Møtereferat

Rådsmøte nr. 3 2020

Sted: : Blåheia, Rissa rådhus
Tid: 09.06.20, kl 17 – 18.20

Referent:
Sølvi J Dahlen Lauvsnes
Navn

Funksjon

Kristin Kårli Hjelmen
Andrèa Birgitte Rosø
Bjørge Skånøy
Tor Henry Pedersen
Lillian Nilsen
Anders Brødreskift
Stian Berget

Leder
Rådsmedlem
Rådsmedlem
Rådsmedlem
Rådsmedlem
Varamedlem
Varamedlem

Sak
Sak 1

Innkalt

Møtt

X
X
X
X
X

Tekst
Konstituering av nytt styre

Ansvar
Kristin

Nestleder: Andrea
Kasserer: Lillian

Sak 2

Sak 3

Fordeling av midler i nov/des
Møtene holdes rundt omkring hos medlemmene
Fullmakt banken
Brønnøysundregisteret
Utbetaling av overskudd frå kirkekonserter
225.000,- skal fordeles til lagene KoRissa og Skaugdal
songlag, mens 20.000 settes av til drift. Ikke mottatt
krav om leie for kirkene, Odd Marvin har purret, totalt ca
5.500,-. Saldo p.t. 60.000,-, av dette utgjør ca kr
11.000,-. (Satt av 10.000,- til husleie i budsjettet).
Vedtatt at Rådet betaler husleien dersom det kommer
krav fra kirkene. Overskudd fra kirkekonsertene fordeles
blant lagene.
Julekonsertene er i regi av IFMT, kor, korps og kanskje
også teater. Kan Rådet betale husleie, mens overskuddet
går til teknisk arrangør.
IFMT lager en mal slik at teknisk arrangør slipper å finne
opp kruttet hver eneste gang.
Fellesarrangement for alle medlemmene? Sein vår 2021.
Bruke kommunens kulturkalender, slik at man styre
unna.
IFMT holder igjen litt til drift av rådet.
Årshjul/møteplan
https://www.indrefosen.kommune.no/tjenester/kultur-natur-ogfritid/fritid/indre-fosen-musikk-og-teaterrad/

Referat til

Kristin
Kristin

Sølvi

Frist

Sak

Tekst

Ansvar

Påminnelse til medlemmene om at årsmøtene må
avholdes innen 1. september, må ha vært representert,
må ha sendt inn årsregnskap.

Frist

Kristin/Lillian

Styremøter:
•
•

mandag 24. august, klokka 19.00 hos Sølvi i
Fevågveien 355
Mulige søknadsmuligheter for lag og foreninger

Kristin/Sølvi
Sølvi

Medlemsmøte:
•
•
•

Sak 4

mandag 7. september, klokka 19 i
kommunestyresalen – booke rommet
tema: samarbeidsprosjekt, hvordan, hvem, hvor
evt. tema for fagdag; f.eks. rekruttering?
økonomi? styrearbeid?

Eventuelt
DKSS som noe felles for rådet?
Samarbeid med kulturskolen.
Varamedlemmene mottar innkalling til styremøtene og
deltar hvis de kan.

Sølvi

24.08

