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Asker, 4. mars 2019 

 
 
 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2019 I ASKER KULTURRÅD 
 
Tirsdag 12. mars kl. 19.30 på Hasselbakken, Askerveien 47 – 1. etasje.  
 
Før årsmøtet starter holder Jan Wanggaard et foredrag om polarskuta Maud. 
 
Dagsorden:       
 
1. Godkjenning av innkallingen 
2. Valg av møteleder og referent samt 1 person til å underskrive protokollen 
3. Årsmelding 2018 
4. Regnskap 2018 
5. Forslag til endring i vedtekter 
6. Innkomne forslag 
7. Handlingsplan 2019  
8. Budsjett 2019 
9. Valg til styret og valgkomité samt valg av revisor 
 
Saksdokumentene blir sendt på e-post og lagt ut på vår hjemmeside: www.askerkulturrad.no. 
 
Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende senest 26. februar og sendes på e-post til: 
post@askerkulturrad.no 
 
Kulturorganisasjoner som er registrert i Brønnøysundregistret og frivillighetsregisteret med 
tilhørighet i Asker, kan være medlemmer i Asker Kulturråd. Medlemmer som er registrert pr. 1.1 har 
stemmerett på årsmøtet.  
 
Vel møtt. 
 
Med hilsen 
Erik de Mora 
Styreleder Asker Kulturråd  
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.askerkulturrad.no/
mailto:post@askerkulturrad.no
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3. Årsmelding 2018 

Følgende ble valgt til styret på årsmøtet 20. mars 2018:  
Erik de Mora, styreleder (siste av 2 år) 
Marianne Haugli (siste av 2 år) 
Anita Graff Lonnevig (siste av 2 år) 
May Gunn Riis (siste av 2 år) 
Kristin H.H. Engebretsen (gjenvalgt for 2 år) 
Anders Lie Hagen (gjenvalgt for 1 år) 
Morten Gjelten (valgt for 2 år) 
 
I konstituerende styremøte ble Kristin Engebretsen valgt som nestleder. I perioden har Marianne 
Haugli og Anita Graff Lonnevig trukket seg.  
 
Valgkomité: 
Frøydis Rui Rahman ble valgt for 1 år 
Torkel Øien ble valgt for 1 år 
Kaya Eidtang ble valgt for 1 år 
Per Sletaune ble valgt for 1 år 
 
I perioden har Per Sletaune trukket seg. 
 
Revisor: 
Olav Furdal ble gjenvalgt for 1 år 
 

Medlemmer  

AKR har pr. 31/12-2018 51 medlemmer (inkludert Røyken og Hurum) mot 112 oppført på 
medlemsliste i 2017, hvorav 62 var betalende medlemmer. Styret valgte å ikke purre på 
medlemskontingenten i 2017 grunnet et forslag om å fjerne kontingenten og endre betingelsene for 
medlemskap på årsmøtet 2018. 

Medlemskontingenten ble vedtatt fjernet og nye betingelser for medlemskap lyder som følger: 

§ 3. Medlemskap: 

Kulturorganisasjoner som er registrert i Brønnøysundregistret og frivillighetsregisteret med 
tilhørighet i Asker, kan være medlemmer i Asker Kulturråd. Medlemskapet registreres i 
kulturrådets register. Medlemmer som er registrert pr. 1.1 har stemmerett på årsmøtet. 
 
I mai 2018 kom en ny personvernforordning, GDPR (General Data Protection Regulation). 
Hovedhensikten er at loven skal styrke og harmonisere personvernet ved behandling av 
personopplysninger. Det innebærer at alle som oppbevarer personopplysninger må innhente 
samtykke. 
 
AKR har sendt ut e-post til alle medlemmene og bedt om samtykke til fortsatt medlemskap. (Lag og 
organisasjoner som er registrert i Brønnøysundregisteret og frivillighetsregisteret). 51 medlemmer 
har bekreftet sitt medlemskap. Dette arbeidet vil bli fulgt tettere opp i tiden fremover, for å sikre 
kulturrådet en størst mulig medlemsbase.  
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Drift  
 
Styret  
Det er i perioden avholdt 6 styremøter og et styreseminar. I perioden har to styremedlemmer trukket 
seg. Deltagelse i styret er en frivillig sak og det er forståelig når f.eks. tiden ikke strekker til. I samråd 
med valgkomiteen valgte styret å ikke erstatte de utgåtte styremedlemmene. Det er styrets 
oppfatning at arbeidet i perioden har vært løst tilfredsstillende, selv med noe redusert mannskap.  

Til åpningen av styreseminaret i juni fikk vi et foredrag om utviklingen av Dikemark som 
kulturnæringsklynge av politiker Trine Bendixen, saksordfører for Dikemark Kulturnæringsklynge. 
Dette er et svært spennende prosjekt som AKR har støttet og heiet fram. Prosjektet er nå i 
etableringsfasen og vi ser frem til fortsettelsen. Det ville vært flott om Dikemark utvikler seg til en 
større, regional kulturnæringsarena. Ikke bare i den nye region Viken, men kanskje også nasjonalt. Vi 
hadde også besøk av Hilde Wahl fra Asker kulturhus og hennes medarbeider Elise, som oppsummerte 
kulturfestivalen 2018.  

 

I kulturrådets handlingsplan for 2018 ble tre områder fremhevet: 

• tilskuddsordninger 

• lokaler 

• kulturpolitikken 

Kommunens tilskuddsordninger innen kultur, idrett og frivillighet har blitt gjenstand for samordning 
med Røyken og Hurum i kommunens budsjetter for 2019. Dette gjelder bl.a. kulturskolens egenandel 
og inngangsbilletter til idrettsanlegg. Kulturrådet har gitt klare signaler om at tilskuddsordninger må 
samordnes nedover, ikke oppover. Dette er et felt vi vil følge tett i tiden fremover. Å delta i 
kulturlivet kan for mange være en økonomisk byrde. Da er det ekstra viktig at kulturrådet og 
kommunen spiller på lag og gjør sitt ytterste for å holde utgiftene på et så lavt nivå som mulig.  

    

I saker om lokaler dreier det seg i stor grad om kulturlokaler i skoler. Det er gledelig at Landøya 
ungdomsskole ble åpnet sist høst med gode lokaler for kulturutøvelse. Lokalene er ikke optimale, 
men vil egne seg godt som lokal øvings- og fremføringsarena. Holmen skolekorps og koret 
Mellomstemt har tatt lokalene i bruk. For brukere av skolenes lokaler er det verdt å merke seg at fra 
2018 er ansvaret for tilsynsvaktene lagt til avdeling for Eiendom og Drift.  

De fleste tiltakene i kulturarenaplanen er enten utført eller satt i arbeid. Asker Kulturråds arbeid har 
bidratt til større fokus på kulturlokaler. I 2018 ble det vedtatt utbygging av låven på Østre Asker Gård 
(Kulturskolen). Det er et håp om at lokalene også der vil komme eksterne brukere til gode. Bygging av 
ny Risenga ungdomsskole er nå endelig i gang. Kulturrådet har helt siden 2013 arbeidet for at skolen 
skal få et eget kulturaktivitetssenter. Det kommer og vi er spent på hvordan det blir. Et skår i gleden 
er at kulturskolen vil legge beslag på store deler av lokalene, spesielt i perioden hvor låven på ØAG 
bygges om.  

 

Den generelle utviklingen av kulturpolitikken er i 2018 satt litt på pause i påvente av ny 
kommunestruktur. Det har ikke vært behandlet større saker som påvirker den langsiktige utviklingen 
av kulturlivet i kommunen.  

 

Det har i 2018 ikke vært avholdt medlemsmøter. Det er tidligere utrykt ønske om tettere kontakt 
mellom kulturrådet og medlemmene. Styret vil oppfordre det nye styret til å komme sterkere tilbake 
til dette i 2019, som oppkjøring til at Asker, Røyken og Hurum slås sammen fra 1. januar 2020. 
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Administrasjon. 
I februar 2017 engasjerte kulturrådet Lisbeth Nilsen som administrativ medarbeider i 40 % stilling.  
Fra 2018 økte den kommunale driftstøtten til AKR med kr. 250 000,- pr. år, til kr. 500 000,-. I 
styremøte 5. mars 2018 vedtok styret å øke stillingsprosenten til 60 % og opprette en 
stillingshjemmel som daglig leder. Lisbeth Nilsen ble deretter ansatt som daglig leder i 60 % 
prosjektstilling fra 1. april 2018 med varighet fram til 30. juni 2020. Dette er i tråd med den ønskede 
utviklingen av AKR. 2018 er derfor det første året hvor Asker Kulturråd har en egen ansatt daglig 
leder.  
 
Lisbeth Nilsen har i perioden utført oppgavene til styrets tilfredstillelse. Tilbakemeldinger fra våre 
eksterne samarbeidspartnere er positive og vi får anerkjennelse for godt og strukturert arbeid.  
Mye av arbeidet i 2018 har vært preget av den forestående kommunesammenslåingen. I kontakt og 
saksbehandling med kommunen har det ofte dreid seg om saker som har involvert Røyken og Hurum. 
Flere møter legges til Røyken og Hurum og vi blir stadig kjent med nye personer.  
For kommunikasjon ut til de organisasjonene som ikke er medlemmer har administrasjonen en egen 
kontaktliste. I tillegg har AKR en nettside og profil på Facebook. I fremtiden bør AKR i større grad 
utnytte potensialet i de digitale plattformene. Økt kunnskap og kjennskap til kulturlivets utfordringer 
blir viktig for at kulturrådet skal være en god ressurs og sparringspartner for medlemmer og for 
andre samarbeidspartnere og kommunen.   
 
Daglig leder er kulturrådets representant i Frivillighetsutvalget (FU) og har i perioden deltatt på 10 
møter, vært medhjelper på Frivillighetskonferansen, deltatt på Frivillighetsdagen 6. desember og 
Frivillighetsprisutdeling på rådhuset.   
Ny, stor kommune fra 2020 vil uten tvil medføre økt arbeidsbyrde for kulturrådet, både for styret og 
administrasjonen. Det ser vi tydelige signaler om allerede nå. Det er viktig at kulturrådet er 
tilgjengelig og synlig. Det vil medføre mer tidsbruk, blant annet på grunn av økte avstander.  
Vi må også forvente at politiske kultursaker vil øke i antall og kompleksitet. Sammen med 
kommunens krav og forventninger til oss gjennom samarbeidsavtalen gjør det at kulturrådets arbeid 
vil tilta i omfang og viktighet.   
 
Økonomi 
Årsmøtet 2018 vedtok at det ikke lenger skal betales medlemskontingent. Kulturrådets økonomi er 

derfor nå basert på tilskudd fra Asker kommune. I kommunens handlingsplan for 2018-2021 vedtok 

kommunestyret å støtte kulturrådet med ytterligere kr. 250 000,- pr. år, til kr. 500 000,-. Nivået vil 

styrkes ytterligere fra 2019.  I kommunens handlingsprogram for 2019-2022 ble AKR innvilget en 

økning i driftsstøtten på kr.300.000,-. Den årlige driftsstøtten utgjør derfor kr. 800 000,- fra og med 

2019. Dette er i tråd med politisk intensjon om økonomisk likestilling av Asker Kulturråd og Asker 

Idrettsråd. Utover lønnskostnad er leie av kontorlokaler på Hasselbakken den største utgiftsposten 

(kr. 30 000,- pr. år). I husleien ligger også tilgang til møtelokaler.  

 

Møter og Aktiviteter 
 
Musikkorpsenes År 2018 
Året 2018 ble utpekt av regjeringen til å være Musikkorpsenes år i anledning 100-årsjubileet til 

Norges Musikkorps Forbund og 200-årsjubileet til Forsvarets Musikk. Asker Kulturråd arrangerte 

derfor en storstilt konsert i ROS Arena, Spikkestad, i november. På konserten deltok syv skolekorps 

og PULSE-teamet fra NMF. Teamet er et samarbeidsprosjekt mellom NMF og Field Band Foundation i 

Sør-Afrika. Konserten ble støttet økonomisk fra Fellesnemda. De tre ordførerne fra Asker, Røyken og 
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Hurum og regionleder i NMF Øst overvar konserten. Konserten ble en suksess og er til inspirasjon for 

fremtidige arrangement. 

  

Møte- og aktivitetsoversikt 
Asker kommune:  

• Halvårlige statusmøter og månedlige arbeidsmøter med kulturadministrasjonen v/kultursjef 
Barbara de Haan    

• Høringsmøte om rådmannens forslag til Handlingsprogram for perioden 2019-2022             

• Møter i politisk komite for teknikk, kultur og fritid, formannskap, kommunestyre  

• Møter om nærdemokratiske ordninger  
 
Andre møter, kontaktpunkter og aktiviteter: 

• Forberedelse av Kulturkonferansen og kulturfestivalen  

• Kulturfrokoster 

• Møter om akustikk i kulturlokaler 

• Deltagelse på Frivillighetskonferansen i Oslo  

• Deltagelse på kulturkonferansen og kulturfestivalen i Asker 

• Møter i referansegruppen for Den Kulturelle Spaserstokken   

• Møter om Dikemark kulturnæringsklynge – befaring 

• Deltakelse Kulturnæringsdagen – Kongsberg 

• Høstkonsert i ROS Arenas - musikkorpsenes år 2018 

• Mottakelse Kunst Rett Vest – Dikemark – møte med kunstnere 

• Møter i prosjektet nye Risenga ungdomsskole og kulturaktivitetssenter  

• Felles seminar med Bærum kulturråd 

• Deltakelse idrettskonferansen – Asker Idrettsråd 

• Deltakelse konferanse «Alle skal med» - mangfold og inkludering                                              
Det har i perioden også vært dialog og møter med politikere, kommuneadministrasjonen, 
organisasjoner, medlemmer og enkeltpersoner i forbindelse med aktiviteter og enkeltsaker.  
 
Et utvalg saker AKR har arbeidet med i 2018  

• Den kulturelle skolesekken 

• Den kulturelle spaserstokken 

• Utleie av lokaler på Landøya skole 

• Felles system for utleie av lokaler på skolene 

• Kulturarenaplanen 

• Risenga kulturaktivitetssenter 

 
Det er avgitt høringsuttalelser i flere saker:  

• Forslag til områdereguleringsplan for Høn-Landås 

• Forslag til mulighetsstudie for låven på Østre Asker Gård 

• Forslag til temaplan for mangfold og integrering 

• Asker kulturhus – bærekraftig storstue  

Det er gitt innspill: 

• Tour of Norway – tilskuddsmidler og gjennomføring 

• Innspill til Asker Korpsforum i anledning musikkorpsenes år 2018 

• Rådmannens forslag til HP2019 - 2022 

• Låven på Østre Asker gård – innlegg til Budstikka 

• Dialogmøte med komite for teknikk, kultur og fritid  
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Året 2019 er det siste året i «gamle Asker». Gjennom snart 43 år har Asker Kulturråd, tidligere Asker 
Kulturelle Fellesråd, arbeidet jevnt og trutt for Askerbefolkningens kulturelle ve og vel. Vi sender 
derfor en hilsen til alle de som på hver og sin måte har bidratt i kulturrådets arbeid i alle disse årene. 
Vi vil også takke Asker kommune for samarbeidet.  
 
En takk sendes også til alle som ved sin deltakelse og samarbeid gjorde kulturkonferansen, 
kulturfestivalen og konserten i ROS Arena til gode og vellykkede arrangementer.   
 
12. mars 2019  
Styret i Asker kulturråd 
 
  
 

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar styrets årsberetning. 
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4. Regnskap 2018 
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5. Forslag til endring i vedtekter - § 3 medlemskap 
 
Asker Kulturråd endret i årsmøtet 2018 vedtekten i § 3. Medlemskap, og fjernet 
medlemskontingenten. Vedtektsendringen lyder som følger: 
 
Vedtatt på årsmøtet onsdag 20 mars 2018:  

§ 3. Medlemskap: 

Kulturorganisasjoner som er registrert i Brønnøysundregistret og frivillighetsregisteret med 
tilhørighet i Asker, kan være medlemmer i Asker Kulturråd. Medlemskapet registreres i kulturrådets 
register. Medlemmer som er registrert pr. 1.1 har stemmerett på årsmøtet.  
 
Registrering i Frivillighetsregisteret krever forutgående registrering i Enhetsregisteret i Brønnøysund.  
Det viser seg at vedtektsendringen i 2018 kan tolkes på flere måter grunnet en noe diffus ordlyd. 

1. En tolkning er at medlemskap i AKR betinger registrering i Frivillighetsregisteret. 
               Altså både i Brønnøysundregisterets Enhetsregister og i Frivillighetsregisteret. 

2. Den andre tolkningen er at det er tilstrekkelig med registrering i Brønnøysundregisterets 
Enhetsregister. 
 

Hensikten var at også de som kun er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund skal kunne være 
medlemmer i AKR. 
Som en følge av dette ønsker styret i AKR at en ny vedtektsendring med en nærmere presisering av 
betingelsene for medlemskap blir behandlet på årsmøtet 2019. 
 
Styrets forslag til endring av § 3. Medlemskap i vedtektene: 

Vedtatt på årsmøtet 20. mars 2018 
 
§ 3. Medlemskap: 
Kulturorganisasjoner som er registrert i 
Brønnøysundregistret og frivillighetsregisteret 
med tilhørighet i Asker, kan være medlemmer i 
Asker Kulturråd. Medlemskapet registreres i 
kulturrådets register. Medlemmer som er 
registrert pr. 1.1 har stemmerett på årsmøtet. 

Styrets forslag: 
 
§ 3. Medlemskap: 
Kulturorganisasjoner registrert i 
Enhetsregisteret med tilhørighet i Asker kan 
være medlemmer i Asker Kulturråd. 
Medlemskapet registreres i kulturrådets 
register. Medlemmer som er registrert pr. 1.1 
har stemmerett på årsmøtet. 

 
Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar styrets forslag til endring i vedtekter. 
 
 
 
 
 
 
6. Innkomne forslag 
Ingen forslag til saker. 
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7. Handlingsplan 2019 
 
Asker Kulturråd har hovedfokus på tre områder: 
 

• Tilskuddsordninger 

• Lokaler 

• Kulturpolitikk 
 
 
 
Tilskuddsordninger: 
 
Asker er en kulturvennlig kommune med generelt tilfredsstillende og godt etablerte 
tilskuddsordninger som arrangementsstøtte, prosjektmidler til enkeltarrangementer og 
driftstilskudd. Kommunenes tilskuddsordninger innen kultur, idrett og frivillighet er i prosess for 
samordning med Røyken og Hurum i kommunens budsjetter for 2019. Når Asker fusjoneres med 
Røyken og Hurum i 2020 er det viktig å se på ordningene med kritisk blikk og etablere langsiktige og 
forutsigbare ordninger. Dette er et felt kulturrådet vil følge opp i tiden fremover. 
 
I 2019 vil kulturrådet ha fokus på disse områdene: 
 

o Fortsatt trykk på kommunens arbeid med samordning av tilskuddsordningene mot 

kommunesammenslåingen  

o At samordningen ikke skal svekke eksisterende ordninger 

o At samordningen av tilskuddsordninger ikke skal føre til reduserte tilskudd 

Lokaler: 
 
For kulturlivet og kulturutøvere, er lokaler alfa og omega. Uten øvings- og framføringslokaler, intet 
kulturliv.  
Derfor er bygging av kulturlokaler, herunder i nye skolebygg, et viktig arbeidsområde for kulturrådet. 
Dette speiles i samarbeidet med kommunen, så vel politisk som administrativt. Kulturrådet er 
representert og engasjert i hele prosessen med Risenga ungdomsskole og kulturaktivitetssenteret 
der. Skolene som lokale kulturarenaer blir viktige både som øvingslokale for lokale kulturutøvere  
og som framføringsarena for nærmiljøet.  
 
Det har blitt sagt at «Folk treng hus – og hus treng folk», derfor er det også viktig å tenke på utvidet 
bruk og sambruk i de lokalene som allerede finnes. Bedre ressursutnyttelse på skoler og andre lokaler 
som står tomme på kveldstid. 
 
I 2019 vil kulturrådet ha fokus på disse områdene: 
 

o Oppfølging av pågående saker om Asker kulturhus, Asker kulturskole (ØAG), Risenga 

kulturaktivitetssenter og Dikemark Kulturnæringsklynge 

o Utarbeide oversikt over barne- og ungdomsskoler som skal bygges/rehabiliteres.  

o Utarbeide en håndbok/huskeliste over nødvendige prioriteringer og viktige detaljer i 

kulturlokaler i fremtidige nybygg, basert på erfaringene med de nye 

ungdomsskolene, Landøya og Risenga 

 
 



12 
 

 
Kulturpolitikk: 
 
Asker Kulturråd opplever en positiv utvikling i kulturpolitikken Asker. Vi har en konstruktiv dialog 
med kulturadministrasjonen på rådhuset og i kulturhuset, og vil vi spesielt framheve dialogen med 
TKF og samarbeidet med administrasjonen.  Takket være samarbeidsavtalen med kommunen har 
AKR høringsrett i saker som angår kulturen og derav påvirkningskraft i politiske saker. 
Vi opplever en stadig bedre samhandling, også i fagetatene for planlegging, prosjektering, utbygging 
og drift. De fleste tiltakene i kulturarenaplanen er enten utført eller satt i arbeid. Likeledes er mange 
av tiltakene i kulturplanen gjennomført. 
 
 
I 2019 vil kulturrådet ha fokus på disse områdene: 
 

o Asker bør være en sentral og viktig kulturkommune i den nye regionen. Med dette 

som premiss er det viktig å intensivere arbeidet med å utvikle Nye Asker til en enda 

mer markant kulturkommune.  Eksempler på temaer for slik kulturutvikling kan være 

kystkultur, universitet for kunst og kultur, etablering av kompetansesenter for 

husflid, tradisjonskultur, folkedans og -musikk o.l.  

o I forbindelse med kommunesammenslåingen skal en «Temaplan for medborgerskap» 
utarbeides. Både kulturplan og kulturarenaplan blir en del av dette dokumentet. Det 
vil være naturlig at AKR blir involvert i prosessen med kulturdelen i temaplanen 

o Det er planlagt et temamøte for kultur i TKF våren 2019 med status for kulturplanen 
og kulturarenaplanen. AKR ønsker i denne forbindelse å gi innspill 

o Involvering i nye Viken fylkeskommune og hva som skjer med kulturrådene i 
tilhørende kommuner 

o Deltakelse i relevante råd og utvalg 
o Deltakelse i relevante møter – politiske og andre 

 

Aktiviteter: 

Gjennomføre medlemskveld og politisk møte etter rammer gitt av Fellesnemda gjennom tilskudd til 

etablering av felles AKR for den nye kommunen. 

 
 
Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar styrets forslag til handlingsplan. 
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8. Budsjett 2019 
 

 Budsjett 2019   

    

    
Inntekter    

 Tilskudd Asker kommune 800 000  

 Øremerket tilskudd 200 000  

  1 000 000  

    
Utgifter    

 Drift 10 000  

 Husleie 30 000  

 Mobil 7 500  

 Møteutgifter 25 000  

 Arrangementer 230 000 * 

 Lønn og sosiale utgifter 565 000 ** 

 Regnskapsfører 20 000  

    

  887 500  

    

Resultat  112 500  

    

    

 

* prosjektmidler for 
sammenslåings aktiviteter 
ligger inne her. 
    

 

** 60% stilling første halvår, hel stilling 
andre halvår  

    

  
 
Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar styrets forslag til budsjett. 
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9. Valg til styret og 4 medlemmer til valgkomité samt valg av revisor 
 
Valgkomiteen har bestått av: 
Frøydis Rui Rahman  
Torkel Øien  
Kaya Eidtang  
Per Sletaune 
I perioden har Per Sletaune trukket seg 
 
Styret har i perioden bestått av: 
Erik de Mora, styreleder (siste av 2 år) 
Marianne Haugli (siste av 2 år) 
Anita Graff Lonnevig (siste av 2 år) 
May Gunn Riis (siste av 2 år) 
Kristin H.H. Engebretsen (gjenvalgt for 2 år) 
Anders Lie Hagen (gjenvalgt for 1 år) 
Morten Gjelten (valgt for 2 år) 
 
I konstituerende styremøte ble Kristin Engebretsen valgt som nestleder. I perioden har Marianne 
Haugli og Anita Graff Lonnevig trukket seg.  
 
Revisor: 
Olav Furdal 
 
Revisor tar ikke gjenvalg. 
 
Valgkomiteens forslag til årsmøtet 2019: 
Styret: 
Erik de Mora, Asker (gjenvelges som styreleder for 2 år) 
Kristin Bjelke, Asker (ny, velges for 2 år) 
Ole Martin Helgesen, Røyken (ny, velges for 2 år) 
Elisabeth Rasch, Asker (ny, velges for 2 år) 
Vara: 
Kari Fjeldstad, Spikkestad (ny, velges for 2 år) 
Børge Tronrud, Asker (ny, velges for 2 år) 
 
Valgkomité: 
Torkel Øien, Asker (gjenvelges for 1 år) 
Roar Lindberg, Røyken (ny, velges for 1 år 
  
Revisor: 
Evar Olaussen (ny, velges for 1 år) 
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Kort om de foreslåtte til styret: 
 
Erik de Mora 

• styreleder i Asker Kulturråd 

• tidligere leder Heggedal og Blakstad skolekorps 

• styremedlem NMF Øst 

• medlem i Asker Musikkorps 
 
Kristin Bjelke 

• leder av Kultur og samarbeid i Bærum kommune  

• styremedlem Asker kunstfagskole  

• kommunestyret i Asker for AGV og nå MDG siden 2003 

• ledet arbeidet med Asker kulturfestival i 2006 og 2007 

Ole Martin Helgesen 

• diverse styreverv innenfor kultur 

• kunst- og kulturinteressert 

• erfaren fotograf 

 

Elisabeth Rasch 

• sanger 

• brennende engasjement for kulturlivets kår 

• styremedlem Asker kunstforening 

• styreleder Asker sentrum AS 

Kort om de foreslåtte varamedlemmer: 

 

Kari Fjeldstad 

• instruktør for barneteateret Røyken kulturskole 

• erfaring fra Hurum kulturkontor (kulturkonsulent og frivillighetskoordinator)  

• utøvende erfaring som skuespiller/instruktør fra det frie scenekunstfeltet  

• egen billedkunst-praksis.  

Børge Tronrud 

• utøvende musiker (saksofon og vokal) 

• styremedlem Asker Jazzklubb.  

• hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet i Asker  

 
Kort om de foreslåtte til valgkomiteen: 
 
Roar Lindberg 

• utdannet instrumentalpedagog. Frilansmusiker.  
• faglærer, musikk 

• kulturskolerektor i Røyken siden 2004 

• teater 
• styreleder i Røyken Jazzforum og Slemmestad Water Music Festival 
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Kort om foreslått revisor: 
 
Evar Olaussen 

• ført regnskap i eget firma 

• vært revisor for Asker musikkorps  

Asker, 4. mars 2019 
 
For valgkomitéen 
Torkel Øien 
Leder 


