
 

 

Referat fra styremøte Grimstad Kulturhus KF 28.06.2021 
  

Til stede: Torleiv Næss Ugland, Stein Gjulem, Magnus Johansen, Morten Agnor 

(ansattrepresentant) Siri Hoff, Steinar Simonsen (som vara), Helene Hellerud 

Uten stemmerett møtte Rolf Meyer Tallaksen  

Fra kommunen Jon Tingstveit, Petter Toldnæs og Kjetil Sunnset (teams) på deler av møtet 

Fravær: Anita Svingen 

 

Sak 9/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent. 

Sak 10/21 Godkjenning av referat fra forrige møte 

Vedtak: Referat fra møtet 29.04 godkjent.  

  

Sak 11/21 Driftsrapport  

Vedtak: Rapporten tatt til orientering.  

 

Sak 12/20 Regnskapsrapport pr mai 2021 

Koronautfordringene avtar, stimuleringsordningen bidrar, besøket øker og økonomien er 

dermed sunn. 

Vedtak: Regnskapsrapport pr mai 2021 vedtatt, her ble også status pr juni lagt frem  

 

Sak 13/21 Strategiplan for videreutvikling av kulturhuset: «Nye Grimstad kulturhus» 

del 1-4 

Under denne saken deltok Petter Toldnæs, Jon Tingstveit og Kjetil Sunnset fra kommunen. 

Jon orienterte om prosjektveiviseren for gjennomføring av prosjekter i kommunen. Det er 

etablert en styringsgruppe for prosjekter på kulturhuset bestående av representanter fra både 

kommunen og kulturhuset.  

Kjetil orienterte om Pan-fremdriften. Det er kommet utfordringer når det gjelder nabovarsler. 

Det er trolig noen måter å løse dette på, men det kan forsinke prosjektet betydelig. Daglig 

leder påpeker at det har vært en svært uheldig prosess/vei i dette prosjektet, ikke minst når en 

skal samle inn gaver og private midler til et prosjekt som ikke er helt klarert. Givere vil 

kanskje kunne oppleve å bli holdt for narr ved å støtte et prosjekt som kan havne langt frem i 

tid. Store støttebeløp gitt, kan forsvinne ved en lengre utsettelse. 

Styret mener det er viktig å se på helheten til kulturhuset fra 1985, og har derfor utformet en 

strategiplan for utvikling i fire deler. 

 

Vedtak: Styret vedtar strategiplanen for videreutvikling av kulturhuset: «Nye Grimstad 

kulturhus» del 1-4. (eget dokument). Styret ønsker en dialog med huseier (Grimstad 

kommune) om en tidsplan for finansiering og realisering av planen. Styret understreker 

nødvendigheten av raskest mulig prosjektering og gjennomføring av Pan utbyggingen. 



Kulturhuset har samlet inn over 2 mill til prosjektet, og store deler av dette kan gå tapt på 

grunn av tidsbegrenset gyldighet på gaver og tilskudd.   

  

Sak 14/21 Program fremover 

Kristin Nygaard-Dommett hadde satt opp kulturprogram for sommeren. Det må sies å være en 

forsiktig åpning etter korona. 

Morten orienterte om filmprogram, og en ganske lovende høst, med mye film i komminga. 

Vedtak: Tatt til orientering 

                                           

Sak 15/21 Eventuelt 

Ingen saker 

Ref: Rolf Meyer Tallaksen 

kulturhusleder 

 

 

 

 

Torleif Næss Ugland         Stein Gjulem 

styreleder                       nestleder 
 


