Forslag til stiftelsesmøtet 10/4 -2019:

ARBEIDSPLAN FOR LILLESTRØM MUSIKKRÅD
2019

MÅL 1: INNFLYTELSE
➢

Å øke musikkrådets innflytelse i kommunen - så vel formell, reell og annen innflytelse

Aktiviteter:
➢
➢
➢
➢

Være høringsinstans ved nybygg/ombygging av skolebygg. Vi må jobbe for at skolene skal kunne fungerer som kulturbygg
Være med i prosessen for å fullføre prosessen med øvingshotell i kvartal 1 i Lillestrøm
Årlig møte med hovedutvalg for kultur
Opprette samarbeidsavtale med Lillestrøm kommune

MÅL 2:
➢
➢
➢

LOKALER TIL MUSIKKFORMÅL

At alle lokale musikklag skal ha reell tilgang til hensiktsmessige lokaler til øving og framføring, med
nødvendig utstyr tilgjengelig. Gratisprinsippet skal gjelde for alle øvelokaler, framføringslokaler skal
ikke være for dyre å bruke.
Det lokale musikklivets tilgang til lokaler fastsettes i overordnede politiske dokumenter
(kommmuneplan el. lign.)
Kommunen i samarbeid med musikklivet lager en helhetlig plan for lokaler til musikklivet

Aktiviteter:
➢

Arbeide for få forbedret akustikken i øvings- og konsertlokaler i tråd med informasjon samlet inn fra medlemslagene

➢

Lage en oversikt over konsertlokaler og øvingslokaler

MÅL 3:RAMMEBETINGELSER FOR DE LOKALE MUSIKKLAGENE
➢

Alle lokale musikklag skal ha hensiktsmessige arbeidsbetingelser i sitt daglige virke i kommunen

Aktiviteter:
➢
➢
➢
➢

Se igjennom rådmannens budsjettforslag hvert år, og evt. komme med innspill til hovedutvalgene
Jobbe for en økning av administrasjonstilskuddet. Påvirke fordelingen av midler mellom hovedområdene
Fordele konsertstøtte
Musikkrådet innstiller til fordeling av administrasjonstilskuddet fra kommunen mellom medlemslagene.

MÅL 4:
➢
➢

KONKRETE TILTAK

Fellestiltak for musikklivet gjennomføres av eller i samarbeid med musikkrådet
Kompetansearbeidet skal utvikle musikklivet slik at det samlet kan tilby tilrettelegging av et best
mulig aktivitets- og opplevelsestilbud for flest mulig mennesker i kommunen

Aktiviteter:
➢
➢
➢

Årlig utdeling av "Ungdommens musikkpris" i samarbeid med musikk- og kulturskolen.
Jobbe med kommunikasjon og informasjon
Jobbe for at kommunen skal gi rammer og legge til rette for at musikklivet i alle deler av kommunen skal fortsette å blomstre,
også i utkantene.

