Vedtekter
for

Ullensaker Kulturråd
og

Ullensaker Kulturting
Stiftet 17. juni 2010

§1

§2

Formål
1.1

Ullensaker Kulturråd skal arbeide for best mulige forhold for kulturen i
Ullensaker kommune.

1.2

Kulturrådet skal være et interesse-, samordnings- og samhandlings- organ
for kulturlivet i Ullensaker, basert på frivillig innsats, likeverd, fellesskap
og lojalitet. Kulturrådet skal være partipolitisk nøytralt.

1.3

Med kulturlivet menes all kulturaktivitet som utøves av lag og foreninger,
offentlige instanser og andre aktører. Idretten er unntatt, den sorterer
under Ullensaker Idrettsråd

Organisasjon
2.1

§3

Organisering
Kulturrådet er organisert i Kulturting og Kulturråd. Kulturtinget er
Kulturrådets årsmøte og Kulturrådets øverste instans.

Kulturting
3.1

Kulturtinget avholdes hvert år innen 31. mars
Kulturrådet planlegger, innkaller til, og gjennomfører Kulturtinget.
Det innkalles med minst fire -4- ukers varsel.

3.2

Møterett
Møterett i Kulturtinget har alle organisasjoner, dvs. lag og foreninger i
Ullensaker som har som hovedmål å utøve kulturaktiviteter.

3.3

Stemmerett
Ved avstemning har alle fremmøtte organisasjoner, som nevnt i punkt 3.2,
en -1- stemme hver.
Den enkelte organisasjon utpeker sine stemmerettshaver til Kulturtinget.

3.4

Stemmegivning
Alle vedtak og valg avgjøres med alminnelig flertall. Ved eventuell
stemmelikhet foretas ny votering.
Avstemning skal foregå skriftlig dersom det fremmes krav om det.
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3.5

Kulturtinget skal behandle:
1. Registrere de fremmøtte organisasjoner og organisasjonenes
stemmerettshavere
2. Velge møteleder, referent samt to representanter til, sammen med
møteleder å underskrive protokoll
3. Godkjenne innkalling og saksliste
4. Behandle Kulturrådets årsmelding
5. Behandle Kulturrådets regnskap med revisjonsrapport
6. Behandle innkomne saker, herunder eventuelle forslag til
vedtektsendringer
7. Behandle Kulturrådets handlingsplan for kommende år
8. Behandle Kulturrådets budsjett
9. Velge representanter til Kulturrådet etter nominasjon fra
kulturkategoriene
10. Velge 2 revisorer slik at en er på valg hvert år, og hver sitter i 2 år
Saker som ønskes behandlet på Kulturtinget må være Kulturrådet i hende
senest 3 uker før Kulturtinget.

3.6

Nominasjon og valg

3.6.1 Nominasjon til Kulturrådet
Hver kategori nominerer sine kandidater til Kulturrådet som legges fram
for Kulturtinget. Nominasjonsmøtene holdes i forkant av Kulturtinget.
Kulturrådet skal bestå av 9 representanter og 4 vararepresentanter
foreslått fra følgende kulturkategorier:
• Sang og musikk: 2 representanter og 1 vara
• Teater og dans: 2 representanter og 1 vara
• Kunst og kunsthåndverk: 2 representanter og 1 vara
• Øvrige kulturaktører: 3 representanter og 1 vara
3.6.2 Valgbar er
Alle personer med tilhørighet til Ullensaker, og har fylt 16 år på valgdagen.
Det er ikke påkrevet med medlemskap i noen organisasjon for å være
valgbar til Kulturrådet.
3.6.3 Funksjonstid i Kulturrådet
Alle representantene velges for 2 år, vararepresentantene for 1 år . Ved
valg til det første Kulturrådet velges halvparten av representantene for 1
år (1 av 2 representanter fra hver kategori). Kulturrådet konstituerer seg
selv med valg av leder og nestleder.
Valget er personlig og bindende for valgperioden. Uttreden av Kulturrådet
før valgperioden er omme, eller eventuell permisjon, skjer bare etter
søknad til Kulturrådet.
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§4

Kulturrådet
Kulturrådet avholder egne møter etter behov, men minst 2 møter hvert halvår.
Varamedlemmene møter i Kulturrådet med tale- og forslagsrett, men har
stemmerett kun i rådsmedlems fravær. Ved stemmelikhet har Kulturrådets leder
dobbeltstemme.
4.1

Kulturrådets mandat
Ullensaker Kulturråd skal:

4.1.1 Arbeide for best mulig vilkår for kulturen
• Styrke vilkårene og rammebetingelsene for kulturlivet
• Bidra til at politisk nivå har oppdatert kulturinformasjon
• Synliggjøre kulturens betydning i samfunnet og for
samfunnsutviklingen
4.1.2 Være en arena for samordning og samhandling mellom flere
kulturaktører
• Være diskusjonsforum for viktige kultursaker
• Styrke samarbeidet på tvers av organisasjoner og enkeltaktører
• Øke kunnskapen om og forståelsen for de ulike kulturaktivitetenes
egenart og behov
• Bidra til å synliggjøre bredde og omfang av kommunens
kulturaktivitet
• Være pådriver i å styrke og synliggjøre kommunens kulturelle
mangfold
4.1.3 Være høringsinstans/drøftingsråd for Ullensaker kommune i saker
som vedrører kulturlivet
• Bidra til at plan og utvikling er mest mulig sammenfallende med
kulturlivets ønsker og behov
• Bidra til at de offentlige ressurser til kulturaktivitet utnyttes på
best mulig måte
4.2

Kulturrådet står fritt til å ta opp og fremme en hver sak som kan styrke
og tydeliggjøre kulturlivets stilling og betingelser i kommunen.
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§5

Kulturrådets kulturkonferanse
5.1

Kulturrådet skal årlig forberede og invitere bredt til Kulturrådets
kulturkonferanse. Kulturkonferansen består av:
• En konferansedel med aktuelle kulturtema
• Aktuell kulturinformasjon
• Mulighet for spørsmål/innspill
Alle kulturinteresserte har møte- og talerett.
Leder av Kulturrådet leder kulturkonferansen.
Kulturkonferansen kan avholdes sammen med Kulturtinget.

§6

Oppløsning av Kulturrådet
Oppløsning av Ullensaker Kulturråd kan kun skje ved 2/3 flertall på 2 påfølgende
ordinære eller ekstraordinære Kulturting.

Vedtatt av Ullensaker Kulturråds kulturting 16.02.17

ULLENSAKER KULTURRÅD – stiftet 16. juni 2010
e-post: kulturradet@ullensaker.kommune.no post: Ullensaker kommune v/ kulturkontoret, pb 470, 2051 Jessheim
www.ullensaker.kommune.no/no/Virksomheter/Ullensaker-Kulturrad
Side 4 av 4

