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MØTEREFERAT	
	
Møtet gjaldt: Malvik kulturråd 
Dato: 20.3.2017 
Tidsrom: 19 – 20.30 
Sted: Bruket kulturhus 
Til stede: Bjørn Stuevold 

Kåre Moum  
 
 
Forfall: 

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

Referent: Kåre Moum 
Kopi til:  

  
Kulturrådets arbeidsutvalg med varamedlemmer 
Arve Renå, virksomhetsleder kultur 
Trond Hoseth, leder for OPKU 
Alle medlemsorganisasjonene 

	

 

1. Referatsaker 

Info om kommuneplanarbeid 

Rådmannens kontor ved Bjørg Løkken har bedt kulturleder Renå om å involvere 
kulturrådet og idrettsrådet i arbeidet med kommuneplanens samfunns- og arealdel. Renå 
ble forhindret fra å delta på dagens møte, og vi er derfor enig om å sette opp denne 
saken på medlemsmøtet etter årsmøtet 6.4., slik at alle medlemslagene får anledning til 
å sette seg inn i planarbeidet. Høringsfrist 30.4.2017. Medlemsorganisasjonene 
oppfordres deretter til å sende innspill til kulturrådet, som i samarbeid med 
kulturkontoret samler disse i en felles tilbakemelding innen fristen. 

2. YMS  

Leder Bjørn Stuevold og sekretær Kåre Moum har hatt et møte med Arve Renå for å få en 
oppdatering på status i prosjektet. Det bygningsmessige arbeidet med å gjøre om lokalene ved 
inngangen fra skolegården til en hovedinngang til storsalen, med garderober, toaletter og et 
møterom til utlån er godt i gang. Kulturtilpasningene av storsalen er foreløpig på 
planleggingsstadiet, og Renå har fått noen innspill fra en rådgiver som vi vurderte sammen. 
Forslaget om å rive scenen for å ha flatt gulv, som i Bruket, ser ut til å medføre problemer av 
bygningsmessig art og utfordringer med å erstatte lagerplassen for stoler og utstyr som i dag 
oppbevares der. Plassering av lysrigger og tepper i kulturdelen av salen er ikke ferdig tenkt. 
Dette vil ha konsekvenser for plassering av skillevegg mellom idrett og kultur.  

Renå bestiller et revidert forslag fra konsulenten så snart som mulig, slik at nødvendig utstyr og 
arbeid kan bestilles. De bygningsmessige arbeidene i storsalen er planlagt gjennomført i 
skolenes sommerferie. Dette gjelder nytt ventilasjonsanlegg, nytt gulv og nytt elektrisk anlegg.  
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Teleskoptribuneløsningen er ennå ikke bestemt, og den kan ha et halvt års bestillingstid. Det 
betyr at den nye kultursalen ikke vil være fullført før utpå høsten 2017.  

Renå bes om å bidra til å få gjennomført et nytt møte i prosjektgruppa før kulturrådets årsmøte.  

3. Kulturrådets økonomi 

Kulturrådet har opparbeidet en egenkapital på 33 000 kr. Vi mottar 5 000 kr pr år i kommunal 
støtte og får inn 3 000 kr i kontingent fra medlemsorganisasjonene.  

Arbeidsutvalget har de siste årene ikke deltatt på de nasjonale kulturkonferansene og dermed 
brukt svært lite av de disponible midlene. Rådet ønsker nå å se på hvordan noen av midlene kan 
tas i bruk for å bygge felleskapet i kulturlivet i kommunen.  Dette nevnes i årsberetningen og i 
forbindelse med gjennomgangen av regnskap og budsjett. Det nye arbeidsutvalget i kulturrådet 
oppfordres til å følge opp en slik ambisjon opp mot medlemslagene. 

4. Årsmøtet i kulturrådet 6.4.2017 kl.19.00 i Kjerraten, Bruket kulturhus 

• Innkalling er sendt ut til medlemslagene.  
• Utkast til årsberetning er skrevet og delt med medlemmene i arbeidsutvalget. 
• Regnskapet er avslutta og vil bli revidert før årsmøtet. 
• Valgkomiteen er i arbeid. 
• Trond Sivertsen ordner med servering. Kaffe kokes i Bruket.  
• Arbeidsutvalget møtes kl.18 for å forberede den praktiske gjennomføringa. 

1. Årsmøtet starter kl.19 med kulturinnslag fra Malvik kommunale kulturskole. 
2. Pause med lett servering.  
3. Medlemsmøte, der Arve Renå orienterer om kommuneplanarbeidet og arbeidsutvalget 

oppdaterer medlemmene på kulturtilpasninga som pågår i YMS. For øvrig vil alle medlemslag 
der bli oppfordret til å komme med innspill om andre saker/forhold de mener arbeidsutvalget 
bør prioritere kommende år. 

 


