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Sted: Ullensaker rådhus og kulturhus 
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REFERAT FRA MØTET I ULLENSAKER KULTURRÅD 15. FEBRUAR 2018 

Sak 12/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak om møtetidspunkt og presentasjonsrunde av medlemmene tas under eventuelt 
 
Vedtak: 

-  Innkalling og saksliste godkjent. 

 
Sak 13/18 Godkjenning av referat fra møtet 11.01.18 
 
Vedtak:  

- Referat fra møtet 11.01.2018 godkjent 

 
Sak 14/18 Konstituering av nytt kulturråd 
I følge vedtektene konstituerer kulturrådet seg selv med valg av leder og nestleder. Det skal også 
velges kasserer. 

1. Valg av leder for ett år. 
2. Valg av nestleder for ett år. 
3. Valg av kasserer for to år. 

 
Vedtak: 

1. Rolf Baardseth valgt til leder for ett år 

2. Knut Ljøgodt valgt til nestleder for ett år 

3. Nils Kristen Wiig valgt til kasserer for to år 

 
Sak 15/18 Referatsaker 



 Side 2 av 2 

 

• Protokoll fra kulturting 2018.  
Under kulturtinget kom det en oppfordring fra Berit Nafstad Lyftingsmo om at 
kulturrådet bidro til å markere det Europeiske kulturarvåret, der temaet er «Typisk norsk- 
ikke bare norsk». Kulturrådet ønsker å bidra til dette så langt det lar seg gjøre i 2018..  

• Søknad til Sparebankstiftelsen DNB fra Ullensaker kulturråd v/Enhet kultur. Enhet kultur 
har bistått Ullensaker kulturråd med en søknad til sparebankstiftelsen om en mellomstor 
mobilscene. Dersom man får tilslaget, håper kulturrådet at denne vil bidra til festivaler og 
bygdedager for det lokale kulturlivet, og skape enda mere liv i kommunens tettsteder. 

• Møte 15. februar med Enhet kultur og Frivilligsentralen om framtidig bruk av adm.-
bygget på dampsagtomta og det gamle pakkhuset på Jessheim stasjon. Det skal utarbeides 
en driftsavtale mellom de 3 partene for å sikre en god forvaltning av byggene i fremtiden. 
Dette møtet følges opp med nye møter i saken. 

 
Vedtak: 

-  Referatsaker med kommentarer tas til orientering 

 
Sak 16/18 Aktuell info fra kultursjefen 
 
Det ble informert blant annet om lokal kulturuke, ungdomsaktiviteter, pågående mulighetsstudie 
for rådhus og kulturhus, kulturarenaer, byfeiring og eventuell musikkfest Jessheim, og 
frivillighetsstrategi for Ullensaker. 
 
Vedtak: 

- Tatt til orientering 

 
Sak 17/18 Kulturrådets arbeidsgrupper 

• Gruppe 1: Profilering av kulturrådet, elektronisk arkiv 

• Gruppe 2: Kontakt med HTIK, kommunebudsjettet, høringsuttalelser og annen kontakt 
mot det offentlige. 

• Gruppe 3: Kulturarenaer 

• Gruppe 4: Kontakt med lag og foreninger, kurs mv. Kulturrådets seminar 
I tillegg opprettes ad hoc-grupper ved behov. 
 
Rolf sender ut en oversikt over målsettingene til gruppene, og kulturrådsmedlemmene melder til 
Rolf hvilke grupper man kunne tenke seg å være med på.  
 
Fokusområder til kulturrådet fra leders side: 
1. Kulturarenaer- Bakke- Vesong utbygging. Viktig at kulturrådet holder denne saken som 
nummer 1. 
2. Kontakt med lag og foreninger og oppfølging av disse. 
 
Vedtak: 

- Rolf sender ut en oversikt over målsettingene til gruppene, og kulturrådsmedlemmene 

melder til Rolf hvilke grupper man kunne tenke seg å være med på.  

 
Sak 18/18 Kløfta Velhus 
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Kulturrådets langsiktige mål er at Kløfta skal ha et eget kulturhus/flerbrukshus. Et 
identitetsskapende samlingspunkt for lag og foreninger og for stedet Kløfta. 
Kulturrådet arbeider sammen med Kløfta Vel for at Kløfta Velhus skal bli et mer attraktivt og 
velfungerende flerbrukshust. 
Rolf Baardseth holdt en kort orientering om hva som har skjedd og planer framover. 
 
Det er hovedsakelig 3 aspekter ved Kløfta velhus 

- Huset er privat eid, uten kommunale tilskudd.  

- Det er samlende hus for Kløftas befolkning. Arkitektonisk og historisk viktig, viktig 

kulturminne. 

- Mindre og mindre tilgjengelig for lokalt kulturliv, pga mere bruk til selskapslokaler. 

Det har vært et samarbeid med kulturrådet for å få til mere bruk. Det er bevilget kr 50.000 til 
Kløfta velhus i 2018, for at det kunne bli bedre egnet som kulturlokale. Kulturrådet har 
forhandlet frem en foreningsprisliste, som godkjennes av kulturrådet. Det vil si at det nå er  
samme prisnivå her som for eksempel i blackbox på kulturhuset. Er også etablert et 
foreningsrom, som er mulig å leie for foreningene. Kulturrådet oppfordres til å verve brukere.  
 
Vedtak: 

- Tatt til orientering 

 
Sak 19/18 Gystadmarka ungdomsskole  
Det er åpnet en ny moderne ungdomsskole i Ullensaker, Gystadmarka ungdomsskole. Hvilke 
muligheter finnes for lokaler til det frivillige kulturlivet?  
 
På Gystadmarka ungdomsskole er det blant annet bygget en liten sal med dyp scene, tilstøtende 
musikkrom, bandrom, lydstudio, og utstyrslager. Det er også en stor kunst og håndverksavdeling, 
og flere andre fasiliteter som vil kunne brukes til kulturformål. Jon Henrik tar med tegninger og 
bilder til neste kulturrådsmøte. 
 
Vedtak:  

- Saken tas foreløpig til orientering, og følges opp i neste møte der det blir presentert 

tegninger og bilder av skolen 

 
Sak 20/18 Nye Algarheim skole 
Det planlegges ny barneskole på Algarheim. Legges det til rette for det kulturaktiviteter? 
Kultursjefen orienterer. 
 
Vedtak: Saken tas opp i neste møte. Kultursjef fremskaffer tegninger av bygget som presenteres 

på neste møte 

 
Sak 21/18 Kulturrådet i Frivillighetsregisteret 
Ullensaker kulturråd er registrert i Frivillighetsregisteret mer organisasjonsnr.: 915 464 297. Når 
rådets sammensetning endres skal det meldes til registeret. Til dette behøves personnummer til 
alle nye medlemmer. 
 
Vedtak:  



 Side 4 av 4 

 

- Alle nye faste kulturrådsmedlemmer bes om å sende sitt personnummer (11 siffer) til 

Knut, enten på epost eller sms.  

 
 
Sak 22/18 Eventuelt 

- Møtetidspunkt: Neste kulturrådsmøte blir kl 1830 den  8. mars. Videre møter er 12. april, 

3. mai og 14. juni. 

- Det ble gjennomført en presentasjonsrunde av alle tilstedeværende, der det ble fortalt 

hvilken forening man var tilknyttet og hvilke saker som er viktige for den enkelte 

kulturrådsmedlem.  

 
Referent: Jon Henrik 
 


