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Referat fra styremøte i Kunst og design i skolen
Kirkegata 20, Oslo, 19.09.08 kl. 16.00 – 19.30 
 
Tilstede: Greta Fornes, Marit Moen, Eivind Moe, Errol Fyrileiv, Rolf Øidvin, Liv Merete Nielsen, Anne-Karin
Cleaverley, Karin Bergseng, Ingvild Digranes og Kristin Aasgaard.
 
Sak  27/08            Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden

Det var ingen merknader til referat fra styremøtet 25.04.08
 

Sak  28/08             ØKONOMI
·        Daglig leder orienterte om resultat og balanse i Kunst og design i skolens regnskap pr 31.08.08.

Styret tok regnskapet til etterretning.
·        Styret godkjente forslag om å kjøpe ny bærbar datamaskin til organisasjonen før årsskiftet.

Resultatregnskapet viser at det er økonomisk forsvarlig.
 

 Sak  29/08            LANDSMØTE 20.09.2008
Styret gikk gjennom praktiske detaljer og planla landsmøtet.
   

Sak  30/08            FORM
·        FORMs redaksjonelle situasjon

Daglig leder Kristin Aasgaard orienterte om redaktørens sykemelding og ba styret tenke gjennom
hvordan bemanningssituasjonen for organisasjonen best mulig kan organiseres for fremtiden.
Inntil definitiv avklaring med hensyn til redaktørens situasjon, vil daglig leder benytte vikarer til
administrative oppgaver og til skriving av artikler.
Organisasjonens nåværende økonomiske situasjon tilsier stillinger i tilsammen 150%. 

·        Daglig leder orienterte om FORM nr 4 – 2008 som ble sendt til trykking 18.09.08
·        Styret kom med innspill og konkrete forslag til FORM nr 5 – 2008 og nr 1 – 2009. Det er ønskelig at

FORM i større grad presenterer teori og kritiske diskusjoner innen fagområdet.
 
Sak   31/08            FORM Akademisk

Liv Merete Nielsen orienterte om framdrift for FORM Akademisk.
Første utgivelse kommer i oktober 2008 i nettutgave.

 
Sak  32/08         INTERNASJONALT SAMARBEID

·        NK i Norge sommeren 2009
Daglig leder orienterte om deltakelse på workshop for søkere av midler fra EUs kulturprogram og
om telefonsamtale med leder av Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Midler til
gjennomføring av NK09 kan søkes av Kulturkontakt Nord med søknadsfrist i januar.
Styret kom med forslag til forelesere og workshopledere.
Status for prosjektet NK09 er på det nåværende tidspunkt å organisere for 

            tre workshops som skal forholde seg til miljøperspektivet i kunst, design og  
            arkitektur: modellbygging, foto og installasjon.

Ny kurstittel: Miljøperspektiv på kunst, design og arkitektur.
Styrerepresentantene vil delta som vertskap på kurset i Drammen.

·        Ingvild Digranes som er organisasjonens representant i NST, orienterte om møtet våren 2008 i
Helsinki.

·        Kunst og design i skolen er medlem av INSEA og det kan knyttes to navn til medlemsskapet. Ingen
representanter fra styret hadde anledning til å delta på konferansen i Osaka 2008.

 
Sak  33/08            KUNNSKAPSLØFTET OG VÅRE FAGS SITUASJON I VGS

·        Styreleder Greta Fornes orienterte om møtet med Statssekretær Lisbet Rugtvedt 10.06.08. Etter
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møtet ble det på statssekretærens oppfordring sendt ut informasjon til alle landets fylkesskolesjefer
om Fornesmodellen.  Modellen er etter nærmere studium blitt godkjent av departementet.
Administrasjonen ved flere fylker har bedt Greta Fornes om ytterligere informasjon.

·        Videre arbeid med å øke søkningen til formgivingsfag i videregående skole følges opp med artikler i
FORM.

 
Sak  34/08            NY LEIEKONTRAKT FRA 1. MARS 2009

·        Daglig leder orienterte om Norsk Musikkråds leieforhold i Kirkegata 20
og om Kunst og design i skolens mulighet til å inngå ny leieavtale sammen med Norsk
Musikkråd.Kirkegata 20 er oppkjøpt fra Linstow Eiendom til Søylen Eiendom. Norsk Musikkråds
leieavtale går ut 28. feb 2009.
Det forhandles med Søylen Eiendom om å fortsette å leie i Kirkegata 20, og med KLP Eiendom om
å flytte til Schouskvartalet på nedre Grünerløkka, ”Kulturbryggeriet”. Avklaring ventes innen 1.
oktober. Styret i Kunst og design i skolen vil ta stilling til ny leieavtale når kostnadene blir
presentert. Avgjørelsen vil bli tatt på bakgrunn av en helhetlig vurdering av hva som er best for
organisasjonen.

 
Sak  35/08            ARBEID FOR GODE RAMMEVILKÅR I SKOLEN

·        Eivind Moe orienterte om møte med hovedverneombudet i Oslo, Knut Myhrer
·        Intervjuet med hovedverneombudet presenteres i FORM nr 4 – 08.

Styret avventer lesernes reaksjon på intervjuet og vil så ta stilling til hvordan arbeidet for gode
rammevilkår i skolen skal drives videre.

 
Sak  36/08            EVENTUELT

Anne-Karin Cleaverley har akseptert henvendelsen fra Nasjonalt senter for kunst og kultur i
opplæringen om å være pilot tilknyttet senteret.
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