Ulvik Cittaslow
Innkalling Cittaslowrådsmøte nr. 6-18
Tid:
Varighet:
Stad:

Måndag, 27.8.2018, kl. 19:00-21.00
2t
Kantina, Tenestetorget

Innkalling går ut til alle medlemmer i rådet og til vara/ andre til orientering.

Saksliste:
43/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden og referat (V)
Referatet sendes ut etter møte og legges så ut på heimesida, det er likevel naudsynt å godkjenne
referatet formelt kvart møte.
Forslag til vedtak: Godkjent

44/18 Oktobertorget 2018
Her er oppdatering på planlegging. Arbeidsgruppa er godt i gong. Det var oppstartsmøte før
sommaren og programmet til torget skal vere ferdig til slutten av månaden. Plakat og materiell skal i
trykken rett etter det. Næringslaget har gangen i torgdelen og kan orientere i møte.
-

-

Kino visning dagtid er bekrefta.
Barnehagen har vore involvert og dei skal jobbe med å lage Cittaslow bilete med bønner og
linser. I tillegg kan dei bidra med å evt måle Cittaslow sniglen på fortau mm. Dei arbeider
med tema Miljø i veka før torget.
Ungdomsrådet er utfordra til å følgje opp miljøsatsing/ arbeid mot plast.
Kulturskulen har blitt kontakta om kulturinnslag til opning. Dei kan stille med rigging og
teknisk til podiet.
IHM stiller på torget med eiga stand for informasjon og marknadsføring.
Behov for frivillige til å rigge op til dømes mattelt saman med Slowfood og telt til Cittaslow.
Kunne rådets medlemmer tenkje seg å melde seg til dugnad?

45/18 Oktobertorget 2018
Sertifisering:
Det har til nå blitt registrert inn til heradet 4 søknader til å bli Cittaslow sertifisert.
Det har blitt sendt invitasjon til synfaring og vurdering til alle.

På Oktobertorget skal det deles ut plakett og diplom til dei som er godkjent. Denne blir utforma etter
design frå brosjyren til Cittaslow Ulvik og Cittaslow International sin designmal. Utkast til design
presenterast i møte.
Rådet handsamer motteke søknader i møte og fordeler ansvar for synfaring og oppfølging og
utarbeiding av innstilling til neste møte 24. september.
Forslag til vedtak:
1. Rådet utpeker …………………………. til å dra på synfaring etter avtale med verksemd.
2. Verksemdene blir endeleg godkjend i Cittaslowrådet på siste møte før Oktobertorg, 24
september. Verksemdene får særskilt invitasjon til dagen for markering og sertifisering.
3. Materiell for sertifisering inkludert diplom, utforming plakett, godkjennast med eventuelle
endringar frå rådet og sendes til produksjon.

46/18 Temamøte «Kast mindre- Kast smart»
Temamøte arrangert av Cittaslowrådet blir måndag 17 september i heradstyresalen ( om dette blir
for lita, må vi bruke kinosalen?)
Mette Nygård Havre skal ha innleiing om matsvinn, og gir konkrete tips privat hushaldningar kan
bruke for å spis opp maten som er til overs og unngå at det blir så mye svinn. Sjå link her:
https://www.spisoppmaten.no/
Både ho og Ellen Astrup, miljøansvarleg, frå IHM samkøyra sine innlegg.
Framdriftsplan:
• 27.8 Utkast til program godkjennast i Cittaslowrådet
• 28.8 Invitasjon legges ut på heimesida og FB sida til heradet på vegne av Cittaslowrådet.
• Dato? Avis annonse i Avisa Hordaland og invitasjon sendes ut til andre?
• 1 uke før: Påminning og plakater på butikk, FB mm
----------------------------------------------Program utkast/ forslag til tittel:
KAST MINDRE-KAST SMART (tekst legges inn på mal til Cittaslow arrangement. Sjå vedlegg)
Måndag 17 september
kl. 19-21
Cittaslowrådet har fokus på miljø og avfall i haust. Som ledd i dette arbeidet inviterast alle
innbyggjarane til eit ope temakveld om avfallshandtering og arbeidet for å minke matsvinnet i bygda
vår. Lyst å vite korleis du kan kutte matsvinnet i heimen til kvardags, høyre om smart resirkulering
eller kompostering?
Kom på ope møte!
Kl. 19.00 Velkommen ved Cittaslowrådet/ kvifor er dette tema viktig ?
Kl.19.10 Mette Nygård Havre frå #spisoppmaten
Kl.19 55 Indre Hordaland Miljøverk ved Ellen Astrup
kl. 20.30 Undeland Gard Andelslandbruk (Ikkje bekrefta pt)
Kl. 20.45 Oppsummering/ Spørsmål / Samtale mellom innleiarane

47/18 Val til rådet (Supplering + leiar utsatt frå sist møte)
Cittaslowrådet må supplerast opp jamfør vedtatt samansetning. I tillegg må rådet konstituere seg
sjølv og ny leiar må veljast frå medlemmane. Ber alle medlemmar vurdere om dei har lyst å ta rolla

som leiar for neste periode. Ulvik barnehage er fast medlem i rådet, og blir representert av Solgunn
Bjørke.
Forslag til vedtak:
1. For perioden 2018-2019 veljast …………………... som leiar for Cittaslowrådet.
2. Nytt medlem frå lag/ organisasjon er : ……………………………………….

48/18 Orientering
1. Ny strategisk Nærings- og utviklingsplan Ulvik: Planprogrammet er nå ute til politisk
handsaming. Orientering om prosess og medverknad
2. Mediastrategi Ulvik
3. Ungdomsrådet og prosjekt mot plast. Mogleg utveksling. I tråd med Cittaslowrådet sine
satsingar.
4. Skuleutveksling med vennskapsbyen i Greve: Skulen i Greve vil gjerne opprette kontakt
med en klasse i Ulvik, opprette digitale kontakt flater på til dømes e-post/Skype og
arbeide for å vitja kvarandre. Det må sendes ny søknad for å sikre midlar til dette
hausten 2018.
5. Kulturarvplan for Ulvik og «Cittaslow Sunday» 30.9 Fokus på kulturarv/kulturminner?
samanfalle med dei Nasjonale Kulturminnedagane.

49/18 Neste møte
Nr.7: Måndag 24 september kl. 19-21
Nr.8: Måndag 5. november
Nr. 9 Desember ( om naudsynt)

50/18 Ymse

