Referat fra styremøte Scenekunst Sør, 25.januar 2016 (kl 17 – 22.45 )
Tilstede: Irene V. Theisen, Elisabet Hagli Aars, Camilla Lilleengen, Jørn-Bjørn Fuller-Gee,
Trond Arntzen og Anette Therese Pettersen
Godkjent frafall: Even Lynne
1.Åpning av møte, ved Irene V.T.
2.Valg av referent: Anette T.P., valg av møteleder: Irene V.T.
3.Godkjenning av innkalling. Sakslisterekkefølgen endres slik at sak 1 kommer etter sak 7.
4.Godkjenning av referat fra forrige møte – utgår (grunnet manglende tidligere møte).
Sak 2: Produksjonslokaler / Leie av biscenen på Kristiansand teater
 Oppdateringer: Foreningen har sendt inn søknad til Kristiansand kommune om leie av
Biscenen ut 2016. Den politiske saken rundt den videre fremtiden til Kristiansand
Teater er foreløpig ukjent.
 Styret vedtok en utsettelse av beslutning om leie (og fremleie) av biscenen frem til
det foreligger mer informasjon om kommunens søknadsbehandling, omfang av
oppgradering av biscenen (både for å kunne benyttes som produksjons lokaler og som
visningslokaler).
Sak 3: Ansvarsfordeling arbeidsgrupper
 Håndtere tegninger av medlemskap: styret vil i den første fasen behandle søknader i
fellesskap.
Sak 4: Fremdriftsplan og søknadsfrister
 Orientering og fordeling av ansvar.
Sak 5: Møteplan vår 2016
Sak 6: Årsmøte
 Styret fastsetter dato: 12.mars kl 17-19.
Sak 7: Hva vil vi med SkS
 Handlingsplan første periode: Styrets ambisjon er å jobbe mot en krysning av
RadArt/Teaterhuset Avant Garden/Scenehuset.
 Cultiva er åpne for en forprosjektsøknad fra SkS, styret vil sende inn søknad i løpet av
vinteren/våren 2016.
Sak 1: Konstituering av styret
 Valg av nestleder: Trond Arntzen (sender også innmelding til Brønnøysund)
 To varaer: Even Lynne og Camilla Lilleengen.
 Økonomiansvarlig (bank og budsjett søknader): styret utsetter vedtak til neste
styremøte – men Trond har foreløpig ansvar for.
 Hvem sitter for 1 og hvem sitter for 2 år: styret utsetter vedtak til neste styremøte.

Eventuelt





I henhold til vedtektene er det årsmøtet som skal bestemme kontingentsats, men gitt
at det ikke kan innkalles til årsmøte uten å ha medlemmer, vedtar s tyret en symbolsk
kontingent på 100,- som gjelder for alle kategorier, for perioden 18.desember 2015
frem til årsmøtet. Årsmøtet vil vedta nye kontingentsatser.
Styret godkjenner 36 medlemssøknader, og ber om ettersending av dokumentasjon
for én søknad.

