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Sak 1: Årsberetning og regnskap 2018
Godkjent årsmøtet 25.3.19
Sak 2: Handlingsplan gjennomgang 3-årsplan 2018-2020
Gjennomgått årsmøtet 25.3.19 (skal rev neste år)
Sak 3: Budsjett for 2019/20
Godkjent med følgende rettelser:
Komme fram at budsjettet gjelder skoleåret 2019-20
Støtte fra SNN til UNGSY inn og ut 60 000.
Sak 4: Valg styremedlemmer

Kristen E. Johannessen, leder,
Solveig Skogdal, Maren Aukland, Ine E. Jensen,
Tor Hjalmar Rubach, for kulturskolen

Valgt med akklamasjon
Sak 5: Eventuelt

Forslag til søk av midler til kulturforumet, ved Solveig.
Saken diskutert og unnspill til hvor man kan søke midler tas opp videre i styret
på første styremøte i høst-19

Hilsen styret for 2018/19:
Kristen Elise Johannesen, leder gitarorkester kelisjo@online.no
Solveig Skogdal, Storband, storbandet, UNGSY solveig.skogdal@gmail.com
Ine E. R. Jensen, dansegruppene ine.emilie@gmail.com
Maren S. Aukland, orkestrene maren.sollie.aukland@gmail.com
Kulturskolen er representert ved Tor Hjalmar Rubach, sekretær
tor.hjalmar.rubach@tromso.kommune.no Tlf 776 93303
referat/tru
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Årsberetning 2018.
Styret har hatt 3 styremøter og har fordelt midler for rundt 255 tusen kroner dette året.
Restmidler på 19 tusen er overført til budsjett 2019. Som man ser av kommentarene til
regnskapet har det ikke blitt utbetalt frifondstøtte til noen lag etter at Norsk Musikkråd tok
over tildeling av frifondmidlene. Dette gjelder både aktivitetsstøtte og prosjektstøtte. Dette
medfører også at det er blitt mindre penger til fordeling i lagene.

Året har vært preget av flere store samarbeidsprosjekter både for dansere og musikere fra
forumet, Kulturskolen og NOSO/Arktisk Filharmoni. I 2018 støttet vi vårens dansekarusell i
samarbeid med Kulturskolen og til jul ble Nøtteknekkeren satt opp i samarbeid med NOSO.
Prosjektet Tromsø Ungdomssymfoniorkester (UNGSY) er også et samarbeid mellom
kulturforumet, Kulturskolen, NOSO/Arktisk Filharmoni og Nordlysfestivalen. Her er det også
søkt støtte fra kulturforumet til SNN. Det ble innvilget et beløp på 80 tusen til dette prosjektet
som gjennomføres januar 2019. Styret er stadig på utkikk etter nye inntektskilder til forumet
og dette fondet har vist seg å støtte lokalt kulturinitiativ.
Det er viktig å merke seg for lagene i kulturforumet at man kan søke midler fra dette fondet
ved å bruke kulturforumet som er en frivillighetsregisteret i Brønnøysund. I dette prosjektet
får vi også profilert oss gjennom samarbeidspartneren Nordlysfestivalen som hjelper til med
konsertlokaler og PR ikke minst. NOSO og Kulturskolen er viktige partnere for å oppnå et
kunstnerisk resultat av høy kvalitet og våre medlemmer får viktig erfaring i samarbeid med
profesjonelle krefter. Også danserne har fått midler gjennom SNN fondet til fellesprosjekter
med Kulturskolen og NOSO/Arktisk Filharmoni.
Støtte gitt i 2018 for prosjekter:
Cygnets har fått støtte til kostymer, hodepynt og sko for Nøtteknekkeren som ble satt opp
desember 2018 sammen med NOSO/Arktisk Filharmoni og vårens dansekarusell Løvenes
konge har fått støtte fra gruppene Jazz it up! og Trykk. 20 tusen
Musikalgruppen TroKulMus har fått støtte til kostymer og kurs som gjennomføres våren
2019. 25 tusen
Tromsø Ungdomsstorband har fått støtte til innkjøp av flygelhorn, trompetmuter og
notestativer (5 stk) . 46,5 tusen
UNGSY prosjektet som går under Nordlysfestivalen 2019 er støttet med lønn til instruktører
og musikere. 30 tusen
Lagene Flame Weels og O`Boy band har fått støtte til PC lisenser og lydkort. 30 tusen
Fire Sticks og Arctic Percussion har fått midler til digitalt trommesett og div stativer og noter
og Xylofon. 42 tusen
Gitarorkesteret har fått midler til instrumenter og strenger og annet utstyr. 15 tusen
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Vi har valg å beholde de lagene som var innmeldt i kulturforumet da støtten fra
frifondmidlene stoppet opp og har ikke tatt inn nye lag i kulturforumet siden. På denne måten
så er det disse lagene som har kontroll over midlene i kulturforumet.
Lagene slår seg sammen om å kjøpe utstyr som er litt dyrere enn hvert enkelt lag kan ha råd
til. I år har vi fått innkjøpt saksofoner, slagverkutstyr og trompeter og en del lydutstyr.
Dansegruppene og musikalgruppen er støttet med kostymer, og annet utstyr gjennom disse to
postene felles utstyr og instrument innkjøp. I tillegg har lagene kjøpt div utstyr for egne
midler.

Kommentarer til regnskapet 2018:
Etter at Musikk i Skolen ikke fordeler frifondmidler har både kulturforumet og det enkelte
lagets inntekter droppet ned mot null. Kulturforumet har nå bare sporadiske inntekter og
tippemidler som frivillig organisasjon. Det har imidlertid vist seg at SNN fondet som
administreres av SparebankEN gir støtte til frivillige organisasjoner og flere av lagene har
søkt midler gjennom dette fondet og fått støtte til sine prosjekter. I år har vi fått midler til
UNGSY prosjektet.
Kulturforumet har utestående 255 tusen kr til Kulturskolen som hvis det må tilbakebetales får
innvirkning på 2018 regnskapet Det er tatt hensyn til dette i forslag til budsjett for 2019.

Vedtatt årsmøtet 25.3.2019.
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Tromsø Kulturskoles Kulturforum Handlingsplan 2018 – 20

Tromsø Kulturskoles Kulturforum (TKK) skal arbeide for å få flere frie grupper med i forumets
arbeid; herunder også grupper som representerer mangfoldet i det lokale kulturlivet. Styret
jobber mot kulturskolens lærere for å oppfordre til opprettelse av nye grupper som kan melde
seg inn i forumet. Fordypningelevene ved Kulturskolen danner kammergrupper og her ser vi
rekrutteringsgrunnlag til flere lag i forumet. Man trenger bare å være 3 for å bli definert som
gruppe og da blir man også stønadsberettiget. Grupper med 3-4 medlemmer får halv støtte.
TKK skal arrangere minst to konserter / forestillinger kulturbegivenhet med egne lokale
medlemmer og andre utenforstående samarbeidspartnere. Her må samhandling vektlegges.
Det legges også opp til at det i denne forbindelse også gjøres noe sosialt slik at lagene blir
kjent med hverandre. Det er viktig av kulturforumet skaper en sosial arena som gjør at det blir
lett for barn og unge å bli med i og bli kjent med hverandre og bygge opp et godt miljø.
Kulturforumet vil jobbe for å være inkluderende for alle som ønsker å ta del i arbeidet på
kulturarenaen vår. Vi gjør mange samarbeidsprosjekter med andre lag og foreninger i Tromsø
og støtter også økonomisk flere og flere prosjekter som utvikler og støtter opp om
medlemmene sine aktiviteter. Vi forsøker å utvide samarbeidet med bl.a. NOSO hvor
medlemmene møter profesjonelle aktører og andre prosjekter hvor vi henter inn instruktører,
dansere og musikere som løfter lagene våre. Gjerne fra andre steder når det er mulig.
TKK skal koordinere innkjøp til felles beste for forumets medlemmer, slik at forumets/lagenes
midler blir nyttet best mulig. Midlene skal benyttes til musikk og danse aktiviteter. I tillegg til
instrumenter og danseutstyr kan dette eksempelvis være lys, lyd, kostymer og andre
rekvisitter som støtter opp om musikk- og danseaktivitetene.
Instrumenter som lagene eier kan benyttes av kulturskolen i bytte mot at kulturskolen stiller
sine instrumenter/utsyr/rom til disposisjon for TKK`s lag. Vi forsøker å få inn rom som kan
brukes fast av lagene til faste tider.
Lagene og spesielt nye lag må melde fra til Kulturforumet at de har meldt seg inn. De må også
huske å velge Tromsø Kulturskoles Kulturforum når de melder seg inn på nettet. Det er
ingen fra MiS sentralt som gjør dette til det lokale kulturforumet.
Informasjon om TKK.. Vi har fått opprettet en side på den nye hjemmesiden til kulturskolen
www.kulturskolentromso.no . Siden heter Tromsø Kulturskoles Kulturforum og du finner siden
ved å trykke på «om kulturskolen» fra førstesiden. Siden må utvikles i denne perioden.
T. K. Kulturforumet er meldt inn i frivillighetsregisteret. Det betyr at man som tipper
kan melde fra at man vil at en viss % av overskuddet av spillemidlene kan gå
direkte inn til vårt kulturforum. Vi må sørge for å spre informasjon om dette til byens
befolkning. Tromsø Kulturskoles Kulturforumet har org nr 991944362
Aktivitetsgruppene kan benytte seg av kulturforumets konto hvis de ikke har konto selv. Her
lages et underregnskap for hvert lag og derfor er det ekstra viktig at hvert lag har oppgitt en
kontaktperson til stryringsgruppa for TKK.
Tromsø 29.01.18. Tor Hjalmar Rubach, sekretær
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1. Budsjettforslag 2019 Tromsø Kulturskoles Kulturforum for skoleåret 2019-20
Aktivitet
Disp midler fra forumets konto.
Innkommende grunnstøtte 2017
fra det enkelte lag til Tkk (24 lag)
Medlemskontigent MiS 2019
kulturforumet
Norsk tipping
Kulturskolen utlegg for lagene
Skoleåret 2018-19 ikke refundert
Støtte UNGSY SNN fondet
Renter 2018
Kurs/Instruksjon
Innkjøp instrumenter/utstyr
Noter/materiell
Utlegg konserter/frakt
Støtte til Kulturforumet MIS
Til disposisjon / synliggjøring
Sum

Inntekter
2019
445845,28

Utgifter

2019

0
890

6.000

255.000

60 000
1000

60.000
15.000
80.000
10.000
10.000

0

6.000
436.890

512845,28

75955,28

Cygnets
+Trykk

sponsormidler

-21.000

Til disposisjon 2020
Restmidler
Merknad fra årsmøtet
Skal føres inn ungsy tilskudd fra snn/ ok ført inn
For å få med at budsjettet gjelder for skoleåret 2019 2020/ ok ført inn

Vedtatt årsmøtet 25.3.19
Tromsø 29-1-2018
For styret
_____________________________
Tor Hjalmar Rubach, sekretær

55955,28

