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Torsdag 9. november 2017
kl. 1800-2100
Møterom Dragonen, Ullensaker rådhus
Kari Nermoen, Rolf Baardseth, Håkon Mangerud, Dene Støe, Arvid Birkelund
Tom Sletholt Hansen, Knut Ljøgodt, Hanne-May Sevendal, Vinjar Tufte, Gunnar
Horverak, Torill Lium Johansen, Petter Tomas Holen, Grete Bekkedal
Skrebergene

PROTOKOLL FRA MØTE I ULLENSAKER KULTURRÅD 9. NOVEMBER 2017
127/17

Godkjenning av innkallelse og saksliste

Vedtak:
- Innkallelse og saksliste godkjent
28/17

Godkjenning av referat fra møte 12. oktober 2017

Vedtak:
- Referat fra møtet 12. oktober godkjent
129/17
Referatsaker
 Henvendelse fra Jessheim gym og turn
Disse ønsker at vi tar fasiliteter tilknyttet dans, og spesielt på Vesong ungdomsskole.
 Plan for kulturminner tilknyttet gravsted. Dene redegjør
Kirkevergen har laget et utkast til «Bevaringsplaner for gravlunden i Ullensaker kommune».
Kirkevergen er interessert i å finne en løsning for å bevare viktige gravminner. Ullensaker
historielag inviteres til å bidra til en oversikt over viktige gravsteder i Ullensaker.
 Kurs i hjemmesider
14 deltok, har fått gode tilbakemeldinger på kurset.
 Foredrag «Kommunal saksgang og politiske prosesser»
13 deltok. John Sverre Braathen holdt et foredrag om «kommunal saksgang og politiske
prosesser». Temaer i foredraget var; hva er en kommune, og hvilke påvirkningsmuligheter har
man. Refleksjoner etter foredraget har vært: Fokues på hvilke saker er det nyttig for kulturrådet å
trykke på, og hvordan man bør jobbe mot budsjett. Kulturrådet vurderer dette som et godt
konsept å bygge videre på.

Saksnr. 2017/14-21
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Varsel om oppstart av reguleringsarbeid og forhandling om utbyggingsavtale
Gystadmarka, Slåttenga Gnr./bnr. 117/33, 117/28.
Varselet om oppstart er tatt til orientering.



Registrering av lag og foreninger i kulturrådet.
Vi sender en ny påminnelse til lag og foreninger.



Seminar om mobilitet og byutvikling.
Rolf, Hanne May, Arvid og Haakon. Påmelding innen den 13. November. Jon Henrik
sender påmelding.



Kulturrådet har mottatt brev fra speidergruppe.
Brevet er videresendt til Tom, og svar er sendt.

130/17
Kommunebudsjettet 2018
Gruppe 2 har sendt et innspill til politikere vedr. våre prioriteringer i forhold til budsjettet. Pga at
rådmannens forslag til budsjett var ventet om kort tid, fant gruppa det nødvendig at innspillet til
politikerne ble sendt raskt, før de begynner med sin behandling av det. Derfor ble det ikke sendt
alle rådsmedlemmene i forkant. Prioriteringene var også drøftet i møtet 12.10. Brevet sendes til
kulturrådet.
Rådmannens forslag har nå kommet. Gruppe 2 får ikke behandlet det før kulturrådsmøtet.
Budsjettforslaget drøftes i møtet. Det foreslås at gruppe 2 får fullmakt til å sende innspill på det
etter at kulturrådet i møtet har kommet med sine synspunkter. Budsjettforslaget ligger på
kommunens hjemmeside under Aktuelt. Knut har sendt en oversikt til hjelp for dem som måtte
ønske det.
Har fått telefon fra Berg i Sp etter kulturrådets innspill.
Knut har sendt et notat med en anbefaling:
- 2 overordnede målsettinger: arenaer og barn og unge.
-

Ullensaker kulurråd ber om at kulturrådet får en representant i arbeidsgruppa for
Bakke/Vesong.

-

Positivt at Algarheim gamle skole (hvitbygget) ligger i økonomiplanen

-

Positivt at Kunst i offentlig rom står i økonomiplanen

-

Positivt at Frivillighetspolitikk er omtalt i budsjettdokumentet. Håper at dokumentet blant
annet kan forenkle utleie av lokaler.

Vedtak:
- Rolf forfatter et dokument.
131/17
Kulturting 2018 - 1. februar
Det er sendt ut innkalling til lag og foreninger 02.11.17. Vi fordeler oppgaver i forbindelse med
tinget. Årsmelding, handlingsplan og regnskap må sendes ut i forkant.
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Rekruttering av evt. nye medlemmer.
Gruppe 2 jobber videre med saken.
Kari har signalisert at hun kommer til å trekke seg fra ledervervet fom kulturtinget.
Følgende er status ift personer på valg til neste kulturting:
På valg:
- Kari
- Haakon
- Arvid
- Tom
Vararepresentanter:
- Grete
- Petter
- Gunnar
- Hanne May
Ikke på valg:
- Torill
- Dene
- Vinjar
- Rolf
- Knut
Utdrag fra protokoll fra kulturting 16.02.2017:
«9. Valg av nye faste representanter og vara til Ullensaker kulturråd
De 4 kulturkategoriene som kulturrådet er sammensatt av presenterte sine kandidater som alle ble
enstemmig valgt.
Vedtak
Følgende medlemmer ble enstemmig valgt til Ullensaker kulturråd:
Sang og musikk
Rolf Baardseth, korps i Ullensaker (2 år)
Grethe Bekkedal Skrebergene, Ullensaker Spellemannslag, vara – gjenvalg (1 år)
Dans og Teater
Knut Ljøgodt, Leikarringen Rakne – gjenvalg (2 år)
Petter Tomas Holen, Leikarringen Rakne, vara – gjenvalg (1 år)
Kunst og kunsthåndverk
Torill Lium Johansen, Ullensaker kunstforening – gjenvalg (2 år)
Hanne-May Sevendal, Ullensaker kunstforening, vara – gjenvalg (1 år)
Øvrige organisasjoner
Vinjar Tufte, Human-Etisk forbund (2 år)
Dene Stø, Menighetene i Ullensaker (2 år)
Gunnar Horverak, Foreningen Norden Ullensaker m.fl., vara (1 år)
Kandidater som ikke var på valg var:
Sang og musikk: Tom Sletholt Hansen, Kløfta Sangerlag
Dans og teater: Arvid Birkelund, Ullensaker teater
Kunst og kunsthåndtverk: Kari Nermoen, Ullensaker Husflidslag
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Øvrige kulturaktører: Haakon Mangerud, Ullensaker historielag»

Vedtak:
- Tatt til orientering.
133/17
Mini kulturkonferanse
Tema må bestemmes. Det er et forslag om teater som kulturfyrtårn. Evt. andre forslag må komme
nå. Innspill fra Knut om at kun teater muligens blir for snevert i forhold til tema.
Arvid påpekte at teater favner mange kunstarter, og at det er mange involverte kunstuttrykk i en
teaterforestilling, som musikk, dans og andre.
Vedtak:
- Kulturrådet v/Arvid forhører seg med Christer Tornell om at han holder et innlegg på
konferansen.
134/17
Teater i Ullensaker
Enhet kultur og Jon Henrik har løftet opp teatermiljøet i Ullensaker som et mulig kulturfyrtårn.
Det skal løftes, stimuleres og fremsnakkes. Ullensaker kulturråd bør derfor ta en dialog med lag
og foreninger innenfor teater og dans og kartlegge hvilke spesielle forhold de er fornøyde med i
Ullensaker, hvilke utfordringer de har og hvordan de ønsker at vi synliggjør og bidrar til en
videre positiv utvikling.
Videreføringen kan være at «Ullensaker – teaterkommunen på Romerike» inviterer til
kulturrådskonferanse høsten 2018 hvor vi presenterer hva som er oppnådd av teatermiljøene, hva
vi har klart å legge til rette og utfordringer vi har hatt slik at andre kulturråd og utvalg kan lære
av dette.
Gir oss læring i målstyring og plasserer oss tydelig på et nasjonalt kulturkart.
Vedtak
- Med dette som utgangspunkt jobber vi videre med en eventuell kulturrådskonferanse i
2018.
- Det må tas en grundigere diskusjon på tidspunkt og form til en eventuell ny
kulturkonferanse
135/17
Pakkhuset
Kulturrådet er utfordret av Jessheim Byutvikling til å komme med innspill til hva det kan brukes
til når det er ferdigstilt. Pakkhuset står på vår liste over kulturarenaer vi vil arbeide for (vedtak
12.10.17). Ordfører uttalte følgende i Eidsvoll Ullensaker blad 27.10.17: «Lag og foreninger står
i kø for å få lokaler de kan bruke til aktivitetene sine. Der inne (i pakkhuset) vil det legges opp til
en storsal som vil være velegnet til forestillinger og kulturelle aktiviteter». Kulturrådet er invitert
til en befaring i administrasjonsbygningen og pakkhuset. Rolf tar kontakt med Jessheim
Byutvikling.
Vedtak:
- Rolf tar kontakt med Jessheim byutvikling.
- Det avtales aktuell tid for befaring
136/17

Kurs vårhalvåret 1018
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Det er i oktober holdt et kurs på 4 timer om å lage hjemmeside, og det er ytret ønske om
oppfølging av dette kurset. Det er også satt opp en foredragskveld om «Kommunal saksgang og
politiske prosesser». Gruppe 3 har hatt møte og kommer med forslag til nye kurs. Referat fra
gruppemøtet sendes dere.
Temaer for kurs som er nevnt er:
- Markedsføring.
- Informasjonsmateriell, hva skal til for å drifte en forening.
- Foreningenes marked
- Barn og unge. Kunstkurs vinterferie.
- Kurs i koding. Kulturkontoret følger opp. 99500174. Erik bonesvold
- Flerkulturelle miljøer
Vedtak:
 Tatt til orientering
137/17
Kløfta Velhus
Kulturrådets langsiktige mål er at Kløfta skal ha et eget kulturhus. Et identitetsskapende
samlingspunkt for lag og foreninger og for stedet Kløfta.
Vedtaket om å følge opp forstudiet for et kulturtilbygg til Bakke og Vesong skoler gjør at slik
arena i et 3-5 års perspektiv ikke er realistisk. Derfor ønsker kulturrådet å bidra og stimulere
Kløfta Vel til å utvikle Velhuset til en mer anvendelig kulturarena. Det er gjennomført 2
arbeidsmøter med Kløfta Vel.
De er litt «nede» og oppgitt over manglende engasjement lokalt og veldig glad for vårt initiativ.
Vi har hatt Gunnerud inne til en uforpliktende vurdering og hans konklusjon er at det foreligger
et godt potensiale for Velhuset som en kulturarena basert på eksisterende bygningsmasse. Et mer
utfyllende forprosjekt er også tilbudt fra Gunnerud, dette avventer vi.
I siste arbeidsmøte med Kløfta Vel jobber de med å sette opp en kostpris (minimum utleiepris)
for hhv. storsalen og kafeen.
Kulturrådet tar en diskusjon med de lag og foreninger vi mener kan ha Kløfta Velhus som «sin»
arena som:
 fast øve-/møtested
 arena for fremføringer/utstillinger m.v.
Så kobler vi disse for en diskusjon om hvilke tilpasninger og priser som må etableres for å øke
bruken fra lokale lag og foreninger.
Parallelt jobber Velhus gruppa (Rolf, Vinjar, Tom og Torill) med å vite mest mulig om
omgivelsene/utbyggingen rundt Velhuset og skape materiell og ideskisser som kan brukes til å
skape bredere engasjement i Kløfta sin befolkning.
Kløfta Velhus er et unikt eksempel på hva felleskapet på et tettsted kan bygge og drive for å
bygge stedsidentitet. Gjennom de siste 30 årene har veksten og tilflyttingen på Kløfta skapt en
nesten uunngåelig avstand mellom en kjerne som driver og engasjerer seg i Kløfta Vel, og øvrig
befolkning på Kløfta. Den avstanden skal vi adressere og snu til motivasjon for å få til en
skikkelig arena sammen.
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Vedtak:
- Tatt til orientering
138/17

Aktuell info fra kulturkontoret

Jon Henrik kommer til å holde et innlegg om aktuell info og videre utvikling på neste
rådsmøte.
139/17
-

Eventuelt

Neste kulturrådsmøte og juleavslutning: 14. Desember 1800 hos Kari.

