REFERAT
fra møte i Kulturutvalget 22. mai 2013 i Beiarn
Til stede:

I tillegg møtte:

Ågot Eide

Beiarn

Ingrid Lien

Bodø

Eva Fagermo

Gildeskål

Ingunn Mikaelsen

Saltdal

Inge Albriktsen

Steigen

Kolbjørn Mathisen

Sørfold

Heidi Robertsen

Salten Regionråd

Ingrid Lien ledet møtet.

KU-sak 01/13

GODKJENNING AV INNKALLING OG REFEREAT

Det vises til utsendt innkalling på E-post 14.05.2013.

Enstemmig vedtak:
Referat fra møte 20. november 2012 og innkalling til møte 22. mai 2013 godkjennes.
AU bes vurdere endring av møtested i november 2013.

KU-sak 02/13

REGNSKAP 2012

Det vises til utsendt årsregnskap for 2012 på E-post 14.5.2013.

Enstemmig vedtak:
Tatt til orientering.

KU-sak 03/13

Årsmelding 2012

Det vises til Årsmelding utdelt i møtet.

Enstemmig vedtak:
Årsmelding 2012 godkjennes.

Salten Kulturutvalg

KU-sak 04/13

Side: 2

Filmfest Salten / BYFF

Det vises til orientering gitt i nettverksmøtet av Arve Svensen.

Enstemmig vedtak:
Filmfest Salten er et prosjekt / arrangement som gjennom 10 år har vist seg å være en viktig
læringsarena for grunnskoleelever i forhold til film som læreplanmål, utvikling av kreativitet,
kulturutveksling og en møteplass for ungdom.
Salten Kultursamarbeid ser det som svært viktig at dette prosjektet videreføres, og ber om at
det gis økonomiske muligheter for det.
Salten Kultursamarbeid foreslår følgende tiltak:
• Bodø kommune bidrar med gratis leie av Bodø Spektrum til filmfesten
• Den enkelte kommune tar ansvar for skyssutgifter for sine elever til årlig arrangement
i Bodø Spektrum
• Mulighetene for å trekke inn eksterne sponsorer i prosjektet utredes
• Mer fokus på markedsføring av prosjektet i lokalaviser etc.

KU-sak 05/13

ORIENTERINGER
Orientering om status på prosjekter ble utsatt i Lisbeth Glanfields sykefravær.

Enstemmig vedtak:
Skriftlig orientering om status på prosjekter sendes ut når daglig leder er tilbake på jobb.

KU-sak 06/13

EVENTUELT
Følgende saker ble tatt opp under eventuelt:
Søknad om driftsstøtte fra Nordland fylkeskommune
Salten Kultursamarbeid har søkt Nordland fylkeskommune om driftsstøtte, siste skriftlige
henvendelse ble gjort i oktober 2012, uten at det er kommet noe svar.

Enstemmig vedtak:
Salten Kultursamarbeid ber leder i Salten Regionråd om å følge opp søknad om driftsstøtte
fra Nordland fylkeskommune.

Neste møte i Salten Kulturutvalg 20. september i Bodø.

Bodø, den 23.5.2013
Salten Kulturutvalg
Ingrid Lien (sign)
Leder

Heidi Robertsen
referent
Arkiv: PRO/704
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