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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
17. mai komiteen 

 

Møtested: Leseværelset i 2. etg.     

Møtedato: 30.05.2018 Tid: 16:30 – 18:25 

 

Innkalte 
Funksjon Navn          Forfall    Møtt for 

Leder Viera Rozmara-Frydenlund   

Medlem Eli Johanne Ruud   

Medlem John Andreas Bakken   

Medlem Parviz Salimi   

Medlem Tom Ragnar Berg   

Medlem Anne Bjørg Løvstad Loktu   

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

  

 

Merknader  Oppsummering fra 17 mai arrangementet følger protokoll. 

Behandlede saker Fra og med sak 14/18 

til og med sak  15/18 

 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Viera Rozmara-Frydenlund     

 

 

Referent 

Viera Rozmara-Frydenlund 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

14/18 18/1759   

 Møtereferat 17. mai komiteen - 16.05.18  

 

 

15/18 18/1759   

 Agenda for møte 30.05.18  
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14/18   

Møtereferat 17. mai komiteen - 16.05.18  

 

Vedtak: 

 

 

 Møtereferat 17. mai komiteen – 16.05.18 godkjennes.  

 

 

 

 

Behandling: 

 

Avstemming: 

Referatet ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 Møtereferat 17. mai komiteen – 16.05.18 godkjennes.  
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15/18   

Agenda for møte 30.05.18  

 

Vedtak: 

 

37/18 Godkjennelse av referat fra 16.06.18 

38/18 Gjennomgang/Evaluering av arrangementet 

39/18  Oppsummering av mottatte tilbakemeldinger 

40/18  Forslag til endringer/forbedringer/korrigering avvik - for kommende år 

41/18  Diverse 
 

  REFERAT 17.mai komiteen 

Oppsummering/Evaluering 

-

___________________________________________________________________________

_______ 

 

Møtested: Leseværelset i 2.dre etasje 

Møtedato: 30.05.2018 

Tid: 16:30 – 18:25 

 

Tilstede: Bakken, John Andreas, Loktu, Anne Bjørg Løvstad, Rozmara-Frydenlund, Viera, 

Salimi, Parviz Berg, Tom Ragnar, Ruud, Eli Johanne 

 

 

   Saksliste 
37/18 Godkjennelse av referat av 16.05.2018 

Godkjent 

 

38/18 Gjennomgang/Evaluering av arrangementet 

 Man gikk igjennom programmet post for post.  

 Alt hadde fungert bortimot som det skulle, men komiteen hadde registrert en del 

 punkter som kunne forbedres ytterligere (se pkt. 40/18) 

 

39/18 Oppsummering av mottatte tilbakemeldinger 

Stort sett kun positive tilbakemeldinger. Det som var negativt dreide seg om 

sykkelrittet som ikke er komiteens ansvar.  

De forskjellige medlemmene hadde mottatt litt forskjellige tilbakemeldinger som: 

 Flott med lang tone på slutten av - Ja vi elsker i Nordre park 
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 Taleren i Nordre Park burde i sin tale på slutten «avertere» og henstille til folk 

om å møte opp til bekransningen av æres gravene på kirkegården da man 

syntes det var pinlig at så få møtte opp der (10-12 stk.) 

 Alle blomster, buketter og kranser ble levert ut i henhold til planen 

 Bussen fra Jevnaker fikk problemer med sitt tidsskjema 

 Feil skole først over brua for oppstilling 

 Flott med servering allerede fra kl. 09.00 i Søndre park 

 Interessant med infoen om 3.verset i –   Ja vi elsker 

 Ikke helt korrekt navn ved introen av sangerinnen Anastasia 

 Feil mikrofon til dansegruppen og manglende notestativ (ved oppstart) 

 Det gikk bra med strømmen i Søndre Park i år. 

 Noen problemer for bussen fra Vang med å komme frem 

 Konserten på søndre Torv kl. 14:00 gikk knirkefritt og ble ikke affisert av 

sykkelrittet som passerte 5 min. før. 

 Blomsterbuketten til bautaen på sykehuset var litt stusselig 

 Litt for høy lyd under russetoget. 

 

40/18 Forslag til endringer/forbedringer/korrigeringer avvik for kommende år. 

 Ved utsendelse til skoler og korps neste år for tilbakemeldinger om 

programmene - bør vi presisere at skolens ledelse avklarer med FAU og at de 

er samstemte. I år var det en par av skolene hvor dette ikke stemte helt 

overens, men heldigvis hadde vi kontrollsjekk på dette samt også korpsene 

sine tider og avklart i forkant.  

Videre henstille til lærerne å følge planen om innmarsj i Søndre Park og ikke 

ty til «egne løsninger» idet en par av oss i komiteen måtte løpe og ordne opp 

i dette, da vi oppdaget at det begynte å pakke seg ved inngangen. 

 Få avklart når Budstikke skal ha inn programmet idet de trengte dette en uke 

før Ring Blad sin deadline.  

 Det fungerte bra med ekstra sterk lyd vi bestilte i fm. med arrangementet 

ved bautaen på Nordsiden når fossen var så sterkt som i år.  Til neste år 

ønsker komiteen i tillegg en kormikrofon (selv om ingen har kommentert 

dette). 

 Bekransningen på æres gravene flyttes til etter gudstjenesten – i håp om at 

flere da vil møte opp. Avklart allerede med prosten at dette er OK. 

 Endre oppstillingsplanen med noen flere skoler/korps i Strandgata idet det 

blir ganske tett i Torvgata. 

 Ruteendringen fungerte bra – vi slapp å vente, men politiet kunne kjørt/gått 

noe saktere idet det ble noe mellomrom lengere bak i toget. 

 Påse at riktig skole kommer først over brua inn til oppstillingsplassen. 

 Å avertere tydeligere at servering i parken er tilgjengelig allerede fra kl. 09:00 

 Invitere representanten/e for de som skal underholde i Søndre park til et 

eget møte (slik som russen) for å kvalitet sikre underholdningsprogrammet i  

Søndre Park, særlig hvis det blir endringer grunnet forfall i opprinnelig 

oppsatt program. Fortsette med å ha forsanger til de 2 felles nummere.  
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 Flott med felles korps ved sykehuset. Få en krans fremfor bukett. 

 Avklare med Hvalsmoen hvem som henter billettene til kinoforestillingen, 

slik at komiteen kun legger til rette for at de kan hentes (ønsket antall), men 

ikke har noe ansvar med å dele ut disse. 

 

41/18 Diverse: 

 Leder avklarer for kommende år: 

 Hva kostnadene til slutt ble, samt hvem som har ansvar for å godkjenne  

regningene og at disse er i henhold til inngåtte avtaler/budsjett. 

 Om valgnemnda kan avklare kommende års komite slik at den kan være klar 

etter sommeren, helst senest i september. 

 Om det er mulig å få til et arrangement i Søndre Park etter gudstjenesten, slik 

at de som ikke har andre arrangement å delta på kan, få et tilbud inntil 

konserten på Søndre Torv starter, samt hva dette eventuelt vil koste ekstra. 

 Kontakte juridisk avdeling (avklart at det er OK) for å sette opp en avtale med 

Lyd og teknisk leverandør for en 3 års avtale - uten prisøkning. 

 

Komiteen vil måtte sette av rikelig tid til arbeide med korpstilgjengeligheten 

kommende år. Det viser seg å bli vanskeligere for hvert år. Det blir færre 

korps og med lavere kapasitet. Noen av de som stiller opp har 

uforholdsmessig mange aktiviteter i forhold til andre som kun har 1-2 

oppdrag og som ønsker å få betalt i tillegg. 

Det var allerede i år en stor utfordring å få dekke det tilbudet befolkningen 

har 

forventninger til når det gjelder alle hjem og institusjoner som skal dekkes 

opp. 

 

Komiteen er stort sett meget fornøyd med årets arrangement. Det er ikke 

fremkommet noen direkte klager, kun hyggelige tilbakemeldinger fra 

publikum til komiteens medlemmer.  Medlemmene har også gitt uttrykk for 

at de også er fornøyd med samholdet, arbeidsfordelingen, infoflyten og møte 

strukturen internt i komiteen.  

 

 

 

Ringerike kommune, 10.06.2018 

Viera Rozmara-Frydenlund 

Leder 
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Behandling: 

 

Avstemming: 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

37/18 Godkjennelse av referat fra 16.06.18 

38/18 Gjennomgang/Evaluering av arrangementet 

39/18  Oppsummering av mottatte tilbakemeldinger 

40/18  Forslag til endringer/forbedringer/korrigering avvik - for kommende år 

41/18  Diverse 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/1759-6  Arkiv: 033  

 

Sak: 14/18 

 

Saksprotokoll - Møtereferat 17. mai komiteen - 16.05.18  

 

Vedtak i 17. mai komiteen: 

 
 

 Møtereferat 17. mai komiteen – 16.05.18 godkjennes.  

 

 
 

Behandling i 17. mai komiteen 30.05.2018: 

 

Avstemming: 

Referatet ble enstemmig vedtatt. 
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