
	
	
	
 
 
Referat fra årsmøtet i Kulturalliansen 24.04.2019  
            
Styreleder Marit Jacobsen ønsket velkommen til årsmøte. Møtet ble avholdt i forlengelsen av 
årskonferansen som hadde dette programmet; 

1. Kulturinnslag, Aleksander Breiby Herseth og Torfinn Hofstad 
2. Formell åpning, styreleder Marit Jacobsen 
3. Tilstandsrapport 2019 for det frivillige kulturliv, Even Tømte 
4. Oversikt over utviklingen av fordelingen av spillemidlene mellom idrett og kultur v.      

Åsmund Mæhle, styremedlem i Kulturalliansen  
5. Debatt om Kulturmeldinga (14. mai) og Frivillighetsmeldinga (16. mai). Hvilke 

konsekvenser skal vi forvente for kulturorganisasjonene og for lokal kultur? Hvordan 
setter vi kulturfrivilligheten på dagsorden i valgkampen?  
I debattpanelet satt Rita Hirsum Lystad (Norges Musikkorps Forbund og lokalpolitiker for 
Arbeiderpartiet i Frogn), Stortingsrepresentant Kristin Ørmen Johnsen (H) (leder i 
Stortingets familie- og kulturkomite), Hege Knarvik Sande (NOKU) og 
Stortingsrepresentant Freddy Øvstegård (SV) (Medlem i Stortingets familie- og 
kulturkomité).  

6. Avslutning 

 
Sak 1 Åpning og konstituering 

Godkjenning av saksliste  
I varsling om innkalling som ble sendt medlemsorganisasjonene 7.2.2019, var medlemmer gjort 
oppmerksomme på frist for innkomne forslag, som var satt til 13. mars. Styret mottok ingen 
innkomne forslag og sendte saksliste den 26. mars, innen fristen på fire uker som er satt i 
vedtektene.  
 
Vedtak:  
Saklisten godkjent.  
 
 
1.1 Godkjenning av stemmeberettigede 

Hver medlemsorganisasjon kan møte med en (1) representant med tale og stemmerett, og 
ytterligere en (1) representant med observatørstatus.  
 
Vedtak: 
Møtet blir satt med 17 representanter med tale- og stemmerett. I tillegg møtte 13 representanter 
med observatørstatus.  
 
 
1.2 Valg av ordstyrer 

Vedtak: 
Christin Sund ble valgt til ordstyrer 
 
 



	
	
	
1.3 Valg av referent 

Vedtak: 
Kjærsti Gangsø ble valgt til referent 
 
 
1.4 Valg av redaksjonsnemnd til arbeidsprogram 

Det ble ikke valgt redaksjonskomite. 
 
 
1.5 Valg av to delegater til å signere protokollen 

Vedtak: 
Terje Winter og Audun Reithaug 
 
 
Sak 2  Årsmelding 2018 
 
Årsmeldingen 2018 ble lagt fram av styreleder Marit Jacobsen.  
 
Vedtak 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Sak 3 Regnskap 
 
Kulturalliansen kjøper regnskapstjenester av Noregs Ungdomslag og bruker også deres revisor. 
Regnskapet ble lagt fram av generalsekretær i Noregs Ungdomslag Kai Roger Vatne. 
Saken omhandler hele konsolideringsperioden 2016-2018. 
Det forelå revisjonsmelding 
 
Vedtak 
Regnskapet for konsolideringsperioden 2016-2018 godkjennes.  
Regnskap 2. halvår 2018 godkjennes. Ubenyttede midler overføres til 2019. 
 
 
 
Sak 4  Arbeidsplan 2019-2020 

Styremedlem Kjetil Aamann la fram saken. 
 
Formål: Kulturalliansen vil styrke kulturfrivillighetens rammevilkår og posisjon i samfunnet. 
 
Resultatmål:  
 
• Kulturalliansen skal være et naturlig møtepunkt for de frivillige kulturorganisasjonene 
• Kunnskapen om mangfoldet og utfordringene i det frivillige kulturlivet skal ha økt  
• Kulturalliansen skal være kjent som felles stemme for det frivillige kulturlivet 
• Kulturalliansen skal ha skapt debatt om den offentlige finansieringa til det frivillige kulturfeltet 



	
	
	
 
Tiltak:  
• Gjennomføre kartlegging av lokaler til kultur, med sikte på over tid å få en komplett 

kartlegging av lokaler som brukes til kultur i kommunene 
• Gjennomføre årskonferansen som et felles møtepunkt for kulturfrivilligheten, -byråkrater og -

politikere 
• Utarbeide tematiske tilstandsrapporter for det frivillige kulturlivet 
• Følge opp kanaliseringa av spillemidler og annen statlig finansiering til kulturfeltet 
• Arbeide for økt driftsstøtta til kulturorganisasjonene 
• Sikre finansiering til Kulturalliansens arbeidsområde 
• Rekruttere flere medlemmer til Kulturalliansen 
 
Det ble en debatt om mulig tillegg til tiltaket utarbeide tematiske tilstandsrapporter. Det kom to 
tilleggsforslag; 
Terje Winter 

- Og gjennom barne- og ungdomsmeldingen få startet et forskningsprogram på frivillig 
kultur. 

Linda Dyrnes; 
- Ta initiativ til et forskningsbasert arbeid for å kartlegge betydningen av det frivillige 

kulturfeltet i et folkehelseperspektiv. 
 
Ordstyrer fikk tilslutning til å oversende forslagene til styret for å samkjøre til et tilleggs punkt om 
å være initiativtaker til mer forskning på det frivillige kulturfeltet. 
 
Vedtak: 
Arbeidsplan for 2019-2020 blir godkjent. 
 
 
Sak 5  Kontingent 

Saken ble presentert av styremedlem Åsmund Mæhle. 
Kontingenten i 2019 er kr 1500,- pr organisasjon.  
 
Vedtak 
Kontingent for 2020 videreføres på samme nivå som i 2019 med kr 1500,- pr organisasjon.  
 
 
Sak 6  Budsjett 

Styrets forslag til budsjett forutsetter tilslag på søknad om statstilskudd i 2020 kr 1,3 mill, en 
økning på 300.000 fra 2019. 
 
Det ble en debatt om mulig økning av posten utredningsarbeid, for å sikre ny kunnskap. For 
2020 foreslo styret en reduksjon til 900.000,- på kartlegging av lokaler og en økning til 300.000 
på andre utredninger.  
 
Vedtak: 
Årsmøtet godkjenner styrets forslag til revidert budsjett 2019 og budsjett for 2020. 



	
	
	
Sak 7  Valg 
	
 

7.1. Valg av styre 

Leder av valgkomiteen Linda Dyrnes la fram valgkomiteens forslag; 
 
Leder   Åsmund Mæhle, Norges Korforbund, velges for 2 år 
Styremedlem  Karl Ove Mitdbø, Norges Musikkorps forbund, ikke på valg 
   Kjærsti Gangsø, Norges Husflidslag, velges for 2 år 
   Tone Østerdal, Norsk Jazzforum, velges for 2 år 
   Kai Roger Vatne, Noregs Ungdomslag, velges for 1 år 
Varamedlem  Kjetil Aamann, Norsk Sangerforum, velges for 1 år 
   Liv Anette Nygjerdet, FolkOrg, velges for 1 år 
 
Vedtak: 
Alle valgene enstemmig og gjennomført med akklamasjon 
 
 
7.2. Valg av valgkomite

Vedtak: 
Leder   Marit Jacobsen, Norges Husflidslag 
Medlem  Frode Aleksander Rismyhr, Frilynt Norge  
   Thor Olav Fjellhøy, Norges Musikkorps forbund 
Varamedlem  Pål Djuve, Folkeakademienes Landsforbund 
 
 
 
Møtet ble avsluttet med avtakking av ordstyrer, leder i valgkomiteen og ikke minst avtroppende 
styreleder Marit Jacobsen. Ny styreleder Åsmund Mæhle overtok stafettpinnen og avsluttet møtet 
formelt. 
 
 
Ved protokollen 
 

 
 
Kjærsti Gangsø 
Referent 
 
 
 
 
Audun Reithaug        Terje Winter 
 
 
 



	
 


