
 

 

 

Årsmøte 2020, Indre Fosen Musikk- og Teaterråd 

Storsalen, Rissa Rådhus 

Torsdag 12.03.2020, kl. 19.00 

 

Saksliste: 

1. Registrering av representanter og gjester 

    Åpning ved Musikk- og Teaterrådets leder 

2. Konstituering: 

 a. Valg av ordstyrer 

 b. Valg av referent 

 c. Valg av to medlemmer til å signere protokoll 

3. Godkjenning av: 

 a. Representanter 

 b. Innkalling 

 c. Saksliste 

4. Godkjenning av: 

 a. Årsmelding 

 b. Regnskap 

5. Vedtektsendringer 

Styret har ingen forslag til endring 

6. Innkomne saker til behandling 

 a. Representant i styret for kommunens kulturfond 

7. Godkjenning av: 

a. Årshjul 

b. Budsjett 2020 og Medlemskontingent 

8. Vekttall for fordeling av kulturmidler. 

Styret har ingen forslag til endring av fordelingsnøkkel for fordeling av direkte midler til 

medlemslagene. 

9. Valg 

             Valgkomiteens innstilling leveres ut på årsmøtet. 

  

 

 



 

 

 

4.a) Årsmelding 2019, Indre Fosen Musikk- og teaterråd (IFMTR) 

 

Rissa Musikk- og Teaterråd har i 2019 bestått av 19 medlemslag.  

17 lag har vært aktive medlemmer og 2 er passive medlemmer.  

Stadsbygd skolekorps Skaugdalen musikkorps Rissa Ungdomslag 

Vanvikan skolekorps Stranda mannskor Stjørna teaterlag 

Leksvik skolekorps Stadsbygd Mandsangerforening Sørfjord revygruppe 

Hasselvika skolekorps Skaugdal songlag Hasselvika spellstyttlag 

Mælan skolekorps KORissa Skaugdal trekkspillklubb 

Rissa og Stadsbygd musikkorps Hasselvika mannskor  

Hasselvika Musikkorps Corlex  

 

Styret har bestått av: 

Leder: Odd Marvin Askjemshalten 

Kasserer: Kristin Kårli-Hjelmen 

Nestleder: Andrea Birgitte Enebakk Rosø 

Styremedlem: Kristin Sand 

Styremedlem: Bård Hindrum 

 

Varamedlemmer: Stian Berget og Anders Brødreskift 

Revisorer: Aud Rokseth og Ingunn Skalmerås 

 

Styret har i løpet av 2019 avholdt 3 styremøter, 1 ekstraordinært årsmøte, 1 medlemsmøte samt 1 

forberedende møte for julekonsertene. På medlemsmøte mottok styret flere innspill fra medlemslagene som 

vi ønsker å jobbe videre med i 2020. Det er viktig for oss å få en tettere dialog og samhandling med 

medlemslagene, og skape rom for kreativitet og kulturell vekst i kommunen vår. 

 

På julekonsertene i 2019 var KORissa og Skaugdal songlag arrangører. Begge konserter gav publikum og 

deltagere fine musikalske opplevelser, og en inntekt på kr 10774,-. Styret har ennå ikke mottatt regning på 

husleie, så overskudd er ikke utbetalt til arrangørene. 

 

Det kommunale tilskuddet ble fordelt i forhold til vedtatt fordelingsnøkkel. Av tilskuddet på Kr.245.000,- 

bestemte styret å fordele Kr.230.000,- (Utbetalt i desember 2019). Av medlemmene har 15 lag oppfylt vilkår 

for tildeling av kulturmidler for 2019. 



 Resterende kr 15000,- ble holdt igjen slik at styret har spillerom til bl.a. å planlegge møtepunkter for 

medlemmene med faglig påfyll.  

 

Styret takker for samarbeidet i 2019, og ønsker medlemslagene lykke til med nye kulturelle høydepunkter i 

2020.  

 

Styret for Indre Fosen musikk- og teaterråd 

 

 

4.b) Regnskap 2019 

 

Indre Fosen Musikk og Teaterråd      

Regnskap 01.01. - 31.12. 2019 

       

Resultatregnskap pr 31. 12. 2019 

 

       

Utgifter    Inntekter   

 Utbetalt kulturmidler for 2019  
 

kr     230 003,00    Kulturmidler 2019  
 

kr     245 000,00  

 Utbetalt kirkekonserter for 2019  
 

kr                      -      Kirkekonserter 2019 
 

kr       10 774,24  

 Gebyrer 2019  
 

kr               60,00    Medlemskontigent 2019  
 

kr         2 285,00  

 

 
kr     Renter  

 
kr               51,00  

 Overskudd/Underskudd  
 

kr       28 047,24      
 

kr    

       

 Sum  
 

kr     258 110,24      
 

kr     258 110,24  

       

       

 Balanse pr 31.12.2019  

       

 Eiendeler      Gjeld og Egenkapital    

 Bankbeholdning pr. 31.12.2019  
 

kr       60 182,24    Egenkapital pr. 01.01.2019  
 

kr       32 135,00  

         Overskudd/Underskudd  
 

kr       28 047,24  

       

 Sum eiendeler  
 

kr       60 182,24     Egenkapital  
 

kr       60 182,24  

 

 

 



 

6. Innkomne saker  

 a) Representant til styret for kommunens kulturfond 

 Styret ønsker at IFMTR skal være fast medlem i styret for kommunens kulturfond, og på denne måten være 

med og påvirke kommunens tildeling av kulturmidler. Det står i kulturfondets vedtekter at en representant 

fra IFMTR skal delta.  

 

Forslag til vedtak:  

Leder for IFMTR møter som fast representant i styret for kulturfondet. Nestleder  

i IFMTR er vara. 

 

7.a) Godkjenning av årshjul for IFMTR 

Jamfør vedtekter til Indre Fosen musikk- og teaterråd skal frist for innbetaling av kontingent og innsending  

av årsmelding, regnskap og protokoll fra årsmøtet bestemmes av årsmøtet i IFMTR. 

Kasserer bruker en del tid på å minne på medlemmer om vilkår for tildeling av midler. Styret ønsker derfor at 

årsmøtet fastsetter en dato hvor vilkår skal være oppfylt, for at medlemslag kan bli med på fordeling av 

kulturmidler. 

 

Måned Aktivitet 

Januar • Frist for innmelding av kandidater til kommunens frivilligpris og kulturpris 

• Fagkveld for medlemslag 

Februar • Kommunens kulturuke 

• Hederskveld for kultur og frivillighet 

Mars • Årsmøte i IFMTR 

• Medlemsmøte i IFMTR 

• Årsmøte Trøndelag Musikkråd 

April • Konstituerende møte for nytt styre i IFMTR 

• Fellesarrangement for alle medlemslag 

Mai  

Juni  

Juli  

August  

September • Medlemsmøte i IFMTR 

Oktober • Fagkveld for medlemmer 

November • Fordeling av kulturmidler 

Desember • Kirkekonserter i Stadsbygd kirke og Rissa kirke 



• Utbetaling av kulturmidler 

7.b) Godkjenning av budsjett for 2020 og medlemskontingent 

Styret i IFMTR ønsker å beholde dagens ordning for medlemskontingent med kr 100,- pr medlemslag + kr 1,- 

pr medlem i laget. 

 

Jamfør vedtekter for IFMTR skal årsmøtet avgjøre hvordan kulturmidlene fordeles ut ifra 3 hovedpunkt:  

1. Midler til direkte fordeling 

2. Midler til fordeling etter søknad 

3. Midler til avsetting i fond 

Styret foreslår i budsjettet å sette av mindre kulturmidler til direkte fordeling, slik at noen kulturmidler også 

kan fordeles etter søknad. Det må da lages noen retningslinjer for tildeling av midler etter søknad. Styret 

foreslår at årsmøtet gir påfølgende medlemsmøte mandat til å forfatte retningslinjer for tildeling av 

kulturmidler etter søknad. 

Styret foreslår å ikke sette av midler til eget fond, da kommunen allerede har et kulturfond hvor musikk- og 

teaterrådet er representert i styret.  

 

Indre Fosen Musikk og Teaterråd 

Budsjett 2020 

 
Utgifter    Inntekter   

Fordeling av kulturmidler kr      200 000,00   Kulturmidler  kr      245 000,00  

Overskudd kirkekonserter kr         10 000,00   Kirkekonserter kr         10 000,00  

Overskudd fellesarrangement kr           5 000,00   Fellesarrangement kr           5 000,00  

Husleie - arrangement kr         10 000,00   Medlemskontingent kr           2 000,00  

Driftsutgifter kr           2 000,00   Renteinntekter kr              100,00  

Gebyrer kr              100,00      

Fagkvelder kr         10 000,00      

Midler til Fond kr                                

Midler til søknader om støtte kr         25 000,00      

Overskudd/underskudd kr      

  

Sum kr      263 100,00      kr      262 100,00  

 


