
 
 
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 

Utvalg: Utvalg for Kultur, idrett og frivillighet 
Møtested: Bakeriet, Åfjord 
Dato: 10.06.2021 
Tid: 09:00 – 14:00 

 
Faste medlemmer som møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Bjørn Arne Hosen Leder AP 
Håkan Berdahl Nestleder H 
Eirik Lothe Medlem SP 

 
Faste medlemmer som ikke møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Berit Gundersen MEDL SP 
Thore Erling Pettersen MEDL V 

 
Varamedlemmer som møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Ingrid Gauslaa Hårstad Thore Erling Pettersen V 
Roar Grøtting Berit Gundersen SP 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Jan Ove Berdahl 
Nina Knutsen 

Sektorsjef for Kultur, idrett og frivillighet 
Sekretær 

 
 

Merknader: 
 
Ingen merknader til innkalling  
 
  



 
Saksnr Innhold Lukket 
 Referatsaker  

RS 8/21 Møteprotokoll - KIF 06.05.21  

RS 9/21 Godkjenning av ny styrer og stedfortreder i 
eksisterende bevilling - Hos oss catering & 
selskapsmat AS 

 

 Saker til behandling  

PS 10/21 Søknad om tilskudd til gjennomføring av 
fiskefestivalen 2021 

 

PS 11/21 Ivaretakelse av veggmalerier i Åfjord rådhus  
 
 
Drøftingssaker:  
 
Søknad om tilskudd av kulturmidler - Tove Olsen  
Utvalget avslår søknad med bakgrunn i at søknaden og produktet ikke fyller kriteriene til 
kommunale kulturmidler. 
  
Budsjett Åfjord Pride  
Utvalget ba i forrige møte om å få tilsendt budsjettet og plan for gjennomføring mtp. smittevern.    
De har søkt om tilskudd på kr. 100.000, -  
  
Forslag fra Ingrid Gauslaa Hårstad: 
Utvalget ønsker å komme med et tilskudd på 25.000, -, samt en underskuddsgaranti på inntil kr. 
50.000. 
  
Forslaget fremmet av Ingrid ble enstemmig vedtatt.  
  
Søknad fra Færingen Kro og Pub vedrørende utekonsert 31 juli.  
Færingen Kro og Pub søker om tilskudd på kr. 23.000, - for å gjennomføre en utekonsert den 
31. juli.  
  
Forslag fremmet av Håkan Berdahl:  
Utvalget innvilger et tilskudd på kr. 20.000, - til formål leie av scene.  
  
Forslaget ble enstemmig vedtatt.  
  
Informasjonsaker:  
 
Trappeanlegg - Jettegryta  
Utvalget ber sektorsjef om å fortsette dialog med forskjellige organisasjoner for å finne noen 
med interesse å overta drift av trappeanlegget mot en kompensasjon fra Åfjord kommune. 
  
Avlysning Åfjordsdagan 2021 
Sektorsjef informerte om at Åfjordsdagene 2021 blir avlyst, og derfor trekker de søknaden sin 
om tilskudd.  
 
Bruk av kulturmidler 
Utvalgsleder og sektorsjef orienterte om tilbakemeldingen fra formannskapet.  
  
Utvalget utfordrer sektorsjef om å få til et notat om prinsipper/retningslinjer på bruk av 
kulturmillionen.  



  
Folkemøte vedrørende Utrotunet 
Utvalget er enige om at det vil være smart å utsette folkemøtet til etter sommeren på grunn av 
Covid-19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bjørn Hosen 
Leder  
  



Referatsaker 
RS 8/21 Møteprotokoll - KIF 06.05.21 
RS 9/21 Godkjenning av ny styrer og stedfortreder i eksisterende bevilling - Hos 
oss catering & selskapsmat AS 
  



Saker til behandling 
PS 10/21 Søknad om tilskudd til gjennomføring av fiskefestivalen 2021 
 
Rådmannens innstilling 
Utvalg for kultur, idrett- og frivillighet avslår søknaden fra Fiskefestivalen på Bessaker. 
Utvalget viser til regjeringens tiltakspakker, og oppfordrer festivalen til å søke nasjonale 
kompensasjonsordninger via lotteri- og stiftelsestilsynet. 
 
Saksprotokoll i Utvalg kultur, idrett og frivillighet - 10.06.2021  
Behandling: 
 
Omforent tilleggsforslag ble fremmet:  
Tillegg til vedtak 
Sektorsjef kontakter arrangør om mer detaljer om scenebygg i forbindelse med arr der Statsråd 
Lehmkuhl og NRK  besøker Bessaker 22.juli. 
 
 
Votering: 
 
Rådmannens innstilling med omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Utvalg for kultur, idrett- og frivillighet avslår søknaden fra Fiskefestivalen på Bessaker. 
Utvalget viser til regjeringens tiltakspakker, og oppfordrer festivalen til å søke nasjonale 
kompensasjonsordninger via lotteri- og stiftelsestilsynet. 
 
 
Sektorsjef kontakter arrangør om mer detaljer om scenebygg i forbindelse med arr der Statsråd 
Lehmkuhl og NRK  besøker Bessaker 22.juli. 
 
 
 

PS 11/21 Ivaretakelse av veggmalerier i Åfjord rådhus 
Rådmannens innstilling 
Høyoppløste foto bidrar til at Sandøymaleriene er godt dokumentert, og kan gjenskapes 
på ulike underlag og flater. Utvalget foreslår at det heller avsettes midler som kan 
brukes til kunst- og utsmykning i og utenfor nye kommunale bygg.  
 
 
Saksprotokoll i Utvalg kultur, idrett og frivillighet - 10.06.2021  
Behandling: 
 
Forslag til vedtak fremmet av Bjørn Hosen (Ap):  
Utvalget ønsker å få bedre oversikt over kostnader av å bevare maleriene slik de står, og 
kostnader ved drift i ettertid,   
 
Utvalget ber sektorsjef om å gå i dialog med NIKU om prosjektering av prosjektet, samt en 
uttalelse fra en byggingeniør vedrørende kostnader.  
  
  



 
Votering: 
Forslaget fremmet av Bjørn Hosen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Utvalget ønsker å få bedre oversikt over kostnader av å bevare maleriene slik de står, og 
kostnader ved drift i ettertid,   
 
Utvalget ber sektorsjef om å gå i dialog med NIKU om prosjektering av prosjektet, samt en 
uttalelse fra en byggingeniør vedrørende kostnader.  
 
 
 
 


