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Hordaland musikkråd
Innkalling til årsmøte i Hordaland musikkråd

Til lokale musikkråd og regionale medlemsorganisasjoner av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund i
Hordaland og Sogn og Fjordane
Årsmøte i Hordaland musikkråd finner sted på Voss lørdag 16. mars 2019 kl. 12-13.30. Møtet blir holdt i Osasalen
ved Ole Bull Akademiet. Etter årsmøtet blir det lunsj til årsmøtedeltakerne. Deretter fortsetter vi med en fagsamling
med fokus på offentlige planer som ivaretar det frivillige musikklivet, og høstens kommune- og fylkestingsvalg.
Detaljer om programmet for fagsamlingen, og den påfølgende kulturkvelden, blir gjort tilgjengelig på våre nettsider i
løpet av neste uke.
Vestland musikkråd
Sogn og Fjordane og Hordaland fylkeskommuner slås sammen fra 1. januar 2020 til Vestland fylkeskommune. I den
forbindelse er det naturlig å innrette musikkrådet i tråd med den nye fylkeskommunen. Per i dag er det bare
musikkråd i Hordaland. Sogn og Fjordane musikkråd ble nedlagt i 2014 grunnet manglende regional finansiering.
Hordaland musikkråd fungerer allerede i dag delvis som musikkråd for Sogn og Fjordane med saksbehandling og
veiledning av søknader om voksenopplæringsstøtte gjennom Musikkens studieforbund. Det er også opprettet
kontakt med lokale musikkråd og andre aktører i fylket. Styret i Hordaland musikkråd vil på årsmøtet foreslå å endre
navn på organisasjonen til Vestland musikkråd. Styret inviterer med denne innkallingen også lokale musikkråd og
regionale medlemsorganisasjoner i Sogn og Fjordane til årsmøtet. Vi jobber med å finne de formelle grepene som gir
hele det geografiske området «Vestland fylke» rettigheter på møtet. Styret i Hordaland musikkråd håper på denne
måten at årsmøtet vil få en bred geografisk representasjon fra hele Vestland fylke. Dette er viktig når årsmøtet skal
stake ut den videre kursen for et Vestland musikkråd.
Denne innkallingen er i tråd med våre vedtekter sendt ut senest 2 måneder før årsmøtet. Du finner våre vedtekter
på våre nettsider. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet sendes til undertegnede senest 16. februar. Fullstendig
saksliste sendes ut og gjøres tilgjengelig på våre nettsider senest 2. mars.
Om delegater
Fylkes-/regionledd av musikkorganisasjoner som er medlem i Norsk musikkråd/Musikkens studieforbund:
- Organisasjon med færre enn 500 medlemmer: 2 representanter
- Organisasjon med 500 medlemmer eller flere: 3 representanter
Lokale musikkråd med vedtekter godkjent av Hordaland musikkråd: 2 representanter hver
Fylkes- og regionledd må derfor oversende følgende informasjon til undertegnede:
Antall medlemmer i Hordaland
Antall medlemmer i Sogn og Fjordane
Hvem som gis fullmakt til å stille på vegne av organisasjonen. En person kan gis flere stemmer etter fullmakt. (Det er
formalitetene rundt beregning av antall representanter som er den formelle utfordringen på møtet. Styrets forslag
til praktisk løsning vil bli sendt ut sammen med sakslisten. Innspill/forslag til gode løsninger kan gjerne oversendes
undertegnede.)
Lokale musikkråd må oversende informasjon om hvem som gis fullmakt til å stille på vegne av organisasjonen til
undertegnede. En person kan gis flere stemmer etter fullmakt. På grunn av begrensninger i vedtektene må lokale
musikkråd i Sogn og Fjordane oversende sine vedtekter senest 16. februar for godkjenning av styret i Hordaland
musikkråd før årsmøtet.
Valg
Forslag til kandidater til styret kan sendes til leder for valgkomiteen, Magne Åsnes: masnes@gmail.com
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Vel møtt til årsmøtet!
- Bergen 16.01.2018 For styret i Hordaland musikkråd
Marius Dale Romslo
daglig leder
Hordaland musikkråd
Musikkens studieforbund Hordaland / Sogn og Fjordane
Tlf: 93034989
www.musikk.no/hordaland
www.facebook.com/musikkhordaland
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