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Årsmøte og temakveld i Agder musikkråd
Opprinnelig var årsmøtet planlagt 27. april, men vi måtte utsette pga. koronasituasjonen.
Styret har valgt å vente med årsmøtet til etter sommerferien da de fleste etter planen vil være
vaksinerte, og det er enklere forhold mht. smittevern.
Første året som Agder musikkråd ble mer utfordrende enn planlagt, men vi ser fram til
gjenåpning av musikklivet og håper alle har klart å komme seg gjennom året uten for store tap.
Vi vil jobbe videre for at tilskudds- og stimuleringsordninger treffer både det frivillige og det
profesjonelle musikklivet. Vi håper på god oppslutning om årsmøtet og at vi får gode innspill på
hvordan vi bør prioritere innsatsen framover.
I tillegg til årsmøte gir vi et «lynkurs» i tilskuddsordninger til musikkaktiviteter. Det er ekstra
viktig å finne nye mulige finansieringskilder bla. til å få gjenåpnet musikkaktivitetene.
Ettersom hotellet kan tilby møtelokaler med godt tilrettelagt smittevern, satser vi på fysisk
årsmøte. Er det noen som likevel ikke kan/ønsker å delta fysisk kan vi ordne med digital
deltakelse for de det gjelder, men vi ønsker jo at de fleste deltar på stedet.
Det blir også bevertning på møtet, - noe godt å spise og kaffe/te etc.

Torsdag 26. august kl. 18:00 til ca. kl. 21:00 på Scandic Sørlandet
Endelig program med saksdokumenter sendes til påmeldte deltakere ca. 14 dager før møtet.
Vi deler opp kvelden i to økter:
•
•

Lynkurs i tilskuddsordninger for musikklivet i Agder
Årsmøte for Agder musikkråd med årsmøtesaker i henhold til vedtektene

Merknader:
Siden årsmøtesakene ble avsluttet og klargjort til opprinnelig dato i april er det ikke mulig å
sende inn nye saker til dagorden. Valgkomiteen har også gjort ferdig sin innstilling, men skulle
noen ha alternative forslag til valget kan de selvsagt fremmes på årsmøtet.
Påmelding til årsmøtet sendes til agder@musikk.no eller via påmeldingsskjema som du finner
her. Fristen er 11. august. Husk å oppgi hvilken organisasjon du/dere representerer på møtet.
Vi håper alle prioriterer møtet og ser fram til å treffe dere torsdag 26. august!
Med vennlig hilsen
Agder musikkråd
Per Qvarnstrøm /s
Leder

Torunn Charlotte Nyberg /s
nestleder

Torgeir T. Fiane /s
styremedlem

Anette Bylund /s
Styremedlem

Tor Morten Halvorsen /s
styremedlem

Dag Ernst /s
styremedlem

Inger Haugan Aasland /s
daglig leder
Vedlegg: Liste over innkalte/inviterte organisasjoner/institusjoner, dagsorden og vedtekter.

