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Referat fra landsmøte i Kunst og design i skolen
lørdag 20. september 2008, kl 11.00 – 14.00
 
Sted: Kirkegata 20, Oslo.
 
Tilstede: Greta Fornes, Marit Moen, Eivind Moe, Errol Fyrileiv, Rolf Øidvin, Liv Merete Nielsen, Anne-Karin
Cleaverley, Karin Bergseng, Ingvild Digranes, Lennart Johansson, Liv Myhre, Else Lefdal og Kristin Aasgaard.
 
1:            Forslag og valg av møteleder
            Greta Fornes ble enstemmig valgt til møteleder
 
2:            Forslag til referent: Kristin Aasgaard
            Kristin Aasgaard ble enstemmig valgt til referent
 
3:            Forslag og valg av to representanter til å skrive under referat
            Eivind Moe og Liv Myhre ble enstemmig valgt
 
4:            Årsmelding for landsmøteperioden 06 – 08

Årsmeldingen skal vise aktiviteten mellom landsmøtene og rapporten må derfor rettes opp under punktene 1.6,
2.2, 2.4, 2.5 og 3.2 slik at aktivitet mellom september 2006 til september 2008 inkluderes. Årsmeldingen sendes
til landsmøtedeltakerne for godkjenning etter at den er rettet under de nevnte punktene.        

            Punkt 1.1: Følgende navn rettes: Liv Merete Nielsen og Karin Boon Bergseng
Punkt 2.3: En sentral representant fra Kunst og design i skolen, Liv Merete Nielsen har deltatt i læreplangruppen
for Formgivingsfag, programområde i studiespesialiserende utdanningsprogram.  Ordet sentral strykes.

            Punkt 2.4: Så som i et spegel – tema portrett rettes til: porträtt
Årsmeldningen ble godkjent av landsmøtet under forutsetning at punktene rettes opp.
 

5:            Revidert regnskap 2006, 2007
            Revidert regnskap for 2006 og 2007 ble godkjent uten kommentarer
 
6:            Valgkomiteen presenterte sitt forslag til nytt styre for perioden 2008 - 2010
 
7:            Arbeidsprogram for styreperioden 2008 – 2010

Punkt 5.3: Kunst og design i skolen vil arbeide for nedsatt leseplikt, stabile arbeidsforhold og gode rammevilkår
for lærere i grunnopplæringen innen fagfeltene.
Stryke i grunnopplæringen.
Punkt 5.4: Kunst og design i skolen skal være pådriver for fagutvikling, holde seg orientert om og å gi respons
på høringsutkast og planer fra de enkelte departement og ulike utvalg. å strykes
Punkt 5.5: Kunst og design i skolen vil holde seg orientert om og synliggjøre det som finnes av litteratur og
læremidler som har med fagområdet å gjøre. rettes til: innen fagområdet. 
Punkt 5.7: Kunst og design i skolen skal være med og videreutvikle samarbeidet innen fagområdet i Norden,
holde seg orientert om utviklingen internasjonalt og synliggjøre dette overfor medlemmene. og rettes til å
Punkt 5.9: Nettbasert, internasjonalt juryert tidsskrift. Ordet internasjonalt strykes i overskriften.
I tilknytning til den forskning som nå vokser fram innenfor fagområdet, ønsker Kunst og design i skolen å følge
opp initiativet til å utvikle et forskningstidsskrift i samarbeid med relevante institusjoner og/eller
organisasjoner. Ordet til forandres til med.

 
Arbeidsprogrammet for 2008 – 2010 ble vedtatt med ovennevnte rettelser.
 

8:         Valg av leder, nestleder, styremedlemmer, varamedlemmer og valgkomité
            Følgende styre med varamedlemmer ble enstemmig valgt:
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            Styreleder:                  Greta Fornes, Stjørdal. Gjenvalgt
Styrets nestleder:            Harald Eivind Moe, Oslo. Gjenvalgt (ny nestleder)
           
Styremedlem:             Rolf Øidvin, Kristiansund. Gjenvalgt
Styremedlem:              Errol Fyrileiv, Trondheim. Gjenvalgt
Styremedlem:              Ingvild Digranes, Oslo. Gjenvalgt (tidligere varamedlem)
 
1.varamedlem:            Liv Merete Nilsen, Oslo. Gjenvalgt
2.varamedlem:            Anne Karin Cleaverley, Oslo. Gjenvalgt
3.varamedlem:            Marit L. Moen, Trondheim. Gjenvalgt (tidligere nestleder)
4.varamedlem:            Else Lefdal, Akershus. Ny

 
Ny valgkomite: Lennart Johansson,Oslo og Karin Bergseng, Akershus
 
 
 
 
 
___________________________             ______________________________
            Liv Myhre/s                                                       Eivind Moe/s
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