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Referat fra landsmete i Kunst og design i skolen 
lordag 25. april 2015, kl 11.00 - 14.00 

Sted: Trondheimsveien 2, Oslo. 

Tilstede: Ingvild Digranes. Eivind Moe, Iselin Bjelland. Catrine Lie. Else Margrethe Lefdal. 
Gro Ebbestad, Lennart Johansson, Bibbi Omtveit, Liv Merete Nielsen 

Det var ni (9) stemmeberettigede til stede pa landsmotet. 

1. forslag og valg av moteleder: Ingvild Digranes 
2. forslag til referent: Lennart Johansson 
3. forslag og valg av to representanter til a skrive under referatet 
4. arsmelding for perioden 2014 - 2015 
5. revidert regnskap 20145 
6. valgkomiteen presenterer sitt forslag til nytt styre 

ev. benkeforslag 
7. arbeidsprogram for perioden 2015 - 2017 
8. valg av styreleder, nestleder, styremedlemmer, varamedlemmer og 

valgkomite. 

Dagsorden: 

1: Forslag og valg av moteleder 
Ingvild Digranes ble enstemmig valgt til moteleder. 

2: Forslag til referent: Lennart Johansson 
Lennart Johansson ble enstemmig valgt til referent. 

3: Forslag og valg av to representanter til a skrive under referat 
Iselin Bjelland og Else Lefdal ble enstemmig valgt. 

4: Arsmelding for landsmoteperioden 2014 - 2015 
Datoer samkjores i samme format i hele dokumentet. 

Endringer: 
1:6: 
Fjeme lofte handverket 
2:1: 
settes inn: Kunst og design i skolen var sammen med SEP. PKS og Kulturskoleradet 
invitert til mete med kunnskapsdepartementet v statssekret^r Birgitte Jordal 11. mars 
2015. Motet omhandlet rapporten til ekspertgruppa for kunst og kultur i oppteringen, 
samt organisasjonenes faglig-politiske arbeid. 
Settes inn: Kunst og design i skolen tok initiativ til mote 25. mars med Sten 
Ludvigsen pa for a komme med konkrete innspill til Ludvigsen-utvalget. 
2:2: 



endres i fjerde punkt: "konferansen" erstattes med "apent m0te". 
strykes: "hogskolen i telemark, Gyldendal kurs og konferanse og 
utdanningsforbundet" 
2:3 
inn: 
Gro Ebbestad er oppnevnt som leder for fagnettverk for design og handverk i 
Buskerud fylke. 
Ingvild Digranes er co-chair for konferansen "learnxdesign" i Chicago 2015. 
Bibbi Omtveit er engasjert som fagdidaktisk veileder pa ungdomsinstruktorkurs I Ung 
Husflid 
2:4 
sett inn riktig benevneise pa NK 
2:5 
endre date for Sveriges sekretariatsperiode fra 2003 - 2016 til 2013 - 2016 

Vedtak:Arsmeldningen ble godkjent av landsmotet underforutsetning av at 
punktene rettes opp. 

Landsmotet kom ogsa med felgende uttalelse: 
Landsmotet oppfordrer styret i KDS til a etablere kontakt med eksisterende 
nettverk innenfor videregaende skole og grunnskole i fylker og kommuner, med 
malsetning om a knytte de til KDS som lokallag. 

Revidert regnskap 2014 
Regnskapet for 2014 foreligger ikke i revidert stand. 
Vedtak: Landsmotet gir styret i oppgave a godkjenne revidert regnskap ndr dette 

foreligger. 

Valgkomiteen presenterte sitt forslag til nytt styre for perioden 2015 - 2017 
Valgkomiteens forslag: 
Leder: Ingvild Digranes 
Nestleder: Iselin Bjelland 

Styremedlemmer: Catrine Lie, Else Lefdal, Eivind Moe 

Varamedlemmer: Gro Ebbestad, BJ0m Lien, Janne Heggvoll, Benedikte Steinkjaer. 

Det kom et benkeforslag: Hege Berentsen fra Olsvikasen V G S 

Arbeidsprogram for styreperioden 2015 - 2017 

Landsmotet diskuterte forslaget til arbeidsprogram for 2015-2017, og kom med 
folgende forslag til endringer: 
Legges til: 
Pkt 5: 
st0tte og samarbeide med lokale nettverk av laerere innen videregaende skole og 
grunnskole. 
Pkt 6: 
/ tilknytning til den forskning som nd vokser frem innenfor fagomrddet. onsker Kunst og 
design i skolen, som initiativ taker til forskningstidsskriftet FORMakademisk, d formidle 
innholdet i FORMakademisk via sine nettsider og tidsskrifetet FORM. 



Pkt9: 
organisasjonsutvikling og lokallagsarbeid: stimulere til opprettelse av nye lokallag og se 
pa muligheten for a knytte det til eksisterende nettverk av laerer i videregaende skole og 
grunnskole. 

Vedtak: Arbeidsprogrammet for 2015 - 2017 ble vedtatt med ovennevnte rettelser. 

Valg av leder, nestleder, styremedlemmer, varamedlemmer og valgkomite 
Det var 9 stemmeberettigede til stede pa landsmotet. 

Leder ble enstemmig valgt 
Nestleder ble enstemmig valgt. 

Styreleder: Ingvild Digranes. Oslo. Gjenvalgt 
Styrets nestleder: Iselin Bjelland, Oslo. Gjenvalgt 

Felgende styremedlemmer ble enstemmig valgt: 
Styremedlem: Catrine Lie, Oslo. Gjenvalgt 
Styremedlem: Else Lefdal, Akershus. Gjenvalgt 
Styremedlem: Eivind Moe, Tromso. Gjenvalgt 

Folgende varamedlemmer ble valgt i prioritert rekkefelge: 
1. varamedlem: Gro Ebbestad, Drammen Gjenvalgt 
2. varamedlem: Janne Heggvold, Volda Gjenvalgt 
S.varamedlem:. Benedicte Steinkjaer Ny 
4.varamedlem:. Hege Berentsen Bergen Ny 

Valgkomite: 

Rolf Oidvin, Kristansund og Lone Strand Randal, Trondheim ble valgt til valgkomite. 

Landsmotet ble avsluttet kl 13.00 
Dato:^^- /^ Sted: OQl/^ 

Lennart Johansson (referent) 

Dato: 

Catrine Lie Else Margrete Lefdal 


