MØTEPROTOKOLL
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Kulturutvalget
Leksvik Rådmannskontoret, Leksvik kommunehus
19.06.2019
09:00 – 15:00

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

Representerer
IF-AP
IF-MDG
IF-AP
IF-AP
IF-KRF
IF-SP
IF-PP

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Arvid Penna Steen
MEDL

Representerer
IF-HØ

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Grete Tovmo
Arvid Penna Steen
Håvard Fjeldvær
Arvid Penna Steen

Representerer
IF-SV
IF-HØ

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Kine Larsen Kimo
Kultursjef
Merknader:
Grete Tovmo møter fra kl. 9-12 og Håvard Fjeldvær møter fra 12-15 for Arvid P. Steen.
Frode Jensen Hammervold har bedt om permisjon fra kl. 11.30. Ingen møter i hans fravær.
Ellers ingen merknader.
Orienteringssaker:
Rapport fra årringsdatering på eiendommen Tobakkvika g.nr 168 b.nr 6 v/ Ingunn
Rokseth
Tobakkvika er datert (årringedatering) og er mest sannsynlig i fra 1849-51. Bygningen har en
tilstand som er ok og det er foreløpig ingen presserende tiltak som må gjøres. Stjørna
Heimbygdslag skal arrangere en Tobakkvika-dag 1. september med fokus på det historiske.
Ellers er det andre problemstillinger som dukker opp, blant annet en del gjenstander som er gitt
tilbake til Tobakkvika. Hvordan skal disse håndteres og oppbevares?
Kulturutvalgets kommentarer:

Administrasjonen oppfordres til videre å se på muligheter for å danne et samarbeid med
lokalbefolkning og andre interessenter om evt. enkelt vedlikehold, aktiviteter/opplåsing, og det
museale. Det bør utarbeides en plan for området og plassen (forvaltning og drift).
Saksnr
DR 7/19
PS 10/19
PS 11/19
PS 12/19
RS 5/19

Sakstittel
Utkast til mål, strategier og tiltak - kulturplan
Økonomi og handlingsplan 2020-2023
Endring av retningslinjer for valg av elevråd
Endring av vedtekter for ungdomsråd
Protokoll for årsmøte 2018 - IF Idrettsråd

Lukket

DR 7/19 Utkast til mål, strategier og tiltak - kulturplan
Saksprotokoll i Kulturutvalget - 19.06.2019
Drøftingstema:
Mål, strategier og tiltak for delområde 1: Kunst og kultur og delområde 2: Idrett, fysisk aktivitet
og friluftsliv.
Oppsummering av drøftingen:
Kulturutvalget stiller seg bak målene som så langt er utarbeidet med noen få forslag til
endringer. Målene drøftes videre med lag og foreninger tilknyttet hvert enkelt område.

PS 10/19 Økonomi og handlingsplan 2020-2023
Saksprotokoll i Kulturutvalget - 19.06.2019
Behandling:
Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Kulturutvalgets vedtak:
1.Kommunedirektørens forslag til Økonomi og Handlingsplan 2020-2023 vedtas som fremlagt.

PS 11/19 Endring av retningslinjer for valg av elevråd
Saksprotokoll i Kulturutvalget - 19.06.2019
Behandling:
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
Retningslinjer for valg av elevråd vedtas som framlagt.

PS 12/19 Endring av vedtekter for ungdomsråd
Saksprotokoll i Kulturutvalget - 19.06.2019
Behandling:
Forslag fra Vegard Heide (MDG):
Rette opp feil i dokumentet. Punkt 1.2 rettigheter og oppgaver; Fellesnemnd strykes da den er
oppløst.
Punkt 3.1 Møtevirksomhet: Tillegg til første setning; en del av disse bør gjennomføres som
fjernmøter.
Forslag fra Jon Normann Tviberg (KRF):
Punkt 1.2 Rettigheter og oppgaver; Endre siste setning til: Det ble i kommunestyremøte den
11.12.2018 vedtatt at medlemmene i ungdomsrådet får møtegodtgjørelse. Det vises til
reglement for godtgjøring og utgiftsdekning av folkevalgte.
Kommunedirektørens forslag til vedtak med foreslåtte endringer og tilleggspunkt ble enstemmig
vedtatt.
Endelig vedtak:
Vedtekter for ungdomsråd vedtas som framlagt med foreslåtte endringer og tilleggspunkt.

RS 5/19 Protokoll for årsmøte 2018 - IF Idrettsråd

