Møte nr.

MØTEINNKALLING
Omsorgs- og oppvekstutvalget
Omsorgs- og oppvekstutvalget avholder møtet pr tlf./epost etter avtale med leder for
omsorgs- og oppvekstutvalget.

Innkalte til møtet:
Funksjon

Navn

Leder

Vegard Loke Rønning

Nestleder

Geir Nesse

Medlem

Maria Aksberg

Medlem

Annie Rydningen

Medlem

Harald Bredesen

Forfall Møtt for

Saken som blir behandlet er untatt offentlig § 13, saken er offentlig etter saken er ferdig
behandlet.
Innspill og svar på sak bes innen torsdag 09.06.2016 klokken 15:00.
Sendes som mail til Kim Rydningen, politisk sekretær,
kim.rydningen@kvalsund.kommune.no.
Kvalsund 06.06.2016

Vegard Loke Rønning
Leder
(Sign.)

SAKSLISTE
Utvalgssakstype/nr.
19/16

16/363

Arkivsaksnr.
Tittel
Unntatt offentlig ofl §13 Ofl §13

KULTURPRIS 2016

Sak 19/16

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Omsorgs- og oppvekstutvalget
Saksbehandler:

Wivi Hansen

Arkiv: 453

Arkivsaksnr.:

16/363

Unntatt offentlig ofl §13
Ofl §13

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

19/16

06.06.2016

Omsorgs- og oppvekstutvalget

KULTURPRIS 2016

Leders innstilling:
Legges frem uten leders innstilling.

Sak 19/16

VEDLEGG:
 Mail fra Catarina Stenersen
 Statutter for kulturpris

SAKSOPPLYSNINGER:
Formålet med prisen er å hedre personer eller organisasjoner som har nedlagt et særlig stort
arbeid for kulturlivet i kommunen. Det er innkommet kun et forslag til årets kulturpris. Forslaget
kom inn 26.04. 2016. Foreningen har ikke tidligere mottatt kulturpris.

SAKSVURDERING:

Kvalsund Båtforening står for det største arrangementet (publikumsmessig) i
kommunen.
Første Dansegalla ble arrangert i 2004. Etter det har den blitt arrangert hvert år i slutten
av august og trekker 500-600 mennesker. Hvert arrangement har to orkestre og rundt 40
frivillige jobber for å få arrangementet i havn. Besøkende på dansegallaen tar med seg et
godt inntrykk av Kvalsund og de kommer tilbake år etter år fordi de føler seg så godt
mottatt av arrangørene. Dansegallaen i Kvalsund er kjent i hele Nord-Norge og folk
kommer helt fra Nordland. Båtforeningens dansegalla er derfor en god profilering for
Kvalsund.
Forslaget er relevant i forhold til Kvalsund Båtforenings mangeårige historie som
arrangør av dansefest. De gir et godt tilbud, de tar risiko og de har oppsamlet kunnskap
som arrangør av dansegallafester som totalt gir kvalitet til lokalsamfunnet i Kvalsund.
Saken vedlegges uten tilrådning.

