Ullensaker kommune
Kultur

Referat
Fra:

Ullensaker kulturråd

Dato:
Tid:
Sted:
Medl.:

12.04.2018
18:30
Ullensaker rådhus og kulturhus
Rolf Baardseth,
Anna Larsson, tilstede fra sak 35/18
Knut Ljøgodt,
Arvid Birkelund,
Torill Lium Johansen, meldt forfall
Jostein Skjefstad,
Dene Støe, meldt forfall
Vinjar Tufte, til stede fra sak 34/18
Nils Kristen Wiig,
Isold Hekla Apeland, for Anna Larsson i deler av møtet
Hanne-May Sevendal, meld forfall
Eva Gullichsen, for Torill Lium Johansen
Lillian Almaas, for Dene Støe

Vara:

REFERAT FRA ULLENSAKER KULTURRÅD 12.APRIL 2018.
Sak 31/18

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak
-

Godkjennes.

Sak 32/18

Godkjenning av referat fra møtet 8. Mars 2018

Referat gjennomgås og kommentarer til saker/fremdrift fra forrige protokoll anføres.
Sakens referatdato endres til 08.03. Leder og medlemmer i arbeidsgruppene skrevet inn. Dette
referatet sendes ut på nytt.
Vedtak:
-

Godkjennes med merknad

Sak 33/18

Saksnr. 2018/

Informasjon fra enhet kultur
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Kultursjefen orienterer om aktuelle saker og eventuelle saker til kommende behandling.
Stikkord fra kultursjefens orientering
-

-

Det jobbes videre med mulighetsstudie kulturhus/rådhus. Det vil utarbeides en rapport ila. 1.
halvår 2018
Kulturbegrepet er høyt på alle agendaer. Stor synlighet og fokus på denne sektoren. Har
sammenheng med fokus på «de som står utenfor» og det å gjøre kommunen attraktiv.
Frivillighets strategidokument. Kulturrådet er sammen øvrige råd med i referansegruppen.
Det jobbes med interkommunal veteranplan dvs. plan for veteraner fra militær utenlandstjeneste.
Driftsavtale Frivillighetens hus under utarbeidelse. Frivilligsentralen, kulturlivet og bruk av
lag/foreninger står sentralt her.
Prosjekt Nåda sammen med kunstforeningen, ungdom og kulturminner. En fortsettelse av
fotoprosjektet fra 2 år tilbake. Her inngår midler fra Sparebankstiftelsen
Workshops rundt ungdomstiltak sammen med ungdomsklubbene. Kommunen har satt av 500’ til
ungdomstiltak som det arbeides med.
Musikkens dag 9. Juni en del av Byfestivalen. Det blir flere scener i Jessheim sentrum,
arrangement på LHL, Friidrettssatdion med mere. En synlig og aktiv helg for Ullensaker og
Jessheim
Felles Øvre Romerike aktivitet, ide: lyssette signalbygg og kulturminner. September/oktober
2018.

Informasjonen tatt til orientering. Kulturrådet er positive til alle aktiviteter men poengterer
at menyen etter hvert er bred. Viktig at vi tør å dyrke frem fyrtårnene.
Sak 34/18

Status og oppgaver i arbeidsgruppene.

Det har vært avholdt felles gruppemøter på Kløfta Velhus 5.april som refereres punktvis slik
Gruppe 1 – Etablert ansvarlige redaktører og administratorer for Facebook. Besluttet at Rolf
Baardseth tar ansvar for pressekontakt og utarbeider forslag til informasjonsfolder for kulturrådet
2018 som fremlegges for bearbeidelse og endelig forslag i neste gruppemøte
Gruppe 2 – Besluttet at det ikke meldes inn uttalelse til reguleringsplan Bekkefaret. God
diskusjon om påvirkningspunkter og samordning slik at vi styrker tydelige saker vi vil arbeide
for ovenfor administrasjon og politikere. Stikkord for 2018 er frivillighet og tydeligere definisjon
av funksjoner for kulturlivet som forutsettes for at skolebygg skal fungere som nærmiljøsentre.
Gruppe 3 – Diskusjon om metoder og omfang for kartlegging av kulturarenaer. Gruppen starter
med listingen som finnes på kommunens hjemmeside og bygger på med øvrige arenaer. Vi
sorterer etter samme tettstedsbegreper som brukes ved øvrig kommunale beskrivelser. Enighet
om at det arbeides frem en liste over offentlige rom aktuelle for kunst og kulkturinstallasjoner.
Eks. videre fremming av minnesmerke over Stein Ove Berg ved Kløfta stasjon/stasjonsparken.
Gruppe 4 – Ingen kurs i vårsemesteret for lag/foreninger. Enighet om at de benytter
kartleggingen fra 2014 som grunnlag for en dialog med hver enkelt forening og kartlegging av
hva de er mest opptatt av i dag.
Møteplan videre:
-

Gruppe 1, 2 og 4 Kløfta Velhus 14.Mai kl. 18:30
Gruppe 3 Kløfta Velhus 26.April kl. 18:30
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Facebook: Administratorer Knut og Dene. Redaktører: Rolf og Isold
Vedtak.
-

Gjennomgått og tatt til orientering.

Sak 35/18

Orientering fra andre prosjektgrupper.

Mulighetsstudie Kulturhuset.
Ingen aktivitet siden forrige møte. Møtereferat finnes og gjennomgås.
Kløfta Velhus.
Orientering fra Årsmøtet. Ekstraordinært årsmøte 9. mai for valg av ny leder. Kulturrådet
ansvarer for akustisk måling av storsalen som gjennomføres onsdag 25.april.
Byggemøter Frivillighetens hus/Dampsaga.
Adm bygget overleveres i mnd skiftet april/mai. Fin fremdrift og dialog med byggherre.
Utsmykning parken v/Dampsaga.
Kristen Wiig har etablert arbeidsgruppe, informasjon sendt ut og vi avventer møteavtale med
utbygger.
Endret dato/dag for akustikkmålingen Kløfta Vel. For øvrig tatt til orientering.
Vedtak:
-

Tatt til orientering

Sak 36/18

Forslag til rutiner for refusjon til skolekorpsene for helgeleie

Det vises til referat fra møtet 8. mars hvor leder ble bedt om å fremlegge rutiner/regler for
refusjon av midlene som er overført kulturrådet for dekning av skolekorpsenes helgeleie av
skolebygg.
Forslag:
Kommunens Skolekorps sender kulturrådet v/kasserer fakturakopi for helgeleie som utbetales
respektive korps. Ved tidlig skjevt uttak, mye aktivitet fra et korps, konfronteres øvrige korps og
forespørres om deres plan for året. Skolekorpsene er informert om muligheten og at vi fordeler
fortløpende og ikke tar ansvar for forskjellig fordeling mellom korpsene. Dette må de selv
samordne i korpsforum.
Det er kun fakturering fra kommunal eiendom Ullensaker som godtgjøres etter denne rutinen og
ordningen er for skolekorpsene.
Leders forslag justert slik det nå fremstår med fokus på skolekorpsene og godkjennes.
Kulturrådet synes ikke det er riktig bruk av tid/ressurser og administrere ordningen på denne
måten og vil i gjennom arbeidet rundt frivillighet søke å avskaffe fakturering for bruk av
kommunens formålsbygg/lokaler til egne lag/foreninger.
-

Vedtak
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Justert forslag som referert godkjennes
Sak 37/18
Jubileum og arrangementer Stein Ove Berg, høsten 2018.
Stein Ove Berg ville ha fylt 70 år i desember 2018. I den forbindelse er det via Kløfta Vel og
gruppen Bergtatte Karer gitt innspill for å avklare en feiring/arrangement. Han vil bl.a. feires
med egen festival/konsert i Aurskog hvor han var bosatt i en årrekke. Det har vært spørsmål om
garanti for husleie i forbindelse med lokaler/arrangementer etc.
Forslag:
Kulturrådet tar initiativ til en arbeidsgruppe for markering av Stein Ove Bergs 70 årsdag som
ville vært 22. desember 2018. Vinjar Tufte tar ansvar for å få prosesser etablert. Forslagsvis kan
det være et program med flere aktiviteter for å stimulere kommunens kulturliv innen viser/sang
og musikk inklusive en jubileumskonsert. Dette kan dette grunnlag for kommende markeringer
og verdsettelse av Stein Ove Bergs virke.
Det er enighet i rådet at vi ikke skal stå som økonomisk garantist for arrangementer men stedet
bidra til å få i gang prosesser og annen finansiering.
Vedtak:
-

Forslaget som referert vedtas.

Sak 38/18
Eventuelt
Forslag fra Knut Ljøgodt å invitere folkehelsekoordinator Ingrid Bergande til og holde innlegg på
rådets mai- møte 2018.
Vedtak:
-

Leder tilskriver og inviterer Ingrid Bergande snarest mulig og setter dette på Juni agenda.

