Referat fra møtet 20. juni 2018
Alle tilstede, møtetid: 08.30-11.30

Gikk gjennom kommunikasjonsplanen og justerte planen.
Nytt ordførarkjede bør inn i kostnadsbildet – må hente inn noen tall for dette. Spørre andre
kommuner hva de har betalt for sitt, de som har laget nytt nylig.
Ønsker å se alle kjedene og høre erfaringer til neste møte.
Ordførerkjedet: Hva om etter 2020 det kommer flere kommuner til – hvordan skal ordførerkjedet
fungere på den måten?
Vebjørn: Mener vi skal knytte til oss mer faglig støtte når vi kommer så langt å invitere noen
profesjonelle - noen fra heraldikken eller historikken.
Hvilken fase
Synnøve: Passe på å ikke skape forventninger til at det er det som blir sendt inn som er det
bybvåpenet som blir skapt.

Premie:
Synnøve og Christine foreslår premier – budsjett?
Lenker les mer om nye ålesund – i alle tekster.
Skolepremie: En tur til Atlanterhavsparken, med dekt buss.
Folkets favoritt: For å skape engasjement –
«Gaveeske med lokalprodusert mat, til en verdi av 2.000 kroner. «
Målgrupper:
Ungdomsrådene få ei utfordring – inn som målgruppe.
Avisannonsering: Skal i alle annonser, ikkje før vi har fått bevilget midler.
NB: Juryen står fritt til å å plukke ideer for å samle inn til det endelige forslaget.
Du kan sende inn så mange forslag du vil –

Komiteen skal være synlig – foto fra første møtet. I den videre fasen. Men bruke foto av barn for å
lansere kampanjen.
Spørre turister – se det utafra.
Til film: Husk nynorks og logo nye ålesund
1 film med kommunevåpen tomme – og en med dagens bruk?
•

Hente noen barn,evt turister for å filme. Ala Asker, vise alle kommunevåpen, en tom mal.

•

Hvor er det kommuenvåpen i dag – på svært få bygg.

•

Hva illustrerer kommunevåpene i dag – bruke bilder fra der det er kommunevåpen i dag – i
illustrasjoner.

•

Ørskog – rådhuset.

•

Kjeledresser

•

Biler

•

Sandøy- skiltstunt – rusta ut. Spørre kommunikasjonsgruppa om de kan sende bilder av
egne kommunevåpen i bruk.

•

Bilder – rygger på kjeledresser – vise settingene på hvor de skal brukes, ordførerkjede.

•

Bybenker – kumlokk

•

Skjold på fergene fra kommunene,

•

Vurdere nyhet eller lignende om hva de står for de forskjellige kommunevåpene Sjekk tekst her til konkurransen:

http://www.nyemolde.no/nytt-kommunevaapen.432801.no.html - Sjekk her det med rettigheter,
åndsverkloven.

Skaffe skoler med kontaktpersoner som bidrar, gi til pressen i alle kommuner.
Engasjement
Oppmuntre til papir: innsending
Skrive ut maler som kan hentes – på bibliotekene og rådhuset. For de som ønsker å delta digitalt –
flyers –
Venterom –tannlege, legekontor, for unge og eldre. Omsorgssenter, bosenter

Avisannonser – alle avisene
Christine – sjekker modul for avstemming – med bilde av kommunevåpenet.
ANNA:
Plan for utskifting av byvåpen på bygg – bør omtales – men er ei sak for den nye kommunen.
Investeringskostnad – viktig å skifte ut – hvor lenge skal det gamle henge –
Papirer/konvolutter/brosjyrer – kommunisere – at folk ikke skal bestille opp for mye. 2019

Neste møte: Torsdag 15. november – kalle inn. Kl. 08.30. Synnøve kaller inn.
Gå gjennom forslaga vi har fått inn og gå gjennom neste fase.

Skal ha kontakt elektronisk i første fase og rapportere om engasjementet er bra.

Agenda – ordførerkjede, vurdere om vi fysisk kan få ordførarkjedene til neste møte. Skal spørre alle
ordførerne hvordan det er å ha på seg ordførarkjedene, diskutere i denne . (Synnøve sjekker med
Vebjørn om denne skal tas senere i prosessen).

