Ullensaker kommune
Kultur

MØTEREFERAT
Fra:

Jon Henrik Solhei

Dato: 11.01.2018
Tid:
18.00
Sted:
Ullensaker rådhus og kulturhus
Tilstede:
Tom Sletholt Hansen, Rolf Baardseth, Grete Bekkedal Skrebergene, Arvid
Birkelund, Petter Tomas Holen, Torill Lium Johansen, Vinjar Tufte, Dene Støe,
Hanne-May Sevendal, Knut Ljøgodt
Forfall:
Kai Nermoen og Gunnar Horverak
REFERAT FRA MØTE I ULLENSAKER KULTURRÅD 11. JANUAR 2018
Tema: Besøk av rådmann Rune Hallingstad. Hallingstad snakket om kulturens rolle i kommunen,
som samfunnsaktør og inkluderingsarena. Han tok også opp at kulturrådet er en viktig
høringspartner, og at kommunen bør be kulturrådet om å avgi råd i sentrale saker. Kommunen er
også beredt til å stille opp dersom kulturrådet ønsker det.
Sak 1/18. Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak:
- Innkalling og saksliste er godkjent
Sak 2/18. Godkjenning av referat fra møte 14.12.17
Vedtak:
- Referat fra møtet 14.12.2017 er godkjent
Sak 3/18. Referatsaker
• Oppfølging av kurs om hjemmesider
Arrangeres 30. jan kl. 1900. Alle som deltok på forrige kurs er invitert.
• Varsel om oppstart av detaljregulering for Norevegen 5-7-9 på Kløfta.
Kulturrådet høres ikke.
• Kultursjefen innkaller til møte ang administrasjonsbygget og pakkhuset
Torsdag 18. januar. Leder og nestleder er invitert. I steden for leder stiller Rolf Baardseth
Sak 4/18. Aktuell info fra enhet kultur
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Jon Henrik informerte om blant annet:
- Ny kulturuke, med egen ungdomsuke. Større vekt på profilering utendørs.
- Mulighetsstudien rådhuset og kulturhuset.
- Identitetsmarkører i Ullensaker, som Raknehaugen og Trandum.
- Aktuelle kunstprosjekter, i Romsaasparken og eventuelt gjennom kulturell skolesekk
- Vinterferietilbud
- Vedtatt budsjett 2018
Sak 5/18. Årsmelding 2017.
Forslag til årsplan er sendt kulturrådets medlemmer. Denne ble tatt opp til diskusjon.
Følgende ble notert og må tilføyes/ endres:
- Tilføye under 3.0 Kulturrådets arbeid:
- Ullensaker kulturråd har sikret seg domenet www.ullensakerkultur.no
- Under 3.4: Rette «Røyken kirke» til «Spikkestad kirke».
- Sjekk ut at kapittelet om økonomi stemmer.
Vedtak:
- Årsmelding er godkjent med nevnte merknader.
- Knut sørger for at årsmelding blir utsendt
- Kultur sender ut årsmelding sammen med sakspapirer.
Sak 6/18. Handlingsplan for 2018.
Forslag til handlingsplan er sendt kulturrådets medlemmer.
Planen ble diskutert.
Ikke alle protokollene er på kommunens hjemmesider. Kultur sørger for at disse blir lagt ut.
Vedtak:
- Handlingsplan for 2018 godkjent
Sak 7/18. Regnskap for 2017.
Regnskapet for 2017 ble lagt frem.
Vedtak:
- Regnskap godkjent
Sak 8/18. Budsjett for 2018
Kulturrådets tilskudd for 2018 er redusert med kr 70.000 i forhold til 2017. Tallet må
kvalitetssikres av administrasjonen.
I forhold til foreslått budsjett justeres:
- Redusere kurs/seminarer med 10.000, øke gaver/møteutgifter tilsvarende.
- Husleie økes med 10.000, andre kostnader reduseres med 10.000.
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-

Sette opp et ekstra utgiftspost som heter «Kursledelse barn og unge» kr 20.000.

Vedtak:
- Budsjettet godkjennes med overnevnte endringer.
- Knut sender ut budsjett så snart Jon Henrik får kvalitetssikret tallene.
- Budsjettet godkjennes med den usikkerheten som ligger i inntekssiden.
pr e-post.
Sak 9/18. Kulturtinget 2018.
Det ble gjennomgått de siste forberedelsene.
Kulturenheten og kulturrådet har mottatt noen nominasjoner, disse ble gjennomgått.
Sjekkliste for kulturting, delt ut på møtet ble gått gjennom.
- Annonse I RB: Lages av Knut
- Rolf skriver pressemelding og inviterer media.
- Lokaler er orden, men vi må sannsynligvis sette ut stoler mm selv. Rolf sjekker projektor.
- Kaffe og bevertning- De som har mulighet møter 1630 for å forberede.
- Kari og Knut tar opptelling på blomster.
- Kari er møteleder.
Vinjar og Dene kommer ikke.
Ang program:
- Jon Henrik informerer.
- Rolf sier noe om arenautvikling i Ullensaker.
- ChristerTorell får en tidsramme på 45 minutter.
- Møteleder åpner for spørsmål etterpå.
Nominasjonsprosessen:
Lag og foreninger møter med en representant hver. Det er kulturrådets oppgave å sørge for at
gruppene kommer i arbeid når nominasjonsprosessen er ferdig.
Det mangler noen kadidater jf listen. Fint om kulturrådsmedlemmer kan oppfordre kandidater til
å stille. Korpsforum og Rolf Alkvist oppfordres spesielt.
Saksliste sendes ut sammen med øvrige papirer.
Sak 10/18. Kløfta Velhus
Gruppen hadde møte med representanter fra Kløfta Vel før jul og redegjorde for planene
framover.
Tom og Rolf deltok på møte med Kløfta vel. Det er blitt drøftet muligheten for at Kløfta
sangerlag kan ha øvelsene sine der, og om kulturrådet kan betale en årlig leie for at foreninger
kan bruke et foreningsrom.
Kløfta vel har også mottatt kr 50.000 for å utvikle huset til et flerbrukshus.
Vedtak:
- Tatt til orientering.
Sak 11/18. Tilknytning til kulturrådet.
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Kulturrådet har tidligere sendt brev til lag og foreninger om å knytte seg til kulturrådet. Det har
vært liten respons på dette. Det er kun 13 registreringer så langt. Kulturrådet drøfter hvordan man
skal gå videre med saken.
Vi oppfordrer alle vi kjenner i foreningene til å ta personlig kontakt.
Vi må også bli flinkere til å melde tilbake til foreningene når vi faktisk oppnår resultater.
Sak 11/18. Eventuelt
- Tom: Hvis vi skal ha en kulturkonferanse i fremtiden, så har Åse Kleveland vist positiv
interesse tidligere.

