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Fra: Jon Henrik Solhei 
 
Dato: 8. juni 2017 
Tid: 18:30 
Sted: Dragonen, Ullensaker rådhus 
Tilstede: 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, Dene Støe, Hanne-
May Sevendal 
Fra administrasjonen møtte: Jon Henrik Solhei, kultursjef 

Forfall:  
 

PROTOKOLL FRA MØTE ULLENSAKER KULTURRÅD 8. JUNI 2017 

 
Sak 73/17. Godkjenning av innkalling og saksliste. 
Innkalling og saksliste godkjent 
 
Sak 74/17. Godkjenning av referat. 
Referat godkjent, med kommentar i sak 70/17 
 
Sak 75/17. Referatsaker: 
 
Kulturrådets høringsuttalelse ang opprettelse av Ungdomsråd. 

- Kulturrådet har sendt inn høringsuttalelse om ungdomsråd til Ullensaker kommune 

Brev fra Ullensaker Bygdekvinnelag 
Invitasjon fra Ullensaker museum søndag 10.06 
Registreringen i Brønnøysundregisteret  

- Postadressen til Ullensaker kulturråd er nå Kari Nermoens privatadresse.  

- E-postadressen til kulturrådet er nå: post@ullensakerkultur.no 

 
Sak 76/17. Flerbrukshus på Kløfta.                                                                                  
 
I innkallingen til møtet ble det satt opp følgende punkter: 
«Prinsippdiskusjon hvordan og hvorvidt kulturrådet skal engasjere seg. Videre samarbeid med 
Kløfta Vel og lag og foreninger på Kløfta. 

1. Drøfte om det er grunnlag for å gå videre med saken med tanke på den generelle 

oppslutningen, og ikke minst med et så oppmøte og deltakelse på folkemøtet 15. mai. For 

å gå videre må vi være trygge på at vi ikke bare har Kløfta Vel med oss, men like viktig 
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er støtte og deltakelse fra øvrige organisasjoner på Kløfta. Dersom det ikke er en tydelig 

opinion på Kløfta som krever/ønsker et flerbrukshus eller kulturbygg, blir saken tung å 

føre. 

2. Vedtas det at kulturrådet skal arbeide videre med saken må det drøftes på hvilken måte vi 

skal engasjere oss og arbeide, for eksempel i et tett samarbeid med Kløfta Vel eller en 

mer rådgivende rolle.  

3. Mener vi at Kløfta Velhus er et egnet utgangspunkt for et flerbrukshus, eller bør vi se 

etter andre alternativer?» 

Det ble diskutert på hvilken måte kulturrådet skal agere videre, og hvilken rolle kulturrådet skal 
ha. Det ble presisert at det er viktig å ha med Kløftas befolkning med i prosessen. Kulturrådet bør 
gå i dialog med de viktigste foreningene ang videre arbeid med saken. 
 
Vedtak:  

- 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 vel som kulturarena. 

 
Sak 77/15. Omorganisering av gruppe 2 og 4. 
 
Gruppe 2 og gruppe og gruppe 4 bemannes stort sett av de sammen personene. Saksområdene til 
gruppene vil i mange tilfeller også være sammenfallende. Det foreslås derfor at gruppene slås 
sammen under betegnelsen ”Gruppe 2 - offentlig instanser – flerbrukshus  - høringer”. 
 
Vedtak: 

- Gruppen slås sammen. Medlemmer er de tidligere medlemmene, pluss Torill. 

- Gruppen endrer navn til «Gruppe 2 – offentlige instanser – kulturarenaer – høringer». 

 
Sak 78/17 Arbeidsgruppenes mandat. 
 
Hvor mye selvbestemmelse skal hver gruppe ha? Når må kulturrådet informeres?                
Forslag: På generelt grunnlag skal gruppene ikke ha noe mandat ut over å forberede sakene for 
kulturrådet. I det ligger å innhente nødvendig informasjon, men ikke inngå avtaler eller avtale 
møter som på noen som helst måte forplikter kulturrådet.                                                                           
På grunn av tidsnød, eller andre forhold, kan kulturrådet i enkeltsaker gi grupper fullmakt til å 
ferdigstille saker. Eksempel: Uttalelsen til oppretting av et ungdomsråd som gruppe 2 fikk 
mandat til å utforme og sende inn.                                                                                                                                  
Slike tilfeller bør alltid ha et grunnlag i en diskusjon i kulturrådet. 
 

Vedtak: 

- Arbeidsgruppene legger frem et forslag til mandat til neste kulturrådsmøte. 

 
Sak 79/17. Arbeid for barn og unge 
 
Gruppe 3 har bestemt å gå ut til følgende lag i første omgang: korps, historielag, 
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kunstforeningen, husflidslag og leikarring/spelemannslag med disse spørsmålene: Hvilke tilbud 
har laget til barn og unge? Har lagene planer om eller kan de tenke seg å få til et tilbud? Hva 
slags utfordringer har de?  Skal vi gå bredere ut?  
 
Høsten 2017 foreslås følgende kurs:  

- Hvordan lage hjemmesider  

- Foredragskveld om politiske prosessser 

Våren 2018:  
- Kurs i hvordan søke tilskudd  

- organisasjonskurs 

 
Vedtak:  

- Gruppe 3 avholder et møte torsdag 15. juni. kl 1800.  

- Gruppe 3 utarbeider en bestilling til kurs og forslag til foredragsholdere.  

- Vi inviterer til et idedugnadsmøte om hvordan foreningsliv og kulturråd kan bidra til nye 

tilbud til barn og unge. 

 
Sak 80/17. Høringsuttalelse: «Planprogram Kommuneplan for Ullensaker» 
 
Gruppe 2 har utarbeidet et forslag til uttalelse som er sendt ut i forkant av møet. 
 
Vedtak 

- Høringsinnspill sendes som forelagt kulturrådet. 

 
Sak 81/17. Høringsuttalelse: Områderegulering for Gystadmarka. 
 
Gruppe 2 har utarbeidet et forslag til uttalelse som er sendt ut i forkant av møtet. 
 
Vedtak 

- Høringsinnspill sendes som forelagt kulturrådet 

 
Sak 82/17. Møteplan for høsten 2017 
 
Kulturrådet fortsetter møtevirksomheten med primært den 2.torsdagen i måneden (NB unntatt 
første møte). 
 
Vedtak: 

- Første møte etter sommeren blir onsdag 16. august kl 1830 

- Videre 2. torsdag i måneden kl 1830; 14. september, 12. oktober, 9. november, 14. 

desember. 

 
Sak 83/17. Medlemskap i kulturrådet 
 
Saken ble drøftet på møte 11.05. Retningslinjer for medlemskap og vervebrev diskuteres. Gruppe 
1 redegjør. 
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Vedtak: 

- Knut korrigerer brevet som avtalt i møtet, og sender ut brevet 

 
Sak 84/17 Kulturrådskonferanse 
                    
Gruppe 5 redegjorde for gruppens arbeid, og foreløpig program ble lagt frem. Økonomi i 
forbindelse med kulturrådskonferansen ble drøftet.  
Det er mulig forfall fra Lisbeth Larsen, og det kan også være behov for andre tilpasninger. 
 
Vedtak: 

- Gruppe 5 får fullmakt til å tilpasse/ revidere program, tilpasse påmelding med mer. 

- Kulturrådets medlemmer betaler en egenandel på kr 300 til middag. 

 
Sak 85/17. Profilering av kulturrådet på FB, nettside og lokalaviser 
 
Fra innkallingen: 
«Vedtaket i kulturrådets aprilmøte ble fulgt opp med innlegg med bilder på FB både før og etter 
forrige kulturrådsmøte.  Få delinger og ”likes”. Promoteringen av folkemøtet på Kløfta 15. mai 
på FB ble delt av de fleste i kulturrådet og fikk således flere ”likes”. Likevel viser statistikken at 
ganske mange er nådd. Best likt var bildet av kulturrådet som ble lagt ut i april. Det har også vært 
andre innlegg på FB som har fått en viss oppmerksomhet. Det ble sendt pressemeldinger til 
Romerikes Blad og Eidsvoll Ullensaker Blad etter forrige møtet, uten at noe ble publisert.» 
 
Dersom det er mulig, ønsker kulturrådet at møtene blir lagt inn i en møtekalender, evt en liste 
over kulturrådets innspill, og innspillsdokumentet til kulturplan. 
 
Sak 86/17 Aktuell info fra kultur. 

- Ullensaker kommune går etter all sannsynlighet i gang med en mulighetsstudie for 

fornyelse og bruk av bibliotek, kulturhus, foaje med mer i 2018. 

- Folkehelseuka pågår med mange ulike kulturarrangement. 

- Det settes i gang et nytt prosjekt med Ullensaker kunstforening, som er støttet av 

sparebankstiftelsen. Radio er et tema. 

 
Sak 87/17. Eventuelt  
 
På neste møte må det fastsettes dato for kulturting. 
Knut lager ny mal til brevark 
 
 
 
 
 
 
_______________  _____________________ 
Sted og dato   Kari Nermoen, leder  


