandler: 
Knut Øverland 
 
Forslag til vedtak: 
Styret vedtar den fremlagte arbeidsplanen for styret og rådgiver. 
 
Saksutredning: 
AU anser at alle utviklingsområdene, målene, delmålene og tiltakene som er skissert i 
utviklingsplanen for 2022-2023 er gjennomførbare og krever slik sett ikke prioritering utover det 
tidsmessige.  
AU ønsker at styrets kompetanse bidrar operativt inn i arbeidet med utviklingsplanen og legger 
derfor frem en plan for hvordan styret og rådgiver sammen kan arbeide med gjennomføring av 
denne. 

2022.13 Høstkonferanse i Vestfold og Telemark   
 
Saksbehandler: 
Knut Øverland 
 
Forslag til vedtak: 
Styret delegerer til AU å utarbeide en konkret skisse til målgruppe, mål, innhold og gjennomføring til 
styremøtet i juni på basis av innspillene som kom frem i dagens styremøte.  
 
Saksutredning: 
Styret vedtok på forrige styremøte årshjul for Norsk kulturskoleråd Vestfold og Telemark der en 
høstkonferanse er planlagt gjennomført i september 2022. Målgruppen er tenkt å være 
kulturskoleledere og kulturskoleeiere. Foreløpige forslag til tema basert på utviklingsplanen: 
* Mangfold  
   - rekruttering 
   - samarbeid kulturskole/grunnskole/SFO 
* Fordypning 
* Synliggjøring  
   - innspill om kulturskolen inn i de politiske partienes  
     programmer 
 
AU anser at det er et behov for å prioritere, spisse og utdype tematikken og ønsker styrets innspill på 
dette. 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1LVS5Ah_6uoWQD1Uj_t55kK_-qh_auihk/edit?usp=sharing&ouid=109889004121443526075&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1aASYyYWINkO5COdspf9eS2pywa2sAsDV/edit?usp=sharing&ouid=109889004121443526075&rtpof=true&sd=true
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2022.14 Orienteringer 
 

Saksdokumenter: Dette dokumentet. 
 

Saksbehandler(e) 
Morten Hagevik og Knut Øverland 

 
Saker 
* Rapport fra møtet med stortingsbenken for Telemark  
* Rapport fra arbeidet med søknader til Inkluderende kulturskoler 
* Status arbeidet med nytt talentutviklingsprosjekt i samarbeid med VTFK 
* Rådgivers rapport: Hva skal denne være, hva har styret behov for av informasjon? 

 
Forslag til vedtak: 

Orienteringene tas til etterretning. 

2022.15 Eventuelt 
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