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MØTEREFERAT	
	
Møtet gjaldt: Malvik kulturråd 
Dato: 20.11.2017 
Tidsrom: 18 – 20 
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 

	
 
Formøte i anledning innstilling til Frivillighetspris og Kulturpris. 
 

Kulturrådet og eldrerådet gjennomgikk kandidatene til Frivillighetsprisen og innstilte en 
kandidat. Idrettsrådet og ungdomsrådet hadde forfall.  
Kulturrådet gjennomgikk kandidatene til Kulturprisen og innstilte en kandidat. Idrettsrådet 
hadde forfall. 

1. Referatsaker:  

• Leder i kulturrådet, Bjørn Stuevold, har deltatt i møter og innspillsrunder om 
romprogram for ny ungdomsskole på Vikhammer. Han har også involvert 
medlemsorganisasjonene i arbeidet gjennom jevnlig utsending av informasjon og 
invitasjoner til å komme med innspill. Flere av medlemsorganisasjonene har benytta 
denne muligheten og fått gehør for sine innspill. Kulturrådet har argumentert for at 
uteområdet rundt den nye skolen må gi muligheter for utendørs kulturarrangement. 
Uteområdet får sin egen saksbehandling etter at endelig romprogram er klart. Det 
foreligger nå 3 ulike løsningsalternativer (maksimum, medium, minimum). Biblioteket i 
Ytre Malvik vurderes flytta til den nye ungdomsskolen, alternativt å beholde dagens 
lokaler i Malvik videregående skole. 

• Kulturrådet var representert på temamøte 24.10.2017 om Armfeldts felttog gjennom 
Malvik for 300 år siden i 2018. Møtet ble arrangert av veteranavdelingen i HIL. Det 
vurderes for tida om det skal satses på ei markering i Malvik i f.m. jubileet i 2018, der 
Trondheim skal ha et arrangement 18.august. Ut fra informasjonen som kom fram i 
dette møtet, finner ikke kulturrådets deltakere grunnlag for å lage noe eget arrangement. 
Samtidig har vi hørt at en av kommunens skoler er i gang med å forberede en 
markering. Aud sjekker dette innen neste møte i kulturrådet. 
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2. YMS 

YMS-oppgraderingen er forsinket. Dette er beklagelig for kommunen – og ikke minst for 
brukerne. Arve Renå orienterte om status og framdriften mot ferdigstilling: Teleskoptribunen er 
på plass og tepper, lys og lyd er under montering i disse dager. Konsulenten som kommunen 
benytter kommer på befaring torsdag 23.11. og følger opp de innspillene som er kommet, bl.a. 
plassering av bakteppet på scenen. Anretningskjøkkenet er underveis og skal monteres i uke 48, 
med 4 låsbare skap som de faste brukerne kan disponere. Innkjøp av nye sceneelementer er pr i 
dag satt på vent for å avklare om det er rom for dette innafor budsjettet. Ansvaret for drift av lyd 
og lys er tildelt oleMlyd v/Ole Marius Holden, som også kan sertifisere nye teknikere. 
Utlånsvilkårene og drifta av huset er ikke på plass ennå. 

 
3. Planlagt åpningsmarkering for det nye Ytre Malvik Samfunnshus i 20.-22.april 2018.  

 
Ett av lagene har kommet med et ønske om endret dato. Kulturrådet vurderer dette som 
uaktuelt, både p.g.a. tilgjengelighet til huset og av hensyn til at de andre aktørene nå har lagt 
inn denne helga i sine årsplaner.  

Kulturrådets ledelse har jobba med å finne en aktuell kandidat til ha regi på denne 
produksjonen og har kommet fram til at Rakel Sivertsen tilbys denne rollen. Kåre og Bjørn tar 
et møte med Rakel for å klargjøre hennes rolle og betingelser. Det tidligere annonserte 
informasjonsmøtet med aktuelle aktører i løpet av høsten 2017 er utsatt i påvente av en 
klargjøring av regissør. 

4. Fordeling av kommunal støtte til kultur.  

Arve Renå orienterte om utfallet etter politisk behandling. Rådmannen fant ikke rom for økning 
av disse midlene i 2018, men innspillet tas med i f.m. neste års budsjettbehandling. 

5. Årsmøtedato i kulturrådet 2018: Onsdag 7.mars kl.19.00 i YMS. 

  

Neste møte i kulturrådet: Onsdag 17.1.2018 kl.19.00 i kulturetatens lokaler. 

 

 


