
Referat fra møte i Indre fosen musikk- og teaterråd  

15.desember 2020 kl. 16.00  

 

Tilstede: 

Kristin Kårli-Hjelmen, Andrea Rosø, Lilllian Nilsen, Tor Henry Pedersen, Bjørge Skånøy 

Forfall: 

Sølvi Lauvsnes 

 

Saker: 

1. Digital julekonsert 2020 

Konserten sendes søndag 20.12.20 kl. 19.30, og en gang som reprise i 2.juledag kl. 12.00 

Vi markedsfører på Facebook, ved å dele arrangementet. Vi kjøper også markedsføring på Facebook 

til kr 500,- innad i Indre Fosen kommunes grenser. Kristin sender ut mail til deltakerlagene. 

Erik Jakobsen har sendt regning på 15000,- for opptak og produksjon av konsert-fil. Han sender også 

filer med opptak av hver enkelt aktør, som kan videresendes til de ulike aktørene. 

Kirken koster kr 1300,- Kristin ber om å få regning snarest så vi får belastet dette regnskapsåret. 

Andrea har dialog med Tono, om innbetaling av avgift. Ved streaming av konsert skal de ha 12% av 

inntekten. 

2. Kulturmidler til utbetaling/økonomi 

Årsmøtet bestemte at kr 225000 skulle gå til direkte fordeling i år. 17 av 19 medlemslag har deltatt på 

årsmøte, betalt kontingent og sendt inn årsmøtepapirer. Disse har nå fått utbetalt kulturmidler etter 

godkjent beregningsnøkkel. 

Kasserer kan elles melde at det er kommet inn kr 14756,- i MVA refusjon fra Trøndelag musikkråd. 

Kommunestyret har behandlet budsjett for 2021, og det skal spares i alle enheter i kommunen. Kultur 

blir også berørt, og det er kommet signaler om at den årlige overføringen til musikk og teaterrådet blir 

redusert. Det er ikke endelig bestemt hvor mye. Kristin følger opp saken. 

3. Årsmøte 2021 

Dato for årsmøte blir torsdag 18.mars i kommunestyresalen i rådhuset. 

Innkalling må ut til medlemslagene senes 04.februar. 

Saker fra medlemmene må sende sinn til styret senest 25.februar. 

Sakspapirer sendes ut til medlemmene to uker før årsmøtet. 

Vi ønsker helst å ha fysisk møte, men må ta høyde for at de kan gjennomføres på nett hvis 

smitteverntiltak krever dette. 

Valgkomiteen må settes i gang, Kristin tar kontakt. 

 

 



4. Årshjul – fagkveld i januar 

I årshjul som ble vedtatt på årsmøtet i år står det at vi skal ha fagkveld i januar. 

Tema på første fagmøte blir økonomi – hvor kan man finne penger? 

Gi en oversikt til lagene hvor det kan søke som penger til drift/prosjekter osv, og frister for søknader. 

Kanskje også en gjennomgang av hva som bør være med i en god søknad? 

Kristin tar kontakt med Trøndelag musikkråd, og spør om de har noen som kan informere oss om 

dette, og når det kan passe i slutten av januar. 

5. Kulturuke i Indre Fosen 

Kulturkonsulent i kommunen har tatt kontakt. Kommunen arrangerer kulturuke første uken i februar 

hvert år. De ønsker at det foregår mest mulig kulturarrangement denne uken, spredt i hele kommunen. 

De ønsker at alle medlemslag i musikk- og teaterrådet som har planlagt eller tenker å ha et 

arrangement på nyåret, legger dette til første uken i februar. Helst onsdag 03.februar, men de andre 

dagene denne uken er også greit. Arrangementene vil da bli med på felles annonsering for kulturuka. 

Kristin sender ut informasjon til lagene om dette, og ber de melde sin interesse direkte til 

kulturkonsulent. 


