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MØTEREFERAT	
	
Møtet gjaldt: Malvik kulturråd/ryddedugnad på YMS 
Dato: 31.08.2016 
Tidsrom: 17 – 20 
Sted: Ytre Malvik samfunnshus (YMS)  
Til stede: Bjørn Stuevold 

Kristin Johanne Berg 
Trond Sivertsen 
Kulturleder Arve Renå 

 
Meldte forfall: 

 
Kåre Moum 
Merete Bye (vara) 
 

Referent: Bjørn 
 
Sendt til:  

  

 
Kulturrådets arbeidsutvalg med varamedlemmer 
Arve Renå 
Trond Hoseth 
Alle medlemsorganisasjonene 

	

1. Referatsaker 

• Utvalgsleder Trond Hoseth vil foreslå nytt møtetidspunkt med ordfører Ingrid Aune og 
ham.  
Til de siste møtene i rådet har både ordfører og utvalgsleder vært invitert, beklageligvis uten 
at tidspunktene har vært mulige for de to. Senere er Kåre M og Bjørn S invitert til møte på 
ordførerens kontor, men da var det dessverre vi som ikke kunne. Hoseth har i epost til Bjørn 
bekreftet at han vil ta initiativ og komme med nytt forslag, om heller ikke neste møte i 
kulturrådet, passer (28.09.2016).  For oss er det viktig å få til et møte med de to før 
kommunestyrets budsjett-vedtak for neste år – særlig opp mot YMS-saken.  

2. Rydding på samfunnshuset 

• Forberedelse til dugnaden etter møtet   
Bjørn redegjorde for kontakt med ledelsen for Vikhamar og Saksvik Skolekorps og Malvik 
Blandakor foran kveldens rydding. Arve Renå orienterte om tilsvarende kontakt med 
kulturskolen. Følgende bruker-representanter hadde meldt sin deltakelse i ryddedugnaden 
klokka 18.00:  
Vikhamar og Saksvik skolekorps, Malvik Blandakor, Saksvik Teaterlag, Malvik kulturskole 
og Malvik Musikkorps. Vi tok en rask gjennomgang over hva som skulle ryddes ut fra huset – 
til konteiner som var skaffet til veie av kommunen. 

    
 

• Orientering om kulturrådets YMS-engasjementet – med påfølgende rydding 
Klokka 18.00 møtte de forskjellige representantene for brukerne fram for å delta i ryddingen, 
- den første, forsiktige innledning på arbeidsprosessen som kulturrådet håper og tror skal ende 
i et brukelig kulturlokale også i denne delen av kommunen.   
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Leder ønsket velkommen og sa seg meget tilfreds med oppslutningen, idet følgende personer 
stilte på vegne av sine lag/foreninger: Eva Vanvik, Magnhild Lunde, Tor Kjeldstad (Malvik 
Blandakor), Erika Bugten, Ola Øvreness (Saksvik Teaterlag), Anne Heidi Holte, Marianne 
Reitan (Vikhamar og Saksvik skolekorps), Line Wemundstad, Jostein Vasseljen, Roald 
Kvamstad (Malvik Musikkorps), Hans Jacob Winge (Kulturskolen).  

 
Før vi begynte å bære "kast-klare" ting ut i konteineren, orienterte Bjørn de frammøtte om   
bakgrunnen for ryddeaksjonen, og kulturrådets engasjement for å få til en bedring av 
forholdene for kulturutøvere og publikum også i Ytre Malvik. 
 
Kåre Moum og Bjørn Stuevold er rådets representanter i en arbeidsgruppe som ledes av Bjørn 
Mæhre fra Malvik kommunes Virksomhet Eiendomsservice. I samme arbeidsgruppe sitter 
også representanter fra skolene (både barne- og ungdomsskole) og kulturskolen, sistnevnte 
representert ved kulturetatens leder Arve Renå. 
 
Arbeidsgruppen er oppnevnt av kommunalsjef Ester Sandtrø, etter at "alle parter" har måttet 
ta inn over seg at det fortsatt må satses på et sambruk av YMS mellom skole og kulturliv også 
i framtida. Intensjonen er at alle gode krefter skal forenes i et forsøk på å få til et sambruk til å 
leve med for alle brukergrupper – og ikke minst publikum/befolkningen i denne delen av 
kommunen. 
 
Kommunen har tidligere bevilget kroner 500.000 som en begynnelse på arbeidet med en 
rehabilitering av samfunnshuset. Dette er midler som brukes til det som kan gjøres 
inneværende år. Ytterligere 4,5 millioner er satt av i kommunens økonomiplan for 2017 til det 
videre arbeidet, men ennå ikke "banket gjennom". Sistnevnte bevilgning skal behandles i 
høstens budsjettrunde i kommunestyret, og det er for å bidra i saksframstillingen/innstillingen 
overfor politikerne her, kulturrådet er med i arbeidsgruppen sammen med de øvrige 
oppnevnte.  
 
For å sikre størst mulig engasjement, har kulturrådet invitert alle medlemsorganisasjoner i 
Malvik kulturråd til å komme med forslag og innspill i forkant av oppgraderingen av huset.  
 
Flere av "bruker-lagene" har levert innspill som Kåre og Bjørn tar med inn i neste møte i 
arbeidsgruppen. Takk for det! (Neste møte er torsdag 08.09.) Allerede er hele utredningen 
som et utvalg innenfor Malvik kulturråd sto ansvarlig for i 2012, med som et viktig bidrag i 
saksbehandlingen fra vår side. Svært mye av det vi går inn for, ligger dermed allerede inne fra 
vår side. 
 
I den anledning henviser vi til referatet fra siste møte i kulturrådet, den 17.08.2016, der 
kulturrådets prioriteringer ble listet opp. (Referatene sendes til alle medlemslag som utgjør 
Malvik kulturråd.) 
 
Etter denne orienteringen delte forsamlingen seg i grupper – og en del skrot ble båret ut, 
primært fra sceneområdet og fra rom som i dag disponeres av skolekorpset. Men fortsatt må 
nok mye ryddes ut fra lokaler som i første omgang blir berørt av arbeidet som tenkes 
igangsatt allerede i høst – dvs området nærmest lærerrom osv i den gamle skoledelen og inn 
mot storsalen.  
 
Neste møte i kulturrådet: Onsdag 28. september klokka 19.00, i kulturetatens lokaler. 
Eventuelle forfall meldes Bjørn.  

 

 


