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1 Halden Kulturråd – årsberetning 2015 

 

 
 

 
 

Årsberetningen omfatter rådets virksomhet og sammensetning mellom årsmøte 2015 og årsmøte 

2016. 

 

Styrets sammensetning etter ordinært årsmøte (02.03.2015) 

 Eva Denis 

 Sverre Magnus Heidenberg 

 Jan-Eirik Thowsen 

 Geir Vegusdal 

 Morten A. Berger 

 Odd-Ragnar Solberg 

Vara: 

 Hilde Kristin Gustavsen 

 Pål Espen Haugen 

 

Da valgkomiteen ikke hadde funnet kandidat til ledervervet, ble det besluttet å holde et 

ekstraordinær årsmøte der eneste sak var valg av leder. 

 

Styrets sammensetning etter ekstraordinært årsmøte (13.04.2015) 

 Morten A. Berger går inn som leder 

 Hilde Kristin Gustavsen går fra vara til styremedlem 

 

Roller i styret 

 Morten A. Berger (leder) 

 Eva Denis har (nestleder) 

 Odd-Ragnar Solberg (kasserer) 

 Sverre Magnus Heidenberg (sekretær) 

 

Møtevirksomhet 

Det er i perioden avholdt 12 styremøter. I tillegg har styret besøkt Sven G. Eliassen for å ta del i 

hans erfaringer med vern av bygninger. Dette for å kunne få tips omkring Halden Kulturråds arbeid 

i og med Konservativen. I november var deler av styret på besøk i Rockehuset. Der fikk vi 

omvisning, og vi hadde samtaler med flere av ungdommene som bruker huset. I desember ble styret 

invitert til Brygga Kultursal der Martin Gundersen ga oss et innblikk i salens virke og utfordringer. 

 

Halden Kulturråd har hatt representanter på rådsmøter i Østfold Musikkråd og Halden Næringsråd, 

samt på Lars Kobros (Telemarksforskning) foredrag «Tanker og tall om Haldens attraktivitet med 

blikket rettet fremover» i Simulatorsenteret 18.01.2016. 

 

Leder har videre vært i møter med Halden Kommunes «Enhet Undervisning, oppvekst og kultur», 

med Konservativens husgruppe, og vært tilhører på kommunestyre. 
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Aktivitet 

21.mars 2015 ble det arrangert en plansmie i Konservativen. Tema var kommunens sentrumsplan. 

Plansmien resulterte i en høringsuttalelse som ble levert kommunen. 

 

Kommentarer på Næringsplanen ble sendt til Halden Næringsråd, men da Kulturrådet ikke var 

medlem på det tidspunktet, kombinert med at vi kom inn på et så sent tidspunkt i prosessen, hadde 

dette dessverre liten effekt. 

 

Kommentarer på rådmannens forslag til budsjett for 2016 ble i månedsskiftet november/desember 

oversendt rådmannen, formannskapet og de ulike partienes gruppeledere. I tillegg ble dette publisert 

på sosiale medier og i lokalavisa. 

 

Medlemmer og aktiviteter på Facebook 

Halden Kulturråd er pr mars 2016 registrert med 55 medlemsorganisasjoner – noe som tilsier en 

økning på 9 organisasjoner. I tillegg er det registrert 70 personlige medlemmer. 

 

Aktiviteten på Facebook har vært svært bra, og gruppen har vært en nyttig kanal for informasjon om 

kulturelle aktiviteter, søknadsfrister osv. Gruppen har 1165 medlemmer når dette skrives, og det 

skulle tilsvare en økning med i overkant av 100 personer. 

 

Økonomi 

Regnskapet ble avsluttet 29. februar, og viser da et overskudd på 41 684,60. Overskuddet kan 

forklares med at Halden Kommunes tilskudd for 2014 ble overført til Halden Kulturråd i mars 2015 

– sammen med tilskuddet for 2015.  

 

For øvrig vises det til revidert årsregnskap. 

 

 

 

 

 

 

For Halden Kulturråds styre 

 
leder  

 

 

 


