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Fra: Jon Henrik Solhei 
 
Dato: 14. september 2017 
Tid: Kl 18.30-21.30 
Sted: Ullensaker rådhus 
Tilstede: Kari Nermoen, Knut Ljøgodt, Rolf Baardseth, Torill Lium Johansen, Vinjar 

Tufte, Håkon Mangerud, Gunnar Horverak, Dene Støe, Arvid Birkelund, Petter 
Tomas Holen, Rolf Baardseth 

Forfall: Tom Sletholt Hansen, Hanne-May Sevendal, Grethe Bekkedal Skrebergene  
 

PROTOKOLL FRA MØTE I ULLENSAKER KULTURRÅD 14. SEPTEMBER 2017 

 
TEMA: Jessheim Byutvikling v/ Jarle Eriksen og Gunnar Bakken. 
 
Jessheim byutvikling holdt en presentasjon om Sagabyen, Administrasjonsbygget og Pakkhuset. 
De ulike mulighetene i byggene ble vist frem, og hvordan det var tenkt at samspillet mellom den 
nye bydelen, parken, og sentrum kan spille sammen. 
 
Sak 101/17: Godkjenning av innkalling og saksliste. 
 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent. 

 
Sak 102/17: Godkjenning av referat. 
 
Vedtak: Referat er godkjent. 

 
Sak 103/17: Referatsaker: 

- Moro på museum  
- Svar ang vedlikehold Algarheim gamle skole.  

Det er kun mottatt et svar om at brevet er mottatt. Vi avventer nærmere svar fra Komei. 
- Kløfta-dagen.  

De som var der kan melde om god stemning, og et flott arrangement. 
- HTIK-møte 23.08. Tom, Rolf og Kari deltok. 
- Møte med Enhet kultur. Rolf og Kari hadde møte med Kultur v/ Jon Henrik og Kathrine. 

Det ble diskutert rundt overordnede spørsmål som strategi og målsettinger man kunne 
enes om. 

- Tilbakemeldinger fra lag og foreninger etter brev om tilknytning til kulturrådet. Pr i dag 
er det kommet 10 svar. Vi tar det opp på senere møte. 

- Tilbakemeldinger fra invitasjon til kulturkonferanse. Vi har fått god tilbakemelding fra 
Bærum. Vi vurderer om vi skal arrangere konferanse ved en senere anledning. 



 Side 2 av 2 

 

 
Sak 104/17: Brev til ordfører og politikere om leiepriser i helger 
Brevet er tidligere utsendt til kulturrådets medlemmer, og ble diskutert på møtet. 
 
Vedtak: Brevet sendes med små justeringer som avtalt på møtet. 

 
Sak 105/17: Samarbeid med Kløfta Vel om Vel-huset.  
Gruppe 2 v/Rolf refererte om den seneste utviklingen. Det har vært et møte den 24.08.2017, og 
Rolf refererte fra møtet, og hvilke målsettinger som man har satt seg i huset. 
 
Vedtak:  

- Tas til orientering.  

- Neste kulturrådsmøte avholdes på Kløfta Vel. Rolf booker Kløfta vel. 

- Knut kontakter Nils Gunnerud om han har mulighet til å gjøre en enkel utredning, 

innenfor en kostnadsramme på 5.000 kr. 

 
Sak 106/17: Overføring fra Ullensaker musikkråd. 
Kr 6600, fra Ullensaker musikkråd er overført til Ullensaker kulturråd og skal brukes til 
musikklivet i Ullensaker. 
Forslag fra Knut om å fordele midlene til hvert av skolekorpsene i kommunen. 
 
Vedtak: 

- Hvert skolekorps i Ullensaker tildeles kr 2.200 hver: 

o Jessheim Hovin og Mogreina skolekorps 

o Kløfta skolekorps 

o Ullensaker skolekorps  

- Kari skriver brev til korpsene, og orienterer om vedtaket. 

- Jon Henrik videreformidler kontonummer til korpsene. 

 
Sak 107/17: Arbeidsgruppenes mandat.  
Gruppe 2 la fram sitt forslag på forrige møte. De andre gruppene skulle utarbeide sitt forslag til 
mandat. Ordlyden ble diskutert og redigert. 
 
Rolf lager en presentasjon av kulturrådet på bakgrunn av arbeidsgruppenes mandater og 
informasjonsskrivet som ble laget til HTIK-møtet. 
 
Vedtak: 

- Kari redigerer teksten til gruppenes mandat til kulturrådsmedlemmene, og  

- Rolf sender ut en presentasjon  

 
Sak 108/17: Kurs for lag og foreninger høsten 2017.  
Gruppe 3 redegjorde for opplegg for kursene. 
 
Vedtak: 

- Kulturkontoret seder ut til lag og foreninger på vegne av Kulturrådet. 

 
Sak 109/17: Arbeid for barn og unge. Gruppe 3 har hatt møte og redegjør. 
Kunstforeningen er utfordret til å lage malekurs for barn og unge i vinterferien uke 40, eventuelt i 
uke 8 og uke 10. 
 



 Side 3 av 3 

 

 
Sak 110/17: Seminar 
Det er laget et program for Seminar, som ble presentert på møtet. Dette er sendt ut til kulturrådets 
medlemmer. 
 
 
Sak 111/17: Utgiftsbudsjett for kulturrådet fram til neste kulturting. 
 
Vedtak: 

- Håkon sender ut et budsjett til neste møte. 

- Kulturrådet gir kr 30.000 i kostnadsramme for «å få til noe» på Kløfta velhus. 

 
Sak 112/17: Kommunens budsjett 2018. Kulturrådets prioriteringer. 
 
Vedtak: 

- Utsettes til neste møte 
 
Sak 113/17: Aktuell info fra kulturkontoret. 
 
Jon Henrik informerte om 

- Livsglededager 13.-22 oktober 
- Barnas kulturdag 21. oktober 
- Litteraturfestival 21.-29. oktober 

 
Sak 114/17: Evt 

- Gruppe 2 ser på saken ang regulering av Bakkedalen, og drøftes videre i gruppa. 
- Kulturrådet tar opp en plan for kulturarenaer på neste tidspunkt. 

 
Neste møte: 
12. oktober på Kløfta velhus 
 
 
 
 
 
 
 


