Møteprotokoll

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Utvalg kultur, idrett og frivillighet
Teams, Teams
04.02.2021
09:00 – 12:30

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Bjørn Arne Hosen
Leder
Håkan Berdahl
Nestleder
Thore Erling Pettersen
Medlem
Eirik Lothe
Medlem
Berit Gundersen
Medlem

Representerer
AP
H
V
SP
SP

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon

Representerer

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for

Representerer

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Jan Ove Berdahl
Sektorsjef for kultur, idrett og frivillighet
Nina Knutsen
Sekretær
Merknader:
Ingen merknader til innkalling

Saksnr

Innhold

Lukket

Referatsaker
RS 1/21

Møteprotokoll - KIF 01.12.20

RS 2/21

Salgsbevillingskontroll Åfjord - 20.11.20

RS 3/21

Skjenkebevillingskontroll & Veiledning / kontroll på
smittevern etter gjeldende smittevernregler 01.12.20

RS 4/21

Klage på vedtak - Overtakelse av eierskap til
anlegg ved Jettegryte i Hofstaddalen
Saker til behandling

PS 1/21

Møteplan for utvalg kultur, idrett- og frivillighet

PS 2/21

Søknad om støtte til drift av mobil utstyrssentral

PS 3/21

Kulturprisen 2020

PS 4/21

Frivilligprisen 2020

Drøftingssak:
Det er kommet inn en forespørsel fra Roan Idrettslag som ønsker at skianlegget i Roan
skal bli med i ordningen «Skisporet.no». Dette blir behandlet og innvilget administrativt
og utvalget tar dette til etterretning.
Informasjonssak:
Presentasjon Stall Austeri /Camp Elveng:
Camp Elveng v/ Rolf Holmen, Linda Tunc og May Helen Erdal presenterte prosjektet.
Utvalget tok presentasjonen til orientering, og ber sektorsjefen fremme en sak på dette
til neste utvalgsmøte.
Klage på vedtak om jettegryta
Sektorsjef informerte om klagen som er innkommet på PS 48/20.
Utvalget tok informasjonen til orientering og ønsker befaring ved neste utvalgsmøte.
Modernisering av fyrlykter
Sektorsjef orienterte om at Kystverket er i en prosess der de legger ned flere fyrlykter langs
kysten, og i den forbindelse har henvendt seg til Åfjord kommune om det er interesse for å
overta lykta på Stokken /Stokkneset.

Bjørn Arne Hosen
Leder

Referatsaker
RS 1/21 Møteprotokoll - KIF 01.12.20
RS 2/21 Salgsbevillingskontroll Åfjord - 20.11.20
RS 3/21 Skjenkebevillingskontroll & Veiledning / kontroll på smittevern etter
gjeldende smittevernregler - 01.12.20
RS 4/21 Klage på vedtak - Overtakelse av eierskap til anlegg ved Jettegryte i
Hofstaddalen

Saker til behandling
PS 1/21 Møteplan for utvalg kultur, idrett- og frivillighet
Rådmannens innstilling
Utvalg for kultur idrett- og frivillighet vedtar følgende møteplan for 2021 med møtestart kl. 09.00.
- 04.02.21
- 11.03.21
- 15.04.21
- 06.05.21
- 10.06.21
- 02.09.21
- 07.10.21
- 11.11.21
Saksprotokoll i Utvalg kultur, idrett og frivillighet - 04.01.2021
Behandling:
Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Utvalg for kultur idrett- og frivillighet vedtar følgende møteplan for 2021 med møtestart kl. 09.00.
- 04.02.21
- 11.03.21
- 15.04.21
- 06.05.21
- 10.06.21
- 02.09.21
- 07.10.21
- 11.11.21

PS 2/21 Søknad om støtte til drift av mobil utstyrssentral
Rådmannens innstilling
Utvalg for kultur idrett- og frivillighet vedtar å støtte Roan frivilligsentral med 50% av søkte
beløp. Tilskuddet på 31.000,- er et engangsbeløp.
Tilskuddet skal brukes til å dekke driftskostnader knyttet til utstyrssentralen. Tiltaket finansieres
over kulturbudsjettet ansvar 500.
Resterende beløp finansieres av Roan frivilligsentral, eller ved hjelp av andre
samarbeidspartnere eller tilskuddsordninger.

Saksprotokoll i Utvalg kultur, idrett og frivillighet - 04.01.2021
Behandling:
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt
Vedtak:
Utvalg for kultur idrett- og frivillighet vedtar å støtte Roan frivilligsentral med 50% av søkte
beløp. Tilskuddet på 31.000,- er et engangsbeløp.
Tilskuddet skal brukes til å dekke driftskostnader knyttet til utstyrssentralen. Tiltaket finansieres
over kulturbudsjettet ansvar 500.
Resterende beløp finansieres av Roan frivilligsentral, eller ved hjelp av andre
samarbeidspartnere eller tilskuddsordninger.

PS 3/21 Kulturprisen 2020
Rådmannens innstilling
Saken legges fram til drøfting uten innstilling
Saksprotokoll i Utvalg kultur, idrett og frivillighet - 04.01.2021
Behandling:
Habilitetsspørsmål fremmet av Eirik Lothe som ble erklært habil til behandling av saken.

Omforent utsettelsesforslag ble fremmet:
Utvalget ønsker å utsette saken til neste utvalgsmøte, dette med bakgrunn i at utvalget
ønsker bedre begrunnelse for de ulike nominasjonene.
Votering:
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt
Vedtak:
Saken er utsatt til neste utvalgsmøte.

PS 4/21 Frivilligprisen 2020
Rådmannens innstilling
Saken legges frem til drøfting uten innstilling.
Saksprotokoll i Utvalg kultur, idrett og frivillighet - 04.01.2021
Behandling:
Votering:
Vedtak:
Saken offentligjøres etter utdeling.

