Møtereferat
Møte i prosjektgruppa

Møtedato:

03.07.2018

Møtestad: Rådhuset i Førde

Møtt

Ikkje møtt

Anita Eide Kvamme(leiar av gruppa)
Judith Kapstad
Jakob Andre Sandal
Sølvi Iren Søgnen
Erlend Herstad
Anne Magrete Frimannslund
Øystein Høyvik (administrasjon)
Marit Kleiven (administrasjon)
Trude Tenold (Rein design)
Roy Sunde (Rein design)
Elise Sæle Dahle (Haltenbanken)

Håkon Myrvang
Mathias Råheim
Svein Årdalsbakke
Ole John Østenstad (administrasjon)
Anette Sollid (prosjektsekreteriat)

Møteleiar:

Sak nr.

Anita Eide Kvamme

Møtereferent:

Marit Kleiven

Sakstittel, omtale og konklusjon

Ansvar

Frist

1
Presentasjon av funn frå kartleggingsarbeidet
• Rein design og Haltenbanken presenterte funn frå teiknekonkurransen,
spørjeundersøkinga og intervjurundane. I tillegg viste dei kva som kunne
gi inspirasjon frå historiske basar (mellom anna åkle, rosemaling,
trearbeid, Sunnfjordbunad, Audun Hugleikson)
• Spørjeundersøkinga og intervjua viser at mange har eit veldig positiv
bilde av heimplassen sin, først skildrar dei naturen og det som er flott
med den – etterpå kjem skildringar som er meir «menneskelege», det at
det er trygt her, folk kjenner kvarandre, passe stort, mykje å gjere på
fritida med meir. Det er mange fellesskildringar her, folk legg ofte vekt
på det same, uavhengig av kva kommune dei bur i.
• Gruppa vart utfordra på ein del av «orda» som kom fram i
spørjeundersøkinga. Kva er det «viktigaste orda». Alle fekk utdelt
ordskyene og skulle markere enkeltord eller skildringar.
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Rein Design og Haltenbanken jobbar no vidare fram til neste møte 14.
september og vil der presentere skisser til kommunevåpen og grafisk
profil.
Mykje «gull» i teikningane, skildringane og intervjua. Spørsmål om
korleis vi kan bruke funna vart drøfta og det kom fram mange gode
forslag.

Neste møte
• 14. september kl 14-16 sjå *møteplan knytt til kommunevåpen og
grafisk profil
• Innhald på møte: skisser eller retningar for kommunevåpen og grafisk
profil

Eventuelle merknader til referatet må sendast til referenten innan 10 dagar etter utsending.

*Møteplan kommunevåpen og grafisk profil
Dato

Innhald

Mål

Kven deltek

Møte 1
14. Juni

workshop rundt
problemstillingane
strategi/posisjon/verdi
og visjon

Forankring og
kartlegging

Politisk prosjektgruppe
+ adm

Funn frå kartlegging

Avklare strategiske val

Politisk prosjektgruppe
+ adm

To skisser retningar for
kommunevåpen og
profil vert presentert

Innspel og avklare kva
retning som skal takast
vidare

Politisk prosjektgruppe
+ adm

Presentasjon og siste
innspel

Godkjenne ferdig
kommunevåpen

Politisk prosjektgruppe
+ adm

Arbeidsmøte grafisk
profil

Godkjenne grafisk
profil

Adm

13-15
Møte 2
3.juli
Kl. 13-15
Møte 3
14. sept
Kl. 14-16
Møte 4
1.okt
Kl.13-15
Møte 5
1.nov
10-12
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