PERIODEBERETNING
2012 - 2013
ÅRSMØTE 21. MARS 2013

PERIODEBERETNING
ORGANISERING I PERIODEN
STYRET:
Leder og økonomiansv.
Nestleder
Sekretær
Styremedlemmer

Varamedlemmer

Jan Henrik Diesen
Kristin Breda
Eva Stømner
Knut Henriksen
Anette Kvamsdal
Jan-Eirik Thowsen
Gro Ullner
Stefan Ullner
Wenche Høidal (vedtatt utvidet styre på årsmøtet)
Christer Jensen (fratrådte i april 2012)
Rune Kinnerød
Villemo Marie Svendsen

REVISOR:

Espen Holtan

VALGKOMITÉ:

Johan Spørch Thoresen (leder)
Inger Olsen
Arild Elnes

REPR. I KOMITÉER, RÅD OG INTERNE GRUPPER
HUSKOMITE KONSERVATIVEN:
Wenche Høidal
Gro Rakeng Ullner
Stefan Ullner
ØSTFOLD MUSIKKRÅD:
Jan-Eirik Thowsen
JUBILEUMSKOMITÉ 1814 – 2014:
Kulturrådsleder
JURYEN FOR ”UNGDOMMENS KULTURPRIS FRA HALDEN ROTARY”:
Kulturrådsleder
KONSERVATIVEN ”ARBEIDSGRUPPE” (INGEN VIRKSOMHET):
Gro og Stefan Ullner
HALDEN POLITIRÅD (INGEN VIRKSOMHET):
Kulturrådsleder og Villemo Marie Svendsen

MEDLEMMER
Pr. 21.03.13 har Halden Kulturråd 1561 medlemmer – aktive kulturutøvere
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MØTEVIRKSOMHET
Det er i perioden siden forrige årsmøte avholdt 10 styremøter – alle i Konservativen.
Espen Sørås fra Halden kommune var invitert til årsmøtet 2012 for å informere om revidering av
Kulturplanen som skulle være ferdig i 2012.
Enhetsleder for kultur, Torkel Varfjell, deltok på styremøtet i november for å orientere om
rådmannens forslag til kulturbudsjett 2013 og omorganisering av kultursektor samt konsekvenser av
dette.

AKTIVITET – FOLKEMØTE OG DEBATT
18. september arrangerte Halden Kulturråd folkemøte og politisk debatt – «KULTUR I FULL
BREDDE» i Sparebanksal1 – Black Box
Følgende politikere deltok:
MGD – Vibeke Julsrud (Nestleder HKIM)
H – Svein Håkon Pedersen (Repr. HKIM)
SP – Jens Bakke (Repr. HKIM)
AP – John Østensvig (Repr. HKIM)
KrF – Dagfinn Stærk (Vara HKIM)
V – Geir Helge Sandsmark
SV – Fridtjof Dahlen
- og følgende saker ble tatt opp
Kulturingredienser i 350-årsjubileet i 2015
Kulturøkonomi i årene framover
Ny kulturplan – prioriterte saker
Fredriksten festning som kulturarena
Siste punktet ble det ikke tid til å behandle. Dette vil det bli anledning til å følge opp senere.

AKTIVITET I KONSERVATIVEN
P.g.a. kostnadene til renhold har styret i Kulturrådet bestemt at man må ta "renholdsavgift" av de som
låner lokalene, slik at noe av utgiftene kan bli dekket inn.
Følgende priser er satt og kan revideres av styret:
Konservativens 1.etasje
Faste månedsavtaler: kr. 300,- pr. mnd.
Pr. enkelt dag:
kr. 200,2-3 dager:
kr. 400,3-7 dager:
kr. 600,7-14 dager:
kr. 1.000,Opptil 3 uker:
kr. 1.500,Konservativens 2. etasje (Rosenlundsalen)
Pr. dag:
kr. 500,-
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UTLÅN AV ROM I FØRSTE ETASJE I PERIODEN:
Halden kameraklubb: Styre- og medlemsmøter (ca. annenhver uke) Kurs og låsbart rom
Halden kunstforening: Styre- og medlemsmøter (ca. månedlig) Utstillinger og låsbart skap
Ida amatørteaterlag: Leseprøver (vårsemesteret)
Teateret på den grønne grein (Tord Akerbæk): Leseprøver (vårsemesteret)
Tonehjulet Kräftpäst: årsmøte (februar)
Visekveld v/Leo Leonhardsen (19.04.12)
Maleriutstilling v/ Dag Bechholm (åpnet 20.04.12)
Kulturnatt (08.08.12)
"Hold sinnet ditt mjukt" – 4 Hans Børli-forestillinger
v/ Eva Stømner og Ole Henrik Mohn Pettersen (mars, oktober, november)
UTLÅN AV ROSENLUNDSALEN (ANDRE ETASJE) I PERIODEN:
Fotosession (22.01.12)
Fotosession (25.05.12)
Videoinnspilling (08.12.12)
Videoinnspilling (13.01.13)
Reklamefotografering/klær (14.02.13)
Halden kommune har stått for vindusvask og reparasjon av ytterdør mot gata.
Halden Brannvesen hadde befaring i bygget 25.02.13. Dette resulterte i rapport om mangelfull retting
av avvik som ble avdekket ved forrige tilsyn i januar 2012. Avvik dreier seg bl.a. om manglende
branndokumentasjon, brannsikkerhetsrutiner, merking av nødutganger, etc. Frist for retting av avvik er
nå satt til 25.03.13. Hvis dette ikke blir gjort vil huseier bli ilagt tvangsmulkt. Det hviler et betydelig
sikkerhetsmessig ansvar på Halden Kulturråd som bruker av bygningen. Ansvarsfordeling mellom eier
og bruker m.h.t. brannvern og brannsikkerhet må avklares.

AKTIVITET GENERELT – UTTALELSER, KURS, WEB, ETC.
Halden Kulturråd har på vegne av byens kulturliv produsert følgende uttalelser:
1) ”Kulturbyen Halden” – kommentar i Halden Arbeiderblad
2) ”Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune”
3) ” Kulturrådets innstilling og kommentarer til rådmannens forslag til kulturbudsjett for 2013”
4) ”Årlig behandling og tildeling av kulturmidler” til kulturpolitikere og administrasjonen
Halden Kulturråd har vært i kontakt med Østfold Fylkeskommune for å få hjelp til å holde kurs i
søknadsskriving i Halden. Dette har foreløpig ikke resultert i kursvirksomhet. Halden Kulturråd er
også i dialog med ”Hverdagsklubben” i Sarpsborg og Norsk Rockforbund med samme formål.
Det er brukt mye tid og ressurser på etablering og utvikling av nye websider i Word Press –
www.haldenkulturråd.no . Siden er en viktig informasjonskanal til byens kulturinteresserte.
I tillegg er det blåst liv i Halden Kulturråds facebookgruppe med adresse https://www.facebook.com/home.php#!/groups/16285130340 . Gruppen har ca. 500 ”medlemmer”
som kan benytte seg av siden som kanal for informasjon og meningsytring.
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ØKONOMI – REGNSKAP
Regnskapet for perioden (årsmøte – årsmøte) viser et driftsresultat på kr. 1.688,-.
Det bemerkes at noe over 6.000,- var etterslep med inkassovarsel fra 2011.
Betalt annonse for kulturdebatten i september 2012 viste seg å allerede være betalt av noen andre.
Styret har ikke undersøkt dette nærmere (på tidspunktet for revisjon av regnskap).
Inntekt fra utlån av Konservativen må økes for å balansere dette med renholdskostnader og andre
driftskostnader.
Det vises til vedtak fra årsmøtet 2012:
Styret gis fullmakt til å disponere ”prosjektkonto” bestående av midler fra Lise Amundsens
jubileumsutstilling i Konservativen i 2008. Styret har ikke benyttet seg av dette i denne perioden.
Det vises forøvrig til årsregnskap.
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HANDLINGSPLAN NESTE PERIODE
HANDLINGSPLAN FOR KOMMENDE PERIODE
Halden Kulturråd skal i kommende periode ivareta formål og de mål som tidligere er satt, og arbeide
videre etter de prioriteringer som settes av årsmøtet og styret.
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 frivillige kulturlivets felles talerør overfor politikere, offentlige
myndigheter og kulturlivets organisasjoner.
Halden kulturråd skal arbeide for best mulige rammebetingelser for det frivillige kulturarbeidet i
Halden.
Halden Kulturråd har som ytterligere mål å bli et knutepunkt for de forskjellige kulturgrenene og –
* være fellesnevneren for kulturlivet når Haldens kulturplan skal rulleres og revideres
* arrangere kurs for kulturlivet i samarbeid med bl.a. Halden kommune
* arrangere åpne møter og debatter med fellesnevner kultur i Halden som tema
* bidra til at kulturarrangementer blir promotert
* sørge for at viktige meldinger bl.a. fra det offentlige kan distribueres raskt blant medlemmene i
Halden Kulturråd
* til enhver tid ha en oppdatert hjemmeside med nyttig informasjon til kulturlivet
* samle linker til bl.a. kulturlivets støtteordninger
* være pådriver for å få etablert en ny kulturfestival i Halden
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