
 

 

Landsmøte for Musikk i Skolen 2019 

NB! Endret dato og sted! 

Musikk i Skolens landsmøte er av praktiske grunner utsatt og flyttet til Oslo 

Mandag 11.november kl 18 – 20.30 

Sted: Seilet – Huset for kunst og kultur i skolen,  
Fossveien 24 – inngang vis-a-vis Steenstrups gate 17, Oslo 

Påmelding snarest med navn, epost-adresse og telefon til prosjekt-
mis@musikk.no. Påmelding kan gjøres fortløpende fram til landsmøtet. 
 
Se dagsorden og saksliste for landsmøtet nederst.  
Påmeldte får sakspapirer tilsendt fortløpende.  
 
Husk at, i tillegg til personlige medlemmer, så kan skoler som er medlemmer i 
Musikk i Skolen også sende delegater til landsmøtet. Skoler, institusjoner, 
organisasjoner, kulturfora og aktivitetsgrupper kan være representert ved 
fullmakt. 
 
Les mer om medlemskap i Musikk i Skolen og meld inn din skole i dag. På denne 
måten kan du bli med og påvirke organisasjonens virksomhet. 
 
Kort om Musikk i Skolen:  
MiS er en aktiv medlemsorganisasjon for alle som er opptatt av å styrke barn 
og unges muligheter til å oppleve og utøve musikk.  
Les mer her  
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Landsmøte 2019 - Musikk i Skolen 
 

11. november 2019 kl. 18 – 21  
Sted: Seilet – Huset for kunst og kultur i skolen, Oslo 

 

 
Dagsorden 

 

 
Konstituering:  
   1 -  Valg av møteleder 
   2 - Valg av 2 referenter 
   3 -  Valg av 2 protokollunderskrivere 
   3 -  Registrering av deltakere 
   4 - Godkjenning av innkalling og dagsorden   
 
 
 
Saksliste: 
 
L-sak 1 / 19 Driftsmelding for 2017 og 2018  
 
L-sak 2 / 19 Prinsipprogram for Musikk i Skolen 2019 – 2021  
 
L-sak 3 / 19 Handlingsprogram for 2019 - 2021  
 
L-sak 4 / 19 Regnskap for 2017 og 2018  
 
L-sak 5 / 19 Budsjett for 2019 og 2020 

L-sak 6 / 19 Revisjon av vedtekter 

L-sak 7 / 19  Fastsetting av gjeldende medlemskontingenter for 2020 og 

2021 

L-sak 8 / 19 Fastsetting av styreleders og styremedlemmers honorar 

L-sak 9 / 19 Innkomne saker – ingen innkomne saker  

L-sak 10 / 19 Valg av styreleder, styremedlemmer samt valgkomité 


