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MØTEREFERAT	
	
Møtet gjaldt: Malvik kulturråd 
Dato: 30.8.2017 
Tidsrom: 19 – 20.30 
Sted: Kulturetatens lokaler, Hommelvik 
Til stede: Bjørn Stuevold, Saksvik Teaterlag 

Kåre Moum, Malvik Musikkorps 
Anne Berit Hepsø, Capella 
Aud Molde Spets, Malvik Husflidslag 

 
 
Forfall: 

Trond Sivertsen, KorM 
Arve Renå, virksomhetsleder kultur 
 

Referent: Kåre Moum 
Kopi til:  

  
Kulturrådets arbeidsutvalg med varamedlemmer 
Arve Renå, virksomhetsleder kultur 
Trond Hoseth, leder for utvalg for kultur i kommunestyret 
Alle medlemsorganisasjonene 

	

1. Referatsaker 

- Respons fra ordfører Ingrid Aune på tilsendt referat fra vårt forrige møte. Hun gir uttrykk 
for at rådet gjør en god jobb. Vi fortsetter med å sende referatene til ordføreren, i tillegg til 
leder for Oppvekst og kultur. 

- Forslag til Midtnordisk kulturpris ble sendt inn fra kommunen med støtte fra kulturrådet: 
Carl Halck-forestillinga. Vi kjenner ikke til hvem som fikk prisen, men den skal være 
utdelt i august. 

- Kulturrådets innspill til kommuneplanens arealdel er bekrefta mottatt og vil bli med i det 
videre arbeidet. 

2. YMS oppgradering 

Virksomhetsleder Arve Renå orienterte om status i arbeidet. 
Ferdigstillelse av de bygningsmessige arbeidene er ikke i tråd med kontrakten, som var 1.9. 
Ny dato: 10.9. 
Kåre Moum har vært i kontakt med prosjektleder Bjørn Mæhre for å sjekke at 
ventilasjonsanlegget er tilpassa den todelinga av salen med skillevegg som det legges opp til. 
Mæhre følger opp dette. 
Arve skal i møte med Mæhre 30.8. og vil etterspørre status på ferdig dato. 
Scenerigg og amfi vil ikke bli montert før utpå høsten.  
Innkjøp av nye sceneelementer, eventuell utskifting av stoler, innredning av nye lagerrom 
m.m. må være med i det videre arbeidet. Likeledes må driftsmessige forhold avklares før huset 
tas i bruk med det nye utstyret. Leieprisene fastsettes i f.m. budsjettbehandlinga i høst. 

3. Åpningsarrangement i «nye» Ytre Malvik Samfunnshus 

Som presentert på siste årsmøte, ønsker kulturrådet å få til en felles kulturmønstring i Ytre 
Malvik samfunnshus når oppgraderingen er ferdig. Kulturrådet har også fått et innspill fra 
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styret i Malvik Musikkorps, der de foreslår det samme; et arrangement på nyåret. Korpset 
tilbyr seg å ta et teknisk ansvar for gjennomføring av et slikt arrangement, dersom det er 
ønskelig.  

Kulturrådet, i samarbeid med kulturetaten, ønsker å stå som oppdragsgiver og ansvarlig 
arrangør for et slikt offisielt åpningsarrangement. Kulturrådet og kulturetaten vil invitere 
representanter for aktuelle kulturorganisasjoner som er tilknytta YMS til et oppstartsmøte i 
løpet av oktober/november for å starte planlegging av et slikt prosjekt.  

YMS er holdt av helga 20. – 22.4.2018 til arrangementet. 

Kulturrådet åpner for å bidra med noe av de midlene rådet disponerer, og som årsmøtet har 
åpna for at skal brukes til å inspirere og støtte kulturaktiviteten i kommunen. Midlene kan 
f.eks. gi muligheter for å leie inn profesjonell bistand til prosjektledelse eller/og regi. 

4. Eventuelt 

Arve Renå informerer om at han skal legge fram en sak for Utvalget for kultur og oppvekst 
18.10.17 om fordeling av driftsmidler til kultur og idrett. Saken sendes ut til kulturrådet, 
idrettsrådet og ungdomsrådet, slik at vi kan komme med innspill til kulturetaten før denne 
behandlinga. 

 

Neste møte i kulturrådet: onsdag 4.10.2017 kl.19.00 i kulturetatens lokaler. 


