
 

 

Referat fra styremøte Grimstad Kulturhus KF 13.01.2022 
  

Til stede: Torleiv Næss Ugland, Stein Gjulem, Morten Agnor (ansattrepresentant) Steinar 

Simonsen (som vara), Magnus Johansen, Helene Hellerud 

Uten stemmerett møtte Rolf Meyer Tallaksen  

Fravær:, Anita Svingen Siri Hoff, 

 

Sak 1/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent. 

Sak 2/22 Godkjenning av referat fra forrige møte 

Vedtak: Referat fra møtet 30.10 godkjent. DL sjekker status med HR avdelingen i kommunen 

vedr praksis for tilkallingsvikarer sak 18/21. Det orienteres om dette på neste styremøte. 

 

Sak 3/22 Driftsrapport  

Vedtak: Rapporten tatt til orientering. Snittsalg i kiosk samlet for både kultur og kino kan 

gjerne innlemmes i grafene for kiosksalg.  

 

Sak 4/22 Regnskapsrapport 2021  

Vedtak: Regnskapsrapport tas til orientering. Lønnskostnadene til tekniker (og inntektene på 

disse) vil bli presentert i de kommende regnskapsrapportene. 

 

Sak 5/22 Pan, status for prosjektet 

DL orienterte om fremdriften i Pan prosjektet. Det uttrykkes stor glede over kommunens vilje 

til å satse på kulturhuset, og samtidig berømmes prosjektstyringen med egen styringsgruppe. 

Dette oppleves som forbilledlig. Ulike prosesser som søknad om omregulering, tilpassing av 

utearealer til passasje for brannbil og HC-parkering er tidkrevende. Måler er like fullt 

ferdigstillelse første kvartal 2024. DL har i etterkant av møtet sjekket: Innkjøp av 

laserprosjektorer er tatt ut av Panprosjektet, men kommet som et punkt i langtidsbudsjettet. 

Prosjekt 55 i kommunebudsjettet med 1 mill pr projektor. 1 mill i 2023 og 2 mill 2024. 

Vedtak: Tatt til orientering 

 

Sak 6/22 Lønnsoppgjør 

Vedtak: Styrets lønnstilbud til Morten Agnor, vedtatt i sak 26/21 ble i realiteten en reduksjon 

tatt i betraktning hans tillegg for ubekvem arbeidstid. Morten Agnor og Fagforbundet har 

levert et motkrav. Dette ble justert ned med kr 10.000 og dette ble det endelige tilbudet. 

Samme tilbud går også til Kristin Nygaard-Dommett. 

Styret ønsker en oppdatert stillingsbeskrivelse for Morten Agnor, Kristin Nygaard-Dommet 

og Rolf Meyer Tallaksen til neste møte. 

 

 



 

 

Sak 7/22 Eventuelt 

Morten orienterte om kinoprogrammet og utsiktene fremover. Kristin presenterte 

kulturprogrammet. Det er mye planlagt, og håpet er at pandemien ikke setter særlige 

begrensninger for dette. 

Vedtak: tatt til orientering 

 

Sak 8/22 Eventuelt 

DL meldte en justering av teksten på «Standard leiebetingelser» som sak til eventuelt, da 

denne kom inn sent, og hastet med å få vedtatt. Saken dreier seg om noe bedre betingelser bl.a 

ved avlysninger. Reglene trenger ikke være så rigide, da kulturhuset som kombihus har 

mulighet for å kjøre kinoforestillinger, ved avlysninger av kulturarrangementer. 

Vedtak: Presenterte endringer i kontraktsbestemmelsene ble vedtatt. 

 

 

 

Ref: Rolf Meyer Tallaksen 

kulturhusleder 

 

 

 

 

Torleif Næss Ugland         Stein Gjulem 

styreleder                       nestleder 
 


