
 

 

Styremøte Grimstad Kulturhus KF 26.09. 2019 
  

Til stede: Torleiv Næss Ugland, Beate Skretting, Magnus Johansen, Stein Gjulem, Silje Viki 

(dels, via Skype) Helene Hellerud, Morten Agnor (ansattrepresentant)  

Uten stemmerett møtte: Steinar Simonsen, Dorte Stormoen, Kristin Nygaar-Domett,  

Rolf Meyer Tallaksen, fra kommunen Solfrid Marie Døhlen, Simon Gukasjan 

 

Sak 25/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent 

 

Sak 26/19 Godkjenning av referat fra forrige møte 

Vedtak: Referat fra møte 13.06.19 godkjent. 

  

Sak 27/19 Driftsrapport  

Kristin orienterte om omfattende planer for markedsføring. Styret berømmer dette, men ber 

om også å vurdere muligheter samarbeid/prosjekt med UiA. 

Vedtak: Driftsrapporten tatt til orientering. 

 

Sak 28/19 Regnskapsrapport  

Det vurderes fortsatt om en skal opprette prosjekter i regnskapet på store kulturarrangementer. 

Ved behov kan Mikal Aune fra Akst inviteres på et styremøte. 

Vedtak: Regnskapsrapporten tatt til orientering.  

 

Sak 29/19 Sceneteknikk, Eu-direktiv, sikkerhet og sertifisering 

Daglig leder rapporterte fra fagseminar med Norske kulturhus, fra Krankontrollens foredrag 

om scenesikkerhet. Det er dels kommet og dels rett rundt hjørnet nye EU-direktiv til 

scenerigg. Sikkerheten for løfteutstyr (wire) ved løft i riggen økes fra 8x til 10 x det som skal 

løftes. Man går fra tidligere «svensk standard» til «EU-standard». Tautrekk forbys. Da det 

ikke har tilbakevirkende kraft får det ikke umiddelbare konsekvenser for oss. Men det får 

betydning ved nyinstallasjoner (som hos oss ved utbedring av Pan). 

Videre ble det orientert om reglene som sier at sceneriggen kun skal brukes av sertifisert 

personell. Det oppfordres at også representanter fra Venneforeningene sender noen til å bli 

sertifisert til bruk av riggen. 

Vedtak: Det er planlagt sertifiseringskurs lokalt her på Sørlandet.  Ansatte på kulturhuset 

meldes på der, slik at det snarest mulig kan bli sertifisert til å bruke riggen. Venneforeningene 

utfordres til å sende noen på kurset også. 

 

Sak 30/19 Oppgradering Pan. Status ved prosjektleder Simon Gukasjan 

Simon orienterte om noe økte kostnader bl. a på grunn av økte sikkerhetskrav for løft med 

scene/salsbroer. For øvrig er merkostnadene knyttet til utbyggingen med løfting og 

forsterkning av tak. Byggingen og lydanlegg slås i sammen til et prosjekt, som er lagt inn i 



kommunes program (Arena). Han poengterer at Pan må og skal bli ferdig i god tid til 

Kortfilmfestivalen 2020.  

Vedtak: Tatt til orientering 

 

 

 

 

Sak 31/19 Ny medarbeider: Markedsføringsstrategi og andre arbeidsoppgaver 

Kristin orienterte om omfattende planer for markedsføring. Mailchimp, Google Ads, 

Facebook, Instagram, Snapchat, og ikke minst Google Analytics hvor en skal kunne spore all 

aktivitet og se hva som utløser billettsalg. Styret berømmer dette, men ber om også om å 

vurdere muligheter samarbeid/prosjekt med UiA. Musikkens Venner påpeker kollisjon 

mellom kulturhuset og deres arrangement. Kulturhuset må sjekke turistkontorets kalender. En 

annen ide er å samkjøre «Vennenes» kalender (Musikkens Venner/Teatrets Venner) dersom 

deres program kan legges som en Google kalender. Da kan disse vises samtidig og man kan 

unngå uheldige kollisjoner. Det ble også nevnt annonsering i avisen for filmer/program rettet 

mot eldre. 

Vedtak: Tatt til orientering 

 

Sak 32/19 Budsjettforslag 

Daglig leder la frem budsjettforslaget. Siden det hersker usikkerhet hvorvidt det blir 

gjennomslag for innmeldte sak om å fjerne husleien (som behandles av kommunestyret senere 

i høst), håper en på å sende vedtatt budsjett til kommunen i desember da en vet mer. 

Kommunalsjef Døhlen sjekker muligheten for utsettelsen. Det vurderes også om 

kulturbillettinntektene er satt for høyt og bør senkes til 3.mill. 

Vedtak: Budsjettet gjennomgås i desembermøtet når husleiespørsmålet er avklart. 

 

Sak 33/19 Endring formålsparagrafen for kulturhuset 

Formålsparagrafen ble drøftet og følgende endring/ny formulering meldes inn som forslag til 

kommunestyret: 

 

§ 3 Grimstad kulturhus skal være et sted for frivillig og profesjonell kulturformidling, og 

arbeide for å fremme interessen for kunst og kultur. Foretaket skal tilby kulturelle og 

sosiale møteplasser for et bredt publikum. Virksomheten skal være åpen og tilgjengelig for 

all lovlig kultur- og organisasjonsvirksomhet. Ingen skal stenges ute på grunn av religiøse, 

sosiale eller politiske hensyn.  

 

Foretakets formål er å utvikle Grimstad kulturhus som en arena for et levende kulturliv i 

Grimstad. Gjennom et godt samarbeid mellom private og offentlige kulturaktører skal 

foretaket vitalisere kulturlivet og styrke scenekunst-, musikk-, festival- og filmtilbudene i 

byen. Kinodriften, inkludert programmering og kvalitet på lyd, bilde og saler, skal holde et 

konkurransedyktig nivå i forhold til andre kinoer i regionen og landet. Kulturhuset skal 

tilby et bredt filmprogram hvor kvalitetsfilmen er godt representert. 

 

Foretaket skal forestå forvaltning og drift av Grimstad kulturhus, utleie av lokaler og salg 

av varer samt tjenester som har naturlig tilknytning til kulturhusdriften.  

 

Vedtak: Endret formulering til formålsparagraf ble vedtatt som et forslag fra styret til 

kommunestyret. Hensikten med endringen er å løfte opp og tydeliggjøre kino og 

kulturarrangementene ved Grimstad kulturhus. 



 

Sak 34/19 Eventuelt 

Steinar Simonsen ønsket styremøtepapirer i ren tekst (ikke som powerpointpresentasjon), da 

dette er mer utskriftsvennlig. 

Vedtak: Daglig leder sender styremøtepapirene både som powerpointpresentasjon og enkelt 

utskriftsvennlig Worddokument. 

 

 

 

 

                                             Frist for tilbakemelding referat: torsdag 7. oktober 

 

Ref: Rolf Meyer Tallaksen 

kulturhusleder 

 

Torleif Næss Ugland         Beate Skretting 

 

 

 

styreleder                       nestleder 
 


