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Sak
Hensikten med møtet var å samle innspill i etterkant av Solfesten
17.august 2019.
Mange gode tilbakemeldinger i ettertid av arrangementet.
Til tross for at Solfesten ble arrangert på en konfirmasjonshelg så var
det mange ungdommer, inkl konfirmanter, som deltok på
kveldsarrangementet.
Positivt at det mange ulike aktiviteter for hele familien/ barn og unge.
Innspill til evaluering fra frivillige lag/ foreninger:
- Kontakten med frivillige lag/ foreninger tilsier at vi kan være
enda tidligere ute med å avtale datoer. Det var en del usikkerhet
i forhold til hva de ulike lag/ foreninger kunne bidra med.
- Det burde vært et samarbeidsmøte i forkant av arrangementet i
forhold til å fordele ansvar/ roller blant bidragsytere.
Tilbakemelding fra Grønt Nettverk. Ordfører Hilde besvarer denne.
Tilbakemeldinger fra Best Event sin leverandør:
- Papir streamers/ konfetti var relativt raskt nedbrytbart og ikke
skadelig for naturen. Men av visuelle miljøhensyn ble det ryddet
så mye som mulig samme kveld/ natt.
- Motorsport og havrafting var populære aktiviteter. Det var kun
motorsport 1 gang pr time, dette grunnet ulempe med støy og
miljøutslipp.
Læringspunkter til neste Solfest:
- Det bør settes miljøkrav til alle lokale leverandører, dette gjelder
blant annet unngå plastbestikk, plastkrus osv.
- #solfesten kan benyttes neste gang slik at innbyggerne kan dele
bilder fra arrangementet.
- Instagram kan brukes mer aktivt til promotering
- Bør også vurdere noe mer annonsering i papiraviser osv. Gode
tilbakemeldinger på stort skilt ved bussholdeplassen.

Frist

Ansvarlig

-

-

-

Anbefaler en koordineringsrolle i forhold til matleverandører.
Noen leverandører etterspurte en fordeling med hvem tilbyr
hvilken type mat, priser osv.
Deltakerne etterspurte tilgang på kaffe.
Arrangementet kan starte kl 14 istedenfor kl 13. Ha to korte
show, og se nærmere på hvordan man arrangerer aktivitetene
slik at frivillige lag og foreninger samtidig får mulighet til å
profilere seg.
Viktig å ha god dialog med beboere i havna samt andre som har
ansvar i havna.

Forslag om ny Solfest lørdag 15. august 2020, med forbehold om
bevilling fra nytt bystyre.
Så snart dato er fastsatt bør det innkalles til et informasjonsmøte med
frivillige lag og foreninger.
Evalueringen fremmes som referatsak i Formannskapet.

