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REFERAT FRA ULLENSAKER KULTURRÅD 03.MAI 2018. 

Sak 39/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
Orientering 41/18 utgår. Sakene oppdateres. 4 saker til eventuelt. 
 
Vedtak:  

- Innkalling og saksliste godkjennes. 

 
Sak 40/18 Godkjenning av referat fra møtet 12. April 2018 
 
Referat gjennomgått 
 

Vedtak: 

- Referat fra 12. april godkjent 

 

Sak 41/18  Aktuell info 
 
Aktuelle informasjoner fra enhet Kultur 
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Kultursjefen ga utfyllende orientering i forrige møte. 
Plan og ide arbeide i forbindelse med midler til barn/unge pågår bl.a. med idedugnad på 
Kreti&Pleti Jessheim. 
Kort informasjon om arbeidet med frivilligstrategi for kommunen. Kulturrådet, Idrettsrådet og 
Frivilligsentralen er med i referansegruppen for dette arbeidet. 
 
Vedtak:  

- Tatt til orientering. 

 
Sak 42/18  Status og oppgaver i arbeidsgruppene. 
 
Det har ikke vært aktivitet i arbeidsgruppene siden sist møte. Det ble orientert om følgende saker: 
 
Arbeidsgruppe Stein Ove Bergs jubileum. 
Det kommer en markering av Stein Ove Berg i Aurskog den 2. juni der Bergtatte karer stiller. 
Bergtatte karer skal ha møte i mai, og skal ta opp et mulig arrangement på Kløfta Velhus til 
høsten. Dato er antydet å være i starten av november. Program på arrangementet kan for 
eksempel være foredrag, konsert, fotoutstilling med mer. Det er også mulighet for andre aktører, 
som korps, kor eller Jessheim vgs til å delta. 
 
Vinjar jobber videre med arrangementet. Rolf tar kontakt med Øyvind Mo Larsen ang foto og 
avisutklipp.  
 
Arbeidsmøte og akustikkmåling Kløfta Vel. 
Det har vært et arbeidsmøte på Kløfta vel. Temaer har vært hva huset brukes til, fremtidsvisjoner, 
og utfordringer med tanke på både drift og økonomi. 
 
Rolf har vært på akustikkmåling med Akershus musikkråd v/ John G. Olsen. Rapporten vil 
foreligge, sannsynligvis før 17. mai. 
 

- Målsettingen er at velhuset blir mere brukt som fremføringsarena. 

- På sikt bør man få en kommunal tilskuddsordning på linje med Herredshuset. 

Nils Gunnerud har gjort en jobb tidligere i saken. Han takkes for engasjementet, og det avsluttes i 
denne omgangen. Knut tar kontakt med han og avklarer en eventuell faktura.. 
 
Selv om arbeidet med velhuset har fokus, er det også viktig at Bakke/ Vesong- utbyggingen har 
oppmerksomhet og prioritert fra kulturrådet som en fremtidig viktig kulturarena på Kløtta. 
 
Prosjektmøte Frivillighetens hus. 
 
Administrasjonsbygget står klart for overlevering, men mangler fremdeles noen formaliteter. 
Pakkhuset er noe forsinket, med forventet ferdigstillelse midten av desember. Rolf Baardseth 
foreslår at vi foretar en akustikkmåling i Pakkhuset. 
 
Det er kommet forslag om navnsetting av byggene. Arbeidsgruppa til dampsaga kan komme med 
forslag til eventuelle navn. 
 
Fredag 4. mai blir det et arbeidsmøte ang kontrakten til driftsavtale. Avtalen ble gjennomgått. 
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Vi ser på punkt 6 rapportering, så kulturrådet for mulighet til innsikt og påvirkning av 
tilgjengelighet for husene til lag og foreninger. 
 
Gruppe 1,2 og 4 på har møte på Kløfta velhus den 14. mai kl 1830. 
Gruppe 3 har møte på Kløfta vel 24. mai kl 1830. 
 
Vedtak: 

- Status og aktiviteter tatt til orientering 

Sak 43/18 Midler disponert av kulturrådet og økonomistatus. 
 
Tilskudd til kulturrådet og midler til Kløfta Vel er overført. 
Det mangler overføring ift helgeleie til Skolekorpsene.  
 
Status på økonomi og kjente prosjekter/disposisjoner med estimater gjennomgås. 
Kasserer/nestleder gjennomgår status. Midler til Kløfta Vel og helgeleie til skolekorpsene kjøres 
som egne prosjektregnskap. 
 
Vedtak: 

- Orientering om status økonomi tatt til orientering 

- Midler til Kløfta Vel og helgeleie til skolekorpsene kjøres som egne prosjektregnskap. 

 
Sak 44/18 Eventuelt. 
 

1. Seminar. 

Det har vært avholdt seminar for kulturrådet de 4 siste årene. Muligheten for å ha et seminar ble 
positivt mottatt av kulturrådet. 
 
Arvid, Isold og Knut ser på et mulig program. Saken følges opp i neste møte. 
 

2. Frivilligpolitikk. 

Ullensaker kommune skal utarbeide en frivillighetsstragi. I den forbindelse skal det avholdes 
møter den 7. mai. Kulturrådet oppfordres til å stille. 
 

- Kl 1630: Møte i teferansegruppa. Leder og nestleder stiller 

- Kl 1800: Åpent møte- alle kan delta. 

 
3. Møte ang «markagrense» 

23. mai kl 1800 skal Ullensaker Ap arrangere et åpent møte. Tema bli en «markagrense» for 
Jessheim. Vinjar foreslår at kulturrådet blir representert her. 
 
Kulturrådets leder stiller og holder innlegg ved oppfordring. 
 

4. Romsaasparken 
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Det skal utarbeides en helhetlig plan for Romsaasparken. Kunstprosjektet som er planlagt blir 
satt på vent. Romsaasparken settes opp som sak på neste møte. 
 
 
 
Referent: Jon Henrik 


