Ullensaker kommune
Kultur

MØTEREFERAT
Fra:

Jon Henrik Solhei

Dato:
Tid:
Sted:
Tilstede:

Forfall:

Torsdag 09. februar 2017
Kl. 1830-2100
Møterom Dragonen, Ullensaker rådhus
Kari Nermoen, Knut Ljøgodt, Håkon Mangerud, Tom Sletholt Hansen, Torill
Johnsen, Hanne-May Sevendal, Wollert Krohn-Hansen, Petter Holen, Arvid
Birkelund
Fra Ullensaker kommune: Heidar Asgeirsson, prosjektleder utbygging,
Tsegaalem Yalew Wosen, prosjektleder utbygging, Jon Henrik Solhei, kultursjef.
Berit Nafstad Lyftingsmo, Jan Håkon Brotnov, Mabel Kjos, Grethe Bekkedal
Skrebergene

PROTOKOLL FRA MØTE I ULLENSAKER KULTURRÅD 09. FEBRUAR 2017
Tema
Orientering om utbygging på Bakke og Vesong v/ Heidar Asgeirsson,
Prosjektleder utbygging
Hedar Asgeirsson gikk gjennom en mulighetsstudie for kulturdel på Bakke/Vesong. Det er
foreslått et romprogram, som innebefatter en kultursal på rundt 250-300 plasser samt øvingsrom
og støttefunksjoner. I mulighetsstudien foreligger et 3 alternativer, men med ulik plassering og
utforming i forhold til øvrige eksisterende bygg. Alternativene og tegninger, er vedlagt referatet.
Saken skal til politisk behandling i mars. Påvirkningsmulighetene er best nå, før man velger
alternativ.
Tom Sletholt Hansen gir innspill på vegne av kulturrådet innen 1. mars.
19/17
Godkjenning av innkalling og saksliste til dagens møte
Innkalling og saksliste ble sendt kulturrådets medlemmer på epost 02.02.2017.
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent
20/17
Godkjenning av protokollen fra kulturrådets møte 08.12.17
Protokollen fra kulturrådets møte 12.01.17 ble sendt alle medlemmene pr. mail etter først å ha
vært til godkjenning hos dem som deltok på møte.
Vedtak: Protokoll fra kulturrådets møte 8.12.17 godkjennes
21/17

Referatsaker

Saksnr. 2017/14-2
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• Riksantikvarens Frivillighetskonferanse fredag 10. mars
Påmeldingsfristen er 1. mars, og arrangeres i Riksantikvarens lokaler.
• Møte for lag og foreninger på Ullensaker museum fredag 10. februar
kl 13.00- 15.00 på Ullensaker museum. Hanne May stiller fra kulturrådet. Tidspunktet er noe
problematisk for frivillige lag og foreninger, men kulturrådet stiller.
• Områdereguleringsplan for stasjonsområdet og Rådhusplassen på Jessheim. Frist for
innspill var 30. januar. Kulturrådet har ikke fått fremlagt saken for uttalelse,
• Regional kulturrådsmøte 2017 jf. vedtak sak 109/16.
Blir sak på første møte etter kulturtinget.
• Kulturrådets seminar høst 2017
Kulturrådet må begynne å planlegge hva tema og innhold skal være for seminaret høsten 2017.
Rullering av kommuneplan skal opp i neste HTIK- møte. Endelig vedtak av kommuneplan skal
fattes i desember 2018.
Vedtak: Tatt til orientering
22/17
Brev til lag og foreninger
Brev til lag og foreninger om:
• Behov for kurs og evt. hva slags kurs
• Bruk av kommunens kulturkalender for å unngå kollisjoner
• Tiltak i forbindelse med inkludering
• Andre tema som bør tas med?
Det er utarbeidet et forslag til brev til lag og foreninger, som er sendt ut til kulturrådets
medlemmer. Leder sender brevet til kulturkontoret v/Kathrine etter vinterferien, som
videresender til lag og foreninger.
Vedtak: Brev til lag og foreninger sendes ut etter vinterferien.
23/17
Frivillighetspolitikk
Se sak 108/16. Kontakt med Frivillighet Norge.
Forslag til nye strategidokumenter. Skedsmo kommune og Asker kommune har laget en
frivillighetsmelding, som er et noe mindre dokument.
Kulturrådet kan også ta kontakt med rådmann og ordfører angående saken.
Kulturrådet ønsker et utspill fra Ullensaker kommune ang videre fremdrift i saken. Kulturrådet
ønsker at det blir tett samarbeid med de som en frivillighetspolitikk faktisk skal omhandle,
nemlig frivilligheten. Kulturrådet anmoder at kultursjefen kommer med en tilbakemelding om
hva kommunen foretar seg i saken.
Vedtak: Kulturrådet anmoder om at kultursjef kommer tilbake til kulturrådet og orienterer om
kommunens planer for frivillighetspolitikk.
24/17

Kulturtinget 2017

Det planlegges Kulturting den 16. februar kl. 1800 i Ullr.
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Praktisk:
• Må være åpent fra kl. 16.30 pga prøver til musikkinnslag.
• Må være tilgjengelig projektor til foredragsholdere
• Håkon registrerer hvilke lag som møter opp.
• Kultur ordner med kaffe, te, frukt.
• Kultur kopierer opp saksliste og øvrige dokumenter, samt deler ut kulturplan
Valg av medlemmer:
Følgende kandidater stiller til valg:
Kategori: Sang og Musikk
Ikke på valg:
• Fast representant Tom Sletholt Hansen, Kløfta Sangerlag
På valg:
• Fast representant Mabel Kjos, Hovin musikkorps
• Vararepresentant Grethe Bekkedal Skrebergene, Ullensaker Spelemannslag
Følgende personer stiller til valg:
• Rolf Baardseth, korps i Ullensaker
• Grethe Bekkedal Skrebergene, Ullensaker Spelemannslag (gjenvalg)
Kategori: Dans og Teater
Ikke på valg:
• Fast representant Arvid Birkelund, Ullensaker Teater
På valg:
• Fast representant Knut Ljøgodt, Leikarringen Rakne
• Vararepresentant Petter Tomas Holen, Leikarringen Rakne
Følgende personer stiller til valg:
• Knut Ljøgodt, Leikarringen Rakne (gjenvalg)
• Petter Tomas Holen, Leikarringen Rakne (gjenvalg)
Kategori: Kunst og kunsthåndverk
Ikke på valg:
• Fast representant Kari Nermoen, Ullensaker Husflidslag Fast representant
På valg:
• Torill Lium Johansen, Ullensaker Kunstforening
• Vararepresentant Hanne-May Sevendal, Ullensaker Kunstforening
Følgende personer stiller til valg:
• Torill Lium Johansen, Ullensaker Kunstforening (gjenvalg)
• Vararepresentant Hanne-May Sevendal, Ullensaker Kunstforening (gjenvalg)
Kategori: Øvrige Kulturaktører
Ikke på valg:
• Fast representant Haakon Mangerud, Ullensaker Historielag
På valg:
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Fast representant Berit Naftstad Lyftingsmo, Foreningen Norden/ Ullensaker
kirkeakademi m.fl.
• Fast representant Jan Håkon Brotnov, Venneforeningen Kløfta gamle skole
• Vararepresentant Wollert Krohn-Hansen, Menighetene i Ullensaker
Følgende personer stiller til valg:
• Marit Lunder, Kløfta vel
• Vinjar Tufte, Humanetisk forbund
• Dene Støe, Menighetene i Ullensaker
• Gunnar Horverak, Foreningen Norden Ullensaker m.fl.
•

Program på Kulturtinget:
• Velkommen
• Musikkinnslag
• Tore Kværner, foredrag på kulturtinget om byutvikling i et kulturperspektiv.
• Jon Henrik Solhei, kulturutvikling i Ullensaker
• Innslag fra Gjestad bo- og aktivitetssenter
• Aktuell informasjon fra Kultur v/ biblioteksjef Eli Wilhelmsen
Kulturrådets representanter sørger for at nominasjonsgruppene settes i gang, så prosessen blir
mest mulig effektiv.
Innspill fra foreninger til kulturtinget:
Det er kommet inn ett innspill til Kulturting, fra Ullensaker korpsforum:
Innspillet består av 3 deler:
- Kostnader ved lag og foreningers bruk av kommunale lokaler i helger.
- Kulturarenaer for større grupper (korps og kor) på Kløfta og Jessheim
- Kulturtilbud ut i grendene /bydelene slik at kultur er tilgjengelig for barn og unge der de
bor
Leder Kari Nermoen sender innspillet til kulturkontoret, som distribuerer dette til
medlemsforeningene.
Vedtak: Sakene tas til orientering
25/17
Nettside og arkiv for Kulturrådet
Knut Ljøgodt sendte ut mail 02.02.17 med forslag til elektronisk arkiv og nettside for
Kulturrådet.
Knut Ljøgodt presenterte løsninger for elektronisk arkiv i skyløsning. Det er 2 alternativer til
systemer vi kan bruke: «Telesys Online Filserver» og «Dropbox». Orienteringen om de ulike
løsningene basert på et notat fra 080217.
I møtet ble det diskutert brukervennlighet, praktisk bruk, tilstrekkelig sikkerhet og pris.
-

Knut har foreslått en mappestruktur og system i dokument av 1.2.17, samt oversikt over
pris og kapasitet i notat av 080217.
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-

Tom viste et frem alternativ strukturering for arkiv med excel.

Flertallet av kulturrådets medlemmer ønsket mappestruktur.
Vedtak: Knut Ljøgodt bestiller Telesys som system, og dokumenter lagres i en mappestruktur slik
det fremgår i notatet fra 1.2.17.
26/17
Flerbrukshus på Kløfta
Tom Sletholt Hansen orienterte om brev sendt ut til lag og foreninger 02.02.17. Han har bedt om
innspill om behov fra lag og foreninger i forbindelse med eventuell utbygging.
Kulturrådet reagerer på at de ikke blitt informert tilstrekkelig om fremdriften i prosjektet om
utbygging av Bakke/Vesong skoler
Vedtak: Tatt til orientering og videre oppfølging
27/17

Aktuell info fra Kultur

Kultursjef Jon Henrik Solhei informerte om aktuelle saker fra Kultur:
- Ny nettside er lansert i kommunen denne dag. Dette innebærer også en ny
kalenderløsning for lag og foreninger.
Kulturrådet ytret ønske om at kulturrådet blir lettere synlig på nettsiden.
- Lokal kulturuke åpner den 10. mars kl 19.00 med utstillingen «Capture the blue» på
rådhusplassen. Her blir det også delt ut kulturpriser og stipender. Det blir mange flotte
arrangementer i kulturuka, med lokal profil.
- Vinterferietilbud er nå klart og distribueres til skolene.
Vedtak: Tatt til orientering
28/17

Eventuelt

Ingen saker til eventuelt

