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Referat fra styremøte i Scenekunst Sør 
 
 
Tid:  lørdag 25. november kl 11-14  Sted: UiA, Krs. Bygg 51.  
Tilstede: Trond Arntzen (nestleder), Jørn-Bjørn Fuller-Gee, Camilla Lilleengen, Irene 
Vesterhus Theisen (styreleder) på videotelefoni, Peder Horgen (adm) 
Forfall: Anette Therese Pettersen, Kristine Andersen Norberg, Even Lynne 
 
 
1. Valg av møteleder 

Vedtak: Trond velges til møteleder. 
 

2. Valg av referent 
Vedtak: Peder velges til referent. 

 
3. Innkalling og dagsorden 

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. 
 

4. Referat 09.10.17  
Vedtak: Referat fra styremøte 09.10.17 godkjennes. 

 
5. Arbeidslokaler for SkS-medlemmer 

A) Aladdin Blå sal 
Vedtak: Informasjon om ny avtale for leie av Blå sal tas til etterretning.  

B) Bygg 22 
Vedtak: SkS v/daglig leder følger opp kommunen for å få avholdt et møte og klarlagt 
tilgjengelighet og premisser. 

C) Søknad til Rom for Kunst, om forprosjekt. 
Vedtak: Styret ønsker å søke Rom for kunst om midler til forprosjekt som skal utrede 
arbeidslokale for SkS. Trond holder fremdrift og alle bidrar med innspill. 
 

6. Fellessøknad til Regional bransjeutvikling 
Styret uttrykker glede over at fellessøknaden til Kreativt Norge nylig ble tildelt 1,5 mill 
over to år. Styret ønsker å sette seg dypere inn i prosjektet for å gi noen overordnede 
prioriteringer og retninger fra SkS sin side. Det ble foreslått å sette ned en 
arbeidsgruppe som kan følge prosjektet.  
Vedtak: Saken tas opp igjen på neste møte. 

 
7. Julebord 2017 for Scenekunst Sør 

Julebordet blir den 21.desember, og styret skal selv orge festen. Styret diskuterte 
mulige underholdningsinnslag, mat og musikk.  
Vedtak: Vedrørende organisering av julebord tar Camilla et sjefsansvar og hele styret 
beregner noen timer i forkant til forberedelser. 
 

8. Logo for Scenekunst Sør  
Styret fikk se og vurdere noen grove idéutkast fra Marte Ekhougen. 
Vedtak: Marte Ekhougen forespørres om å videreutvikle enkelte ideskisser for logo til 
Scenekunst Sør, innenfor rammen av en dags arbeid / kr 1500,-.  Styret er åpen for å 
kjøre en parallell prosess med en annen kunstner, på de samme premisser. Resultatet 
fremlegges for styret før beslutning om videre prosess. 

 
9. Kreative Sør 

Vedtak: Styret i SkS mener det er problematisk at profilene åpne for redigering av 
andre, og mener dette bremser oppslutningen om katalogen fra kunstnere. Forholdet 
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tas opp med de andre partnerne i prosjektet. For øvrig skal vi fortsette å rekruttere 
aktører til katalogen, herunder sende en mailrunde til medlemmene.  

 
10. Stemmerett for studenter 

Som oppfølging av årsmøtet 2017 ble saken om eventuell stemmerett for studenter satt 
på dagsorden for innledende diskusjon. Daglig leder redegjorde for praksis i noen 
fagforbund, og bevegelser i retning bemyndigelse av studentmedlemmer. Flere i styret 
fremholdt viktigheten av å holde den profesjonelle fanen høyt, og at det er viktig at SkS 
ikke skal bære preg av et student-/amatørmiljø. Styret ønsker å gi saken en grundigere 
vurdering før avgjørelse fattes.  
Vedtak: Saken tas opp igjen på senere møte..  
 

ORIENTERINGSSAKER: 
 

11. Produsentworkshop fra Proscen 
Vedtak: Informasjon om produsentkurs tas til orientering. 

 
12. Lagerlokaler for SkS 

Vedtak: Informasjon om inngått leieavtale ev lagerlokale på Aladdin tas til etteretning. 
 

13. LAB vol 2 - gjennomføring 
Vedtak: Informasjon om LAB-prosjektene tas til orientering. 

 
14. Regnskapsbyrå 

Vedtak: Informasjon om regnskapsarbeidet tas til orientering.  
 

15. Kunstnersamtale/ettersnakk med JSK og CB på Kilden 
Vedtak: Informasjon om kunstnersamtalene/ettersnakkene ifbm. JSK og CB tas til 
orientering.  

 
16. SkS søknadscafé  

Styret evaluerte søknadscafé-konseptet, og konkluderte raskt med at denne typen 
lavterskel servicetilbud med dropp inn-adgang, er meget positivt og en aktivitet styret 
ønsker skal bli fast praksis med minst to per semester. Slike ”servicedager” kan også 
tilby annen hjelp/rådgivning enn søknadsrelaterte spørsmål.  
Vedtak: Informasjonen om SkS’ søknadscafé tas til orientering. 
 

17. Neste møter 
Vedtak: Neste møte settes til 21.desember kl 14-16. Styret vil deretter delta i 
forberedelser til julebordet samme kveld. Styret besluttet å innlede 
julebordsarrangementet med et medlemsmøte kl 19. Hensikten er å introdusere en flate 
for informasjonsutveksling og engasjement i medlemsmassen, utenom årsmøtet.  
 

18. Eventuelt 
Styret spilte inn saker/temaer å huske på til senere møter: 
- Rutiner for oppfølging av tidligere styrevedtak. 
- Statusoppdatering fra de ulike arbeidsgruppene – til hvert møte? hvert kvartal? (Ideelt 
om arbeidsgruppene er forankra i møtene, dvs. representert i styremøtet.)  
- Aktivere flere arbeidsgrupper 
- Fordeling av styrehonoraret 
- Theis’ arbeidstilknytning  
- Praksis omkring informasjon: nettsider/face/nyhetsbrev  
- Oppfordre medlemmer om å komme med saker til styret 

  
ref: PH 


