
 

Styremøte Grimstad kulturhus KF 23.04. 2015 

 
Tilstede: Morten Agnor, Kristian Folkman, Anita Grandemo, Helene Hellerud, Rolf Erik 

Nilsen, Steinar Simonsen (vara), Silje Viki. 

 

Fra oppvekst og kultur, Grimstad kommune: Bjørn Kristian Pedersen 

Styremøte foregikk i den gamle Smia i Kirkegaten siden Barnebokfestivalen brukte hele 

kulturhuset! 

 

Sak 20/15 Ingen merknader til innkalling eller referat. 

 

Sak 21/15 Tallenes tale. 

Styremøte vedtok å forlange tertiærrapport for kulturhusets regnskap så snart som mulig, og i 

god tid før møte i juni. Om situasjonen krever det må vi avholde ekstraordinært styremøte i 

mai.  

 

Sak 22/15 Hva har vært og hva kommer på lerret og scene utsettes til neste møte da daglig 

leder er tilbake. 

 

Sak 23/15 Strategi for Grimstad kulturhus. 

A. Styret gikk gjennom notatet fra Rolf, og Silje tok på seg å lage et kortere og mer 

slagkraftig dokument. Bjørn Kristian foreslår at strategidokumentet også brukes som styrets 

innspill til kommunens planer for kulturhusdriften. 

B. Prispolitikk utsettes til vi har en oversikt over den økonomiske situasjonen. 

C. Markedsføringsarbeidet ved Morten. Han ber om at saken utsettes til neste møte. 

D. Helene orienterer om programkomiteens forslag til flere tiltak for scene i 2015. 

Programkomiteen vil etter sitt endelige møte 11. mai lekke til pressen om programmet for 

høsten. 

 

Sak 24/15 Budsjettforberedelser 2016 

Styret er samstemte om at det trengs en oppgradering av småsalene Pan og Vesle Hallvard. 

Det er fortsatt god tid til denne saken som vil bli behandlet i detalj på en av høstens møter. 

Dette vil bli en investeringskostnad som eier, Grimstad kommune, må vurdere i sitt 

budsjettarbeid. 

 

Sak 25/15 Eventuelt 

Kortfilmfestivalen har for liten kapasitet for lagring på kino servere. Man kan kjøpe ekstra 

servere eller slette gamle filmer på servere. 

Saken overlates til driften på kulturhuset. Morten mener at dette ikke behøver å bli dyrt. 

Sponsorer kan også spørres om type akuttfinansiering når plutselig kostnader kommer på. 

Selv om det egentlig er snakk om oppgradering av fast inventar og derfor et kommunalt 

ansvar... 



Silje orienterer om et spennende program for årets kortfilmfestival. Norges beste filmskapere 

kommer hvert år til Grimstad de første dagene i juni. Viktige Internasjonale dokumentar - 

filmer har fått sin plass på årets program. Søndag 14.juni vil være familiedagen og barn blir 

invitert inn på animasjonskurs. 

 

 

Ref: Anita S. Grandemo 

 

 

 

 

 
 

Kristian Folkman leder      Helene Hellerud styremedlem 

 

 

 

 

 

 

 

 


