INDRE FOSEN MUSIKK OG TEATERRÅD
Referat fra:
Dato:
Møtested:
Referent:
Deltakere:

Saksnr.
1.

Årsmøte i Indre Fosen Musikk og Teaterråd
28.05.20
Teams
Ingunn Rokseth
Se vedlagte liste.

Sakstittel/referat
Registrering av representanter og gjester
Leder ønsker velkommen.

2.

Konstituering – valg av:
a) Ordstyrer
Odd Marvin Askjemshalten
b) Referent
Ingunn Rokseth
c) 2 til å signere protokollen
Jørgen Sannan og Anita Setter

3.

Godkjenning av representanter
a) Representanter
Disse møtte:
Stadsbygd skolekorps
Skaugdal Musikkorps
Rissa Ungdomslag
Vanvikan skolekorps
Stranda Mannskor
Stjørna Teaterlag
Leksvik skolekorps
Sørfjorden Revygruppe
Hasselvika skolekorps
Skaugdal Songlag
Mælan skolekorps
KORissa
Rissa og Stadsbygd Musikkorps
Hasselvika Musikklag
Corlex
Skaugdal Trekkspillklubb
Stadsbygd Mandsangerforening
Disse møtte ikke:
Hasselvika Spællstyttjlag
Hasselvika Mannskor

b) Innkalling
Innkallingen er godkjent.
c) Saksliste
Saksliste godkjent.
4.

Godkjenning av årsmelding og regnskap
a) Årsmelding
Se tidligere utsending. Årsmeldinga er godkjent.
b) Regnskap
Se tidligere utsending. Det er ikke oppgjort leie av kirke i forbindelse med
kirkekonsertene og utbetaling til teknisk arrangør. Revisorrapporten leses opp.
Regnskapet er godkjent.

5.

Godkjenning av vedtektsendringer.
Ingen forslag til vedtektsendringer.

6.

Innkomne saker til behandling
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.
Vedtak:
Leder for IFMTR møter som fast representant i styret for kulturfondet. Nestleder
i IFMTR er vara. Enstemmig vedtatt.

7.

Godkjenning av
a) Årshjul
30. juni legges inn som dato for innsending av årsmelding, referat og regnskap. I år
utsettes fristen til 1. september.
b) Budsjett 2020 og medlemskontingent (100+1,- pr. medlem)
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.
Kommentarer:
Det kan bli vanskelig å få på plass retningslinjer dette året.
Det er en fordel å få til direkte fordeling.

Vedtak:
I år tildeles 225.000,- til direkte fordeling.
8.

Vekttall for fordeling av kulturmidler
Styret har ingen forslag til endring av fordelingsnøkkel for fordeling av direkte midler til
medlemslagene.

9.

Valg
a) Leder av rådets styre, velges for 1 år.
Kristin Kårli Hjelmen (valgt for 1 år)
b) 2 medlemmer til styret (2 velges hvert 2. år)
Andrea Birgitte Rosø (1 år igjen)
Bjørge Skånøy (valgt for 1 år)
Tor Henry Pedersen (valgt for 2 år)
Lillian Nilsen (valgt for 2 år)
c) 2 varamedlemmer til styret (2 velges hvert for 1 år)
Anders Brødreskift
Stian Berget
d) 2 revisorer (2 velges for 1 år)
Aud Rokseth
Ingunn Skalmerås
e) 1 medlem til valgkomiteen (1 velges for hvert år for 3 år, fungerer som leder 3.
året)
Mona Bakøy – 1 år
Sonja Alseth – 2 år igjen
Odd Marvin Askjemshalten – 3 år
Ny leder Kristin takker for godt oppmøte! Gleder seg til å ta fatt på jobben og arbeid i
organisasjonen for medlemmene. Å jobbe på tvers. Det ser jeg frem til :)

-----------------------------

-----------------------------------

Jørgen Sannan

Anita Setter

