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Til medlemsorganisasjoner
og lokale musikkråd

VIKTIG MELDING TIL MUSIKKORGANISASJONENE!
- Kandidater til styreverv i AGDER MUSIKKRÅD
Ønsker du at din musikkorganisasjon skal være med å påvirke utviklingen for
musikklivet i hele Agder de kommende år?
Nå er det 1,5 år siden musikkrådene i gamle Aust- og Vest-Agder ble samlet i Agder
musikkråd. Det har vært en spesiell start der pandemien har satt grenser for aktiviteter og
tiltak, men vi satser på at 2022 byr på nye muligheter og mindre begrensninger.
Tiden er inne for å invitere til årsmøte i Agder musikkråd og det er planlagt torsdag 28. april.
Egen innkalling til årsmøtet er lagt ved i denne sendingen.
Agder musikkråd er et viktig samarbeidsorgan og kompetansesenter i nye Agder, og det er
viktig at valgkomiteen får satt sammen et styre med balansert representasjon fra hele Agder,
fra flere sjangre, med variert kompetanse og med stort engasjement for musikklivet.
Her kan DERE være med å påvirke, - og valgkomiteen hilser hjertelig velkommen alle gode
innspill/forslag på kandidater både til styrevervene og til framtidig valgkomité.
Forslag må inneholde fullt navn og kontaktinformasjon (e-post og telefon) om den/de
foreslåtte kandidater, og en kort beskrivelse av vedkommende sin kompetanse, tilhørighet i
musikklivet etc.
Merk følgende:
• For å være valgbar må kandidaten være medlem i en av medlemsorganisasjonene
• Aktuelle kandidater bør forespørres om de vil stille til valg før dere fremmer forslag
• Innsendte forslag må gi opplysninger om kandidatens organisasjonstilhørighet og i
stikkord beskrive kandidatens bakgrunn/erfaring innen musikklivet/organisasjonen.
• De som stiller til valg i styret må påregne 4 - 5 styremøter pr. år
• Styret har eget sekretariat noe som betyr at styret ikke har oppgaver mellom styremøtene
• Styre- og varamedlemmer får dekket alle reiseutgifter og får noe møtegodtgjørelse
• De som velges må være innstilt på å arbeide for hele musikklivet. Særinteresser kommer
i annen rekke.
Forslag må være innsendt til oss innen 15. mars. Forslag skal sendes til valgkomiteen
v/ Ole-Bjørn Gullbring E-post: obgull@outlook.com.

Med vennlig hilsen
Agder musikkråd – for valgkomiteen

Ole-Bjørn Gullbring /s
leder i valgkomitéen

Inger Haugan Aasland /s
daglig leder

