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MEDLEMMENE I KULTURUTVALGET ORIENTERER
OM KULTURARBEIDET I EGEN KOMMUNE

Beskrivelse
På agendaen til fellessamlingen ble «Runden rundt bordet», hvor alle kommunene sier litt
om hva de jobber med, prioritert bort til fordel for diskusjon rundt årsplanen til
kultursamarbeidet. Det er derfor et ønske at medlemmene i kulturutvalget skal si litt om
kulturarbeidet i sin kommune på kulturutvalgets møte.

Forslag til vedtak:
Kulturutvalget tar sake til orientering.

Bodø, den 14.11.2014

Hege Næss Klette
prosjektleder

Arkiv: KUku-sak 0114 - medlemmene i kulturutvalget orienterer om kulturarbeidet i egen kommuneORIENTERER OM
KULTURARBEIDET I EGEN KOMMUNE Utskriftsdato: 08.05.15
Sign: hnk

Kulturutvalget i Salten Kultursamarbeid
Møte 24.november 2014

KU-sak02/14

Saksframlegg
Side: 1 av 1

BUDSJETT 2015

Bakgrunn
Under årsmøtet i Beiarn 6. juni 2014 ble 2015 budsjettet for Salten Kultursamarbeid
enstemmig vedtatt. Se vedlegg.

Forslag til vedtak:
Kulturutvalget tar budsjettet til orientering.

Bodø, den 14.11.2014

Hege Næss Klette
prosjektleder
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REGNSKAP PER OKTOBER 2014

Bakgrunn
Utskrift av regnskapet per oktober 2014 gjennomgås. Se vedlegg.

Forslag til vedtak:
Kulturutvalget tar regnskapet til orientering.

Bodø, den 14.11.2014

Hege Næss Klette
prosjektleder
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ORIENTERING STATUS

Beskrivelse

1. Ny prosjektleder for Salten kultursamarbeid
Hege Næss Klette tiltrådte som ny prosjektleder i Salten Kultursamarbeid 1.
september 2014. Stillingen har stått vakant en stund og kultursamarbeidet har
derfor hatt redusert produksjon i år. Prosjektleder er kommet godt i gang.
2. Aktiviteter
Det har vært viktig for nytilsatt prosjektlederen å besøke kultur-administrasjonen i
kommunene. Til nå har hun besøkt 8 av de 9 Salten kommunene. Steigen har
ikke hatt dedikerte personer innenfor kultur og har derfor ikke ønsket besøk så
langt. Hege er godt fornøyd med mottakelsen hun har fått rundt om i kommunene
og ønsker å besøke Steigen i nærmeste fremtid.
Prosjektleder har også besøkt Biblioteknettverket, Bodø kulturskole,
Nordlandsmuseet og Fylkeskommunen, deltatt på Saltentingen, konferansen
«Kulturreisen – opplev Nordland» 29.- 30. oktober og Samba samlingen
(sammen for kunst og kultur i opplæringen) 18. – 19. november.
3. Filmfest Salten
Filmfesten hadde 10 årsjubileum i år og ble belønnet med pris for Beste
produksjon under årets Gullsekk. Med prisen fulgte en sjekk på 100.000 kroner
fra Norsk Tipping. Prosjektet er en del av den kulturelle skolesekken, og støttes
økonomisk av bl.a. Nordland fylkeskommune og IRIS Salten. Regnskapet for
årets filmfest er ferdig og anmodning om utbetaling av tilsagn sendt.
Neste års Filmfest gjennomføres i Bodø Spektrum 23. april. Forberedelsene er
allerede igangsatt og alle elevene på 10. trinn har hatt besøk av filmlærer i
september - oktober. Det ble på kultursamarbeidets Arbeidsutvalgsmøte i
september besluttet at Barents youth film festival (BYFF) ikke skal arrangeres i
2014 – 2015. Beslutninger er fatter fordi dette arbeidet har vært svært
tidkrevende for tidligere prosjektleder. Med stort etterslep i kultursamarbeidet, ny
prosjektleder og på grunn av tidligere utfordringer med finansiering var dette en
viktig beslutning å ta. Prosjektleder har økonomiansvaret og deltar ellers i
planleggingen og gjennomføringen av filmfesten. Arbeidet med BYFF vurderes
gjenopptatt i forbindelse med filmfesten i 2016.
4. «Salt-stæmma»
Bård Bergrabb har hatt prosjektlederansvar på vegne av Salten kultursamarbeid,
Maia Brøndmo har vært ansvarlig for koreografi og Maja Zakariassen har hatt
regien. Elever fra kulturskolene i hele Salten har bidratt med musikk, dans og
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skuespill. Det var også ungdom i arbeid bak scenen. Forestillingen hadde
premiere i Stormen 23. november.
5. Nettverkssamling 23. – 24. november
Det har vært svært viktig for kultursamarbeidet å få reetablert kulturnettverket i
Salten. Med uerfaren prosjektleder har det vært en del arbeid knyttet til dette.
Målet er at disse nettverkssamlingene skal oppleves så positive at alle i
nettverket ønsker å prioritere disse. På samlingen 23. – 24. november har det
vært viktig å avklare forventninger, diskutere suksesskriterier og ønsker for
fremtiden. Kultursamarbeidet inviterte alle deltakerne på premieren av «Saltstæmma».
6. Digital historiefortelling
Det var ansatt ekstern prosjektleder for prosjektet Digital Historiefortelling. Denne
kontrakten ble sagt opp i august fordi arbeidet ikke var igangsatt. Dette er et
samarbeidsprosjekt mellom bibliotekene i Salten og Salten kultursamarbeid.
Midlene er gitt fra Nasjonalbiblioteket. Målet er å gi ungdom nye digitale
kulturtilbud med biblioteket som arena og tilføre ny digital kompetanse til de
ansatte i bibliotekene. Vi har fått utsettelse på bruk av midlene fra
nasjonalbiblioteket. Prosjektbeskrivelse må oppdateres, samarbeidet
kvalitetssikres og fremdriftsplan må lages.
7. Den kulturelle spaserstokken
Den kulturelle spaserstokken har fått kr 319 000 i tilskudd for 2014. Arbeidet med
årets spaserstokk ble igangsatt når ny prosjektleder var på plass. Første
produksjon skjer i månedsskiftet november – desember. Da reiser de anerkjente
grafikerne Are Andreassen og Kurt Edvin Blix Hansen rundt i Salten for å lære
bort kunsten linotrykk. Kurset er kalt «Dialog Salten Senior - Minner på trykk». Vi
har fått utsettelse på bruk av midlene for 2014, og jobber med å få en lett versjon
av «Fjordfolk» på turne i begynnelsen av februar.
Det er søkt om midler til to produksjoner i 2015; De nære ting – Kurt Foss og
Reidar Bøe og Eldre-revy. Fylket har innstilt oss til å motta totalt 255 000 i 2015.
Endelig beslutning gjenstår. Når tilsagn er gitt starter arbeidet med å planlegge
neste års spaserstokk.
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Forslag til vedtak:
Kulturutvalget tar saken til orientering og gir tilbakemelding om arbeidet så langt.

Bodø, den 14.11.2014

Hege Næss Klette
prosjektleder
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MØTEPLAN 2015

Bakgrunn
Det er kultursamarbeidets mål å tilstrebe 2 nettverkssamlinger i året for kulturledere,
kulturskolerektorer, kultur – og arbeidsutvalg.
I vedtektene til Salten kultursamarbeid står det at Kulturutvalget skal samles 2 – 4 ganger i
året. Det er opprettet et Arbeidsutvalg som møtes i forkant av disse møtene for å diskutere
drift og forberede agenda.
Årsmøte holdes i Regionrådsmøte innen utgangen av juni hvert år.

Beskrivelse
Følgende møteplan foreslås for kultursamarbeidet 2015.
Nettverkssamlinger med møter i Kulturutvalget og Kulturskolenettverket 2015:
19. - 20. mai
28. - 29. oktober
Møte i Kulturutvalget:
12. februar
Møte i AU:
22. januar
5. mai
25. august
13. oktober
Årsmøte:
4. juni

Forslag til vedtak:
Møteplanen vedtas som foreslått.

Bodø, den 14.11.2014

Hege Næss Klette
prosjektleder
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IDRETTSGALLA 2015

Bakgrunn
Nordland Idrettskrets og Salten Kultursamarbeid har hatt et samarbeid siden 2010. Dette har
resultert i en felles idrettsgalla for Salten hvor både ildsjeler og utøvere ble hedret.
Målsettingen var å rette fokus på de som gjorde en spesiell innsats for andre og løfte fram
gode prestasjoner i Salten til inspirasjon for andre utøvere. Ideen var å kombinere
prisutdelinger med kulturelle innslag med unge kunstnere fra Salten, både profesjonelle og
amatører. På denne måten fikk vi kombinert kultur og idrett på en fin måte.
Beskrivelse
Salten Kultursamarbeid arrangerte i samarbeid med Nordland Idrettskrets, Salten
Idrettsgalla for første gang lørdag 9. februar 2013 i Fauske idrettshall.
Arrangementet var et tidlig kveldsarrangement (kl. 17:00-19:00).
Det var et åpent arrangement med påmelding. Billettpris på kr. 250,- skulle dekke
matservering (Tapas). Det var i tillegg salg av drikke (alkoholfritt).
En rekke gjester var invitert: ordførere, nominerte, prisvinnere, prisutdelere og
samarbeidspartnere Det var ca. 200 publikum til stede under arrangementet og av disse var
31 betalende gjester.
Styringsgruppen skulle stå for planleggingen av arrangementet og besto av:
Turid J. Willumstad, lokalpolitiker Sørfold (Salten Regionråd)
Petter-Jørgen Pedersen, ordfører Gildeskål (Salten Regionråd)
Kristin Setså, Nordland Idrettskrets
Lisbeth Glanfield, Salten Kultursamarbeid
Vurdering
Avviklingen av arrangementet gikk greit og vi fikk gode tilbakemeldinger. Samarbeidet med
Avisa Nordland styrket arrangementet. Erfaringene fra arrangementet gir grunnlag for
endringer i opprinnelig prosjektbeskrivelse.
I praksis besto prosjektorganisasjonen av Lisbeth Glanfield, Salten Kultursamarbeid og
Kristin Setså, Nordland Idrettskrets med bistand fra Turid J. Willumstad. Det ble gjort mye
godt arbeid både før, under og etter Idrettsgallaen i 2013. Det ble imidlertid ikke laget noen
interessent analyse eller prosjektnedbrytningsstruktur (WBS) hvor oppgaver ble definert - og
fordelt. Det er derfor vanskelig å si noe om ressursbehovet knyttet til Idrettsgallaen.
Hensikten var i utgangspunktet å arrangere idrettsgallaen hvert år, men etter en vurdering
ble dette justert til annen hvert år med arrangement vekselsvis på Fauske og i Bodø. Etter
planen skal neste arrangement holdes i Bodø.
Før avviklingen av en eventuell Idrettsgalla i 2015 må det vurderes om styringsgruppen skal
bestå. Det må også opprettes en prosjektorganisasjon. Det er viktig at vi før oppstart
kartlegger interessenter, definerer omfang, tidsbruk og kostand. Det må også lages en WBS
som beskriver arbeidet med arrangementet. Dette vil også være et viktig erfaringsdokument
for fremtiden.
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Det er en forutsetning for gjennomføringen av arrangementet at ekstern finansieringen er på
plass. Av hensyn til arbeidsmengde og finansiering er et høstarrangement å anbefale. Dette
var også planen i det opprinnelige prosjektet.

Forslag til vedtak:
Det vedtas at prosjektleder i samarbeid med Nordland Idrettskrets starter arbeidet med å
planlegge Idrettsgalla i Bodø i 2015 med de forutsetningene som er beskrevet over.

Bodø, den 14.11.2014

Hege Næss Klette
prosjektleder
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Prosjektrapport.
Idrettsgalla i Salten 2013

Arrangører:
Nordland Idrettskrets og Salten Kultursamarbeid.

Bakgrunn:
Nordland Idrettskrets og Salten Kultursamarbeid har hatt et samarbeid over de siste tre år. Vi har arrangert
seminar en til to ganger i året, der ulike tema har vært tatt opp. På disse seminarene har det kommet forslag om
å arrangere en felles idrettsgalla for Salten, der både ildsjeler og utøvere hedres. Vår ide ble da å kombinere
prisutdelinger med kulturelle innslag med unge kunstnere fra Salten, både profesjonelle og amatører. På denne
måten får vi kombinert kultur og idrett på en fin måte.

Målsetting:
Vi ønsker å få fokus på de som gjør en spesiell innsats for andre. Vi ønsker også å løfte fram gode prestasjoner i
Salten til inspirasjon for andre utøvere.

Arrangementet:
Nordland Idrettskrets i samarbeid med Salten Kultursamarbeid arrangerte Salten Idrettsgalla for første gang
lørdag 9. februar 2013 i Fauske idrettshall.
Arrangementet var et tidlig kveldsarrangement (kl. 17:00-19:00).
Det var et åpent arrangement med påmelding. Billettpris kr. 250,- som dekte matservering (Tapas). Det var i
tillegg salg av drikke (alkoholfritt).
Til å lede arrangementet benyttet vi Frode Mikaelsen.
I tillegg til prisutdelinger var det musikalske innslag ved:
Finneid hornorkester
Bymusikantene, Fauske,
Isabel Berg
Ingeborg OKTOBER
KRÅKESØLV
En rekke gjester var invitert: ordførere, nominerte, prisvinnere, prisutdelere og samarbeidspartnere.

Jury:
Eva Lund Pedersen, repr. for idrettsrådene
Reinert Aarset, repr. for Idrettskretsen
Bjørn Godal, repr. for idrettslagene
Stian Høgland, an
Juryen innhentet også fagekspertise fra Freddy Thoresen, sportsjournalist i Avisa Nordland
Det var hedring av årets ildsjel i hver Saltenkommune, samt kåring av vinnere i ulike kategorier av
prestasjonspriser.

Årets ildsjeler i de ulike Saltenkommunene i 2012
Ildsjelene var valgt ut av idrettsrådene i de enkelte kommunene. De hadde ulike prosesser for utvelgelse, men
det ble valgt en ildsjel fra hver kommune i Salten. De ni ildsjelene var nominert til prisen «Årets ildsjel i Salten».
Denne ble valgt gjennom avstemming gjennom Avisa Nordland, samt juryens vurdering.

Årets ildsjeler i Saltenkommunene 2012:
1: Fauske: Laila Nordhaug
2: Steigen: Håvard Olsen
3: Beiarn: Trond Kristensen
4: Hamarøy: Torfinn Høivaag
5: Meløy: Roger Johansen
6: Bodø:
Ketil Pedersen
7: Sørfold: Erling Olsen
8: Saltdal: Liv Røli
9: Gildeskål: Erlend Hansten

Prestasjonspriser:
Nominerte
Årets trener:
* Ellen Kildal, Dans Fauske
* Jesper Svensson, BHK
* Roger Kristensen, Fauske IL Ski
* Marita Rønninghaug, Bodø Bryteklubb
Årets oppkomling:
* Martin Pedersen, FK Bodø/Glimt
* Martine Limstrand, Bodø Klatreklubb
* Magdalena Robertsen, 15-16, Bodø Østre Skytter lag og IK Grand
* Martin Klette, Bodø Freeride Team
Årets idrettsprestasjon - menn:
* Anders Ågnes Konradsen, Strømsgodset og U21
* August Jensen, Tidligere Bodø Cykleklubb nå Østerhus Ridley i Stavanger
* Runar Borgen, Tidligere Bodø Svømmeklubb nå Tromsø Svømmeklubb
* Vetle Eck Aga, BHK
Årets idrettsprestasjon - kvinner:
* Ingrid Mathisen, Fauske IL Ski
* Christina Rolandsen, Fauske IL Ski
* Martine Limstrand, Bodø Klatreklubb
* Victoria Ludvigsen, IK Grand
Årets lag:
* Thorbjørn Urskog/Susanne Sandberg, Dans Fauske
* BHK Gutter 18
* BHK
* Nordlands stafettlag under Ungdomsstafetten Holmenkollen
Årets innsatspris:
* Stine Bøhler, IK Grand
* Eirik Solvang, Bodø Cykleklubb
* Jacob Kalvig Skogan, Valnesfjord IL
* Magnus Heieraas, BHK
Årets arrangement:
* VM Boogie Woogie, Bugg, Dobbelbugg og Lindy Hop, Dans Fauske
* NM Ski del 2, Fauske IL Ski
* BiB Cup, Bedriftsidretten i Bodø
* Barnas Idrettsdag, Innstrandens IL

Vinnere med begrunnelse i ulike kategorier:
Årets trener:

Jesper Svensson, BHK
"Årets trener er både tøff og kravstor i forhold til sine omgivelser. Egenskaper som er viktig når man skal oppnå
resultater innenfor idrett. Vedkommende har til fulle bevist sin evne til å bygge et slagferdig lag. Årets trener har
bevist god teft i forhold til hvilke utøvere han ønsker å ha med på laget. Sist sesong ledet han BHK til 20 av 20
mulige seirer i 1. divisjon, en prestasjon ingen har klart tidligere."
Årets oppkomling:

Martine Limstrand, Bodø Klatreklubb
"Vinneren er en av mange unge utøvere i Salten som presterer på et høyt nivå innenfor sin idrett. Utøveren har
lagt bak seg en meget god sesong, hvor vedkommende har vunnet flere prestisjetunge konkurranser. Hun ble
Norgesmester to ganger og vant Norgescupen for eldre junior. I tillegg tok hun 2. plass i Nordisk Mesterskap. "
Årets idrettsprestasjon menn:

August Jensen, Tidligere Bodø Cykleklubb nå Østerhus Ridley i Stavanger
"Vinneren driver en av verdens største og mest populære idretter. Der har han, sin unge alder til tross, levert
meget solid gjennom en hel sesong. Etter den gode fjorårssesongen var han ønsket av en rekke lag. Han startet
sin karriere i Bodø/Glimt, og var regnet som et stort talent på fotballbanen. Men det er i en annen idrett han herjer
i dag. I fjor satte han hele Norgeseliten på plass da han ble norsk mester i U23-NM på sykkel. I tillegg fikk han
delta i ungdommens Tour de France."

Årets idrettsprestasjon kvinner:

Ingrid Mathisen, Fauske IL
"Årets vinner har levert gode resultater i flere år i en av Norges mest populære idretter. I 2012 leverte hun
prestasjoner som ble lagt merke til langt utenfor Saltens grenser. Denne jenta vet hva hun vil og legger ned den
treningsmengden som må til for å få resultater. Sin unge alder til tross framstår hun som en ydmyk og meget god
ambassadør for idretten sin. Sist vinter tok hun en imponerende pallplass i kamp mot resten av landets beste
langrennsløpere da hun ble nummer to i Hovedlandsrennet."
Årets lag:

Susanne Barkhald Sandberg og Thorbjørn Urskog Solvoll
"Vinneren av årets lag la ned en helt suveren innsats sist sesong. Selv om de var under et stort press leverte de
imponerende resultater gjennom hele året. De gikk gjennom sesongen ubeseiret, til tross for at de var det laget
alle ønsket å slå. På hjemmebane var de helt utilnærmelig og da hele verdenseliten var samlet på Fauske til VM i
dans feide de konkurrentene av parketten."
Årets innsatspris:

Jakob Kalvig Skogan, Valnesfjord IL
"Alle de nominerte i denne klassen har gjort en ekstraordinær innsats for sin idrett. Vinneren står på, selv om
resultatene ikke alltid har vært de beste. Vedkommende har også markert seg for en stor innsats i flere idretter.
Han står på sent og tidlig. Han stiller opp på de fleste arrangement, og gjør ofte en jobb utover det å være
deltaker."

Årets arrangør:

Fauske IL med NM del 2 på ski
"Det har i 2012 vært en rekke store arrangementer som virkelig har satt Salten på kartet. Årets arrangement ble
arrangert på en knirkefri måte, og høstet velfortjent skryt fra flere hold. Med flere tusen tilskuere ble det en
knallsuksess, og vinneren fikk da også velfortjent heder fra sentralt hold. Alt fra utøvere og trenere til tilskuere og
mediefolk var rause med godordene etter folkefesten som arrangementet sørget for. Fauske viste med dette
arrangementet at de er en arrangørby i Norgestoppen. Det strålende været gjorde også sitt til at de 12.000
tilskuerne virkelig fikk en opplevelse de sent vil glemme i Klungsetmarka."
Saltens ildsjel:

Roger Johansen, Meløy
"En ildsjel i lokalmiljøet som i en årrekke har jobbet innen for fotballen i de aldersbestemte klassene. Har også
deltatt i i andre aktiviteter som frivillig. Sier sjelden nei, når han blir spurt. Roger har vært en ildsjel i Meløys kultur
og idrettsliv. Han stiller opp uansett hvilket arrangement vi har i kommunen. Har det ikke vært for han måtte
kanskje mange av idrettshelgene der det trenges dommer, både fotball og håndball blitt avlyst. Han er en mann vi
må sette stor pris på."

Markedsføring
Arrangementet ble markedsført gjennom annonser i lokalavisene, samt alle Saltenkommunenes nettsider,
Idrettslag og idrettsråd sine hjemmesider samt Nordland Idrettskrets sine hjemmesider. Det ble laget plakater
som ble distribuert til kommunene i Salten.
Facebook ble også benyttet i markedsføringen. Plakater og flyers sendes ut til alle kommunene. Presentasjon av
ildsjelene i AN gav dessuten stor markedsverdi.

Motytelse til samarbeidspartnere:
-

Samarbeidspartner sin logo ble benyttet i alt materiell og annonsering vedr. arrangementet

-

En repr. fra samarbeidspartner (SKS) delte ut en pris

-

Noen samarbeidspartnere hadde roll-ups og andre reklameeffekter i lokalet

-

Samarbeidspartnere fikk billetter til arrangementet

Hovedsamarbeidspartnere:

Samarbeidspartnere:

Media:
Det var inngått avtale med AN om presentasjon av ildsjelene, dvs 9 artikler over ca 1 side. Avstemming på
Saltens ildsjel ble gjort gjennom AN.
Saltenposten og AN hadde dessuten flere store reportasjer om arrangementet.
Til sammen var det ca 20 redaksjonelle artikler, de fleste som helsides eller to-siders oppslag.

Publikum:
Det var ca 200 publikum til stede under arrangementet.

Styringsgruppe:
Det var satt sammen en styringsgruppe som sto for planlegging av arrangementet:
-

Turid J. Willumstad, lokalpolitiker Sørfold (Salten Regionråd)

-

Petter-Jørgen Pedersen, ordfører Gildeskål (Salten Regionråd)

-

Kristin Setså, Nordland Idrettskrets

-

Lisbeth Glanfield, Salten Kultursamarbeid

Gjennomføring av arrangementet:
Lydteamet ble leid inn til å besørge scene, lys og lyd. Når det gjelder rigging og rydding av lokalet for øvrig, ble
det leid inn et idrettslag/gruppe (Fauske-Sprint). Valnesfjord IL sto for salg av brus. Mat ble levert fra Fauske
Hotel.

Premier:
De utdelte prisene besto av innrammede utvalgte trykk produsert av Sissel Horndal, som er billedkunstner fra
Sørfold. Det ble også delt ut diplom til alle vinnere.

Vurdering av årets arrangement
Etter evalueringsmøtet har vi satt ned noen punkter for forbedring og endring til neste år:
-

Arrangementet ble greit avviklet, og vi fikk gode tilbakemeldinger.

-

Det var for kaldt i hallen, og flere klagde på at de frøys

-

Vi vil veksle slik at vi har arrangementet annet hvert år i Bodø og Fauske. Neste års
arrangement blir i Bodø

-

Matservering bør være i etterkant av arrangementet, gjerne i egen «minglesone»

-

Årets ildsjel i Salten skal benevnes «Hederspris»

-

Vi fikk gode medieoppslag, og mener at AN sin avstemming på ildsjeler styrker arrangementet

Kulturutvalget i Salten Kultursamarbeid
Møte 24.november 2014
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Bakgrunn
I et normalår skal arbeidsprogrammet for kultursamarbeidet legges frem for Kulturutvalget til
godkjenning før jul. Det har ikke vært noen aktivitet i kulturnettverket siden mai 2013.
Stillingen som prosjektleder i kultursamarbeidet har vært vakant i ett år og ny prosjektleder
kom på plass 1. september. Det er derfor behov for å diskutere på nettverksmøtet, 23. og
24. november, hvor vi vil med samarbeidet og hvilke oppgaver som burde prioriteres til neste
år. Det er et ønske at dette diskuteres videre i Kulturutvalget.
Vurdering
Arbeidsutvalget foreslår at det jobbes videre med de prosjektene det er jobbet med i 2014.
-

Filmfest Salten 2014/2015
Den kulturelle spaserstokken
Nettverkssamlinger
Digital historiefortelling
Drift av nettside

Alternative prosjekter for neste år:
- Idrettsgalla 2015
- Kulturell knagg
Innspill fra nettverksmøtet diskuteres også.

Forslag til vedtak:
Prosjektleder tar med seg innspillene fra nettverksmøtet og kulturutvalget og legger frem
forslag til ny arbeidsplan for beslutning i neste kulturutvalgsmøte i februar. Alternativt gis
Arbeidsutvalget myndighet til å beslutte arbeidsplan for 2015.

Bodø, den 14.11.2014

Hege Næss Klette
prosjektleder
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