Jessheim mars 2022

Kulturrådets årsmelding for 2021
1.0. Kulturting
Kulturtinget 2021 ble gjennomført som Teams møte 25. mars 2021
2.0. Kulturrådets sammensetning.
Kulturrådet har i 2021 bestått av følgende:
• Sang og Musikk
o Rolf Baardseth, Hanne Prestaasen, Ingelin Dahl Helbø (Vara)
• Teater og dans
o Arvid Birkelund, Sinisa Mijatovic, Ove Aastorp (Vara)
• Kunst og håndverk
o Torill Lium Johansen, Anne-Grethe Borgen, Roald Nilsen (Vara)
• Øvrige kulturkategorier
o Vinjar Tufte, Knut Nafstad, Greta Karine Bråthen, Therese Alstermo (Vara)
• Som revisorer er valgt
o Gunnar Laake
o Knut Ljøgodt
2.1. Kulturrådet er representert i følgende arbeidsgrupper/utvalg
• Brukerrådet for Ullensaker museum v/Hanne Prestaasen
• Planlegging av frivillighetsåret 2022 v/Rolf Baardseth
• Fordelingsmøte lokaler v/Arvid Birkelund og Hanne Prestaasen
2.2. Seminarer og årstur.
Kulturrådet har ikke arrangert egne seminarer og årstur i 2021. Midler avsatt for slik
aktivitet er fordelt andre kulturformål som kulturrådets frie midler.
2.3. Kulturrådets møter
• I 2021 har det vært gjennomført 12 rådsmøter i tillegg til Kulturtinget og 2
arbeidsmøter. 5 av rådsmøtene har vært fysiske møter og vi har besøkt Lund
Grendehus og Frivilligsentralen Jessheim.
• Øvrige møter på Teams. Denne arbeidsformen har fungert godt.
3.0. Om kulturrådets arbeide i perioden
Et aktivt kulturår til tross for store perioder med nedstengning.
• Besøkt Ullensakers foreninger, skapt nye kontakter
• Deltatt på markering av Trandumskogen som fredet krigsminne. Trandumskogen
og Trandum Leir får en stadig større betydning og plass blant Ullensakers
kulturminner i tiden fremover.
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Åpningen av Algarheim flerbrukshall, hvor kulturrådet tillater seg å ta noe av
æren for dansegulv i hallen og en skole som vil fungere som en god Kulturstasjon
for kretsen.
Bidratt til å sikre gjennomføring av Romeriksutstillingen 2021.
Fremmet oppfølgning og sikring av «Hvitskolene». Målet er at de bevares for
ettertiden og helst med bruksområde/eierskap som gjør de tilgjengelige for
publikum. Gjerne som kulturelle maurtuer dvs. lokaliteter for kulturell næring
eks. lokalmat, kunst/håndverk, lys/lys m.v.
Kulturrådet har bidratt med gaver og utsmykning til Rehab avdeling Ullensaker
Helsehus, Skogmo skole i forbindelse med 20 års jubileum og som påskjønnelse
til Miriam Høvik Halstvedt for initiativet Stasjonen Kaffebar.
Det er overrakt gaver til Ullensaker Janitsjar og Jessheim Skolekorps i forbindelse
med jubileer.
Tilskudd fra Kulturrådets frie midler er gitt Hovin Menighet i forbindelse med
sommerleir for barn og Serbisk forening i forbindelse med årskonsert.
Kulturrådet har vært fasilitator for inkluderingsprosjektet «Ullensaker åpner
opp» hvor det er gitt tilskudd fra Kulturtanken. Prosjektet avsluttes i 2022.
Som en konsekvens av «tiltaksmillionen» i etterkant av Covid nedstengning har
kulturrådet opprettet en fadderordning for kulturen etter modell av idrettens
fadderordning. Ordningen dekker medlemskontingent, instruksjon og eventuelt
materiell for de med manglende betalingsevne slik at vi unngår utenforskap og
frafall.

3.1. Nettside.
Kulturrådet har nettsiden og e-mail knyttet til domenet www.ullensakerkultur.no
Denne vil videreutvikles og samspille med kommunens tjenester på nett og sosiale
medier.
3.3. Samarbeide med HTIK (Hovedutvalg for Teknisk, Idrett og Kultur)
Det er gjennomført personlige møter så vel som Teams møter med leder for HTIK og
kommunaldirektør. Kulturrådet opplever god kommunikasjon, imøtekommenhet og
oppmerksomhet fra det politiske miljøet og administrasjonen.
4.0 Kulturrådets Fyrtårnsmidler
Kommunen har satt av midler som tildeles unike kulturprosjekter og arrangementer
etter anbefaling fra kulturrådet og i nært samarbeide med kommunens enhet Kultur.
I 2021 ble midler tildelt
• Skolekorpsene
• Global Gathering
• Lund Grendehus
4.0. Økonomi
Kulturrådets midler er tilskudd fra Ullensaker kommune. I tillegg er det opprettet en
fyrtårnspott for tildeling til spesielle prosjekter i nært samarbeide med enhet kultur.
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I november 2021 ble det utbetalt en «tiltaksmillion» for å sikre godt foreningsarbeide og
opprettholdt rekruttering i etterkant av Covid nedstengning.
Hovedpostene i regnskapet er slik:
Oppsummering økonomi per 31/12-21 med ledige midler,
Rest kulturrådets frie midler
kr 38 824
Fyrtårnmidler – bevilges etter reglement kulturelle fyrtårn
kr 250 100
Bevilgning av ekstraordinære kulturmidler fra des 2021 1. mill. kr.Fadderordning – etter en utbetaling
kr 348 250
Tiltak for rekruttering og økt aktivitet i 2022
kr 350 000
Instruksjon – teknisk bistand – lokalleie (dekke seminarer) kr 300 000= kr 998 250
Beholdning bank på konto per 31/12-2021
kr 1 287 174
5.0. Samarbeid med Enhet kultur om opplegg/oppgaver for kulturrådet.
Kulturrådet takker kulturkontoret for et godt samarbeide i året som har gått.
Kulturkontoret er kulturrådets sekretariat og deltar på kulturrådets møter.

For Ullensaker kulturråd
Rolf Baardseth
Leder
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