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PROTOKOLL FRA KULTURRÅDETS KULTURTING 16. FEBRUAR 2017  
Referent: Kulturkontoret i Ullensaker v/Eli Kristin Wilhelmsen 
 
Møteleder: Kari Nermoen 
 
Velkommen v/Kari Nermoen, leder Ullensaker kulturråd 
Gratulasjoner til Kulturprisvinner Berit Nafstad Lyftingsmo og til kulturminnevernpris 
Bjørn Erik Nyberg 
Gratulerer til stipendvinnere for unge lovende utøvere Jørgen Brendengen Krogsæter og 
Aladdin Alisic 
 
Del A  Kulturtingets minikonferanse 
 
Ingri Grov (trompet) og Wollert Kron-Hansen (klaver) fremførte Jeremiah Clarke: 
«Trumpet voluntary» 
 
Byutvikling v/Tore Kværner 
Kort sammendrag fra personen som kaller seg «Supervaktmester»: 

- Er Jessheim er kaldt sted? Byutvikling er spennende, og krever planer. Kommunen har 
utarbeidet slike planer som krever respekt. Det krever mot til nyskaping og 
investeringer. Må være framsynt og tålmodig. Dette er viktige områder å belyse i byen 
Jessheim.  

- Litt historikk om Jessheims utvikling. Fra ca. 1970 var det noe stillstand en periode 
frem til 1988, da Lillestrøm gikk forbi Jessheim i utvikling. Så kom Gardermoen. 

- Storgata har fått mye oppmerksomhet. Er Storgata stille? Jessheimdagene er populære, 
og Kværner har fått innspill på hvorfor det ikke kan være sånn hele året?  Gleder seg 
over de dagene Storgata fylles, men dette krever et år med planlegging. Storgata lever 
med sine restauranter. 

- Jessheim torg – Kværner utfordrer alle til å lage liv på torget. Kan brukes til varierte 
aktiviteter, flere må være med å dra, dugnadsarbeid. 

- Rådhusplassen 17. mai mye liv, bør bli bilfri. Stasjonsområdet har også stort 
potensiale, men tar for lang tid. Postgården er også spennende mtp utvikling. Helhet er 
viktig.  

- Kreti & Pleti levende inni, litt grell fasade.  
- Framtidens by er en kompakt by – Jessheim kommer til å bli den kuleste byen i Norge. 

Sterk funksjonsblanding i sentrum. Grønt er viktig. Hvor ønsker vi å ha gater og 
grøntområder? Kommunen må lage områdeplaner.  

- Hvorfor ikke Pakkhuset som konsertarena for 400 mennesker? 
- Skovly Vest, parkeringshus, butikker og servering, leiligheter, takpark.  
- Neste byggetrinn – Skovly Øst – i tillegg kinoanlegg.   

 
Kommentarer fra salen (kort oppsummert): 

- Jan Håkon Brotnov, Ullensaker kulturråd. Ønsker en Tore Kværner på Kløfta, 15 % 
vekst på Kløfta, trenger gode tanker der. Forslag om matvarebutikk på østsiden av E6, 
trenger kulturarena der i stedet. Oppfordrer kultursjefen til å tenke hele Ullensaker.  
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- Njål Inge Enger, Ullensaker kulturskole. Trenger steder å være for å utøve kultur for 
lokale lag og foreninger. 

- Berit Nafstad Lyftingsmo, Ullensaker kulturråd. Reguleringsplaner viktig, se til 
Australia. Kulturen må være med fra første stund i planleggingen! 

- Trond Arve Fjell, HTIK, Kulturrådet presentere ønske om kulturhus på Kløfta i HTIK, 
trenger konkrete behov. Samspill mellom politikere, organisasjoner og utbyggere.  

- Tom Sletholt Hansen, Ullensaker kulturråd, lag og foreninger må gå sammen – være 
sterke.  

- Erik Prøsch, Hovin musikkorps, områdeplaner viktige, trenger bysenterplaner med 
klare tanker for struktureringer for hva som skal være hvor.  

 
Ingri Grov (trompet) og Wollert Krohn-Hansen (klaver) fremførte Rolf Wallin: 
«Elegi» 
 
Tanker om kulturutviklingen i Ullensaker v/ny kultursjef i Ullensaker Jon Henrik 
Solhei 

- Har fått drømmejobben. 
- Kommunen har mye bra kultur! 
- Kommunen har mye bra planer.  
- Være sammen om kulturvikling i Ullensaker. Viktig å ha med historien om Ullensaker 

når historien skal fortelles.  
- Vekst, utvikling, kommunikasjon og arbeidsplasser. Gjøre de lure grepene. 

Utstillingsvindu mot Norge, stimulerende sted å bo og vokse opp. Internasjonalt 
samarbeid, spennende miljø for prosjekter, regionalt kulturfyrtårn?  

- Hvordan bygge kulturfyrtårn? Kommunens produksjon, lokale aktører, god 
infrastruktur, aksept regionalt. 

- Gode tilbud innen ytringskultur: satser, veldig interessert, bredde - hva skjer der jeg 
bor? 

- 12 innsatsområder i kulturplanen (2016). Ta med og les kortversjonen. 
 
Kommentarer fra salen: 

- Bjørn Erik Nyberg, Raknehaugens venner, kan det være én ting som kultursjefen 
ønsker å få til? 

- Berit Nafstad Lyftingsmo, velkommen til bygda, hva mener kultursjefen med 
ytringskultur? Solhei: Det som har med utøvende kultur å gjøre 

 
 
Anita Fjellstrand, Gjestad bo- og aktivitetssenter, oppfordring til samarbeid med 
senteret, se dokument. 
 
Aktuell kulturinformasjon v/biblioteksjef Eli Wilhelmsen 
Se vedlegg. 
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Del B   Kulturrådets Årsmøte 
 
Forberedelse til årsmøtet 
Valg - deltakerne samler seg i kategorier.  
4 faste og 4 varamedlemmer av Kulturrådets til sammen 13 medlemmer fra på valg. Det 
var gitt anledning til å sende inn forslag på nye kandidater i forkant av Årsmøtet. 
Forsamlingen grupperte seg i de 4 kulturkategoriene «Sang og musikk», «Teater og 
dans», «Kunst og kunsthåndtverk» og «Øvrige organisasjoner». Disse gikk til drøfting av 
hvilke kandidater de skulle foreslå til å representere sitt område i kulturrådet. 
 
De ulike forslagene ble diskutert og hver kategori ble enig om sine kandidater til 
valgsaken i det påfølgende årsmøtet. 
 

1. Registrere representanter som skal stemme på vegne av sin forening 
Representanter med stemmerett ble registrert. 
 

2. Valg av møteleder, referent og to representanter til å underskrive protokollen 
Vedtak 

- Møteleder: Kari Nermoen 
- Referenter: Eli Wilhelmsen og Jon Henrik Solhei 
- Representanter til å underskrive protokollen: Rina Grønlund, Human-Etisk 

forbund og Anne Grete Borgen, Ullensaker husflidslag 
 

3. Godkjenning av innkalling og saksliste 
Kulturtingets saksliste og innkalling med dokumentene: valgordning, årsmelding 
2016, handlingsplan 2017 og vedtekter ble sendt pr. e-post 22.12.2016.  
 
Vedtak 

 Innkalling og saksliste ble godkjent. 
 

4. Kulturrådets Årsmelding 2016 
Årsmeldingen var sendt ut på forhånd. Hovedpunktene ble gjennomgått av 
kulturrådets leder, Kari Nermoen. 
 
Vedtak 

 Kulturrådets Årsmelding 2016 ble godkjent. 
 

5. Regnskap 2016 og budsjett 2017 
Regnskapet ble delt ut i møtet. Hovedpostene ble gjennomgått av kasserer i 
kulturrådet Håkon Mangerud. Det er laget budsjett for 2016 som også ble 
gjennomgått.  
Det ble stilt spørsmål fra salen om hvorfor kulturrådet ønsker å bruke kr. 40.000 til 
egen nettside.  
Knut Ljøgodt, kulturrådet, svarer at man ønsker å utvikle et arkivsystem for alle 
dokumenter til bruk for medlemmer i kulturrådet på egen nettside. Kulturrådet mener 
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rådet er litt usynlig på kommunens nettsted, og at nettsiden har begrensninger for 
kulturrådets behov.  
To deltakere kommenterte at kulturrådets hjemmeside bør være på kommunens 
nettsted slik det er i dag.  
 
Vedtak 
Regnskapet og budsjett ble godkjent. 

 
6. Kulturrådets vedtekter  

Forslag til endringer (vedlegg) ble presentert som en tilpasning til hvordan 
sammensetningen av medlemsmassen var pr i dag. Presentert av Knut Ljøgot 
 
Vedtak 
Forslag til endringer ble vedtatt.  
 

7. Innkomne saker 
Ingun Elvhaug, Ullensaker korpsforum, tre saker (vedlegg) 
Oppfordring til kulturrådet om å arbeide for sakene i vedlegget 

1. Kostnader ved lag og foreningers bruk av kommunale lokaler i helger 
- Rolf Baardseth, Ullensaker skolekorps, støtter innlegget om behov for lokaler. 
- Mabel Kjos, viste til lov om voksenopplæring, kommunen skal stille gratis 

lokaler til disposisjon. 
- Vinjar Tufte, Ullensaker og Nannestad lokallag av Human-Etisk forbund, lag 

bør ha gratis øvingslokaler og bør reises som politisk sak 
- Berit Nafstad Lyftingsmo, Ullensaker kulturråd. Innkomne saker er bra å få, 

oppfordrer kulturrådet om å arbeide videre med sakene 
2. Kulturarenaer for større grupper (korps og kor) på Kløfta og Jessheim 
3. Kulturtilbud ut i grendene/bydelene slik at kultur er tilgjengelig for barn og unge der 

de bor 
 
Ullensaker kulturråd gir sin tilslutning 
 

8. Kulturrådets Handlingsplan 2017 
Nestleder i kulturrådet, Berit Nafstad Lyftingsmo, orienterte om Handlings-
planens hovedpunkter.  

- Knut Ljøgodt, om rekruttering til kulturrådet (vedlegg) 
- Bjørn Erik Nyberg, organisasjonslivets organisering er i endring, ta med i 

videre arbeid om organisering. Ta vare på årsmeldinger fra lag og foreninger? 
- Vinjar Tufte, kulturrådet er fristilt fra kommunen og ikke en medlemsforening 

med inntekter 
- Berit Nafstad Lyftingsmo, samarbeid med Ullensaker museum om 

arkivfunksjon? 
 

 Kulturrådets Handlingsplan 2017 ble tatt til orientering. 
 

9. Valg av nye faste representanter og vara til Ullensaker kulturråd  
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De 4 kulturkategoriene som kulturrådet er sammensatt av presenterte sine 
kandidater som alle ble enstemmig valgt.  
 
Vedtak 
Følgende medlemmer ble enstemmig valgt til Ullensaker kulturråd: 
Sang og musikk 
Rolf Baardseth, korps i Ullensaker (2 år) 
Grethe Bekkedal Skrebergene, Ullensaker Spellemannslag, vara – gjenvalg (1 år) 
Dans og Teater  
Knut Ljøgodt, Leikarringen Rakne – gjenvalg (2 år) 
Petter Tomas Holen, Leikarringen Rakne, vara – gjenvalg (1 år) 
Kunst og kunsthåndverk 
Torill Lium Johansen, Ullensaker kunstforening – gjenvalg (2 år) 
Hanne-May Sevendal, Ullensaker kunstforening, vara – gjenvalg (1 år) 
Øvrige organisasjoner  
Vinjar Tufte, Human-Etisk forbund (2 år) 
Dene Stø, Menighetene i Ullensaker (2 år) 
Gunnar Horverak, Foreningen Norden Ullensaker m.fl., vara (1 år) 

 
Kandidater som ikke var på valg var:  
Sang og musikk: Tom Sletholt Hansen, Kløfta Sangerlag 
Dans og teater: Arvid Birkelund, Ullensaker teater 
Kunst og kunsthåndtverk: Kari Nermoen, Ullensaker Husflidslag 
Øvrige kulturaktører: Haakon Mangerud, Ullensaker historielag 
 
Kl 2135: Avslutning  
Leder av kulturrådet, Kari Nermoen takket av de som gikk ut av kulturrådet med 
rosende ord og blomster; Mabel Kjos, Jan Håkon Brotnov, Berit Nafstad Lyftingsmo, 
Wollert Krohn-Hansen. Kulturkontoret ved Jon Henrik Solhei mottok også blomst som 
takk for innsatsen på vegne av kulturrådet. 
Kulturtinget ble avrundet med takk til alle fremmøtte. 
 

Vedlagt protokollen fra Kulturtinget er flg. dokument: 
o Godkjent Årsmelding 2016 
o Godkjent Handlingsplan 2017 
o Oversikt over medlemmene i Ullensaker kulturråd 2017 
o Innkomne saker 

 
Protokollen er godkjent 
 
 
_________    _________________________________________  
      Dato                                     
 
 
 _________    _________________________________________ ______________________________________________ 
      Dato                     


