Møteprotokoll kulturkomitèen 29.6 kl 10:00

Til stede: Geir Arne Ekman, May-Linn Fanghol, Magnus Grydeland, Irene Lihaug, Petra
Frantzen, Oddgrim Innerå, Ingvild Johansen (enhetsleder kultur)

Sak 1: Tildeling av kulturstøtte / aktivitetsstøtte:
Kulturkomitèen innstiller til formannskapet følgende fordeling av kulturmidler 2016

Ibestad Jeger og fiskeforening
Kulturkomitèen merker seg økt satsing på yngre medlemmer i tillegg til utbedringer av
friluftsområdet kobbetjønna, herunder også tilrettelegging for
funksjonshemmede. Kulturkomiteen er positiv til at laget utdanner instruktører til
jegerprøven og at de gjennomfører slike kurs.
Komitèens innstilling: kr 15000,-

Andørja sportsklubb
Overtakelse og videreføring av arrangementet Tour De Andørja kan føre til merutgifter for
klubben. I tillegg vil det kunne føre til økt uforutsigbarhet vedr klubbens økonomi, da de
sannsynligvis er avhengige av ett godt arrangement. Kulturkomiteen er positiv til at klubben
arrangerer aktivitet som favner bredt.
Komitèens innstilling: kr 30.000

Andørja Husflidslag
Komiteen setter pris på lagets formidling av lokal kulturarv. Laget har også vært flinke til å
representere Ibestad utenfor kommunens grenser og det er positivt at laget inkluderer elever
ved Andørja montesorriskole. Komiteen håper at tilskuddet fører til at lagets
undervisningsaktivitet også kan omfatte elever på Rolla.
Komitèens innstilling: kr 5000,-

Ibestad IL
Ibestad IL har mange medlemmer og stor og allsidig aktivitet. De har store anlegg, noe som
medfører store kostnader til vedlikehold. Kulturkomiteen verdsetter den innsatsen som gjøres
for kommunens barn og unge.
Komitèens innstilling: kr 40.000

Sangkoret Fjellklang
Kulturkomiteen mener at sangkoret Fjellklang er et flott tilskudd til kommunens kulturliv. Det
gleder både medlemmer og kommunens befolkning som har fått oppleve flotte korkonserter.
Komiteen håper koret lykkes med å finne ny dirigent.
Komitèens innstilling: kr 7000

Ibestad gladdans
Ibestad gladdans bidrar med viktig forebyggende og helsefremmende arbeid. Laget er blitt en
viktig sosial møteplass for sine medlemmer og har bidratt med mange gode innslag i og
utenfor kommunen. Med dette tilskuddet, håper komiteen å legge til rette for økt aktivitet.
Komitèens innstilling: kr 3000,-

Kulturkomiteen ønsker ei tilbakemelding fra formannskapet på hvilke vurderinger som legges
til grunn ved fordeling av midler.

Kulturkomiteen etterlyser formannskapets behandling av revidering av retningslinjer for
tildeling av kulturmidler / aktivitetsstøtte

Sak 2: Støtte til enkeltaktivitet / enkelttiltak

Brekka vel - Rullestolrampe (søknadssum kr 13.900)
I retningslinjer for støtte til enkelttiltak heter det:
Tilskuddet kan gis til konkrete enkelttiltak/-aktivitet som for eksempel:
-

Teaterforestillinger, konserter og utstillinger
Prosjektoppgaver, registreringsarbeid
Informasjonskampanjer, publikasjoner
Konferanser og kurs
Underskuddsgarantier ved kulturarrangement
Andre formidlingstiltak

Kulturkomiteen vurderer at søknaden kan finansieres gjennom andre tilskuddsordninger.
Komiteen ber kulturleder undersøke alternativ finansiering.
I påvente av dette, anbefaler kulturkomiteen at behandling av søknaden utsettes inntil videre

Sørrollnes grendelag - bålring og 2 stk turkasser ( Søknadssum kr 2500,-)

I retningslinjer for støtte til enkelttiltak heter det:
Tilskuddet kan gis til konkrete enkelttiltak/-aktivitet som for eksempel:
-

Teaterforestillinger, konserter og utstillinger
Prosjektoppgaver, registreringsarbeid
Informasjonskampanjer, publikasjoner
Konferanser og kurs
Underskuddsgarantier ved kulturarrangement
Andre formidlingstiltak

Komiteen ser positivt på grunneierlagets tilrettelegging av anlegg for allmenn benyttelse.
Kulturkomiteen vurderer at søknaden kan finansieres gjennom andre tilskuddsordninger.
Komiteen ber kulturleder undersøke alternativ finansiering.
I påvente av dette, anbefaler kulturkomiteen at behandling av søknaden utsettes inntil videre

Kulturkomiteen er positiv til at begge søknader tas opp til ny vurdering på ett senere
tidspunkt, dersom annen finansiering ikke er mulig.

Sak 3: Orientering om Ibestads deltakelse under festspillene i Nord Norge
Kulturleder orienterte.
Kulturkomiteen takker Ibestad skole, Emilie Fosshaug, Tour de Andørja, Andørja husflidslag,
Ibestad fotoklubb og Hamnvik handelssted for deres bidrag.
Kulturkomiteen er positiv til deltakelse også neste år dersom det skulle bli aktuelt.

Sak 4: Orientering om mulig arrangement på mølla, Dyrstad
Kulturleder orienterte. Det planlegges ett arrangement med maling av korn. Arrangementet
planlegges gjennomført i samarbeid med Sør-Troms museum. Det vurderes muligheter for å
anlegge bedre adkomst til mølla.

Sak 5: Spørsmål fra kulturkomitèens representanter
Oddgrim Inneraa: Spørsmål vedrørende informasjonskart / informasjonsfolder med
turistinformasjon. Hvorfor er ikke alt av lokalt næringsliv og severdigheter med på kartet?
Kulturleder orienterte: Dette er ikke i kommunens regi.
Leder av kulturkomitèen orienterte: Dette er ett stedskart produsert av privatdrevet
turistinformasjon, beregnet for å kunne orientere besøkende om alle muligheter som er i
kommunen. I forbindelse med produksjon av kartet fikk lokalt næringsliv mulighet til å
markedsføre seg gjennom kjøp av annonse. Turistinformasjonen er pålagt å informere om alle
muligheter som finnes i kommunen og regionen.

Til neste møte:
Kulturkomiteen ønsker å sette fokus på formidling av lokal kulturhistorie.
Det planlegges befaring til Skippergården, mølla på Dyrstad og gammelskolen på Forsa.

Med hilsen
Geir Arne Ekman
Leder, Kulturkomitèen.

