Til årsmøtet i Skedsmokorset Kulturforum

Forslag om endring av overordnet mål og delmål for Skedsmokorset Kulturforums
virksomhet.
Ved etableringen av Skedsmokorset Kulturforum i 2002 bestod medlemsmassen av lokale
organisasjoner på Skedsmokorset.
Vår måte å organisere vår paraplyforening og arbeid med å skape kulturarenaer på
Skedsmokorset blant annet gjennom samarbeidet med Skedsmo Samfunnshus, har medført at
vi etter hvert har tiltrukket oss nye medlemsorganisasjoner med regionalt nedslagsfelt. Disse
organisasjonene har ikke noen fast steds- eller kommunetilknytning, men har medlemmer og
virke over hele Romerike. Disse organisasjonene medvirker i stor grad til å skape et godt
kulturtilbud på Skedsmokorset.
Skedsmokorset Kulturforum har 85 medlemsorganisasjoner i dag hvorav 17 er regionale
medlemmer, dvs. organisasjoner som opererer på Nedre Romerike eller Romerike.
I forbindelse med kommunereformen hvor Skedsmo, Sørum og Fet kommuner sammenslås til
Lillestrøm kommune er det også naturlig å åpne for medlemskap for lag og foreninger med
tilhørighet i nært tilgrensende områder på Frogner i Sørum. Dette er ivaretatt i gjeldende
vedtekter i formuleringen «Skedsmokorset og dets naturlige omegn»:
§1 Formål
Skedsmokorset Kulturforum er et ideelt samarbeids- og serviceforum for organisasjonslivet på
Skedsmokorset og dets naturlige omegn. Forumet skal bidra til å styrke og koordinere aktiviteter i
området. Ethvert arbeid og engasjement skjer på tvers av generasjoner, livssyn og
yrkesinteresser. Forumet skal være partipolitisk nøytralt. Skedsmokorset Kulturforum kan være
medlem i, eie eller delta i andre organisasjoner eller selskaper som fremmer formålet.
§2 Medlemskap
Medlemskap i Skedsmokorset Kulturforum kan tegnes av alle lag, foreninger, institusjoner og
interessegrupper som ønsker å bidra til en positiv utvikling innen kultur- og oppvekstmiljøet i det
definerte området.
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og er gyldig for ett år. Betalt kontingent gir rett til to
representanter med stemmerett på årsmøtet.

Forslag:
Vi ser at tiden er moden for å oppdatere våre mål og delmål til å reflektere den endrede
sammensetningen av medlemsmassen og fremtidig kommunestruktur og fremmer forslag om
å oppgradere våre hovedmål og delmål til også å inkludere våre regionale medlemmer.
Forslag til vedtak av nye hovedmål og delmål til årsmøtet i 2018:
•

Overordnet mål:
Arbeide aktivt for å kvalitetssikre et godt og allsidig kulturtilbud på Skedsmokorset og
dets naturlige omegn for lokale og regionale organisasjoner.

•

Delmål:
o Være pådriver i arbeidet med å utvikle lokaler til kulturformål på Skedsmokorset
og dets naturlige omegn gjennom et tett samarbeide med Skedsmo Samfunnshus
og ved utvikling av kulturlokaler i låven på Huseby Gård.
o I samhandling med lokale foreninger skape arenaer for organisasjoner på
Romerike uten kommune- eller stedstilknytning.
o Være en sentral aktør i oppvekstmiljøet på Skedsmokorset og dets naturlige
omegn.
o Etablere og opprettholde gode samarbeidsrutiner til Skedsmo Kommune samt
tilstøtende kommuner. (Endres til Lillestrøm kommune ved gjennomført
kommunesammenslåing)
o Styrke samarbeidet mellom det offentlige og det frivillige nærmiljøarbeidet.
o Samarbeide med det lokale næringsliv
o Være medspiller for medlemsorganisasjonene vedrørende støtteordninger.

Skedsmokorset, den 26. februar 2018
Styret

