MØTEPROTOKOLL
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Kulturutvalget
Tobakkvika, Råkvåg
28.08.2018
09:00-15:00

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Barbro Hølaas Vang
Leder
Vegard Heide
Nestleder
Arvid Penna Steen
Medlem
Jomar Tømmerdal
Medlem
Frode Jensen Hammervold
Medlem
Jon Normann Tviberg
Medlem
Jan Stølen
Medlem

Representerer
IF-AP
IF-MDG
IF-HØ
IF-AP
IF-AP
IF-KRF
IF-PP

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Erling Kristian Pedersen
MEDL

Representerer
IF-SP

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Kine Larsen Kimo
Merknader:
Møtet startet med befaring Tobakkvika. Se drøftingssak 7/18.
Ingen merknader til innkalling og dermed godkjent.
Orienteringssak:
Indre Fosen Idrettsråd v/ leder Egil Hammer
Hva er et idrettsråd – arbeider for best mulige forhold idrett i kommunen og styrke idrettens
rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet. Idrettsrådet er bindeleddet mellom lagene og de
kommunale myndigheter. 21 medlemsklubber i Indre Fosen idrettsråd. 4 715 medlemmer
hvorav 1 849 er barn og unge mellom 6-19 år. Egen lov – Norges Idrettsforbunds-standard.
Samarbeidsavtalen med Indre Fosen kommune ble vedtatt 9. mai 2018.
Utfordring til kulturutvalget:
Idrettsrådet trenger et ekstratilskudd på kr. 128.000 for å komme opp i samme sum pr. hode.
Dersom man regner ut fra tidligere tildelinger har Leksvik med dagens midler kr. 292 pr hode
mens Rissa har kr. 494 pr hode – Indre Fosen vil dermed kunne gi kr. 425 pr hode med
nåværende midler. Idrettsrådet ønsker i utgangspunktet en lik fordeling av aktivitetsmidler.
Dersom det er ønske om en skjevfordeling må dette komme fra politisk hold.

Indre Fosen Idrettsråd ønsker også forslag på kandidat til Årets Ildsjel på Idrettens Hederskveld
fredag 19.oktober. Frist 10. september.

Saksnr
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Sakstittel
Tobakkvika - videre drift og ønsker for området
Søknad om økonomisk støtte til Sandøy-museum
Tilstandsrapport 2018
Drøfting rundt valg av kunstneriske uttrykk på kommunale
priser

Lukket

DR 7/18 Tobakkvika - videre drift og ønsker for området
Saksprotokoll i Kulturutvalget - 28.08.2018
Drøfting:
Kulturutvalget ønsker å se på mulighetene for å inngå en driftsavtale med Museet Kystens Arv
på gnr. 168 bnr. 6. Administrasjonen utarbeider derfor et forslag til avtale i samråd med museet
hvor betingelsene for bruken av området blir omtalt. Dette i tråd med skjøte fra 1969.
Avtaleforslaget legges så fram for utvalget til behandling.

PS 17/18 Søknad om økonomisk støtte til Sandøy-museum
Saksprotokoll i Kulturutvalget - 28.08.2018
Behandling:
Viktige elementer i denne saken er å sikre en digitalisering av materialet. Ser ikke at dette kan
få en helhet uten at alle impliserte parter samarbeider om et slikt prosjekt.
Kulturutvalget ser verdien i å ta vare på Magne Sandøys kunst og historie, og digitalisering av
dette. Imidlertid har søknaden for mange uavklarte sider og oppfordrer derfor formannskapet til
ikke å behandle søknaden nå. Prosjektet må beskrives mer konkret og samarbeidet med alle
impliserte parter må gjøres mer tydelig.
Kulturutvalgets forslag til videre saksgang:
Prosjektet må beskrives mer konkret og samarbeidet med alle impliserte parter må gjøres mer
tydelig. Saken utsettes til at kulturutvalget har fått behandlet saken på nytt.
Enstemmig vedtatt.
Kulturutvalgets forslag til vedtak i formannskapet:
Prosjektet må beskrives mer konkret og samarbeidet med alle impliserte parter må gjøres mer
tydelig. Saken utsettes til at kulturutvalget har fått behandlet saken på nytt.

DR 8/18 Tilstandsrapport 2018
Saksprotokoll i Kulturutvalget - 28.08.2018
Drøfting:

Er godt fornøyd med oppsettet fra forrige rapport, så bruk samme utgangspunkt men den bør
ikke bli lenger. NB! Ved bruk av tabeller er det ønskelig at det fylles ut med forklarende tekst.
Ønsker litt mer utfyllende i forhold til samarbeidet med lag og foreninger i selve innledningen på
kultur og fritid, spesielt da avtaler med idrettsråd og musikk- og teaterrådet.
Kulturutvalget ønsker følgende satsingsområder:
1. Kultursektoren skal legge til rette for at innbyggerne gjør seg best mulig kjent med den nye
kommunen vår. Stolthet/ Kultursektoren skal påse at det ytes lik praksis for tjenesteytingen.
2. Kultursektoren skal sørge for at innbyggerne gis god informasjon via sosiale media – hva
foregår hvor og når – viktig med samhørighet – skape et fellesskap. Jevnlige drypp med
realistisk informasjon– via kulturkalender, plakater, finn aktuelle møteplasser for
informasjon, flygeblad med oversikt over aktiviteter og hvor melder og finner man aktiviteter.
3. Kultursektoren skal være synlig i alle deler av kommunen.

DR 9/18 Drøfting rundt valg av kunstneriske uttrykk på kommunale priser
Saksprotokoll i Kulturutvalget - 28.08.2018
Drøfting:
Her er det ønskelig å fortsette med diplom. Administrasjonen utfordres til å komme med 2-3
alternativer for kulturprisdiplomet hvor man bruker elementer fra kommunens grafiske profil.
Administrasjonen utfordres også i samarbeid med frivilligsentralene om å komme med et
forslag til diplom. Ungdomsrådet oppfordres til å bruke den de allerede har utarbeidet.

