Musikklivets
kompetanse- og servicesenter

agder@musikk.no
37 00 55 48

Postboks 240
4802 Arendal

Til medlemsorganisasjoner/institusjoner,
lokale musikkråd m.fl. (se vedlagte liste)
Vår ref.: 013/22 012.2022

Dato: 21.02.2022

Årsmøte og temakveld i Agder musikkråd
De to første årene som Agder musikkråd ble mer utfordrende enn planlagt. Mange tiltak har blitt
utsatt, nedskalert og avlyst. Men nå ser vi fram til en ny «normal» der hele musikklivet igjen kan
gå for fullt med øving, konserter og andre arrangementer. Etter 2 år med pandemi trenger vi
musikkopplevelser mer enn noen gang.
Vi ser også fram til å samle musikklivets organisasjoner til miniseminar og årsmøte og håper på
god oppslutning og at vi får gode innspill på hvordan vi bør prioritere innsatsen framover.
I tillegg til årsmøtedelen inviterer vi en representant fra Kulturrom til å informere om nye
muligheter til å søke tilskudd til øvingsutstyr, instrumenter og ikke minst akustisk tilpasning av
øvings- og framføringslokaler. Dette bør være interessant for de aller fleste.
Vi får også et flott musikkinnslag i starten av møtet.
Hotellet har gode møtelokaler og vi satser på at smitteverntiltak ikke blir nødvendig, men dette
ivaretar hotellet ved behov. Det blir også bevertning på møtet, - noe godt å spise og kaffe/te etc.

Torsdag 28. april kl. 18:00 til kl. 21:20 på Scandic Sørlandet ved Dyreparken
Endelig program med saksdokumenter sendes til påmeldte deltakere ca. 14 dager før møtet.
Vi deler opp kvelden i to økter:
• Miniseminar: Hvordan søke tilskudd til utstyr og utbedring av øvings- og framføringslokaler?
• Årsmøte for Agder musikkråd med årsmøtesaker i henhold til vedtektene
Merknader:
Valgkomiteen har begynt sitt arbeid, men ber om at medlemmer som ønsker å foreslå
kandidater til styreverv sender forslagene på e-post til valgkomiteen v/ Ole-Bjørn Gullbring Epost: obgull@outlook.com. Oppgi kandidatens navn, kontaktinformasjon (e-post/ mobiltelefon)
og hvilken organisasjon kandidatene representerer. Frist for forslag: 15. mars
Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 21. mars.
Påmelding til årsmøtet sendes til agder@musikk.no - helst før påske dvs. innen 10. april. Husk
å oppgi hvilken organisasjon du/dere representerer på møtet.
Vi håper alle prioriterer møtet og ser fram til å treffe dere torsdag 28. april!
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.

