RISSA MUSIKK OG TEATERRÅD - REFERAT STYREMØTE

Dato: 11.09.2017
Sted: Rissa Rådhus
Deltakere: Odd Marvin Askjemshalten, Oddmund Sand, Nina Iren Berget Haugen, Roald Selven og
Grete Tungen
Referent: Ingunn Rokseth (RK)
Saker
1. Sammenslåing med Leksvik

Oppfølging/ansvar

Oddmund og Odd Marvin var i Kulturutvalget i
Indre Fosen i mai. De orienterte om det var
mulighet for å danne et fond. De sa seg positiv til å
ta det opp, men det er ikke på sakskartet.
Musikk og teaterrådet ønskes videreført i
samarbeid med Leksvik. Odd Marvin skal få tilsendt
liste fra Barbro med oversikt over lagene og
kontaktpersoner. Når det blir årsmøte blir de
innkalt (mars). Alle lag og foreninger som driver
innenfor musikk og teaterrådets statuetter.
Rådet og Kulturutvalget er positive og interessert i
å få en samarbeidsavtale slik som idretten har.
Kulturutvalget bør vedta om de ønsker en
samarbeidsavtale. Innholdet i avtalen holdes som
drøftingssak. Altså, 1 drøftingssak og 1 politisk sak.
Ved større arrangement kunne fondet stilles som
en garanti. Dette kan stimulere til større
oppsettinger.
Rådet lager utkast til avtale. Med forespørsel om
budsjett for Indre Fosen neste år, 2018. Sendes ut
på e-post til styret.

Odd Marvin

2. Julekonsert 2017
Teknisk arrangør? Oddmund sjekker lista.
De som forespørres må tidlig si ifra

Oddmund sender over oppsettet.

Bestille kirker, 17. desember. 3. søndag i advent.

Odd Marvin

Innspill på lengde på konserten. Max 10 min per
gruppe. Dette må være tydelig kommunisert.
Dirigentene legger fram sangene slik at det ikke blir
mange av samme sang.

Frist for å sende ut innbydelse, 10.10.2017. Sendes
ut av teknisk arrangør.
Leksvik og Vanvikan har egne julekonserter.
4. Evt.
155.00 til fordeling som før i år. Følger samme
prosedyre.
Tlfnummer og mailadresser:
Grete Tungen: 450 31 374
gretetungen@arntsen.biz
Oddmund Sand: 911 29 255
oddmund@sandbygg.no
Odd Marvin Askjemshalten: 414 08 157
odd.marvin.askjemshalten.no@rissa.kommune.no
Roald Selven: 411 71 087 roaldir@yahoo.no
Nina Iren Berget Haugen: 976 94 262
ninairenberget@gmail.com
(Stian Berget: stian@bilhjelp1.no)
(Anders Brødreskift: abroedre@gmail.com)

