«f1»
«f3»
«f4»
«f5» «f6»

Saksnr.

Arkivkode

Avd/Sek/Saksb

17/2551-22

034 &20

HK/KNL/RKL

Deres ref.

Dato

07.06.2018

Møtereferat Samfunnsutvikling 06.06.2018
Prosjekt nr. - 0950
Dato for neste møte: Fredag 22. juni i Halsa. Oppstart 09.00. SWOT og andre oppgaver.
Kulturbygging:
Hvem involveres?
Kulturbygging for hvem?
Internt:
 Fagkulturer, bygge gode samarbeidsrelasjoner
 Standard for internkultur
 Trygghet – tillit og respekt
 Beskriv hvordan vi vil ha det/ Hva er drømmen
 Felles verdiplattform – hvordan skaper vi denne, hvem innvolveres i jobben
 Månedlige samlinger (sosialt)
 Fagtreff hver 14. dag
 Delta på hvarandres arrangementer
 Bruke hverandres ressurser i arangementer
 Skape aksept og forståelse for viktigheten av Samfunnsutvikling og gruppens arbeid
 Skape entusiasme og inkludering
 Medvirkning
Samfunn:
 Heimsangen (Heimfest 2020) Heim rap (No må du rappa deg Heim, ikkje at eg har noe der å
gjera)
 Arrangementer etter mal fra Indre Fosen. Ragnhild kontakter Kine i RiSSA og hører om vi kan
få tilgang på kriterier for tildeling av tilskuddsmidler. Ragnhild og Reidar lager sak til
fellesnemda.
 Lag eget Heimspel? Utfordre Andreas Ven Langø til å sette sammen et spel med medvirkning
fra alle områder.
 Heimfest 2020
 Heimstaffett. (Stasjoner der folk skaper noe) Skriver noe. Forventninger, Utopia, Positive
utsagn om Heim.
Postadresse
Trondheimsveien 1
7200 Kyrksæterøra

Besøksadresse
Trondheimsveien 1
7200 Kyrksæterøra

Telefon
72 46 00 00
Telefax:
72 46 00 01

Bankgiro
4312.07.53496
Organisasjonsnr.
940 158 893

E-post / Internett
Postmottak@hemne.kommune.no
www.hemne.kommune.no



Samarbeid rundt f.eks Flere farger

Kulturminnedagene:
 Kulturminnedagene arrangeres i Norge for 25. år på rad 8. -16. september 2018.
Temaet for årets kulturminnedager er «Typisk norsk – ikke bare norsk».












Eiendomsstruktur/eiendomsforhold og almuens og grunneiernes rettigheter og plikter i
forhold til allemansretten.
Temaet for årets kulturminnedager er «Typisk norsk – ikke bare norsk». Tematikken vil være
med på å sette søkelyset på hva som definerer den norske kulturarven. Hva er norsk og
hvordan har lokalsamfunnet påvirket og blitt påvirket i møte med verden, mellom folk og
andre kulturer. Her kan man forme et kulturminnedagsprogram rundt for eksempel handel,
matkultur, identitet, samferdsel og tradisjonshåndverk.
Matkultur/ Matbutikkene og de som lager mat. Langbord med mat, og historien rundt matens
inntog i Norge.
Utfordre bygdekvinnelagene. Lag matbord med tradisjonsmat fra alle grender. Matens
historie. Torg og langbord.
Samkvemmet med andre kulturer tilbake til vikingetid. (Gardarriket, Myklagard)
Biblioteket.
Bakedag på Vinjeøra
Utfordre Harald Lund
Grøt-koking
Vadmelsklær, klestradisjoner

Hvem kan bidra? Hemne historielag, Arbeidsgruppe for temaplan «kulturarv» (Halsa)
Send ut til alle lag og organisasjoner, lodd interssen, så ser vi hva som skjer. Tidsfrist 01. August
Forslag på dato: 08 september. Sted, Vinjeøra.
Tilskuddet fra Fellesnemda: 25 000,- skal gå til promotering og bistand til lagene så langt midlene
rekker.
Planstrategi:
Jon Ole Aspli har fått delegert planstrategiarbeidet i Halsa. Malin har diskutert mulighet for et møte,
der målet er å få en oversikt over planverk i alle tre samarbeidskommunenen.
Gruppen bør bestå av Åse Bergset, Jon Ole Aspli, plan i Halsa Trine, Reidar fra folkehelse.
Malin og Daniel fra Hemne.
Kristin Solhaug Follett? (Rådmannen i Snillfjord, Birger Helland). Malin kontakter han.
Malin kaller inn til første møte i gruppen rett etter ferien. (August)
Planlegging av møte med IKT
 Prosjektstyringsverktøy
 Speedadming og Micromark i kulturskole og bibliotek
 Resultatmålingssystem (BMS) 10. FAKTOR
 Hvilke indikatorer er nyttige.
 Intranettløsning må være mer oppdatert. Litt mer logisk og enklere i bruk. Visuelt uttrykk må
være mye bedre.
 Hjemmeside. Gjelder det samme som for intranettløsningen.
 Statistikk
 Kart (GIS)

Med vennlig hilsen
Ny kommune – Halsa, Snillfjord og Hemne

Reidar Klungervik
Enhetsleder kultur
72460295
reidar.klungervik@hemne.kommune.no
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
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Kopi til:
HK/RÅD/MSE Malin Sæther
HK/RÅD/OHU Olav Hunnes
HK/KNL/GOP Gunn-Hilde Opsal
HK/RÅD/TAA Torger Aarvaag
KOM//ERO Eva Randi Oldervik

