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Styrets beretning 2021
Årsmøte
Årsmøte ble holdt 18.03.2021

Styret 2021-2022
Styreleder
Nesteleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem/kasserer
1. Vara
2. Vara
Valgkomite
Revisor

Svein Tollefsen
Jostein Johansen
Bjarte Lending
Trond Bøe
Berit Lyslo
Eva Skarung
Åge Østrem
Steinar Eielsen
Per Sigmund Rettedal
Tore Koppang
Bodvild Solheim

Gjenvalgt som styreleder (1år)
Valgt som nestleder (2år)
Fortsetter på år 2
Valgt som styremedlem (2 år)
Fortsetter på år 2
1 år
1 år (trakk seg august 2021)
1 år
1 år
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Møter 2021
Styremøter
14.01.21
18.02.21
13.04.21
10.05.21
08.06.21
15.06.21 (ekstramøte)
17.08.21
14.09.21
19.10.21
09.11.21

LOK Mr møte (lokalt
musikkrådsarbeid)
§
§
§
§
§
§
§

23.03.21 – Møte (nett)
21.04.21 – Møte (nett)
19.05.21 – Møte (nett)
21.06.21 – Møte (nett)
10.08.21 – Møte (nett)
21.08.21 – Møte (nett)
16.08-17.08.21 - Konferanse på Lillestrøm

Årsmøte
18.03.21 – Årsmøte SMR

Andre møter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

09.03.21 - Møte kultursjef angående Trones skole
09.03.21 – Møte med kultursjef og Sandnes eiendom angående Trones skole
25.03.21 – Møte med kommunens tilskuddsgruppe
13.04.21 – Møte med kommunens tilskuddsgruppe
13.04.21 – Møte 17.mai komite
15.04.21 – Leder møte – Rogaland musikkråd
30.04.21 – Møte 17. mai komite
04.06.21 – Møte med Sandnes sentrum og Arrangementsrådgiver (Konsertserien i Lanternen)
04.06.21 – Møte konsertserien med arrangementsrådgvier, daglig leder Sandnes sentrum og Nina
Othilie
10.08.21 – Møte med Sandnes sentrum (Vinterland)
31.08.21 – Møte med kommunens tilskuddsgruppe
14.09.21 – Møte med Kultursjef
16.09.21 – Møte med Sandnes sentrum (Vinterland)
28.09.21 – Møte med arrangementsrådgiver angående Ruten rocks
29.09.21 – Møte med kommunen og andre kulturaktører angående Frivillighetens år
06.10.21 – Møte med Annelin Tangen og Arne B. Espedal
02.11.21 – Møte med kommunens tilskuddsgruppe
24.11.21 – Møte med kultursjef
06.12.21 – Møte med kultursjef
07.12.21 – Møte med 17. mai komiteen
08.12.21 – Møte med arbeidsgruppen for Frivillighetens år
27.12.21 – Møte med kultursjef

17. mai komite
•

Diverse møter med 17. mai-komiteen. Styreleder valgt som representant for musikkrådet.
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Innspill til kommune og Sandnes eiendom:
Høringsinnspill til utlånsreglementet
•
•

Musikkrådet gav innspill til kommunens utlånsreglement for kommunale lokaler og anlegg.
Det ble gitt innspill om varslingsfrist for når kommunen må bruke de leide lokalene for å
skape forutsigbarhet for lagene.

Høringsinnspill til økonomiplanen 2022-2025
•

•

Musikkrådet sendte inn innspill til økonomiplanen til politikere og kommunal
administrasjon. Innspillene dreide seg generelt om 4 punkter:
o Ønske om flere tilrettelagte lokaler for musikk i Sandnes
§ Bevilge nok midler til å tilrettelegge når det først bygges nytt
o Økning av driftstilskudd for barn og unge
o Økning av kommunens tilskuddsordning «tilskudd til kulturarrangementer»
o Styrking av Sandnes kulturskole
Styreleder representerte også musikkrådet på fysisk møte med leder for utvalg for kultur,
næring og innovasjon (Annelin Tangen og Arne B. Espedal, AP) og hadde også kontakt med
andre politiske partier gjennom email og telefon.

Innspill til Kulturarenaplanen
•
•

På grunn av lav bemanning i kulturseksjonen i kommunen så har arbeidet med rullering av
ny kulturarenaplan stått på vent. Musikkrådet har allikevel sendt inn sine innspill på vegne
av det frivillige kulturlivet.
Musikkrådet hjalp i desember med å komme i gang med arbeid av kulturplan i samarbeid
med kultursjef. Musikkrådet sendte inn oppdateringer fra punkter i kulturarenaplane 2020.

Høringsinnspill til skolebehovsplanen
•

Musikkrådet sendte ut innspill om at det må bygges musikkrom som er tilrettelagt for
musikkundervisning. Et vanlig klasserom er ikke et musikkrom.
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Saker:
1. - Trones skole
•

•
•

Musikkrådet har jobbet kontinuerlig i forbindelse med planlegging av ny sentrumsskole på
Trones. Det ble først sendt inn en rapport om behovet til det frivillige musikklivet i forbindelse
med området sentrum/Trones. Det ble gjennomført en enkel kartlegging av musikklagene i
sentrum sitt ønske om nytt tilrettelagt øvingslokale på ny skole på Trones. Musikkrådet fikk
hjelp av Asker kulturråd, Rogaland musikkråd og Innlandet musikkråd i utforming av rapport og
innspill til rombehov og kravspesifikasjoner.
Videre har samarbeidet med kultursjef og gitt innspill til kultursjefens møter med Sandnes
eiendom.
Musikkrådet er i dialog med kommunen og Sandnes eiendom i hvordan tilrettelagte øvingsrom
for korps og kor best mulig kan bygges

2. - Sandved skole
•

•

•

I forbindelse med utbyggingen av Sandved skole ble det høsten 2020 gitt innspill til at behovet
for korpset ikke er blitt ivaretatt. Det ble diskutert andre løsninger enn musikkrommet og aulaen
som ble prosjektert og gymsalen ble et alternativ. Det ble gjennomført akustikkmåling av lokalet
i desember av Rogaland musikkråd.
Ordfører vedtok følgende 06.09.21:
o Kostnadsoverslag 2 (K2) for prosjekt 5631301 (3003700) - Sandved skole, utvidelse til
B28 på 175 MNOK, tas til orientering.
o Løsning med akustiske tiltak for bruk av eksisterende gymsal til øvingslokale for
korpsmusikk tas til orientering.
o Byggearbeidene igangsettes snarest mulig med fremdriftsplan for ferdigstilling av
prosjektet til skolestart 2023.
Musikkrådet følger prosessen videre.

3. - Konsertserien 2021
•
•
•

Musikkrådet arrangerte i samarbeid med Sandnes sentrum en ny konsertserie i Lanternen
sommeren 2021 fra 03. juli til 02. oktober
17 deltakere deltok med honorar og 5 ensembler ønsket å delta uten
Konsertserien ble vellykket med unntak av en konsert som ble kansellert som følge av
pandemien.

4. - Akustikkmåling av gymsal på Austrått skole
•
•
•
•

Musikkrådet hadde prøvd med tidligere anledning å forbedre forholdene på Austrått skole. Det
var den gang lite respons fra korpset. I 2021 satte vi gang på ny på eget initiativ.
Musikkrådet søkte kommunen om midler til akustikkmåling og vurdering av tiltak og fikk
tilslag.
Det ble utført ny akustikkmåling av RMR 28.04.21 og vurdering av tiltak den 09.06.21
Dette er meldt videre til kommunen som skal forsøke å sette av penger til tiltak. Saken pågår
enda.

5. - 17. mai komite
•

Musikkrådet deltok med planlegging av 17. mai programmet. Oppgavene til musikkrådet var
stort sett å kartlegge hvilken aktivitet kor og korps hadde på dagen og sørge for at alle eldrehjem
fikk musikk.
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•

Musikkrådet deltok også med representant i 17. mai-komiteen som var involvert i planleggingen
av diverse kulturarrangement i byen, planla og ledet gjennomføring av Lutsi-arrangementet på
Riska.

6. - Fordeling av skjønnsmidler
•

Musikkrådet hjalp kommunen med fordeling av skjønnsmidler i forbindelse med driftstilskudd
for barn og unge

7. - Nomineringer
•
•

Musikkrådet leverte inn nominering til kommunens kulturpris, integreringspris og
frivillighetspris 2021.
Musikkrådets nominasjon til kulturprisen ble tildelt prisen (Arild Mjaaland)

8. – Arbeid med lokaler til musikk i skoler
•

•

Musikkrådet har bistått kultursjef i arbeid med skoler og lokaler for musikkundervisning og
utøvelse.
o Det har blitt arbeid med lokaler i følgende skoler:
§ Bogafjell skole, Trones skole, Austrått skole og Sandved skole.
Musikkrådet har bistått kulturadministrasjonen på flere områder
o Arbeidet for å få implementert kravspesifikasjoner for et musikkrom tilrettelagt for
musikkundervisning og aktiviteter inn i areal og funksjonsprogrammet til
skolebehovsplanen. Musikkrådet har i samarbeid med Norsk musikkråd og akustiker
laget et forslag til kravspesifikasjoner som kultursjef har tatt med videre til
skolebehovsplanen. Dette er et pågående arbeid.
o Bistått kultursjef med kravspesifikasjoner og kommentarer til referater/spørsmål i
forhold til møter med Sandnes eiendom og andre relevante om musikklokaler i nye
kommunale byggeprosjekter (Trones skole)

9. - Vinterkonsertserien
•

•
•

I samarbeid med Sandnes sentrum søkte musikkrådet kommunen for 730 000 kr til musikk og
underholdning under vinterland-arrangementet. Musikkrådet fikk tilslag på 600 000 kr hvor
230 000 kr skulle gå til honorar av musikalske innslag. 370 000 kr gikk til Klippen lydsystemer
til scene, lydutstyr, lys og tekniker.
Det ble satt opp 23 konserter, totalt 26 frivillige lag og foreninger.
Frivillige organisasjoner fikk første rett til å delta

10. - Frivillighetens år
•

Musikkrådet har vært involvert i en arbeidsgruppe bestående av representanter fra de ulike
rådene i Sandnes og kulturavdelingen i kommunen.

11. - Desentralisering av kulturskolen
•

Det har vært et ønske fra noen skolekorps om desentralisering av Sandnes kulturskole. Innspill
ble også samlet sammen i 2019 og videreformidlet til kulturskolerektor. Det er ikke ønskelig av
kulturskolen at musikkrådet blander seg opp i driften av kulturskolen. Musikkrådet har derfor
ikke gjort annet enn å nok en gang videreformidle korpsenes ønske til kulturskolerektor.
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12. – Ny julevideo til eldrehjemmene
•

Det ble på ny sendt ut videoer av frivillige lag og foreninger til eldrehjemmene i 2021. Her ble
kun de innslagene fra i fjor med best lydkvalitet sendt.

13. – Undersøkelse Covid19
•
•

Det ble utført en kort undersøkelse i forbindelse med pandemien.
Resultatet viste at det ikke var noen store grunner til bekymring for det frivillige musikklivet i
Sandnes og at det stort sett har godt fint (selv om det har vært krevende) for lagene.

14. – Diverse dokumenter
•
•

Tilskudd:
o Dokument over regionale og nasjonale tilskudd er oppdatert og sendt ut til medlemmer
Lokaler
o Det er opprettet en oversikt over alle konsertlokaler i Sandnes som leies ut.
o Det er blitt laget en prioriteringsplan for arbeid med lokaler

15. – Arbeidsgruppe for lokale musikkråd
•

•
•
•

Sandnes musikkråd har deltatt i en nasjonal arbeidsgruppe for lokale musikkråd. Daglig leder i
Sandnes musikkråd har vært representant for lokale musikkråd i gruppen (en representant fra
nasjonalt nivå regionalt og lokalt.
Gruppen har møttes på nettmøter og en gang fysisk i Oslo
Gruppen har arrangert nettmøter for andre lokale musikkråd
Gruppen har startet arbeidet om kurs om lokaler for lokale musikkråd

16. – Bistå kommunen med ny kulturarenaplan
•
•

På grunn av redusert kapasitet i kulturadministrasjonen (kutt i stillinger) så er det ikke blitt laget
en ny rullering av kulturarenaplanen i 2021
Musikkrådet bistod derfor i arbeidet med å få i gang en ny rullering i desember 2021.

17. – Startet arbeid av ny veileder for kulturbygg
•

Musikkrådet hjelper kommunen med å få på plass en egen veileder for kulturbygg.
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Lok-Mr-gruppe
Daglig leder i musikkrådet var medlem i nasjonal gruppe for lokalt musikkrådsarbeid. Gruppen bestod av
et ledd på nasjonalt nivå, fylkesnivå og lokalt nivå. Sandnes musikkråd representerte det lokale leddet.
Det ble holdt flere nettkurs for andre lokale musikkråd. Sandnes musikkråd representerte seg selv både
som ordstyrer og foredragsholder på disse møtene.

Medlemmer
Sandnes musikkråd mistet i 2021 ett medlem. Musikkrådet har hatt totalt 49 medlemmer.

Medlemskontakt
På grunn av Pandemien har ikke musikkrådet møtt medlemmene fysisk på møter eller invitert til egne
fysiske møter. All kontakt med medlemmer har vært gjennom telefon og email. I tillegg oppdateres
Facebook og hjemmeside med informasjon og nyheter.

Befaringer
Deltok på RMR sin akustikkmåling 28.04.21 – Austrått skole

Økonomi
Musikkrådets økonomi har vært god og bærekraftig. Se regnskap for flere detaljer.

Resultat økonomiplanen 2022-2025:
Tilskuddsordningene i økonomiplanen har i lang tid sunket som følge av inflasjon i markedet og
manglende økninger. Musikkrådet fokuserte på dette og ga innspill på at iallfall flere
tilskuddsposter burde økes i henhold til inflasjon.
Resultat av våre innspill til økonomiplanen:
o
o

Driftstilskudd til lag og foreninger – økning 50 000 kr
Tilskudd til kulturtiltak – økning 40 000 kr

Strategi og handlingsplan 2021
•

Se vedlegg
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