Referat fra styremøte i Scenekunst Sør
Tid: mandag 09. oktober kl 15-19
Sted: Aladdin, Kristiansand. Møterommet i 3.etg
Tilstede: Irene Vesterhus Theisen (styreleder), Kristine Andersen Norberg, Camilla
Lilleengen, Peder Horgen (adm)
Forfall: Anette Therese Pettersen, Jørn-Bjørn Fuller-Gee, Trond Arntzen, Even Lynne
1. Valg av møteleder
Vedtak: Irene velges til møteleder.
2. Valg av referent
Vedtak: Peder velges til referent.
3. Innkalling og dagsorden
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.
4. Referat 29.08.17
Vedtak: Referat fra styremøte 29.08.17 godkjennes.
5. Intensjonsavtale Flak
Styret diskuterte informasjon fra Flak og oppfølging av intensjonsavtalen.
Vedtak: SkS vil bidra til å dekke lokalleie for prøvetid og visninger, dekningsgrad vil
avhenge av sted og pris. Vedr forestillinger ønsker vi å kontakte både teatret og Kilden
for mulig samarbeide. SkS har p.t. ingen mulighet til å dekke opphold (kost og losji) for
aktørene. SkS vil bidra til markedsføring. SkS vil i samarbeid med kunsterne legge til
rette for tilleggsarrangementer i tilknytning til produksjonen, eks. åpne klasser,
worshops og/eller kunstnersamtaler.
6. Logo for Scenekunst Sør
Styret diskuterte logo/visuell profil, og erfaringene fra sist runde dette temaet var oppe
basert på supplerende informasjon fra Trond. Styret ønsker primært en logo som i
større grad har et håndlaget, kunstnerisk uttrykk, og i mindre grad et generisk
bedriftslogo-uttykk. Styret diskuterte ulike designere, og uttrykte også ønske om å bruke
lokale krefter om mulig.
Vedtak: Daglig leder forespør Marte Ekhougen om hun er interessert i oppgaven med å
lage logo, og ber henne i første omgang om å lage noen ideskisser mot et honorar på kr
1500. Resultatet fremlegges for styret som så tar stilling til videre saksgang.
7. SkS’ Filmkvelder
Vedtak: SkS er positive til å arrangere filmkvelder i regi av, og etter initiativ fra, medlem
Nina Skogli. Kveldene kan i tillegg til faglig innhold også fylle en funksjon som sosiale
samlinger for medlemmene. SkS er innstilt på å dekke leie av sal og filmrettigheter,
samt spandere kaffe/te og snacks. Styret ber initiativtaker om å sette opp et enkelt
budsjett for en slik arrangementsrekke, som fremlegges styret for endelig godkjenning,
Styret vil også peke på muligheten av å søke samarbeide med Cinemateket ved ett
eller flere av arrangementene, dersom hensiktsmessig.
8. Kittelsen / Wrånes, mulig samtale/samarbeid
Vedtak: SkS er positiv til et samarbeid om ettersnakk el.l. i tilknytning til Tone Martine
Kittelsens visninger av soloarbeider under Tori Wrånes sin utstilling på Kunsthallen
23.oktober. Styret har imidlertid ikke selv anledning til å stille eller bidra denne kvelden.
SkS kan bidra med inntil kr 1000,- til utgifter i forbindelse med arrangementet. Styret
ønsker at samtalen tas opp på bånd med mål om å tilgjengeliggjøre den som podcast.
9. Kreative Sør
Vedtak: Styret vil selv legge inn sine profiler i Kreative Sør og arbeide for at flest mulig i
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vår sektor gjør det samme. Det er ønskelig at vi rapporterer innspill/endringsforslag til
siden, eksempelvis til kategorier og relevante tags. Alle medlemmer skal få egen epost
med oppfordring om å legge inn sin profil i Kreative Sør.
ORIENTERINGSSAKER:
10. Produsentworkshop fra Proscen, samarbeid
Produsentkurs avholdes 11.-12.november (modul 1) og 24.-26.november (modul 2&3),
kurssted blir Samsen og Theis Irgens har takket ja til å være SkS’ vertskap. Medlemmer
får en kickback på halve kursavgiften. Kurset vil høyne produsentkompetansen i
regionen og slik sett virke profesjonaliserende for sektoren.
Vedtak: Informasjon om produsentkurs tas til orientering, og styret vil bidra til
rekruttering av kandidater.
11. Arbeidslokaler for SkS-medlemmer
Vedtak: Informasjon om foreløpig fremdrift vedr. lokaler og SkS’ tilbud tas til orientering.
Tidligere vedtak om delegasjon av myndighet i denne sak til leder, nestleder, daglig
leder og Camilla opprettholdes.
12. LAB vol 2 - saksbehandling, tildeling og PRM
Vedtak: Informasjon om søknadsbehandling og tildelinger av LAB-midler til 8 prosjekter
tas til orientering.
13. Forskningsprosjekt dans, v. prof. Eriksen
Vedtak: Orientering om omsøkt forskningsprosjekt av prof. Eriksen med SkS som
samarbeidspart tas til etteretning. Saken kommer opp for styret på et senere tidspunkt
dersom prosjektet finansieres og realiseres.
14. Samarbeid regionale kompetansesentre, bestilling fra kulturstyret Krs kommune
Vedtak: Informasjon om avholdt fellesmøte for Kulturstyret, og etterfølgende postiv
respons fra administrativt og politisk hold, tas til orientering.
15. Fellessøknad til Regional bransjeutvikling
Vedtak: Søknad om innsendt felles prosjekt for regional bransjeutvikling til Kreativt
Norge tas til orientering.
16. Regnskapsbyrå
Vedtak: Informasjon om nye fakturarutiner tas til etterretning.
17. Sommerfest 2017
Vedtak: Informasjon om sommerfesten 29.08 i Lauras studio tas til orientering, og styret
takker Laura og Camilla spesielt for arrangeringen.
18.SAND-festivalen, samarbeid og bidrag
Vedtak: Informasjon om SkS’ samarbeide med SAND-festivalen om seminarer,
fagsamtaler, workshops og sosial kveld med filmvisning tas til orientering.
19. Fagsamtale om figurteater 5.okt
Vedtak: Informasjon om fagsamtalen om figurteater som ble arrangert i samarbeid
mellom SkS og Kilden den 5.oktober tas til orientering.
20. Neste møter
Neste møter er planlagt til lørdag 25.november og 21.desember, sistnevnte med
påfølgende julebord. Det er nå usikkert hvorvidt Irene kan delta den 25., som
opprinnelig var valgt fordi Irene var tilgjengelig denne lørdagen.
Vedtak: Vi avventer klargjøring omkring Irenes deltagelse den 25.11.,og kommuniserer
videre om møtetider på epost.
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21. Eventuelt
Søknadscafé
Et av formålene med SkS er å bidra til økt aktivitet og virksomhetsetablering, og en av
metodene for å oppnå dette er å yte hjelp til regionens kunstnere i deres
søknadsprosess, for å bidra til økt tilgang på statlige midler, som Kulturfondet.
Vedtak: SkS vil arrangere søknadscafé der medlemmer kan komme innom for å
diskutere og dele sine tanker og tekster med noen med lang erfaring innen
søknadsskriving og søknadsbehandling. Tilbudet skal ha tav terskel, der medlemmer
kan droppe innom når det passer, og selv velge hvor mye og og med hvem de vil dele.

Ref: PH

Noen aktuelle SkS-datoer fremover:
23.oktober: performance Tone Martine Kittelsen / Tori Wrånes, m..samtale
26.oktober: ettersnakk med JSK på Kilden
4.november: LAB-visning Ingrid Liavaag, Teatret
11.-12.november: Produsent kurs modul 1, Samsen
12.november: LAB-visning Signe Domogalla, Bankgården Arendal
16.november: ettersnakk e Carte Blanche, m Hooman Sharifi & Birgit Amalie Nilssen, Kilden
16.november: LAB-visning Marte Ekhougen, tidl. Liland lekebutikk, Arendal
18.november: søknadscafé, Irene T og Øivind Berg, Kunsthallen
24.-26.november: Produsent kurs modul 2 og 3, Samsen
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