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MØTEREFERAT	
	
Møtet gjaldt: Malvik kulturråd 
Dato: 25.1.2017 
Tidsrom: 19 – 21 
Sted: Kulturetatens lokaler i Hommelvik 
Til stede: Bjørn Stuevold 

Kåre Moum  
 
 
 
 
Forfall: 

Trond Sivertsen 
Kristin Johanne Berg  
Merete Bye (vara) 
Kulturleder Arve Renå 
 
Jo Arne Fosmo 

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 

a) Kommunalt initiativ for styrket IKON-arbeid (Idrett, kultur, offentlig, næringsliv i 
samarbeid). Kulturrådet har mottatt en henvendelse fra ordføreren, der det orienteres 
om et vedtak i kommunestyret som omhandler et nærmere samarbeid innafor IKON-
arbeidet. Kulturrådet og idrettsrådet vil bli invitert til et møte med OPKU. 

b) Korrespondanse om rådets møterutiner. Henvendelse fra leder i Vikhammer og 
Saksvik skolekorps, Ingvild Ulvik, med positiv tilbakemelding på at de mottar referat 
fra kulturrådets møter. Hun spør samtidig om det er mulig å få tilgang til agendaen for 
møtene på forhånd og delta som observatører på møtene. Leder Bjørn Stuevold har 
besvart henvendelsen og orientert om at agendaen ikke vil bli lagt ut på forhånd, da den 
gjerne ikke er klar før tett oppunder møtene. Observatører på møtene oppleves heller 
ikke som en aktuell ordning, etter som rådets medlemmer er valgt til å representere 
medlemsorganisasjonene. Men alle medlemsorganisasjonene kan komme med forslag 
til saker og innspill til de sakene som rådet arbeider med. 

c) Spørsmål om hjemmeside for rådet. Roald Kvamstad fra Malvik Musikkorps har 
gjort en henvendelse til leder Bjørn Stuevold for å høre om rådet ønsker å etablere en 
hjemmeside. Rådet takker for initiativet, men vurderer at rådet pr i dag vil prioritere det 
operative arbeidet og informerer medlemslagene gjennom epost. 

d) Henvendelse om kunst ved YMS. Malvik Kunstforening spør om hva som skjer med 
kunst som er utstilt i YMS ved en eventuell rehabilitering. Bjørn Stuevold har svart på 
henvendelsen og bekreftet at kunsten vil bli ivaretatt, men at planene som foreligger 
ikke vil berøre den aktuelle kunsten. Vi bringer imidlertid spørsmålet med oss til neste 
møte i arbeidsutvalget som ledes av kommunens Bjørn Mæhre. 

 
2.   Statuttene for kulturpris og frivillighetspris. Kort orientering ved leder 
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Resultatet av den politiske behandlinga i Formannskapet 17.10.2016 ble at kandidatene til 
Frivillighetsprisen skal holdes hemmelig, mens kandidatene til Kulturprisen skal kunne 
offentliggjøres. Dette finner både kulturrådet og idrettsrådet uheldig, og har i fellesskap 
besluttet å be om et møte med kommunens ledelse om statuttene. Formannskapsmøtet vedtok 
også at forslag til Frivillighetsprisen skal behandles av Ungdomsrådet og Eldrerådet. 
 
Imidlertid ble begge prisene, tross ovennevnte vedtak, håndtert likt foran siste tildeling, slik vi 
mener det bør gjøres. Dermed avventer vi en oppfølging av saken fra kulturleder Arve Renå for 
å få klarhet i hvordan praksisen tenkes videre, før vi eventuelt ber om nevnte møte.  
 
3. YMS etter kommunens budsjettvedtak – orientering fra utvalgsarbeidet v/Arve, Kåre 
og Bjørn 

Kommunestyret vedtok i sitt møte 12.12.2016 saksframlegget om kulturtilpasning og 
oppgradering av YMS. Kulturrådet er svært godt fornøyd med dette, men er forbauset over at 
vedtaket ble endret under saksbehandlingen. I møtet ble det lagt inn en premiss om at det skal 
etableres to skillevegger i storsalen, mot planlagt en skillevegg. Vedtaket ble endret for å sikre 
et større areal til kroppsøving. I vedtaket står det at den ekstra veggen skal plasseres nærmere 
scenen, men slik at den gir sikring for fastmontert lyd- og lysutstyr. Det betyr at plassering av 
lyd- og lysrigg må avklares først. Fagperson skal på befaring i YMS 26.1.2017 for å utarbeide 
et forslag til løsninger for lyd, lys, sceneinndekning m.m. Arve Renå bes om å følge opp denne 
saken i det videre prosjekteringsarbeidet.  

Prosjektleder har bedt entreprenøren som skal foreta de bygningsmessige arbeidene om å 
utrede ulike løsninger for å flytte på noen funksjoner i bygget og endre på bruken av ulike rom.  

Nytt møte i prosjektgruppa 2.2.2017, der Bjørn Stuevold og Kåre Moum representerer 
kulturrådet. Medlemslag som blir direkte berørt av endringene informeres om eventuelle 
konsekvenser av oppgraderingene så snart prosjektledelsen forslag foreligger. 

4. Årsmøte i kulturrådet. Torsdag 6.4.2017 kl.19.00 i Kjerraten, Bruket kulturhus. 

Valgkomiteen er i gang med sitt arbeid. Leder i komiteen, Roald Kvamstad, ønsker at rådet gir 
valgkomiteen noen rammer for sitt arbeid med å forespørre kandidater. Rådet mener det er 
viktig å arbeide for en så bred representasjon som mulig i f.t. ulike typer organisasjoner, 
geografisk tilhørighet og tilstrebe en spredning i kjønn og alder. 

Årsmøtet gjennomføres i tråd med vedtektene. Etter årsmøtet arrangerer rådet et medlemsmøte, 
der rådet informerer om aktuelle saker og medlemsorganisasjonene gis anledning til å komme 
med innspill til saker som kulturrådet jobber med eller som de ønsker at rådet skal jobbe med.     

Leder Bjørn Stuevold sender ut innkalling i h.t. vedtektene med oppfordring om å melde inn 
eventuelle forslag til årsmøtet innen 9.3.2017. 

5. Eventuelt 

Forespørsel fra Torstein Fosmo om representanter fra kulturrådet kan være med i et 
dommerpanel under Hommelvik Mannskor sitt arrangement «Eurovisjon» 22. og 23.4.2017. 
Ikke avklart i dette møtet, men Fosmo bes om å ta direkte kontakt med aktuelle personer. 

Neste møte i kulturrådet: Mandag 20.mars kl.19.00 i kulturetatens lokaler.  


