
   

Til stede: 
Styremedlemmer: Ingvild Digranes, Iselin Bjelland, Eivind Moe, Catrine Lie, Else Margrete 
Lefdal 
Varamedlemmer: Gro Ebbestad 
Daglig leder Lennart Johansson, Redaktør Bibbi Omtveit  
 

Referat  
Styremøte i Kunst og design i skolen 

Fredag 12.09.2014 kl 17-20  
Lørdag 13.09.14 kl 9-13  

Trondheimsveien 2, Oslo 
Til møteleder velges: Ingvild Digranes.   
Til referent velges: Lennart Johansson 
 
Sak  29/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Godkjenning av referat fra styremøte 29.06.2014 
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. 

  Vedtak: Referat fra styremøte 29.06.14 godkjennes. 
 
Sak 30/14 ORIENTERINGSSAKER 

O-1 Orientering om daglig drift ved kontoret 
Vi er nå i gang igjen etter sommeren. Lennart er siden 1. mai gått opp i 70% 
stilling. 
O-2 NK14 – oppsummering og rapportering 
Orientering om fremdrift. 

 
Sak 31/14 HJEMMESIDEN 
  En første evaluering av den nye hjemmesiden. 

 Styremedlemmene kom med innspill til redaktøren, som vil bli tatt i 
betraktning i den videre utviklingen av vår hjemmeside.  Vi vurdere også å 
etablere en kommunikasjonskanal for publisering av f eks masteroppgaven og 
fagartikler, eventuelt i form av en blogg, administrert av redaktøren. 
 

Sak  32/14 FORM 
 Orientering om FORM nr 4 og 5  
 Innspill til FORM nr 5 og 6 
 Planlegging av temaer til kommende nr i 2015 og 2016. 
 Endringer i profil og layout  

 Vedtak:  1. De foreslåtte temaer godkjennes. 
    2. De foreslåtte endringer i profil og layout godkjennes. 
Sak 33/14 ØKONOMI 

Resultat og balanse per 30.06.2014 
 Se vedlegg 
 Vedtak: Resultat og balanse i Kunst og design i skolens regnskap 30.06.2014 

tas til etterretning. 
 



   

 Status etter NK14 
 Se vedlegg 
 
 Vedtak:  
 Foreløpig oversikt over økonomien til NK14 tas til etterretning. Endelig 

regnskap for NK14 foreligger før neste styremøte. 
 
 Arbeid med Budsjettsøknad for 2015 
 Informasjon om gjennomføring/samarbeid innen SEF 
  
 
Sak 34/14 NORDISK SAMARBEID 

fordeling av verv og oppgaver 
 Det skal velges en representant og en vara representant til Nordisk Samråd, og 

en representant og en vara representant til Nordiska sløyd- og 
tekstillærerforbundet 
Vedtak:  Bjørn Lien (representant) og Gro Ebbestad (vara) velges til 
representere Kunst og design i skolen i Nordisk Samråd 

 Ingvild Digranes (representant) og Catrine Lie (vara) velges til å representere 
Kunst og design i skolen i Nordiske sløyd- og tekstillærerforbundet  

 
Sak 35/14 SEF 
 Representanter til styret i SEF 
 Styremøtet skal utse to styremedlemmer/vara medlemmer til å representere 

KDS i SEF sitt styre. I tillegg skal det utses en vararepresentant til styret i SEF. 
  
 Fra styremøtereferat 26-27/4 2013: 

Fra KDS ble følgende medlemmer valgt inn i styret i SEF: Eivind Moe og  
Iselin Bjelland ble valgt inn som styremedlemmer, Lone Strand Randal ble 
valgt in som varamedlem. 
 

 Vedtak: Ingvild Digranes og Eivind Moe velges som representanter til styret i 
Samarbeidsforum for estetiske fag. Gro Ebbestad velges til vararepresentant 
til styret i Samarbeidsforum for estetiske fag. 

 
Orientering om hva som skjer: 

 SEF styremøte 19. september (vi håper på at det foreligger sakspapirer til 
dette møtet den 12/9) 

 
Sak 36/4 MØTEHJUL 

møteplan for 2014 og 2015 
 
 Vedtak: Forslag til møteplan vedtas med justeringer  
  (se vedlagt plan) 
 
Sak 37/14 KUNNSKAPSLØFTET OG VÅRE FAGS SITUASJON I VGS 

Styremøtets hovedpunkt. Arbeid med høringssvar Formgivingsfag. 
 



   

 Vedtak: Høringsuttalelsen til Kunst og design i skolen vedtas med endringer. 
 (se vedlagt høringsuttalelse) 
  
 
Sak  38/14    EVENTUELT 
  Ingen saker til eventuelt. 
 
Vedlegg: 
Plan for FORM 
Møteplan 2014 – 2016 
Høringsuttalelse Formgiving som eget studieforberedende utdanningsprogram. 
 


	Sak  29/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden
	Sak  38/14    EVENTUELT

