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MØTEREFERAT	
	
Møtet gjaldt: Malvik kulturråd 
Dato: 17.1.2018 
Tidsrom: 19 – 20.15 
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, Kor M 
Arve Renå, virksomhetsleder kultur 
 

Referent: Kåre Moum 
Kopi til:  

  
Kulturrådets arbeidsutvalg med varamedlemmer 
Arve Renå, virksomhetsleder kultur 
Ingrid Aune, ordfører 
Trond Hoseth, leder for utvalg for oppvekst og kultur 
Formannskapet 
Alle medlemsorganisasjonene i kulturrådet 

	

1. Referatsaker:  

§ Status YMS: Prosjektet er ikke helt i mål, verken utstyrsmessig eller driftsmessig. 
Prosjektleder Bjørn Mæhre innkaller til et brukermøte 1.2.2018 kl.15.00, der det blir 
muligheter for å gå igjennom dette. Kommunen jobber med å fullføre en driftsplan i f.t. utleie 
og ansvar, nøkkelsystem m.m. Dette blir lagt fram i brukermøtet. 
Åpningsarrangement i nye YMS 21.4.2018: Oppstartsmøte for aktuelle deltakende lag og 
innleid regissør, Rakel Sivertsen, ble gjennomført i YMS 11.1.2018. Arrangementet vil gi rom 
for utstillinger og ei forestilling med musikk, dans og teater, ev. også kunst- og håndverks-
aktiviteter som kan pågå underveis i arrangementet. Kulturrådet ber om bistand fra kommunen 
til å velge ut hvilke gjester som bør inviteres til en slik åpning (politikere, administrasjon, andre 
involverte i prosjektet m.fl.) De som inviteres må svare innen en gitt frist, slik at kulturrådet 
kan tilby aktørene i arrangementet å kjøpe et visst antall billetter på forhåndssalg. Ledige 
billetter legges ut på det åpne markedet. Kulturrådet foreslår å ta en rimelig inngangspris som 
kan bidra til å finansiere utgifter knytta til arrangementet. 

§ Julelunsj for frivillige i kommunen: Leder Bjørn Stuevold deltok på dette arrangementet på 
vegne av kulturrådet. Han fikk også muligheten til å si noe om kulturrådets arbeid.  

 
2. 300-årsjubileum for Armfeldts felttog 

Aud har tatt kontakt med lærer Kjersti Sneisen ved Hommelvik barneskole og fått informasjon 
om ei temauke som skolen skal arrangere til våren, med et avsluttende arrangement på skolens 
uteområde. Skolen finner dette jubileet interessant, fordi Armfeldts armé passerte gjennom de 
områdene som skolen benytter i si undervisning. Kulturrådet gir honnør til skolen for dette 
initiativet og er åpen for å støtte opplegget. Dette kan f.eks. skje gjennom å distribuere 
informasjon til medlemsorganisasjonene i kulturrådet for å høre om noen kan bidra med noe.  
Tips: Det er etablert et nettsted som skal samle informasjon om jubileet og aktiviteter. 
Aud opprettholder kontakten med skolen for å bekrefte støtten og høre mer om planene. 
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3. Årsmøteforberedelser 

Kasserer Trond Sivertsen orienterte om økonomistatusen i kulturrådet. 5 organisasjoner har 
ennå ikke betalt kontingenten for 2017. Kulturrådet disponerer pr i dag ca.39 000 kr. Noe av 
disse midlene vil bli brukt i f.m. åpningsarrangementet på YMS 21.4.2018. 

Årsmøtet i Malvik kulturråd arrangeres i YMS Lille sal onsdag 7.mars kl.19.00.  

Trond henvender seg til kulturskolen og ber om et par elevinnslag derfra. 

Det sittende kulturrådet foreslår at Bjørn og Kåre fullfører prosjektet knytta til 
åpningsarrangement i YMS 21.4.2018, uavhengig av utfallet av valgene i årsmøtet. 

Bjørn og Kåre utarbeider et forslag til årsberetning som deles med kulturrådets medlemmer når 
det er klart. Tilbakemeldinger gis på epost, slik at beretningen er klar til årsmøtet. 

Bjørn innkaller medlemslagene og inviterer dem samtidig til å melde inn forslag til årsmøtet. 
Innkomne forslag sendes ut til styremedlemmene i kulturrådet for respons.  

Kulturrådet inviterer også til et medlemsmøte umiddelbart etter årsmøtet, og medlemslagene 
oppfordres til å melde inn saker de ønsker å ta opp. Kulturrådet vil benytte medlemsmøtet til å 
orientere om aktuelle saker og be om innspill til hva kulturrådet skal jobbe med i tida fremover.  

Styret/arbeidsutvalget møtes 7.3. kl.18.00, i forkant av årsmøtet, for å gjennomgå eventuelle 
innmeldte saker og forberede årsmøtet og medlemsmøtet. 

Neste møte i kulturrådet: Onsdag 7.3.2018 kl.18.00 i YMS lille sal. 

 

 


