
  

PROTOKOLL 

 
Styremøte 03/2021 

 

Dato og tid : ons 24.03.2021, 15.15 - 17.00 Sted: Teams   Ant sider: 6 

 

Vedlegg til innkallingen 
- Møteprotokoll 02/21  
- Årsmelding 2020 
- Regnskap og balanse med noter 2020   
- Områdeplan for Oppdalsmuseet 
- Prosjektbeskrivelse Jernbanehuset 
- Tilstandsrapport, jernbanebrakka 
- Bilder, jernbanebrakka 
- Handlingsprogrammet 2022-2025 – Beskrivelse av nye tiltak, OKH 2021 
- Regnskapsrapport pr 28. februar 
 

 

Navn Funksjon Initialer Innkalles Tilstede 
Referatet 
sendes til 

Geir Arild Espnes Styreleder GAE X X X 

Knut Sneve Styremedlem KS X X X 

Gerd Myran Staverløkk Styremedlem GMS X X X 

Jan Bjørkås Styremedlem JB X X X 

Guri Hokseng Styremedlem (ansattes repr) GH X X X 

Martine Hårstad 1. varamedlem MH   X 

Arnt Gulaker  2. varamedlem AG   X 

Ingrid Mellem 3. varamedlem IM   X 

Heidi Pawlik Carlson Varamedlem (ansattes repr) HPC   X 

Inge Lauritzen Daglig leder IL X X X 

 
 

Sak 
 

Til behandling Ansvar 

 
22/21 

 
Innspill til handlingsprogram 
 
Til Oppdal kommunes handlingsprogram for 2022-2025 må vi spille inn 
forslag fra kulturhuset. I 2018 fikk vi gjennomslag på den saken vi satte på 
andreprioritering; økt ramme til ungdomsklubben. I 2019 fikk vi først tilsagn 
om en økt ramme på kr 600.000 til kulturskolen. Ved budsjettbehandlingen 
i desember ble dette trukket. I koronaåret 2020 ble det ingen midler til oss. 
 
Vi har lagt opp til å kunne finansiere flere av de mindre investeringene over 
drift. Det som vi trenger eksterne midler på, og da snakker vi først og fremst 
om Oppdal kommune, er løftene for å få på plass nytt digitalt kinoutstyr i 
begge saler, nytt lærerrom, administrasjon og billedfagsrom samt innkjøp 

 



 

2 Styremøte 24. mars 2021, Speilsalen, Oppdal kulturhus 

av taklamper til Storsal og kino. Se nærmere beskrivelse i vedlegget. 
 
Styret bør ta stilling til om vi skal fremme alle tre sakene til HP samt om det 
er framgangsmåter vi bør vurdere for å få gjennomslag og være blant de 
prioriterte tiltakene neste år. 
 
Forslag til vedtak: 

Styret fremmer forslag til følgende prioritering til innspill til handlings-
programmet for 2022-25; 

1. Nytt digitalt kino utstyr i begge saler 
2. Nytt lærerrom og administrasjon samt nytt rom billedfag  

                           
Vedtak: 

Styret fremmer forslag til følgende til innspill til handlingsprogrammet 
for 2022-25 i prioritert rekkefølge; 
1. Investering i nytt digitalt kino utstyr i begge saler 
2. Investering i nytt lærerrom og administrasjon samt nytt rom 

billedfag  
3. Økt ramme til tiltak og investeringer på Oppdalsmuseet 
4. Økt ramme til økt aktivitet på kulturskolen 

 
 


