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MØTEREFERAT 

 
 
 

Fra: Jon Henrik Solhei 
 
Dato: 14. desember 2017 
Tid: 18.00 – 20.00 
Sted: Hos Kari Nermoen 
Tilstede: Kari Nermoen, Knut Ljøgodt, Rolf Baardseth, Torill Lium Johansen, Håkon 

Mangerud, Arvid Birkelund, Petter Tomas Holen, Rolf Baardseth, Hanne-May 
Sevendal  

Forfall: Dene Støe, Vinjar Tufte, Gunnar Horverak, Grete Skrebergene  
 

PROTOKOLL FRA MØTE I ULLENSAKER KULTURRÅD 14. DESEMBER 2017 

 

SAK 140/17. Godkjenning av innkalling og saksliste 
Det ble meldt inn 4 saker til eventuelt. 
 
Vedtak: 

- Innkalling og saksliste godkjent 

 
Sak 141/17. Godkjenning av referat fra møte 9. november 
 

Vedtak: 

- Referat fra møte 9. november godkjent 

 

SAK 142/17. Referatsaker. 
 

- Byprat. Kreti og Pleti 25.11 

Arrangementet gav publikum en god opplevelse, og det var godt oppmøte. Rolf har skrevet 
et resyme fra møtet. Det ble gitt mye skryt for et veldig bra konsept. 

- Nyhetsbrev fra Ullensaker museum 17.11 

Nyhetsbrevet er oversendt kulturrådet. Neste utstilling på Ullensaker museum er med 
husflidslaget. 
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- Referat fra Brukerrådsmøtet Ullensaker museum 09.11 

Referatene fra brukerrådsmøtene oversendes kulturrådet via Berit Nafstad Lyftingsmo. 

- Brev fra Lillian Almaas, Ullensaker Gym og Turn 

Almaas har fått et midlertidig svar. U Gym og Turn er opptatt av fasiliteter for dansere og 
ønsker et kulturhus på Kløfta, og de har også bedt om å bli medlemmer av både kulturrådet 
og idrettsrådet.  

 

Vedtak 

- Referatsakene tas til orientering 

- Kulturrådet vil gjerne registrere Ullensaker Gym og Turn som medlem i Ullensaker 

kulturråd. Kari Nermoen svarer ut. 

Sak 143/17. Frivillighetens hus.  
Ullensaker kommune skal kjøpe Administrasjonsbygningen og Pakkhuset av Jessheim 
Byutvikling. Bygningsmassen skal brukes som et «Frivillighetens hus», og vil benyttes av blant 
andre Frivilligsentralen og lag og foreninger. Kulturrådet blir innkalt til et samarbeidsmøte etter 
jul. 
 
Det er usikkerhet i forhold til fremtidig bruk og fremdrift i prosjektet. Jon Henrik innkaller til 
møte rett over nyttår. 
 
Vedtak: 

- Tatt til orientering 

 
SAK 144/17. Mini kulturkonferanse 1. februar 2018.  
Temaet «Teater som kulturfyrtårn» er lansert. Sett på bakgrunn av at det er et rikt teatermiljø 
blant barn og voksne i Ullensaker, har kulturrådet tenkt at det er på sin plass å sette fokus på 
dette. Det ble på forrige kulturrådsmøte bestemt at Arvid skulle ta kontakt med Christer Tornell. 
Han har sagt seg villig til å komme og snakke om teater som kulturfyrtårn og vise bilder. Vi kan 
evt ta kontakt med en barneteatergruppe og høre om de kan bidra med underholdning på 
kulturtinget. 
 
Tornell- ønsker å snakke i 45 min, om hva teater betyr og hvilke muligheter som ligger i vår 
kommune.  
 
Vedtak: 

- Christer Tornell får en tidsramme på 45 minutter på konferansen, om teatermulighetene 
i vår kommune 

- Jon Henrik tar kontakt med kulturskolen om et 10 minutter innslag. 
- Kari bekrefter sted og dato til Christer. 
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SAK 145/17. Kulturting 1. februar 2018.  
Program: Starter med forberedelse til årsmøtet der lag og foreninger samles i kategorier for å 
foreslå kandidater til valget. Kari skriver årsmelding og innspill til handlingsplan for 2018. Håkon 
tar seg av regnskap og budsjett. Årsmelding er skrevet av Kari.  
 
Det må avklares hvem som er på valg, og tar gjenvalg, evt å fremme nye kandidater som er 
foreslått. Følgende status om valg av kandidater ble oppsummert på møtet: 

- Ikke på valg: Torill, Vinjar, Rolf, Dene, Knut. 
- Tar ikke gjenvalg: Tom, Håkon, Grethe, Gunnar 

En kandidat fra Sang og musikk har meldt interesse. 
 
Det ble diskutert rundt at kulturrådsrepresentantene skal representere hele kulturlivet, og ikke 
en spesiell sjanger, et sted eller en sak. Det er heller ikke et krav at man skal være tilknyttet en 
organisasjon for å meldes inn i kulturrådet. 
 
Det ble foreslått å forespørre BørgeBorgere, og Historielaget.  
 
Vedtak: 

- Ny invitasjon sendes lag og foreninger, før neste kulturrådsmøte. Rolf lager invitasjon. 

Det må være en påminnelse i invitasjonen om at kommunens lag og foreninger må 

nominere foreninger. 

- Håkon lager regnskap og budsjett. 

- Håkon forespørrer historielaget og Børgeborgere. 

 
SAK 146/17. Kunst i det offentlige rom.  
Rolf foreslo å engasjere ungdomsskolene til å lage installasjoner/kunst som skulle plasseres i 
skolenes nærområde. Det ble sendt brev til skolenes rektorer. Foreløpig har det ikke kommet 
noen svar. Kulturrådet må diskutere hvordan vi går videre med saken. 
Et alternativ er å engasjere en kunstner som kan jobbe sammen med en skoleklasse. 
 

 

 
I dag er det lite offentlig kunst i Ullensaker. Lokasjoner som kan være aktuelle er: 

- Kirkeparken v/ Jessheim kirke 
- Torvet på Jessheim 
- Romsaasparken 
- Kløftaparken 

Kulturrådet oppfordrer til at et prosjekt bør være et sted det ferdes mange folk. 
 
Vedtak: 
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Jon Henrik jobber videre med saken, og finner en skole som kan være aktuell. Kulturrådet holdes 

løpende orientert om saken. 

 
 

SAK 147/17. Norbymoen vel.  
Nordbymoen Vel har tatt kontakt for å få hjelp til å oppføre et forsamlingshus ved 
Nordbytjernet. De presenterte et prosjekt for formannskapet i 2011. Se avisutklipp sendt 
tidligere av Vinjar. Nordbymoen Vel hadde noe penger (ca 5 mill) som de kunne legge inn i 
prosjektet. Den gangen ble det ikke noe resultat.. Et forsamlingshus ved Nordbytjernet vil være 
et godt tiltak. Det bør kunne legges inn i planene på litt sikt. 
 
Pr nå er det for lite informasjon om prosjektet, og for lite å ta stilling til pr i dag.  
 
Vedtak: 

- Kulturrådet noter seg planene, og om Norbymoen vel ønsker å realisere prosjektet 

ønsker kulturrådet å være informert.  

 
SAK 148/17. Kløfta velhus.  
Kløfta Vel har startet oppussingen av møterom i 2. etasje, se brev fra Rolf Alkvist. Kulturrådet 
fortsetter samarbeidet og vil være med på møter med Kløftas lag og foreninger. 
 
Kulturrådet har informert Kløfta vel om kulturrådets arbeid med Velhuset. Det er nok viktig at 
kulturrådet opprettholder dette arbeidet, og at velhuset fremdeles motiveres til videre arbeid. 
 
Kløfta vel skal istandsette et foreningsrom i 2. Etg. 
Forslag fra Rolf: Kulturrådet gir et tilskudd til Kløfta vel, til foreningsrommet, som bidrag til 
kostnadene Kløfta vel. 
 
Saken ble diskutert. 
Det kan være vanskelig for kulturrådet å gi et tilskudd av prinsipielle grunner. Det kan skape 
forventning blant andre om tilskudd, noe Kulturrådet ikke har mulighet til på sikt. Det kan være 
et alternativ å støtte Kløfta vel på andre måter. For eksempel markedsføring, et arrangement 
ala byprat eller temakveld, for eksempel på Kaffedilla?  
 
Vedtak: 

- Kulturrådet bidrar til å lage en «kulturprat» på Kløfta. Tema og form drøftes senere.  

SAK 149/17. Kurs vårhalvåret.  
Det skal holdes et oppfølgingsmøte med deltakerne på kurs i å lage hjemmesider. Kari tar 
kontakt med Kai og Dagfinn for å bestemme dag. Det sendes så mail til deltakerne. 
 
Kari har tatt kontakt med Kai om oppfølgingskurs. 16, 23 eller 30 januar.  
 
Vedtak: 
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- Det arrangeres et oppfølgingskurs om hjemmesider 

- Kari tar kontakt med Jon Henrik for booking av Ullr. 

 
 
 
SAK 150/17. Vårens møtedager.  
Det foreslås 2. torsdag i måneden som før: 11.januar, 8. februar, 8. mars, 12. 
april, 3.mai (unngå10. Kr himmelfartsdag og 17.), 14.juni. 
 
Vedtak: 

- Datoene 11.januar, 8. februar, 8. mars, 12. april, 3.mai, og 14.juni fastsettes. 

 
SAK 151/17. Kulturrådskonferanse høsten 2018.  
Spørsmålet reises om kulturrådet skal gjøre et nytt forsøk på holde en kulturrådskonferanse i 
2018. Hva skal vi i tilfelle ha hovedfokus på? Høsten 2017 ble det for få påmeldte. Denne 
gangen bør vi ha en senere dato for arrangementet og unngå mail og svar i sommerferien. 
 
Vedtak:  

- Saken utsettes til etter kulturtinget. 

 
SAK 152/17. Aktuell info fra Enhet kultur. 
 
Vedtak: 

- Sakes tas opp på første møte i 2018. 

 
SAK 153/17. Eventuelt 
 

- Registrering i kulturrådet. 13 lag er registrert pr nå. Saken settes på kartet i februar. 
- Kulturarenaer. Kulturrådet ønsker en orientering om hva som skjer rundt Gystadmarka 

ungdomsskole, samt en omvisning på Jessheim vgs.  
- Referat fra oktobermøte etterlyses. Jon Henrik videresender. 
- Ullensaker teater har mottatt tilskudd fra sparebankstiftelsen om lysutstyr og teknisk 

utstyr. Ullensaker teater har også planer om å lage en revy under neste Jessheimdager, 
for eksempel med et teatertelt utenfor huset. Det er et ønske om at dette tiltaket bidrar 
til større aktivitet på Herredshuset.  

  


