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MØTEREFERAT	
	
Møtet gjaldt: Malvik kulturråd 
Dato: 27.4.2016 
Tidsrom: 19 – 20 
Sted: Virksomhet kultur  
Til stede: Bjørn Stuevold 

Kåre Moum  
Merete Bye (vara) 
Håkon Renanger (vara) 
Kulturleder Arve Renå 

Forfall: Jo Arne Fosmo 
Trond Sivertsen 
Kristin Johanne Berg  

Referent: Kåre 
Kopi til:  

  
Kulturrådets arbeidsutvalg med varamedlemmer 
Arve Renå 
Trond Hoseth 
Alle medlemsorganisasjonene 

	

1. Referatsaker 

• Øvinger i Bruket for 2016/17 fordeles 
Søknadene går direkte til kulturkontoret og behandles der. Kulturrådet har videreformidlet    
info om søknadsfrist til alle medlemsorganisasjoner – og informeres etter tildelingene. 

 
• Tor Haldbergkveld i Bruket kulturhus 28.5.2016 

Informasjon om konserten er sendt ut til alle kulturorganisasjonene i kommunen. 
 

• Henvendelse fra Sør-Trøndelag Musikkråd  
Leder Bjørn har fått en telefon fra fylkesmusikkrådet med ønske om å høre hva vi i Malvik 
kulturråd jobber med. Bjørn har oversendt årsberetning og årsmøtemøtereferatet fra oss, som 
utgangspunkt for videre kommunikasjon, og de tar kontakt tilbake når de får sett på det. 

 
• Utfordring om deltakelse i ryddeaksjon – noe for oss/våre medlemmer?  

Bjørn orienterer om henvendelse fra Innherred Renovasjon om en storstilt ryddeaksjon på 
strender og langs elver og vann. De utlyser diverse pengepremier til ryddelag.  Oversendes 
våre medlemslag, slik at de kan vurdere deltakelse sjøl. 

2. Respons fra ordfører etter årsmøtet vårt 

Leder Bjørn informerer om at han har oversendt referatet fra årsmøtet til ordføreren, 
varaordfører, rådmann og utvalgsleder for kultur via kommunens postmottak, der han har pekt 
spesielt på de to hovedsakene rådet jobber med akkurat nå, nemlig YMS-saken og kriteriene 
for kulturprisen. 

Ordfører Ingrid Aune har respondert med en epost til Bjørn, der hun sier seg interessert i å 
møte rådet igjen. Vi inviterer henne og utvalgsleder kultur, Trond Hoseth, til vårt neste møte. 
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3. Nytt om Ytre Malvik Samfunnshus 

Det skal nå fremmes en politisk sak som klargjør hvordan de bevilgede 0,5 mill. kr i 2016 og 
foreslåtte 4,5 mill. i 2017 skal disponeres. Kulturrådets representanter i prosjektgruppa som 
skal etableres, Bjørn Stuevold og Kåre Moum, tilbys å få et møte med rådmannen i forkant av 
at den politiske saken skrives. Kulturrådet takker ja til denne invitasjonen og ønsker å komme 
inn på et tidligst mulig tidspunkt, for å kunne være med på å beskrive kulturlivets ønsker og 
behov før saken ferdigstilles for politisk behandling. 

Neste møte i utvalget for oppvekst og kultur, OPKU, er 9.juni. Uklart om saken kommer opp 
da eller om det blir i augustmøtet. 

Arve orienterer om at det nå er opprettet et prosjektrom på kommunens intranett for 
prosjektet, der kulturrådets forslag fra 2012 og skriftlige henvendelse fra desember 2015 er 
lagt inn.  

4. Eventuelt 

• EKM (Eldres kulturmønstring) i 2016 er fastsatt til uke 42. 
• Kulturorganisasjonene i kommunen oppfordres til å sende informasjon om sine arrangement 

til kulturrådet ved leder Bjørn Stuevold, slik at han kan distribuere informasjonen til alle lag. 
• Arve informerer om at det skal være en idedugnad onsdag 1.juni for å utvikle tilbudet ved 

Johan Nygaardsvold museum.  

 

 Neste møte i kulturrådet: Onsdag 15.juni kl.19.00 i kulturetatens lokaler. 

Ordfører Ingrid Aune og utvalgsleder Trond Hoseth inviteres. 

 


