Ullensaker kommune
Kultur

MØTEREFERAT
Fra:

Kathrine Øynebråten

Dato:
Tid:
Sted:
Tilstede:

Onsdag 16. august 2017
Kl. 1830-2115
Møterom Dragonen, Ullensaker rådhus
Kari Nermoen, Knut Ljøgodt, Rolf Baardseth, Grethe Bekkedal Skrebergene,
Tom Sletholt Hansen, Torill Lium Johansen, Vinjar Tufte, Håkon Mangerud,
Gunnar Horverak, Hanne-May Sevendal
Dene Støe, Arvid Birkelund, Petter Tomas Holen

Forfall:

PROTOKOLL FRA MØTE I ULLENSAKER KULTURRÅD 16. AUGUST 2017
88/17
Godkjenning av innkalling og saksliste til dagens møte
Innkalling og saksliste ble sendt alle medlemmene på mail 10.08.2017.
Sak 91/17 endrer navn til Kulturarenaer/ flerbrukshus på Kløfta.
Vedtak
Godkjent.
89/17
Godkjenning av protokollen fra kulturrådets møte 08.06.17
Protokollen fra kulturrådets møte 08.06.17 ble sendt alle medlemmer pr. mail etter først å ha vært
på godkjenning hos dem som deltok på møte. Grethe som skal endre brev mal.
Vedtak
Godkjent.
90/17
Referatsaker
• Ullensaker musikkråd som er nedlagt har overført penger fra musikkrådets konto - i
overkant av kr. 6.600 til kulturrådets konto. Pengene skal brukes til musikklivet i
Ullensaker. Tas opp som sak på neste møte
• Offentlig ettersyn – detaljregulering for Bekkefaret – K12 i Byplan. 17 Bekkefzaret
saksutskrif 2305t.pdf Kulturrådet har ingen spesielle merknader
• Offentlig ettersyn – detaljregulering av Meiserudtunet 17 Meiserudtunt saksutskrift
0205.pdf. Kulturminne på for område, del av kulturminnevernplanen. Kulturrådet har
ingen spesielle merknader
• Nytt brev fra kulturrådet 19.06.17 til kommunen ang. vedlikehold av Algarheim gamle
skole. Kari purrer opp
• Arrangement på Ullensaker museum 17. september: Moro med museum
• Kulturrådskonferansen 24. august avlyses pga. dårlig påmelding. Det sendes en mail til de
inviterte og spør om årsak til mangelfull påmelding. Tom lager et utkast
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Vedtak
Referatsakene tas til orientering
Sak 91/17
Kulturarenaer/ flerbrukshus Kløfta
Kulturrådet har et tydelig vedtak fra siste rådsmøte 08.06.17
- Ullensaker kulturråd har som overordnet målsetting å sikre arenaer til lag og foreninger.
Vi mener slike arenaer skal være samlet med andre kultur og idrettsarenaer, og at det skal
være identitetsskapende. Med utgangspunktet i dettet jobber vi videre med de arenaene
som er relevante på Kløfta.
- Arbeidsgruppen som jobber med flerbrukshus gis fullmakt til videre dialog med Kløfta
Vel, med tanke på videre utvikling av Kløfta velhus som kulturarena.
Kulturrådet orienterer om sitt vedtak og diskuterer hva som er effektiv og realistisk i forhold til
en av følgende 3 målsetninger:
• Kommunal overtakelse og utvikling av Kløfta Velhus som grunnlag for kulturbygg/
flerbrukshus på Kløfta
• Bistand for å skape bredere engasjement rundt Vel’et og Velhuset. Bidra til å utvikle
Velhuset som en mer brukt møtearena for Kløfta sine lag og foreninger innenfor
dagens modell. Stikkord: flere møterom, forenklet lagerleie, enklere tilgang mm.
Kommunale midler «snus mot» Vel huset i form av tilskudd for arenaleie.
• Utvikling av Kløfta velhus som et samlende og levende kulturminne/brukshus for
Kløftas befolkning etter modell av Herredshuset på Jessheim
Vedtak:
Rolf kontakter leder Kløfta Vel og Rolf Alkvist og ber om forslag til møtetid for en kaffeprat på
Kløfta velhus. Det viktige er snarlig møte – ikke om alle kan. Rolf, Tom, Vinjar og Torill deltar.
Sak 92/17
Arbeidsgruppenes mandat
Det ble på forrige kulturrådsmøte vedtatt at arbeidsgruppene skulle legge fram forslag til mandat.
Følgende forslag ble lagt frem fra gruppe 2:
•

Gruppen skal saksbehandle og formulere innspill til politiske saker og høringer innenfor
gruppens ansvarsområde (arenaer for kulturlivet). Gruppa har et spesielt ansvar for å
debattere saker og målsetninger forankret i kulturrådet med lokalpolitikere.
Skriftlige uttalelser og debattinnlegg skal være behandlet/informert for innspill innenfor
minimum ett døgn før publisering med medlemmene i kulturrådet.
Gruppen foreslår at kulturrådet som grunnregel samles i et settemøte om viktige saker
som skal kommuniseres i det offentlige rom.

Vedtak
De andre gruppene utarbeider sitt mandat ut fra forslaget ovenfor. Mandat for alle gruppene
behandles samlet i neste møte.
Referat fra gruppemøter sendes heretter ut til hele Kulturrådet.
Sak 93/17
Profilering av Kulturrådet
Gruppe 1 redegjorde. Brevet ble behandlet i Kulturådsmøte 08.06.17, og endringer nevnt i dette
møte er innarbeidet. Brevet ligger i filarkivet. Innsigelser må sendes gruppe 1 i løpet av uke 34.
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Vedtak
Brevet sendes ut i månedsskifte august/ september.
Sak 94/17
Kulturtinget 2018
Dato for Kulturtinget 2018 blir torsdag 1. februar på Kløfta velhus. Kulturrådet v/ Rolf tar
kontakt med leder av Kløfta velhus for å booke velhuset.
Vedtak
Kulturting 2018 avholdes 1. februar på Kløfta velhus
Sak 95/17
Møte med HTIK 23. august
Gruppe 2 hadde møte 15. august. Kari gikk igjennom hva som er ønskelig å presentere i møte.
Presentasjonen legges også i en folder som deles ut til politikerne i møte. I folderen lages det
også en kort presentasjon av hver av kulturrådets medlemmer. Rolf sender ut et forslag på en
presentasjon. Kulturrådets medlemmer sender en kort presentasjon, samt et bilde til Rolf innen
søndag 20. august.
Vedtak:
Kulturrådet bifaller at det lages en presentasjon. Kari tar kontakt med Sand trykkeri for trykking
av folder.
Sak 96/17
Lokalleie i helgene på skoler for lag og foreninger
Ullensaker korpsforum fremmet sak på Kulturtinget vedr. fri leie for korps i helger. Ullensaker
kulturråd sendte 20.04.17 brev til Ullensaker kommune vedr. ønske om endret praksis for
lokalleie ved skoler for lag/foreninger i helger (brevet var vedlagt innkallingen til dette møte).
Kommunale eiendommer svarte pr. brev 18.07.17 med bl.a. at retningslinjene skal revideres i
2018.
Vedtak:
• Tar opp reglementet igjen i Kulturrådet når det kommer opp til revidering
• Det sendes et nytt brev til Ullensaker kommune v/ ordfører med kopi til lederne av de
politiske partiene. I dette brevet tydeliggjøres konsekvensene for korpsene. Politikerne
kan fremme dette som en interpellasjon. Kulturrådet tar kontakt med det politiske miljøet.
Kari sender utkast til et brev til Kulturrådet for innspill
• Det gis tilbakemelding til Ullensaker korpsforum at Kulturrådet jobber videre med saken
• Saken tas opp igjen i neste møte
Sak 97/17
Kurs for lag og foreninger høsten 2017
• Hvordan lage hjemmesider/ egen nettside: Gunnar har vært i kontakt med Kai Krogh
Halse. Ullr er reservert tirsdag kveld 24. og 31. oktober.
• Foredragskveld om politiske prosesser; Rolf er i kontakt med foredragsholder. Slutten av
september. Herredshuset reserveres som møterom. Gruppe 3 v/ Torill utformer en
invitasjon. Sendes kulturrådet for godkjenning. Invitasjonen sendes ut i månedsskifte
august/ september
Vedtak
Sakene tas til orientering og videre oppfølging.
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Sak 98/17
Arbeid for barn og unge
Gruppe 3 har diskutert hvordan lag/foreninger kan engasjere seg for barn/unge.
• Idédugnadsmøte om hvordan foreningsliv og kulturråd kan bidra til nye tilbud til barn og
unge. Viktig å få de som kommer til et slikt møte til å bli engasjert – hvordan? f.eks.
underholdning/ aktiviteter som kan gi idéer. Vurdere bruk av navn – skal det inviteres inn
til noe annet enn idédugnad?
• Viktig å engasjere barn og unge for å øke rekrutteringen av unge til styrer. Hvordan gjøre
det attraktivt å bruke tid på å ta på seg verv? Det må være motiverende og engasjerende å
ville få til noe
• Hvordan få med våre nye landsmenn? Er det mer motiverende å vise frem sin egen kultur
enn å delta i den norske?
• Kulturkontoret ønsker også å få i gang barne- og ungdomsgrupper både nye typer og av
eksisterende foreninger som kunstforeningen, Leikarringen Rakne etc. Det er muligheter
for å søke tilskudd. For å prøve ut kurs/ aktiviteter kan høst- og vinterferie være fin
periode for dette
• Oversikt over aktiviteter:
o Fordelt på type aktivitet: https://www.ullensaker.kommune.no/aktivfritid
o Lag/ foreningsoversikt: https://www.ullensaker.kommune.no/lag-ogforeningsregister/
• Et idé møte blir tidligst i november
Vedtak
Gruppe 3 tar et møte for videre fremdrift. Legges frem i neste møte.
Sak 99/17
Aktuell info fra kultur
• Livsglededagene 13. – 22. oktober. Frist for påmelding 6. september
• Kulturminnedagene 9. – 17. september: Omvisning på Trandumskogen, Moro på
museum, Onsrud martn`
• Barnas kulturdag lørdag 21. oktober
• Ungdomsråd: Politisk sak om organisering skal behandles i valgstyret i september
• Ombygging biblioteket – ferdigstilles i løpet av høsten
• Opprydding og små justeringer ved kulturtilskudd:
o Husleietilskudd blir en del av driftstilskudd
o Spesielle kulturtiltak døpes om til «Prosjekttilskudd» om vil nå også omfatte idrett
og friluftsliv. Tilføres kr. 50.000 fra idretten
o Sak i september til politisk behandling i HTIK. Kommer på høring til Kulturråd
og idrettsråd. ABC-midler kommer også som egen sak i dette møte
• Ung Kultur Møtes – i dag viser seg frem på Torg scenen
• Kunst; Skulpturstopp, Romsaasparken, Jessheim svømmehall, Gystadmarka
ungdomsskole, Algarheim skole
• Budsjettprosessen er i gang
Vedtak
Det er ønskelig å få de reviderte retningslinjer til Kulturtilskudd før de sendes på høring.
Kathrine sjekker ut med kommunaldirektør. De andre sakene tas til orientering.
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Sak 100/17 Eventuelt
• Kløftadagen
o Skal Kulturrådet hjelpe Kløfta vel for å skape ekstra blest om vellet? – Vinjar tar
kontakt med leder Kløfta vel v/ Kjell Disenbroen. Det er ønskelig med felles stand
med Kløfta vel og Kulturrådet på Kløftadagen. Rolf, Tom, Vinjar og Torill jobber
videre med saken
• Møteplass gruppemøter
o Leie møterom på Kløfta velhus til gruppemøter
• Seminar for Kulturrådet
o Endags busstur mandag 16. oktober med avreise kl. 0800 til Kulturhuset
«Flammen» i Nittedal, Spikkestad kirke og kultursenter i Røyken - som er under
bygging og Drøbak`s nye flerbrukshuset «Smia». Avsluttes med middag på
Jessheim
• Budsjett
o Hva vil Kulturrådet prioritere? Må også se Kulturenhetens prioriteringer
Vedtak
Sakene tas til orientering og videre oppfølging.

_______________________
Sted, dato

______________________________
Kari Nermoen, leder Ullensaker kulturråd

