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1 Handlingsplan for Halden Kulturråd 2016 - 2017 

 

Handlingsplan for perioden 2016 – 2017 
 
Handlingsplanen bygger på de mål som er tidligere er satt av styret og årsmøtet. 
 

• Halden Kulturråd har som mål å samle flest mulig kulturutøvere og frivillige kulturarbeidere i en felles 
organisasjon – et lokalt kulturnettverk 

• Halden Kulturråd skal arbeide for å styrke samarbeidet mellom frivillige grupper, lag og organisasjoner innen 
kultur i Halden 

• Halden Kulturråd skal være det frivillig kulturlivets felles talerør ovenfor politikere, offentlige myndigheter og 
kulturlivets organisasjoner 

• Halden Kulturråd skal arbeide for best mulig rammebetingelser for det frivillige kulturarbeidet i Halden 
• Halden Kulturråd har som ytterligere mål å bli et knutepunkt for de forskjellige kulturgrenene og –  

o være fellesnevneren for kulturlivet når Haldens kulturplan skal rulleres og revideres 
o arrangere kurs for kulturlivet i samarbeid med bl.a. Halden kommune 
o bidra til at kulturarrangementer blir promotert 
o sørge for at viktige meldinger bl.a. fra det offentlige kan distribueres raskt blant medlemmene i 

Halden Kulturråd 
o til enhver tid ha en oppdatert hjemmeside med nyttig informasjon til kulturlivet 
o samle linker til bl.a. kulturlivets støtteordninger 
o være pådriver for å få etablert en ny kulturfestival i Halden 

 
Følgende skal være fokuspunkter i perioden 2016 – 2017: 
 

1. Styret skal jobbe for å få gjennom en samarbeidsavtale med Halden kommune 

2. Styret skal sørge for at samarbeidet med Fortidsminneforeningen (Halden lokallag av Fortidsminneforeningen) 
formaliseres 

3. Styret skal jobbe for at Halden Kulturråd får disponere hele Konservativen, Sparebanksalen og bygget som i 
dag rommer ungdomsklubben Domino 

4. Styret skal utarbeide og opprette en ny organisasjon for drift og vedlikehold av Konservativen (og etter hvert 
hele komplekset)  

5. Styret skal sørge for at alle faste brukere av Konservativen får en skriftlig avtale der det kommer fram 
rettigheter og plikter i forbindelse med leie av lokalene 

6. Styret skal jobbe videre med planene for et kulturhus i Samfundet 

7. Halden Kulturråd skal sammen med sine medlemsorganisasjoner arrangere en kulturmesse 

 

 
Leder Halden Kulturråd 

 


