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MØTEREFERAT	
	
Møtet gjaldt: Malvik kulturråd 
Dato: 17.8.2016 
Tidsrom: 19 – 20 
Sted: Kulturskolens lokaler i YMS  
Til stede: Bjørn Stuevold 

Kåre Moum  
Kristin Johanne Berg  
Kulturleder Arve Renå 

Forfall: Jo Arne Fosmo 
Trond Sivertsen 
Merete Bye (vara) 
Håkon Renanger (vara) 

Referent: Kåre 
Kopi til:  

  
Kulturrådets arbeidsutvalg med varamedlemmer 
Arve Renå 
Trond Hoseth 
Alle medlemsorganisasjonene 

	

1. Referatsaker 

Møte med ordfører og utvalgsleder 
Ordfører Ingrid Aune og kulturutvalgsleder Trond Hoseth var invitert til dette møtet, men 
hadde ikke anledning i dag. De tilbyr Bjørn og Kåre å ta et eget møte for å diskutere YMS og 
andre aktuelle saker før YMS skal opp til politisk behandling. Tid og sted avtales mellom 
deltakerne. 

 

2. Prioritering av tiltak innafor de 5 mill. kroner som ligger i økonomiplanen 

Kulturrådet sendte 23.6.2016 ut en oppfordring til medlemsorganisasjonene om å komme med 
innspill til hva som bør prioriteres når vi endelig skal få mulighet til å oppgradere Ytre Malvik 
Samfunnshus som kulturarena.  

Det er ikke kommet noen innspill pr.17.08. bortsett fra at styret i  Malvik Musikkorps 
oppfordrer Kulturrådet til å sende ut en oversikt over de tiltakene som ble foreslått av ei 
arbeidsgruppe under Kulturrådet i 2012, og som er presentert for både politikere og 
kommuneadministrasjon tidligere. Begrunnelsen for å sende ut dette i forkant av de ulike 
lagenes prioritering, er at det allerede er gjort en grundig jobb med å vurdere hva som er de 
mest aktuelle tiltakene, og at det derfor kan være fornuftig å bygge på dette arbeidet også i 
denne fasen av arbeidet. Det kan bidra til at innspillene omhandler de mest sentrale behovene 
og løsningene, og dermed gir Kulturrådet mest mulig relevante innspill.  

Det skal selvfølgelig også være rom for å spille inn momenter som inntil nå ikke har vært brakt 
inn i arbeidet med saken. Kulturrådet sender derfor med en oversikt over sine prioriterte tiltak 
pr i dag og ber om suppleringer ut fra de behovene som dere ser i tillegg til de nevnte tiltakene. 
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Viktig å være klar over: Skolene ønsker ikke å gi slipp på storsalen som gymsal. Det byr på 
store utfordringer – slik situasjonen er i dag. Vi ser på en løsning med en bevegelig skillevegg 
som kan åpnes når vi trenger full sal ved større arrangement. Dette er ennå ikke avklart. 

Kulturrådets foreslåtte prioriteringer: 

De 5 mill. kr. som er foreslått bevilget i 2016 og 2017, benyttes til oppgradering av storsalen 
for å gjøre denne tilpassa og utstyrt som en ferdig rigga kultur-sal.  

Følgende tiltak foreslås: 

• Full utbygging av permanent lyd- og lysanlegg for både sal og scene. 
• Scenen rigges med inndekking og alt av nødvendige tepper + lerret. 
• Ekstra sceneelementer for å kunne bygge ut scenen og variere scenebildet. 
• Områdene bak på scenen tilrettelegges best mulig og de eksisterende sminkerommene 

oppgraderes slik at det er mulig å gjennomføre produksjoner som krever slike arealer. 
• Fleksible tepper rundt sceneåpningen og langs langveggen på sørveggen i salen for å 

kunne regulere akustikken og det visuelle uttrykket i salen. 
• Teleskoptribune med ca. 200 sitteplasser. Dette vil i tillegg gi rom for ca. 100 plasser på 

gulvet mellom tribunen og scenen. 
• Direkte tilgang til de 2 lagerrommene i bakkant av salen (på sørsida). 
• Universell utforming av inngangen fra skolegården, slik at den kan benyttes av alle 

brukere. 
• Handikap-toalett på samme plan som storsalen. Gjerne også flere toalett på samme plan. 

 

3. Ryddeaksjon i YMS 31.8.2016 kl.18.00 
Representanter for brukerne av huset møtes for å gå igjennom lokalene og rydde og kaste alt 
som ikke har noen verdi for bruken av huset. Andre som har interesse av å bruke huset til 
kulturformål er også velkomne til å delta i denne oppstarten på et viktig arbeid. 

 
Arve Renå sørger for at kulturskolen stiller med representant/er for å være med på å definere 
hva som skal skje med utstyr som de eier og/eller benytter. Han kontakter også driftsansvarlig 
for å få med en vaktmester som kjenner huset godt, og han sørger for å bestille konteiner. 
Kulturrådets medlemmer møter kl.17 for å forberede dugnaden. 
 
NB: Brukere av huset må gå igjennom sine eiendeler og de lokalene de benytter i forkant av 
denne dugnadskvelden.  
Representantene som stiller på vegne av sine organisasjoner må ha grundig kjennskap til hva 
som kan kastes og hva som skal beholdes. 
Kulturrådet vurderer det som avgjørende at brukerne bidrar til å rydde huset før vi kan gå i 
gang med oppgraderinga. 
Navn, telefonnummer og epostadresse på deltakere fra de ulike organisasjonene i denne 
dugnaden meldes inn til bjorn.stuevold@nrk.no seinest 25.8.2016. 

 

Neste møte i kulturrådet: Onsdag 28.september kl.19.00 i kulturetatens lokaler. 

 


