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MØTEREFERAT 
 
 
 

Fra: Jon Henrik Solhei 
 
Dato: 28.02.2019 
Tid: Møtestart 18:30 
Sted: Ullensaker rådhus og kulturhus 
Medl.: Rolf Baardseth 

Anna Larsson, meldt forfall 
Arvid Birkelund 
Lillian Almaas 
Torill Lium Johansen 
Jostein Skjefstad, meldt forfall 
Dene Støe 
Vinjar Tufte, meldt forfall 
Nils Kristen Wiig, meldt forfall 

Vara: Isold Hekla Apeland 
Roald Nilsen 
Greta Karine Braathen 

 

REFERAT FRA MØTE I ULLENSAKER KULTURRÅD 28. FEBRUAR 2019 

 
 
Sak 13/19 Godkjennelse av referat fra møtet 10. januar 
 
Vedtak:  

- Referat fra møtet 10. januar godkjent. 

Sak 14/19 Konstituering av kulturråd 2019 
 

a. Valg av nestleder 

Forslag fra leder om at Vinjar Tufte blir valgt som nestleder. 
 
Vedtak: 

- Vinjar Tufte enstemmig valgt som nestleder 

 
b. Valg av vararepresentant til rådet ihht vedtak på kulturtinget. 

Forslag om Hanne Prestaasen som ny vararepresentant, representerer teater og dans.  
 



 Side 2 av 2 

Enstemmig vedtatt som ny vararepresentant. 
 
Leder følger opp endringene og registreringen i frivillighetsregisteret. Knut Ljøgodt som går ut 
av rådet overfører kontaktperson for registreringen til nestleder Vinjar Tufte. 
 
Sak 15/19 Organisere av rådets arbeide 2019 
 
Møtestruktur i Ullensaker kulturråd 
 
Etter diskusjon er det enighet om at rådets arbeidsgrupper ikke har klart å ha tilstrekkelig 
kontinuitet slik vi har organisert arbeidet. Hovedårsak er vanskeligheter med å finne møtetider da 
flere representanter engasjeres i flere arbeidsgrupper. 
 
Forslag om å sette en dag til i måneden der alle er samlet og man kan jobbe med sakene mellom 
rådsmøtene fokusert i to arbeidsgrupper ble videre diskutert og formet slik: 
 
Arbeidet fordeles i to arbeidsgrupper 

1. Drift og synlighet: kontakt med administrasjon og politikk, følge den politiske 
saksrytmen, svar på høringer, råd til andre lag/foreninger, nettside, sosiale medier og 
pressekontakt 

2. Prosjekter: Med utgangspunkt i handlingsplan prioritere og gjennomføre i forhold til 
dennes målsetninger. I vårsemesteret 2019 gjennomføres prosjektene med innspill til 
arenaplan for kulturlivet I Ullensaker inklusive en enkel kartlegging av kulturarenaer. 
Oversikten får man bl.a. ved kontakt med foreninger so  bruker de forskjellige lokalen 

Møter: 
- Hver andre torsdag i måneden- rådsmøte. 
- Den siste torsdag i måneden, med justeringer for fridager- arbeidsmøte. 

 
Vinjar Tufte som nestleder skal holde i politisk underlag, sette høringssaker på sakslista og sørge 
for innkallinger. Vinjar samhandler med Jon Henrik om referatene. 
Anna Larsson er forespurt om å ta et koordinerende ansvar for synlighet, filarkiv, nettside og 
sosiale medier. Arvid Birkelund og Isold Hekla Apeland blir viktige ressurser for Anna i dette 
arbeidet. 
Når referatet skrives bekreftes det at Anna har akseptert dette ansvaret.  
 
Gruppe 1 blir derved: 
Rolf, Vinjar, Anna, Arvid, Isold 
Rolf leder gruppen. 
 
Gruppe 2 blir øvrige. 
Gruppen en som leder gruppens arbeide på første arbeidsmøte. 
 
Kulturrådet har i 2019 et «verktøy» i kulturens ABC- midler som vil kunne brukes som 
økonomisk virkemiddel. Rådet luftet synspunkter om dette skal være «fyrtårnsmidler» eller om 
det skal brukes på annen måte. Dette blir det en videre prosess rundt. 
 



 Side 3 av 3 

Det er enighet om at kulturrådsmedlemmer/varamedlemmer prioriterer møtene, og at man 
responderer raskt på henvendelser. E-post benyttes som prioritert kontaktflate. 
 
Vedtak: 

1. Arbeidsform og organisering vedtas for vår og høstsemesteret 2019 og evalueres I forkant 
av kulturtinget 2020. 

2. Leder skriver ut en arbeidsplan med målsetninger for vårsemesteret og sender dette ut. 
3. Leder avklarer møtedatoer/steder og melder dette ut. 
4. Vi ber om et møte med HTIK før sommeren hvor arenaplan/prioriteringer presenteres 

 
Sak 16/19 Eventuelt 
 
Info fra Roald: 
Roald informerte om at han nå er leder av Akershus kunstforeninger (AKFO)  som er en 
paraplyorganisasjon for de 18 kunstforeninger i Akershus. Fra 1. januar 2020 går AKFO over til 
å bli Viken kunstforeninger med 35 kunstforeninger under seg i paraplyen.  
Innsalget er oppover til Norske kunstforeninger og inn mot det politiske og byråkratiske arbeid i 
fylket. Hjelpe og støtte kunstforeningene til å bli de optimale visnings og driftsorganisasjoner for 
spredning av visuell kunst som prioritet. 
 
Revisjon av utleiereglementet og kontakt med kommunal utleie I forbindelse med fordeling: 
Arvid Birkeland er gitt oppgaven med å være vår representant her. I samarbeide med kultursjefen 
tar han initiativ for å sikre innkalling til møter, deltagelse, synlighet m.v. 
 
Kritisk økonomisk situasjon for Ullensaker Teater. 
Arvid ga en kort informasjon om et betydelig underskudd for Ullensaker Teater etter høstens 
satsning. Her ble teateret bedt om å sende kulturrådet en oversikt og forespørsel om støtte. 
 
Vedtak alle saker: 

- Tatt til orientering og følges opp med status som referatsakersaker i kommende rådsmøte. 


