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Fra: Kathrine Øynebråten 
 
Dato: Torsdag 13. oktober 2016 
Tid: Kl. 1830-2115 
Sted: Møterom Dragonen, Ullensaker rådhus 
Tilstede: Kari Nermoen, Berit Nafstad Lyftingsmo, Tom Sletholt Hansen, Knut Ljøgodt, 

Håkon Mangerud, Wollert Krohn-Hansen, Petter Holen, Torill Johansen, Grethe 
Bekkedal Skrebergene 

Forfall: Mabel Kjos, Jan Håkon Brotnov, Hanne-May Sevendal, Arvid Birkelund 
 

PROTOKOLL FRA MØTE I ULLENSAKER KULTURRÅD 13. OKTOBER 2016 

Sak 90/16 Godkjenning av innkalling og saksliste til dagens møte 
Innkalling og saksliste ble sendt alle medlemmer på mail 30. september 2016. Møtene må vises 
på skjermen ved inngangspartiet til Kulturhuset. 
 
Vedtak 
Godkjent. 
 
Sak 91/16 Godkjenne protokoll fra kulturrådets møte 8. september 2016 
Protokollen fra kulturrådets møte 08.09.16 ble sendt alle medlemmene etter først å ha vært på 
godkjenning hos dem som deltok på møte. 
 
Vedtak 
Godkjent. 
 
Sak 92/16 Referatsaker 

• Status Språkkafè/ møteplass for flyktninger 
Tilbud pr. d.d. til denne gruppen: 

o Frivilligsentralen: Kreativt verksted for kvinner – onsdag og torsdag hver uke, 
gruppe med damer fra Voksenopplæringen – hver tirsdag og «Treffpunkt 
Ullensaker» - for enslige yngre menn/gutter, flyktninger og innvandrere. Oppstart 
uke 42 deretter hver onsdag i samarbeid med andre lag/foreninger 

o Kirken: Middag på tvers 
o Husflidslaget: Strikkekafè i november spesielt rettet mot innvandrer kvinner 
o Voksenopplæringen: Språkkafè en gang i måneden 
Viktig å få denne gruppen med på lag/foreningers ordinære aktiviteter og 
arrangement. En utfordring å få til. 
 
 

  
Vedtak 



 Side 2 av 2 

 

o Kari utformer et brev med at Kulturrådet har tatt en aktiv rolle ift. inkludering og 
oppfordrer lag/foreninger til å gjøre det samme 

o Kari sender brev for status på arbeidet til den politiske komiteen som er opprettet 
for å følge opp arbeidet med flyktninger. Brevet sendes til kommunaldirektør for 
helse og sosial Mette Gro Iversen med kopi til leder for hovedutvalg for helsevern 
og sosial omsorg Ståle Lien Hansen 
 

• Møte mellom Ullensaker museum og lag/foreninger 
De ca. 30 personene som var tilstede representerte 14 ulike lag/foreninger, 5 fra 
kulturrådet, 2 fra kulturkontoret og 3 fra Museene i Akershus. Berit orienterte om innspill 
som kom frem i møte bl.a. viktigheten av å knytte til seg andre aktiviteter som kan bli en 
del av Ullensaker museum. Museet ba også lag/foreninger komme med innspill.  
 
Vedtak 
Kulturrådet sender et brev til museet der de ber om et møte for å diskutere innspillene og 
veien videre. 

 

• Arrangementet Demokrati & musikk 
Arrangement i regi av Grunnlovskomiteen i samarbeid med Jessheim vg.skole. Vellykket 
arrangement. Fullt hus og mange ungdom som også var hovedmålgruppen for 
arrangementet.   
 

• Forsvarets flysamling 
Ikke noe nytt i saken. 

 

• Høringsuttalelse fra Kulturrådet til Kulturminnevernplanen 
Sendt kommunen. 

 
Vedtak 
Øvrige referatsaker tas til orientering. 
 
93/16  Flerbrukshus/ kulturbygg på Kløfta 
Status v/ Tom Sletholt Hansen 

• Orientering om møte med Kløfta vel og kommunaldirektør Erlend Eggum 

• 18. oktober: Møte med lag/foreninger på Vesong ungdomsskole. Invitasjon er sendt ut 

• Møte med politikeren. Tom har tatt kontakt med de politiske partiene og følgende møter 
er avtalt: 

o 24. oktober: Møte med Frp. Tom og Kari møter fra Kulturrådet 
o 3. november: Møte med opposisjonspartiene. Tom og Torill møter fra Kulturrådet 
o Møtene må også omfatte kulturrådets innspill til budsjett 2017 

• Gruppe 2 og gruppe 4 er innkalt til møte i forkant av møte 18. oktober – se sak 98/16 
 
Vedtak 

• Møter og brev i Kulturrådets regi må behandles i Kulturrådet eller kulturrådets 
medlemmer må være orientert i forkant slik at det er muligheter for å komme med innspill 

• Tom Sletholt Hansen utformer utkast til presentasjon av flerbrukshus på Kløfta som 
sendes kulturrådets medlemmer for evt innspill før møtene 

• Budsjettet skal også presenteres i det samme møte med politikerne. Tom S. Hansen tar 
kontakt for å få mer tid enn de 20-30 min som nå er til disponsisjon 
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94/16  Kulturrådets seminarhelg 
Foreløpig program ble delt ut i møte og diskutert.  
 
Vedtak 
Ny revidert utgave sendes kulturrådets medlemmer 
 

95/16  Vedtatt Planstrategi for Ullensaker 2016-2020 
Planstrategien for Ullensaker er et dokument Kulturrådet må forholde seg til. Kulturrådet har 
sendt høringsuttalelse. 
 
Vedtak 
Kulturrådet tar planstrategien til orientering og legger den til grunn for sitt arbeid. 
 

96/16  Fremdrift i arbeid med kompetansebygging for lag og foreninger 
• Ullensaker kommune v/ kultur og Frivilligsentralen har invitert lag og foreninger til 

temamøte om «Hvordan søke tilskudd og rekruttere frivillige?» torsdag 24. november kl. 
1800 i Ullr, Ullensaker kulturhus. 

• Kurs med Romerikes blad og andre ift. markedsføring som Mabel Kjos har ansvar for 
utsettes til våren da det allerede er et kurs for lag og foreninger denne høsten jf. kulepkt 1. 

 
Vedtak 
Saken tas til orientering 
 
97/16  Kulturrådets nettside, Facebook, pressemeldinger 

• Kulturrådets medlemmer blir presentert på Facebook siden med jevne mellomrom. Alle 
sender inn både spørsmål og svar, samt bilde så Wollert kan lime det rett inn. 

• Er det muligheter for at denne presentasjonen også kan vises på Ullensaker kulturråds 
nettside? Ullensaker kommune skal over på ny nettside i desember. Saken tas opp igjen 
når denne er etablert. 

 
Vedtak 
Saken tas til orientering. 
 

98/16  Kulturrådets budsjettprosess (kommunebudsjettet) 
Kulturrådet sender sine innspill i forkant av Rådmannens budsjettforslag, samt i etterkant som en 
kommentar til Rådmannens budsjettforslag.  

• Tirsdag 18. oktober kl. 1730 på Vesong ungdomsskole: Formøte i forkant av møte med 
lag/foreninger. Tema «Hva skal Kulturrådet ta opp med HTIK?» - budsjettprosessen og 
Kulturbygg på Kløfta. I tillegg er det viktig å se på andre viktige områder som 
lokaliseringsbehovet til Kulturskolen m.m. Kulturrådet v/ gruppe 2 ber om at leder av 
gruppe 4 Tom Sletholt Hansen deltar på møte pga. tyngden av Bakkedalsprosjektet 

• Onsdag 26. oktober kl. 1800: møte mellom Kulturrådet og HTIK. Grunnlagsdokument for 
møte vil være; Kommunedelplan for Kultur, Kulturrådets handlingsprogram og 
Planstrategi for Ullensaker. Fra Kulturrådet deltar leder Kari Nermoen og nestleder Berit 
Nafstad Lyftingsmo. I tillegg bes Tom Sletholt Hansen delta pga. Kulturbygg på Kløfta. 
Andre medlemmer av Kulturrådet bes også å prioritere møte  

• Kulturrådet ber om at merbehovet for Kultur oversendes Kulturrådet 
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Vedtak 
Saken tas til orientering og oppfølgning. 
 
99/16  Årsmøte og rekruttering til Kulturrådet 
Hvordan bedre rekrutteringen til Kulturrådet?  

• Kulturrådet inviterer seg selv inn til lag/foreningers møter for å fortelle om Kulturrådet  

• Opprettelse av en eventuell nominasjonskomité tas opp med Kulturrådet etter valget 

• Starte prosessen allerede nå. Kulturkontoret i samarbeid med leder og nestleder av 
kulturrådet utformer en foreløpig invitasjon som sendes lag/foreninger i løpet av uke 42 
inkl. hvem som er på valg og hvem som forsetter. I tillegg til at det publiseres på 
Facebook, som nyhet på nettsiden og i kalenderen på nettsiden til Ullensaker kommune  

• Kulturtinget 2017 er satt til torsdag 16. februar kl. 18 i Ullr, Ullensaker kulturhus.  
 
Vedtak 
Saken tas til orientering og oppfølgning. 
 
100/16  Aktuell info fra Kultur 

• Budsjett: Budsjettbehandling i HOP 15. november og i HTIK 23. november 

• Livsglededager 14.-23. oktober – se program på www.ullensaker.kommune.no  

• Nordisk bibliotekuke – uke 46 

• Barnas kulturdag 22. oktober i Ullensaker kulturhus www.barnaskulturdag.no  

• Skulpturstopp: Skulpturstopp er initiert og drevet av Sparebankstiftelsen DNB. Målet 
med prosjektet er å få skulpturer av høy internasjonal kvalitet til Østlandet. 
Sparebankstiftelsen DNB ønsker å bringe kunsten ut til folket for å bidra til økt bevissthet  
og kunnskap om kunst. I prosjektet Skulpturstopp inviteres anerkjente samtidskunstnere 
til å lage en skulptur eller et kunstverk i en kommune. Ullensaker kommune er så heldige 
å være en av disse kommunene. Ullensaker har fått tildelt kunstneren Camilla Løw. 
Kunstnerne får selv velge stedet der kunstverket skal stå og utformer verket tilpasset dette 
stedet. Kommunen har akkurat startet denne prosessen og skal ha møte med 
Sparebankstiftelsen og kunstneren i slutten av oktober. 

• LOCAL – fotoutstilling. Vellykket samarbeidsprosjekt mellom kunstforeningen, 
historielaget, kulturkontoret og fotograf Emil Kjos Sollie med ungdom bak og foran 
kamera. Ungdom utfører idrett- og kulturaktiviteter på kulturminner i Ullensaker. 
Sparebankstiftelsen har gitt midler til dette prosjektet og har valgt å løfte det frem som et 
veldig godt eksempel på hva de ønsker å støtte. De har bevilget 1,5 mill til Norsk 
kunstforeninger slik at prosjektet kan gjennomføres i 10 andre kommuner. Veldig god 
oppslutning på den offisielle åpningen i Galleri Jessheim. 

• Den Store kinodagen: lørdag 5. november. ½ pris på kinobillettene  

• Drive-In kino fredag 28. oktober med visning av Børning2 på Gardermoen motorpark 
http://www.ullensakerkino.no/incoming/article1285890.ece  

• Mange byggeplaner i kommunen bl.a. Algarheim skole, ny Gystadmarka ungdomsskole, 
Gystadmarka område som ny bydel 

• Ny kultursjef: Jon Henrik Solhei. Solhei er 37 år og kommer fra stillingen som kultursjef 
i Nannestad kommune. Han har faglig bakgrunn innen markedsøkonomi og ledelse og har 
vært utøvende musiker og musikkpedagog. Han har sin første arbeidsdag på nyåret. 

 
Vedtak 

• Sakene tas til orientering 
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• Kulturrådet ber kulturkontoret ta kontakt med Voksenopplæringen for å informere om 
kulturtilbudene 

 
101/16  Eventuelt 

• Regionalt kulturrådsmøte 2017:  
Tom og Berit deltok på møte i år. Skal Ullensaker kulturråd ta på seg oppgaven for neste 
år? Tom, Kari og Håkon som ikke er på valg støtter forslaget.  
 
Vedtak 
Ullensaker kulturråd stiller seg positive til å arrangere Regionalt kulturrådsmøte 2017. 
Saken tas opp på neste møte.  

 

• Endring av vedtekter:  
Endring av kulturrådets vedtekter ift. valg av revisor, endre må bo i Ullensaker til 
tilhørighet til Ullensaker m.m.  
 
Vedtak 
Saken tas opp i desember møte. 
 

• Dokumentasjon av kulturrådets aktiviteter:  
Viktig at alle i kulturrådet tar bilder når de er på forskjellige steder og arrangement slik at 
det kan legges på Facebook og bli en slags dagbok. 

 
Vedtak 
Saken tas til orientering og oppfølging. 

 
 
 
 
Protokollen er godkjent 
 
 
 
___________________________   __________________________________ 
Dato, sted      Kari Nermoen, leder Ullensaker kulturråd 
 
 
 

 
            

 
 


