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PROTOKOLL FRA KULTURRÅDETS KULTURTING 1. FEBRUAR 2018 

Referenter: Kulturkontoret i Ullensaker v/ Kathrine Øynebråten 
 

Del A  Kulturtingets minikonferanse 

Møteleder: Kari Nermoen  
 

1. Kulturinnslag v/ Isold Hekla Apeland 
 

2. Velkommen v/ Kari Nermoen, leder Ullensaker kulturråd 
Leder ønsket velkommen og gav et kort overblikk over kulturrådets 
hovedarbeidsområder i 2017, budsjettinnspill 2018 og fokusområder fremover. 
 

3. Teater som kulturfyrtårn og generator v/Christer Tornell 
• Christer Tornell holdt foredrag basert på produksjonene han har koreografert i 

samarbeid med Ullensaker teater og Ullensaker kulturhus de siste 3 årene: Cats, The 
Addams Family og The Wiz 

• Viktig å bygge opp lokal selvtillit. Basis med amatører og sper på med noen 
profesjonelle - bra for amatørene for å ha noe og strekker seg etter 

• Viktige brikker for å skape kulturfyrtårn: 
o Engasjement – både blant teatret og kommunen 
o Ansvar - hvordan bidra. Økonomisk og avsette tid – vise interesse 
o Fellesskap/ teamwork – på tvers av alder og kjønn. Det er et stort engasjement 

blant de frivillige – ligger ikke noe økonomisk gevinst bak. Egeninnsatsen er 
enorm. Alle er en del av helheten – små og store roller like viktig. Alle jobber 
mot samme mål. Kultur generelt er flott siden det er plass til alle så lenge man 
tar og gir. Stor dugnad for å få hele oppsetningen i havn - scenografi, kostymer, 
sminke etc. 

o Kunnskap – man finner talenter blant alle aldersgrupper 
o Promotering/ Markedsføring – trailere, bilder, etc. viktig  

• Interessert i å være med? - følg med på nettsiden http://ullensakerteater.com eller 
https://www.facebook.com/ullensaker.teater . Trenger både folk på og bak scenen 
 

Innspill: 
• Viktig å jobbe for at nytenkning ift. teater kommer tydeligere i Kulturplan for 

Akershus  
• Viktig at midlene også går til amatører 
• Hvordan starte opp for å jobbe seg mot kulturelle fyrtårn? – en start er å samarbeide 

på kryss og tvers bl.a. med Jessheim vgs.  
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4. Arenautvikling for kulturlivet v/ Rolf Baardseth 
6 viktige punkter i forbindelse med kulturrådets plan for påvirkning og etablering av gode 
kulturarenaer i Ullensaker: 
• Frivilligheten og engasjementet ligger i bunnen av alt vi gjør. Vårt samfunn er bygget 

på tre store frivillige bevegelser; Idretten - Kulturen – Politikken.  
Kultur må spille på lag med de 2 andre for å oppnå virkningsfulle resultater. 

• I Ullensaker er Kulturhuset på Jessheim «fyrtårnet». Det er klokt å samle ressurser og 

skape et attraktivt marked for de større fremføringene. Det behøver ikke gå på 

bekostning av andre arenaer, men vi må skape fornuftig samspill. 

• Skolene er nærmiljøsentre. De er ikke alltid ideelle arenaer for et mangfoldig 

kulturliv, men like fullt et naturlig punkt for aktiviteter for skolekretsene. Vi må gjøre 

det enkelt for kulturens lag og foreninger og utnytte dette som en ressurs 

• Vi må ikke miste fokus på innholdet. Arenaer og muligheter er flott, men det er 

innholdet som er betydningsfullt. En prioriteringsliste når det gjelder gode arenaer må 

møte et faktisk behov eller bidra til å skape større aktivitet som vi vet trenger et 

«drivhus» for å ta av. 

• Kløfta er mer enn stort nok som sted og vil vokse slik at en god og tilgjengelig 

fremføringsarena for kulturaktiviteter som bygger identitet tvinger seg frem 

• Kulturrådets prioriteringer når det gjelder påvirkning av arenautvikling i kommunen 

kan oppsummeres slik: 

o Følge opp og påvirke utviklingen av kulturdel ved Bakke/Vesong Skole 

o Skape grunnlag for bedre utnyttelse av Kløfta Velhus som arena for lag og 

foreningsarbeide og fremføringer 

o Samspill med Frivilligsentralen om utvikling av Frivillighetens hus, 

Administrasjonsbygg og Pakkhuset på Jessheim 

o Følge opp skoleutbyggingene og ivareta kulturorganisasjonenes interesser 

o Kartlegging og status for øvrige forsamlingshus i kommunen 

 
5. Aktuell kulturinfo v/ Jon Henrik Solhei 

• Budsjettet 2018 – endringer for kultur: 
o 50’ Kløfta velhus 
o 53’ Biblioteket som litteraturhus 
o 75’ Gratis leie helgeseminarer korps 
o 100’ kulturuke for barn og ungdom 
o 75’ Kartlegging nye kulturaktiviteter for ungdom 
o 500’ Fritidstilbud til ungdom 
o 250’ Jessheimdagene 
o 150’ Herredshuset (engangstilskudd) 
o -1.500’ Økte inntekter 
o -70’ Kulturråd 

• Frivillighetens hus – Pakkhus og administrasjonshuset Jessheim 

• Jessheim bibliotek – ny virtuell arena og eventyrrom. Lag/ foreninger er hjertelig 
velkomne til å bruke lokalene både til arrangement og møter. Kløfta bibliotek er også 
nyoppusset 

• Hva er spesielt viktig i samspillet kommune og Kulturråd 2018 
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o Kulturtilbud til barn og unge; Flere tilbud – Lavterskeltilbud - Korte kurs og 
workshops - Ferieaktiviteter 

o Arenautvikling – må tenke på aktiviteten først – deretter behov og hvilken 
arena skal denne ha 

o Frivillighetspolitikk – Det skal utarbeides en frivillighetspolitikk for Ullensaker. 
Et samarbeid mellom Ullensaker kommune og Kulturrådet m.fl. 

o By og tettstedsutvikling – Jessheim og Gardermobyen viktige regionale 
tettsteder 

• Mulighetsstudie for Rådhuset og Kulturhuset her igangsatt da dagens kapasitet er for 
liten  

• Skape attraktivitet – mer synlighet gjennom arrangement i gatene og byen, bannere 
etc. 

 

Del B   Kulturrådets Årsmøte  

Møteleder: Kari Nermoen 
 
Forberedelse til Årsmøtet 
4 faste og 4 varamedlemmer av Kulturrådets til sammen 13 medlemmer var på valg. Det var gitt 
anledning til å sende inn forslag på nye kandidater i forkant av Årsmøtet. Forsamlingen 
grupperte seg i de 4 kulturkategoriene Sang og musikk – Teater og dans – Kunst og kunst-
håndverk – Øvrige organisasjoner og gikk til drøfting av hvilke kandidater de skulle foreslå til å 
representere sitt område i kulturrådet.  
 
De ulike forslagene ble diskutert og hver kategori ble enig om sine kandidater til valgsaken i det 
påfølgende årsmøtet. 
 
Årsmøtet 

1. Registrere representanter som skal stemme på vegne av sin forening 
Alle representanter med stemmerett ble registrert. 
 

2. Valg av møteleder, referent og to representanter til å underskrive protokollen 
Vedtak 

o Møteleder: Kari Nermoen 
o Referenter: Kulturkontoret v/Jon Henrik Solhei og Kathrine Øynebråten 
o Representanter til å underskrive protokollen: Berit Nafstad Lyftingsmo og Erik 

Prøsch 
 
 

3. Godkjenning av innkalling og saksliste 
Første invitasjon til Kulturtinget ble sendt ut 2. november 2017. Kulturtingets saksliste og 
innkalling med alle dokumentene: valgordning, årsmelding 2017, handlingsplan 2018 og 
vedtekter ble sendt pr. mail 18.01.18.  
 
Vedtak 

 Innkalling og saksliste ble godkjent. 
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4. Kulturrådets Årsmelding 2017 

Årsmeldingen var sendt ut på forhånd. Hovedpunktene ble gjennomgått av kulturrådets 
leder, Kari Nermoen.  
 
Kommentarer: 
- 2.1. Grunnlovskomiteen oppløses 01.01.18 
- 2.2. Ullensaker kommune skal utforme Frivillighetspolitikk. Viktig at   
   Kulturrådet involverer seg sterkt i dette arbeidet og gjør seg kjent med eksterne  
   dokumenter 
- Viktig at Kulturrådet har fokus på arenautvikling 
 
Vedtak 

 Kulturrådets Årsmelding 2017 ble godkjent. 
 

5. Regnskap 2017 
Regnskapet ble sendt pr. mail 18.01.18. Hovedpostene ble gjennomgått av nestleder i 
kulturrådet Knut Ljøgodt.  
 
Vedtak 
Regnskapet 2017 ble godkjent. 
 

6. Innkomne saker 
Ingen saker var kommet inn. 
 

7. Kulturrådets Handlingsplan 2018 
Leder i kulturrådet, Kari Nermoen, orienterte om Handlingsplanens hovedpunkter.  
 
Forslag: 

• Initiering og oppfølging; EU`s kulturarvår i 2018 «Typisk norsk – men ikke bare 
norsk» Forslag Kulturrådet initierer at kulturarvåret blir markert i Ullensaker i 
løpet av året 
 

Vedtak 
Kulturrådets Handlingsplan 2018 ble tatt til orientering. Innspill om markering av 
kulturarvåret tas med til videre arbeid i Kulturrådet. 

 
 

8. Budsjett 2018 
Budsjett 2018 ble delt ut i møtet. Hovedpostene ble gjennomgått av nestleder i 
kulturrådet Knut Ljøgodt.  
 
Vedtak 
Budsjettet ble tatt til orientering. 
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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  

o Anna Larsson, Kolon, fast medlem – (2 år) 
o Isold Hekla Apeland, vara medlem (1 år)   

Dans og Teater  
o Arvid Birkelund, Ullensaker Teater, fast medlem – gjenvalg (2 år) 
o Lillian Almaas, Ullensaker gym & turn - vara medlem (1 år) 

Kunst og kunsthåndverk  
o Jostein Skjefstad, Ullensaker Husflidslag, fast medlem (2 år) 
o Hanne-May Sevendal, Ullensaker Kunstforening, vara medlem – gjenvalg (1 år) 

Øvrige organisasjoner  
o Nils Kristen Wiig, Ullensaker Historielag, Foreningen Norden, fast medlem – (2 år) 
o Eva Gulliksen, Ullensaker kirkeakademi, Foreningen Norden – vara medlem (1 år) 

Revisorer 

o Marit Lødemel, 2 år 
o Gunnar Laake, 1 år  

 
Kl 2100: Avslutning  
Kulturtinget ble av rundet med blomster og takk for innsatsen til de som gikk ut av 
kulturrådetrådet og en takk til alle frammøtte. 
 

 
Vedlagt protokollen fra Kulturtinget er flg. dokument: 
o Godkjent Årsmelding 2017 
o Godkjent Handlingsplan 2018 
o Godkjent Regnskap 2017 
o Godkjent Budsjett 2018 
o Oversikt over medlemmene i Ullensaker kulturråd 2018 

 
 
 
 
Protokollen er godkjent 
 
 
_________    _________________________________________  
      Dato                     Kari Nermoen, leder Ullensaker kulturråd                

 
 
__________ __________________________                     ___________________________ 
      Dato                     Berit Nafstad Lyftingsmo               Erik Prøsch 


