
                                                                                                                          

Styremøte Grimstad Kulturhus KF 30. 06. 2016 
  

Til stede: Torleiv Næss Ugland, Beate Skretting, Silje Viki, Stein Gjulem, Dag Gunnar 

Stormoen (ansatt repr), Dorte Stormoen (innkalt som vara), Steinar Simonsen (innkalt som 

vara). Sekretær: Rolf Meyer Tallaksen 

Fravær: Helene Hellerud, Magnus Johansen 

 

 Sak 34/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.                                                                                                                                                                                 

 

Sak 35/16 Godkjenning av referat fra forrige møte 

Vedtak: referat fra møte 28.04.16 godkjent. 

 

Sak 36/16 Regnskapsrapport 1. tertial + mai 2016 

Vedtak: regnskapsrapporten tas til orientering. Styret ber videre om ønskeliste for 

investeringer på a) lokal og inventar (som dekkes av Bygg og Eiendom i kommunen)               

b) maskiner og utstyr (som dekkes av Kulturhuset KF). 

 

Sak 37/16 Driftsrapport 

Driftsrapporten tas til orientering. Årshjul for kommunale frister kompletteres og legges frem 

på neste møte. (Frist for årsregnskap, revisjon, årsrapport, skrivefrist til kommunestyret, og 

dato for kommunestyremøter). 

 

Sak 38/16 Oppgradering av småsalene 

Kravspesifikasjon for oppgradering av småsalene er sendt til Bygg og eiendom i kommunen. 

Det er i ettertid kommet inn nye interessante innspill vedr. Pan. I tillegg ble vann og kloakk 

uteglemt fra artistrom, som ligger inne i kravspesifikasjonen. 

 

Vedtak: Administrasjonen melder inn følgende  tillegg til kravspesifikasjon til Bygg og 

Eiendom i kommunen: 

 

1) Det legges inn vann og kloakk (toalett og vask) i allerede innmeldte 

skuespillergarderobe/artistrom i Pan.  

2) Det er ønskelig å vurdere mulighetene for uttrekkbart amfi (stoler) i Pan, slik at salen 

også kan brukes med flatt gulv! Det finnes få slike lokaler i byen. Kan brukes til 

ståkonserter, serveringer utstillinger etc. Dette må ses i forhold til kinostol-komforten, 

om det er mulig å kombinere med gode kinostoler.  

3) I forbindelse med tilbygget til skuespillergarderobe utenfor Pan, ønskes salen utvidet  

for å gi plass til scene og 2-3 stolrader ekstra. Dette kan trolig gjøres ved å la amfiet gå 

lenger frem og ned under bakkenivå. Dette vil gi kulturhuset og Grimstad by en 

fleksisal som mer tilpasset både kino, konferanser og kulturhusdrift. Det finnes ikke 

konsertlokaler av en slik størrelse i byen. 

4) Det må vurderes om rømningsveikapasitet må økes ved endret bruk av salen (til teater 

og konserter), hvor det vil være folk på scenen i tillegg til publikum i salen. 

 



 

 

Sak 39/16 Innkjøp av teknisk utstyr 

Vedtak: Styret gir administrasjonen fullmakt til å investere i teknisk utstyr slik beskrevet, 

innenfor kostnadsrammen til fjorårets overskudd. 

Investeringen splittes i a) reparasjon og oppgradering av eksisterende scenerigg i Catilina      

b) investering i annet nytt teknisk utstyr (lys, lyd og konferanse). Investeringen gjøres etter 

gjeldende regler for offentlig anskaffelse. Administrasjonen utarbeider systemer for lagring, 

vedlikehold og kontroll av bruken av teknisk utstyr. 

 

Sak 40/16 Skjenkeregler 

Vedtak: Orienteringen om praksis tas til etterretning. 

 

Sak 41/16 Eventuelt 
a) Styremøter. 

Vedtak: Styremøter høsten 2016: 15. sept og 15. des. 

b) Ønskelig med navn på scenerommet i Catilina, som brukes som eget lokale.  

Forslag: Backstage, Blackstage, På scenen bak kinolerretet, Scenerommet – Catilina. 

Sistnevnte falt best i smak. 

 

Frist for tilbakemelding referat: 8. juli 

 

Ref: Rolf Meyer Tallaksen 

kulturhusleder 

 

 

 

 

 

Torleif Næss Ugland, styreleder                  Beate Skretting, nestleder 

 

 

 

 

 

 


