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MØTEREFERAT	
	
Møtet gjaldt: Malvik kulturråd 
Dato: 28.9.2016 
Tidsrom: 19 – 20.30 
Sted: Kulturetatens lokaler i Hommelvik 
Til stede: Bjørn Stuevold 

Kåre Moum  
 
 
 
 
Forfall: 

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

Referent: Kåre 
Kopi til:  

  
Kulturrådets arbeidsutvalg med varamedlemmer 
Arve Renå 
Trond Hoseth 
Alle medlemsorganisasjonene 

	

1. Ytre Malvik Samfunnshus (YMS) 

Bjørn S orienterte rådet om hva som har skjedd i denne saken siden forrige kulturrådsmøte.  

Minidugnad på YMS 31.8.2016 
I forkant av dugnaden arrangerte kulturrådet et orienteringsmøte for representantene fra 
organisasjonene som møtte opp på dugnaden.  
Se eget referat som er sendt ut tidligere. 

 
Møte i prosjektgruppa for kulturtilpasning av YMS 8.9.2016 
Kommunens representanter, skoleledere fra barneskolen, ungdomsskolen og kulturskolen på 
Vikhammer og kulturrådets representanter, Bjørn Stuevold og Kåre Moum, hadde en 
gjennomgang av prosjektleder Mæhres forslag til saksframlegg for Utvalget for oppvekst og 
kultur. Enighet om å støtte forslaget, med et tillegg om at det er helt nødvendig med en 
skillevegg mellom kulturdelen og gymsalen når vi etablerer en permanent scenerigg. 
  
Møte med ordfører, varaordfører og utvalgsleder og kulturrådets representanter  
Ordfører Ingrid Aune, varaordfører Ole Herman Sveian og kulturutvalgsleder Trond Hoseth 
møtte kulturrådets Bjørn Stuevold og Kåre Moum 19.9.2016 for å avklare spørsmål knytta til 
utviklinga av YMS som kulturarena.  
Ordføreren ønsker at kulturrådet presenterer en bredest mulig oversikt over hvem som vil være 
aktuelle brukere av YMS i en kulturtilpassa versjon. Kulturrådet sender over en slik oversikt til 
ordfører, varaordfører, kulturrådsleder og gruppeleder for opposisjonen så snart den er klar og i 
god tid før formannskapets neste møte som er i oktober. 
 
Oppfølging av bestilling fra ordføreren 
Kulturrådet har allerede gjort en jobb for å få fram en oversikt over nåværende og aktuelle 
framtidige brukere. Skoler, barnehager, kulturskolen, kor, korps, teaterlag, kunstforening, 
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Roinnsnu, eldrerådet, Lions og Human Etisk Forbund har allerede meldt interesse for å benytte 
YMS med de tilpasningene til kulturaktivitet som nå planlegges. Vi antar at også det kan være 
aktuelt å legge kommunale møter, kurs og arrangement av ulike slag til YMS i framtida. 
Kulturrådet jobber videre med å kontakte velforeninger, ungdomsrådet og eventuelle andre  
som kan være potensielle brukere av den nye kulturarenaen i YMS.  
Kåre kontakter med Vikhammers Vel. 
Bjørn kontakter ungdomsrådet. 
Alle medlemslag i kulturrådet oppfordres til å melde inn andre aktuelle brukere som ikke er 
med på denne lista. 
 
Videre arbeid med den politiske saken 
Saksgrunnlag for politisk behandling er skrevet av prosjektleder Bjørn Mæhre, basert på de 
innspillene kulturrådet og skolene har kommet med i prosjektgruppa. Saken ble lagt fram for 
utvalget for oppvekst og kultur (OPKU) 22.9.2016 og vedtatt. 
Vedtaket inneholder et punkt som pålegger kommunen å sørge for at alle brukere får anledning 
til å uttale seg. 
Kulturrådet uttaler seg på vegne av sine medlemsorganisasjoner. I tillegg vedlegges uttalelser 
og innspill fra andre organisasjoner som vi har vært i kontakt med (jfr. ovennevnte)  
 
Prosjektleder Mæhre forespør kulturrådet om bistand til å få opp noen priser på de 
installasjonene som er aktuelle å kjøpe inn. Arve Renå tar ansvar for å kontakte Trondheim Lyd 
Lysverket for å få et forslag til scenetekniske løsninger som omfatter lyd, lys, tepper og lerret, 
med tilbud. Kulturrådet stiller på befaring med firma som skal gi anbud. 
Teleskoptribune, skillevegg og øvrige bygningsmessige tiltak ivaretas av prosjektleder Bjørn 
Mæhre. 
Arve Renå bekrefter at det vil være mulig å søke om delfinansiering av musikkutstyr og 
akustikktiltak når vi har kommet så langt at vi har anbud som angir priser på tiltakene. Frist 1.3. 
 
Nye statutter for tildeling av kulturprisen i Malvik kommune 
Kulturrådet er blitt bedt om å uttale seg om Virksomhet kultur sitt forslag til endring av 
gjeldende statutter. Endringen som foreslås går ut på å fjerne en setning om formannskapets 
mulighet for å foreslå egne kandidater under behandlinga av saken, fordi dette skjedde i 2015 
og prisen ble tildelt en kandidat som ikke var blant forslagene som kulturrådet hadde til 
behandling under sin innstilling.  
Kulturrådets innspill: 
§4 
Kulturrådet støtter forslaget om å stryke setningen som åpner for at Formannskapet kan foreslå 
egne kandidater etter fristens utløp. 
§ 5 får følgende tilføyelse: 
«Forslag til kandidater unntas offentlighet. Kun vinnere offentliggjøres når Formannskapet har 
fattet vedtak.» 
Bjørn Stuevold utformer kulturrådets forslag til endring av ovennevnte punkt, og en mindre 
justering i tillegg, og formidler dette til virksomhetsleder Renå. Forslaget er i tråd med praksis i 
våre nabokommuner. 

 
Neste møte i kulturrådet: Mandag 7.november kl.19.00 i kulturetatens lokaler. 
Aktuelle saker:  

• Innstilling av kandidater til kulturpris og frivillighetspris i samspill med idrettsrådet. 
• Oppfølging av YMS-saken 

   


