
 

 

Referat fra styremøte Grimstad Kulturhus KF 12.09.2022 
  

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

Johansen, Helene Hellerud, Siri Hoff, Anne Midtlien (som vara) 

Uten stemmerett møtte Rolf Meyer Tallaksen og Kristin Nygaard-Dommett 

Fra kommunen møtte Petter Toldnes, Thor Egil Mortensen, og Kjetil Sunnset 

Fravær: Øystein Haga 

 

Sak 27/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent. 

Sak 28/22 Godkjenning av referat fra forrige møte 

Vedtak: Referat fra møtet 02.06 godkjent.  

 

Sak 29/22 Driftsrapport  

Vedtak: Rapporten tatt til orientering. 

 

Sak 30/22 Regnskapsrapport 

Administrasjonen forsøker å få mer detaljregnskap for spesielle prosjekter så som 

Kortfilmfestivalen og salg i Fjæreheia. Konferanseservering bør også skilles fra 

kioskregnskap. 

Vedtak: Tatt til orientering. 

 

Sak 31/22 Tertialrapport  
Vedtak: Tertialrapport vedtatt 

 

Sak 32/22 Budsjett 2023 

Varesalg og vareinnkjøp justeres litt i budsjettet på bakgrunn av prisstigning 

Vedtak: Budsjett 2023 vedtatt 

 

Sak 33/22 Innkjøp av laserprosjektorer i salene + lerret i Catilina 

Vedtak: Lerret i Catilina bestilles. RGB Laserprojektor bestilles til Catilina. Dersom Pan blir 

ferdig før 2024 fremskyndes projektorinnkjøp til Pan (kanskje høst 23). 

 

Sak 34/22 Fjæreheia 

Petter Toldnes orienterte om status og planer for Fjæreheia. Thor Egil Mortensen orienterte 

om drift av anlegget (fra Bygg og eiendom). Enighet om dialog og samarbeid med kulturhuset 

vedr drift og utvikling. 

Vedtak: tatt til orientering 

 

 



 

Sak 35/22 Strategi «Nye Grimstad kulturhus»:  

- Del 1 Pan Kjetil Sunnset orienterte om status. 14 dagers høringsfrist for nabo på de 

siste eksteriørtegningene med løftet tak. Videre plan er detaljprosjektering interiør og 

valg av leverandører. 

Vedtak: Tatt til orientering. 

 

- Del 3&4 Prosjekt foaje og prosjekt arealer: 

 

Vedtak: Ad. Et utvidet kultursenter ved kulturhuset/Hestetorvet?  

Styret viser til ordførers svar på forespørselen i kommunestyret 6.9.22, ang. 

mulighetene for at kulturhuset og tilliggende lokaliteter kan bli et større kultursenter. 

 

Ordfører skriver bl.a. i sitt svar: 

Det jobbes med å finne gode og permanente løsninger som kan gi synergieffekter og et 

skikkelig løft for hele kultur- og frivillighetsområdet. Derfor er det startet opp et 

arbeid med å se hva som må til og hvilke muligheter som finnes. Resultatet av arbeidet 

vil legges frem i vinter. 

 

Styret for kulturhuset ønsker at kulturutvalget fremmer en sak om et mulighetsstudium 

for å kunne skape et utvidet kultursenter (og ev et frivillighetssenter) i tilgjengelige 

bygninger rundt Hestetorvet.  

Saken bør fremmes for kommunestyret så raskt som mulig, slik at nødvendige midler 

kan bli lagt inn i budsjett og økonomiplan 2023-26. 

Styret forutsetter at et slikt mulighetsstudium ikke fører til at pågående prosjekter i 

kulturhuset blir utsatt. 

 

Sak 36/22 Program fremover 

Kristin orienterte om kulturprogrammet resten av året. Norge. Morten orienterte om 

kinoprogrammet fremover. Det kommer en del film og det er en god del kulturarrangementer 

planlagt. Kristin spurte om i hvilken grad det bør foreligge et budsjett for innkjøp av 

arrangementer (med egen risiko). Dette tas opp ved en senere anledning. 

Vedtak: Tatt til orientering 

 

Sak 37/22 Personal. Gjøre om tilkallingstekniker til prosjektstilling en dag i uken 

Vedtak: Administrasjonen kan endre på stillingen til Thomas Hardy slik at noen av 

tilkallingstimene blir en fast ukentlig vakt med fokus på teknisk administrasjon, vedlikehold, 

orden og service på teknisk utstyr. Noen timer forsøkes tilpasset for å være gjennomføring for 

kunde. Endringen/ansettelsen gjelder som et prosjekt for høst 22 og vår 23. 

          
Sak 38/22 Eventuelt 

Ingen sak                                                                                          Ref: Rolf Meyer Tallaksen 

                                                                                    kulturhusleder 

 

 

 

Torleif Næss Ugland         Stein Gjulem 

styreleder                       nestleder 
 


