Kvartalsmøte i RKNF på Salteriet 20. oktober 2012
Deltakerliste. Eget vedlegg.
Sak 1: Informasjon fra Karl Idar om undersøkelser om kvikkleireundersøkelser, forebyggende
brannsikring, arkeologi, museet Kystens arv og samarbeid med teaterlaget om evnt.
vandreteater, Hansteen, DIVE-analysen. Ting er på gang. Skal opp i HLTM 30. oktober.
Parkering, båthavn. Riksantikvaren interessert i å bruke DIVE-dokumentet fra Råkvåg i en
eksempelsamling. Det har vært godt engasjement i planarbeidet fra alle og Susanne har
mottatt gode tilbakemeldinger i høringsrunden for jobben som er gjort.
Bommen ved Krinsvatnet. Vi opprettholdt vår uttalelse, men det ble gjort nytt vedtak i HLTM:
Nytt kulepunkt 3: Endelig vedtak:
Fri allmenn ferdsel til eksisterende vei langs Nordelva sikres ved at Fosenvegene AS
kompenserer for bompassering ved Krinsvatnet. Forslaget fra HLTM ble enstemmig vedtatt.
Hvordan man skal administrere vedtaket er ikke bestemt ennå, men det vil gå på refundering
av bompenger for alle. Vet ikke om det blir pr. refusjonsbrev, epost eller SMS - kanskje flere
muligheter.
Sak 2: Utarbeidet uttalelse ifm «Framtidas skole i Rissa kommune»

Sak 3: Salteriet.
















Trond har snakka med bryggeeier om teaterlaget får bruke amfiet sommeren 2013,
det er ingen avtale nå…
Bryggeutstillinga har så langt ikke spurt bryggeeier..
Hva skjer med Salteriet om vi ikke engasjerer oss i å få sambruk i denne brygga.
Fabrikkbrygga blir frigjort om utstillinga flytter ut.
En del utbedringer og tilrettelegging på Salteriet, tak etc.
Hauke Haupts assisterer bryggeeier på Salteriet med søknad til kulturminnefondet,
stor sannsynlighet for å få midler. Bryggerekka i Råkvåg vil være et prioritert område.
Mht museumsdelen. Det finnes profesjonellt laget film med intervjuer med folk fra
bygdene.
Eilert har gjort mye arbeid de siste årene.
Heimbygdslaget vil bidra i arbeidet med gjenstandsutstillinga. Økonomisk bidrar de
kun med en symbolsk sum i husleie, men vil bidra med dugnad og kunnskap.
Eilert refererte fra møte i Rissa bygdemuseum.
TIDSPLAN: Skal bryggeutstillinga være på Salteriet sommeren 2013, MÅ
gjenstandene UT, slik at vi kan benytte lokalene. Finne en plass for mellomlagring.
MÅ lages en plan på dette. Sikre dokumentasjon på gjenstandene. HVOR? Dette må
det tenkes på. Låve et eller annet sted? Trond følger opp saken om mellomlagring.
Kontrakten. Avventer litt. Organisering, etablering av organisasjon må til. Einar følger
opp saken.
Bryggeutstillinga og Teaterlaget er innstilt på å komme inn i Salteriet. Heimbygdslaget
og Ungdomslaget er også positive til prosjektet.
Stjørnagruppa har for lenge siden bestemt å lage et «Magne Sandøy-rom» på
Salteriet. Atelieret der Magne arbeidet på Salteriet er der. Magne arbeidet også på
Salteriet i mange år. Et «Magne Sandøy-rom» på Salteriet vil være gunstig å drive




økonomisk. Det gir ikke vesentlige ekstra driftskostnader da det blir samlokalisert
med bryggeutstillinga og et gjennåpnet museum.
Eilert følger opp saken med registrering av gjenstander i Gjenstandsutstillinga.
Karl Idar framlegger en uttalelse om skolestrukturen fra RKNF.

Ref. Gro.

