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MØTEREFERAT	
	
Møtet gjaldt: Malvik kulturråd 
Dato: 4.10.2017 
Tidsrom: 19 – 20.30 
Sted: Kulturetatens lokaler, Hommelvik 
Til stede: Bjørn Stuevold, Saksvik Teaterlag 

Kåre Moum, Malvik Musikkorps 
Aud Molde Spets, Malvik Husflidslag 

 
 
 
Forfall:  

Trond Sivertsen, Kor M 
Anne Fagrell, Capella (vara) 
Arve Renå, virksomhetsleder kultur 
 
Anne Berit Hepsø, Capella 

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. Kommunal støtte til kultur 

Politisk sak om fordeling av kulturmidler er under arbeid. Kulturrådet er bedt om å uttale seg om 
forslag til fordeling av midlene til lag og organisasjoner og eventuelt andre formål. Tidligere år har 
det vært tildelt en driftsstøtte til lag og organisasjoner og støtte til et par større arrangement. 
Kulturetaten vurderer også å etablere en stipendordning. De har sett på hva andre kommuner gjør 
og har funnet Stjørdal kommunes praksis interessant, både når det gjelder stipendordning og 
arrangementsstøtte. Administrasjonen forutsetter at eventuell innføring av nye ordninger følges 
opp med friske midler, slik at det ikke medfører en reduksjon av driftsstøtten.  
Saken legges fram for komiteen for oppvekst og kultur 26.10.  
 
Rådet diskuterte ulike muligheter for disponering av de kommunale midlene som skal fordeles til 
kulturlivet. 4 av medlemslagene har respondert på utkastet som ble sendt ut, med svært kort frist. 
Uttalelsene støtter dagens ordning, og er samtidig åpne for både arrangementsstøtte og 
stipendordning, under forutsetning av at dette kan finansieres med friske midler.  
 
Kulturrådet ønsker å beholde driftsstøtten slik den er praktisert de siste årene. 
Kulturrådet anbefaler ikke innføring av en arrangementsstøtte i form av små beløp som vil kreve 
mye saksbehandling og ikke være av avgjørende betydning for organisasjonenes aktivitet. Derimot 
støtter kulturrådet at det kan tildeles en engangsstøtte til nyskapende arrangement som vurderes 
som viktige for kommunen, men som innebærer en stor økonomisk risiko for arrangørene.  
Kulturrådet støtter etablering av en stipendordning til unge kulturutøvere, dersom dette kan gjøres 
med friske midler.  
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2. Referatsaker 

- Respons fra ordfører Ingrid Aune på at Ytre Malvik Samfunnshus ikke var klart til bruk 
1.9.2017, slik fremdriftsplanen sa. Dette fikk størst negativ effekt for kulturskolen. Hun 
aksjonerte raskt og la press på byggherren.  

- Kulturrådet og kulturlederen i kommunen har mottatt innspill fra flere av organisasjonene 
som benytter YMS, der det meldes om bekymring for at huset ikke er klart som forutsatt, 
fordi de har leid huset til arrangement i løpet av høsten.  

- Leder Bjørn Stuevold og kasserer Trond Sivertsen er invitert til et foredrag med Hans Olav 
Løkken skal ha om Armfeldts felttog gjennom Malvik 24.10.2017 kl.11.00 i Hommelvik 
Idrettslags klubbhus. Arrangør er Veteranklubben i HIL. Kulturrådet finner dette spesielt 
interessant, fordi det er 300 år siden Armfeldts menn forsøkte å innta Trøndelag. De to 
inviterte medlemmene i rådet deltar på arrangementet. 

3. YMS oppgradering 

Ferdigstillelse av samfunnshuset er forsinka. Kulturlederen har sendt ut en orientering til 
brukerne av YMS om fremdriftsplanen. Status pr dags dato er: 

• Nye stoler er på plass. 
• Møbler og AV-utstyr til de to nye møterommene er bestilt.  
• Tepper til sceneinndekning og foran vinduene skal være på plass i slutten av oktober. 
• Lyd og lys skal være klart i løpet av november. 
• Avklaringer rundt drift, bl.a. låssystem, bruk av de ulike inngangene, booking, 

utleiepriser, utleiereglement m.m. er under arbeid i kommunal regi. Brukerne 
involveres etter hvert som det blir aktuelt. 

• Lagerrommene må ryddes og systematiseres. De faste brukerne er villige til å bidra her. 

4. Åpningsarrangement i «nye» Ytre Malvik Samfunnshus 

YMS er holdt av helga 20. – 22.4.2018 og medlemslagene er orientert i referatet som ble 
sendt ut etter kulturrådets forrige møte. 

• Kulturetaten bidrar med gratis husleie og tekniker. 
• Kulturrådet bevilger inntil 15 000 kr til å leie inn en regissør som kan løfte det 

kunstneriske nivået på arrangementet. Bjørn Stuevold og Kåre Moum får ansvar for å 
kontakte aktuelle kandidater, før representanter for brukerorganisasjonene inviteres til 
et informasjons- og idemøte. 

• Arrangementet forutsettes å gi rom for ulike kulturuttrykk, slik at flest mulig av våre 
organisasjoner og kulturskolen får muligheter til å delta. Hele YMS er disponibelt for 
arrangementet i de 3 dagene som er satt av til prosjektet.  

• Vikhammer og Saksvik skolekorps tilbys muligheten for å forestå kafedrifta, som en 
kompensasjon for at de ikke får mulighet til å gjennomføre det inntektsbringende 
arrangementet som de hadde planlagt samme helg. 

 

Neste møte i kulturrådet: onsdag 22.11.2017 kl.19.00 i kulturetatens lokaler. 

Aktuelle saker: Innstillinger til kulturpris og frivillighetspris, status for ferdigstillelse av 
YMS, åpningsarrangement i YMS 20.-22.4.2018, fastsettelse av årsmøtedato 2018. 


