
   

 

 

Referat fra landsmøte i Kunst og design i skolen 

lørdag 10. mai 2014, kl 11.00 – 14.00 

   
Sted: Trondheimsveien 2, Oslo. 

 

Tilstede: Eivind Moe, Rolf Øidvin, Errol Fyrileiv, Iselin Bjelland, Catrine Lie, Else 

Margrethe Lefdal, Lone Strand Randal, Kari Doseth Opstad, Bjørn Lien, Janne Heggvold, 

Lennart Johansson, Liv Merete Nielsen, Jostein Sandven, Bibbi Omtveit. 

 
1: Forslag og valg av møteleder 

 Eivind Moe ble enstemmig valgt til møteleder. 

 

2: Forslag til referent: Kristin Aasgaard 

 Lennart Johansson ble enstemmig valgt til referent. 

 

3: Forslag og valg av to representanter til å skrive under referat 

 Catrine Lie og Lone Strand Randal ble enstemmig valgt. 

 

4: Årsmelding for landsmøteperioden 12 – 14 

 Endringer:  

Pkt 1.1: medlemstall: endret til 1300. 

 Pkt 2:2: tilføyes under arrangører: Høgskolen i Telemark  

Pkt 2.7 tilføyes: organisasjonens facebookgruppe (som per dags dato omfatter ca 

1100 medlemmer) fungerer som vår kanskje viktigste rekruteringsplatform. 

Pkt 3.1: tilføyes: Fra 01.05.14 er Bibbi ansatt som redaktør i 80 % stilling. 

Pkt 4: tilføyes:Det er satt i gang arbeid med å lage nye nettsider, i samme system som 

Sef og de andre meldemsorgansasjonen i SEF. 

 

Årsmeldningen ble godkjent av landsmøtet under forutsetning at punktene rettes opp. 

 

5: Revidert regnskap 2012, 2013 

 Revidert regnskap for 2012 og 2013 ble godkjent uten kommentarer. 

 

6: Valgkomiteen presenterte sitt forslag til nytt styre for perioden 2014 – 2016 

 Det var ingen benkeforslag. 

 

7: Arbeidsprogram for styreperioden 2014 – 2016 

Landsmøtet diskuterte forslaget til arbeidsprogram for 2014-2016, og kom med 

følgende forslag til endringer: 

Pkt 5.2: tilføyes: kunst og design i skolen vil arbeide for at det prioriteres etter- og 

videreutdanning (erstatter ”gunstigere leseplikt”) 

Tilføyes: tid til for- og etterarbeid (erstatter”leseplikt”) 

Pkt 5.4: tilføyes: ulike læremidler 

Pkt 5.6: tilføyes: I tilknytning til den forskning som nå vokser frem innenfor fagområdet, 

ønsker Kunst og design i skolen, som initiativ taker til forskningstidsskriftet 

FORMakademisk, å formidle innholdet i FORMakademisk via sine nettsider og 

tidsskrifetet FORM. (erstatter gammel tekst). 



   

 

 

Arbeidsprogrammet for 2014 - 2016 ble vedtatt med ovennevnte rettelser. 
 

Landsmøtet kom også med følgende uttalelser: 

 

Landsmøtet pålegger det kommende styret og gjennomføre en diskusjon om forholdet 

mellom det å være medlem og det å være abonnent, og på neste landsmøte legge frem et 

forslag på definisjon av organisasjonens profil med hensyn til medlemsorganisering. 

 

Landsmøtet pålegger det kommende styret å arbeide for å tilrettelegge for rimelige  

løsninger for det nordiske/internasjonale  samarbeidet, for eksempel å erstatte reiser til 

møter med videokonferanser. 
  

 

8: Valg av leder, nestleder, styremedlemmer, varamedlemmer og valgkomité 

 Det var 14 stemmeberettigede i møtet. 

 

Leder ble enstemmig valgt 

Nestleder ble enstemmig valgt. 

 

 Styreleder: Ingvild Digranes, Oslo. Gjenvalgt 

Styrets nestleder: Iselin Bjelland, Oslo. Gjenvalgt  

  

Følgende styremedlemmer ble enstemmig valgt: 

Styremedlem:  Catrine Lie, Oslo. Gjenvalgt 

Styremedlem: Else Lefdal, Akershus. Gjenvalgt 

Styremedlem: Eivind Moe, Tromsø. Gjenvalgt  

 

Følgende varamedlemmer ble valgt i prioritert rekkefølge: 

1.varamedlem: Lone Strand Randal, Trondheim. Gjenvalgt 

2.varamedlem: Bjørn Lien, Bodø. Ny  

Ny 3.varamedlem: Gro Ebbestad, Drammen. Ny 

4.varamedlem: Janne Heggvold, Volda. Ny 

 

Valgkomite: Rolf Øidvin, Kristansund og Liv Merete Nielsen, Oslo.  

 

 

 

 

 

___________________________             ______________________________ 

       Catrine Lie     Lone Strand Randal 

 

 

 

 

 


