Ullensaker kommune
Kultur

MØTEREFERAT
Fra:

Jon Henrik Solhei

Dato:
Tid:
Sted:
Tilstede:

Forfall:

11. mai
18:30
Dragonen, Ullensaker rådhus
Til stede: Tom Sletholt Hansen, Rolf Baardseth, Grete Bekkedal Skrebergene,
Knut Ljøgodt, Arvid Birkelund, Petter Tomas Holen, Kari Nermoen, Torill Lium
Johansen, Vinjar Tufte, Haakon Mangerud, Gunnar Horverak.
Fra administrasjonen møtte: Jon Henrik Solhei, kultursjef
Dene Støe, Hanne-May Sevendal

PROTOKOLL FRA ULLENSAKER KULTURRÅD 11. MAI 2017
Tema: Arnfinn Algarheim holdt en presentasjon over hva han jobber med innen barne- og
ungdomsarbeid.
Sak 60/17. Godkjenning av innkalling og saksliste.
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent
Sak 61/17. Godkjenning av referat.
Haakon Mangerud var uteglemt fra listen over tilstedeværende.
Vedtak: Godkjent med kommentar: Gunnar Horverak blir oppført som tilstedeværende i
referatet.
Sak 62/17.Referatsaker
•
•
•
•

Rolf redegjorde ang nytt domene, ny adresse og e-mailadresser til kulturrådet. Rolf har
registrert domenene www.ullensakerkultur.no og www.gardermokultur.no
Rullering av kommuneplanen – forslag til planprogram og varsel om oppstart ligger ute
til høring. Frist: 19. juni
Områdeplan Gystadmarka, Frist 9. juni.
Forslag til opprettelse av ungdomsråd. Frist 24.mai

Alle høringer kan sees på www.ullensaker.kommune.no/horinger
De som har innspill til saken «opprettelse av ungdomsråd» og «områdeplan Gystadmarka»
sender dette til Rolf. Det er avtalt møte i gruppe 2 den 23.05. kl 18:00.
Sak 63/17. Arbeid for barn og unge.

Saksnr. 2017/14-12
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Vedtak fra møtet 20.04.:
- Kulturrådet bidrar til å lage en oversikt over hvilke kulturaktiviteter som finnes i hvilken
grend.
- Kulturrådet ønsker at familier med vanskelig økonomi får friplass i kulturskolen eller
andre kulturaktiviteter.
Hvordan skal vi arbeide med dette? Er det andre ting vi skal arbeide for? Det ble diskutert ulike
tiltak i forbindelse med ulike barne- og ungdomstiltak. Mye kan gjøres også med kommune og
frivillighet i samarbeid. Vi tar med oss innspillene fra møtet, til gruppe 3.
Det ble avtalt møte i gruppe 3 den 16. mai kl 1800 i kulturhuscafeen.
Sak 64/17 Kulturrådets arbeidsgrupper
Etter vedtak i Kulturrådet har arbeidsgruppene følgende sammensetning:
1
Profilering
Rekrutering
Tilknytning
Organisering
Knut (leder)
Rolf
Arvid
Petter
Grethe
Tom

2
Offentlige
instanser
Høringer

3
Lag og
foreninger
Frivillighet

4
Flerbrukshus

5
Kulturrådskonferanse

6
Seminar

Rolf (leder)
Kari
Knut
Vinjar
Håkon

Kari (leder)
Torill
Rolf
Dene
Hanne-May
Gunnar
Grethe

Tom (leder)
Vinjar
Rolf
Toril

Tom (leder)
Håkon
Kari

Vinjar (leder)
Gunnar
Dene

Etter at gruppene 1 og 6 og gruppene 3 og 5 er slått sammen til nye grupper 1 og 3 må det velges
ledere på nytt. Gruppe 1 hadde møte torsdag 4. mai og foreslår Knut som leder av gruppe 1 og
Rolf som leder av gruppe 2.
Vedtak:
• Ledere av gruppene blir som markert i tabellen.
Sak 65/17. Forberedelse til møtet med HTIK 29.mai.
Knut og Tom og evt flere møter HTIK. Det avtales tid for planleggingsmøte med gruppe 2
(offentlige instanser) i forhold til hva som skal legges frem for HTIK.
HTIKs leder Nina Ellingsen kan ikke delta på møtet 29. mai, og har forespurt kulturrådet om vi
heller ønsker å stille den 23. august.
Vedtak:
• Ullensaker kulturråd stiller i HTIK den 23. august.
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Sak 66/17. Ny generell del av læreplanen.
Forslag til høringssvar er sendt til alle rådsmedlemmene før møtet. Høringsfrist er 12.juni.
Forslag fra Berit Nafstad Lyftingsmo ble presentert i møtet. Gunnar ønsket å tilføye «lokal
kultur», og dette ble tatt til følge.
Vedtak:
• Høringssvar sendes
Sak 67/17. Registrering og verdsetting av friluftsområder.
Høringsfrist er 28.mai. Forslag til høringssvar ble presentert.
Vedtak:
• Høringssvar sendes
Sak 68/17a. Rekruttering til og organisering og profilering av kulturrådet.
Gruppe 1 hadde møte torsdag 4 mai. Det foreslås å utarbeide retningslinjer for bruk av
kulturrådets facebookside og hjemmeside. Det utpekes to administratorer og to redaktører med
ansvar for begge mediene. De samme skal ha ansvar for pressemeldinger og eventuelt
leserinnlegg etter hver kulturrådsmøte. Det foreslås også å beholde den hjemmesiden vi har i dag,
under Ullensaker kommunes hjemmeside, men at denne linkes automatisk opp fra
www.ullensakerkultur.no
Forslag til besetning av roller er:
Administratorer: Knut og Grete
Redaktører: Arvid, Kari. Dene forespørres.
Rolf gikk gjennom forslag til kommunikasjonsretningslinjer og plattform for sosiale medier,
epost, brev osv.

Vedtak:
• Retningslinjer for kommunikasjon i Ullensaker kulturråd vedtas.
• Knut tar på seg å skrive en kort pressemelding etter hvert kulturrådsmøte.
Sak 68/17b Forslaget om en valgkomite for kulturrådet legges bort.
Vedtak:
• Det jobbes ikke videre med valgkomite for kulturrådet.
Sak 68/17c Medlemskap
Gruppe 1 foreslår at lag og foreninger knyttes opp til kulturrådet gjennom et medlemskap, dog
uten kontingent. Medlemskap gir mulighet til å nominere representanter til kulturrådet,
stemmerett på kulturtinget, vederlagsfri deltakelse på kulturrådets kurs og seminarer, og ta opp
saker gjennom kulturrådet.
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Framdrift: Retningslinjer for medlemskap og vervebrev vedtas på junimøtet, og sendes ut rundt
skolestart i august. Brevet sendes de lag og foreninger som mottar kulturrådets møtereferater.
Vedtektene må endres og legges fram på neste kulturting ved at kulturrådet får medlemmer.
En eventuell endring i kulturrådets organisasjon tas opp igjen når vi ser resultatet
medlemskapskampanjen. Dette vil også påvirke vedtektene.
For budsjettåret 2017 er kulturrådet tildelt kr 150.000. En god del av disse midlene bør brukes på
de lag og foreninger som velger å melde seg inn i kulturrådet, for eksempel på kurs og seminarer.
Vedtak:
• Gruppe 1 jobber videre med saken, og saken tas opp på neste møte
Sak 69/17. Kulturrådskonferanse.
Herredshuset er bestilt til konferansen. Det er utarbeidet en foreløpig invitasjon som skal
videresendes kulturråd.
Foreløpig program ble presentert.
Vedtak:
• Gruppe 5 jobber videre med saken, og presenterer status på neste møte.
Sak 70/17. Flerbrukshus Kløfta.
Mulighetsstudiet alternativ 1A er nå vedtatt i kommunestyret. Kulturrådet jobber nå videre med
alternative muligheter, først og fremst med Kløfta vel. Folkemøtet arrangeres 15. mai som
planlagt, og kulturrådet oppfordrer så mange som mulig til å stille.
Kulturrådet legger tanken om et flerbrukshus i Bakkedalen på is. Kulturrådet inngår et samarbeid
med Kløfta Vel og andre interessenter på Kløfta om å utrede velhuset som en framtidig
kulturarena. Protokoll datert 10. mai, inngått mellom kulturrådets gruppe 4, Kløfta Vel og Kløfta
Idrettslag legges fram for Kulturrådet.
Protokoll ble ikke etablert grunnet innsigelser fra KIL.
Sak 71/17. Aktuell info fra kultur.
Saken utsettes pga liten tid.
Sak 72/17. Eventuelt
Ingen saker til eventuelt.

___________________
Sted og dato

_______________________________
Kari Nermoen, leder

