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STYREMØTEPROTOKOLL 

 

Sted: Nettmøte 
Dato: 21.april 2020 
Tid: kl 18.30- 19.00 
  
Deltagere: 
Frid Einarsdatter Fossbakk, møteleder 
Geir Arne Ekman   
Benedicte Lyng  
Ida Elise Jørgensen  
Mathias Rabben Sørslett, meldt forfall 

 
Sekretær: 
Irene Nordhaug Hansen 
 

 

SAK 22/20 INNKALLING OG DAGSORDEN 

Vedtak: 

1. Innkalling og dagsorden godkjennes. 

2. Tre vararepresentanter har vært kontaktet, men ingen kunne stille på kort varsel.  

 

 

SAK 23/20 PROTOKOLL 

Vedtak: 

Protokoll fra 28. mars er godkjent pr e-post, protokollene er publisert på 

https://hats.no/info/styringsdokumenter 

 

 

SAK 24 /20 KONTINGENT 2020 

Vedtak: 

1. Mange av medlemmene er berørt og vil bli berørt av forbudet mot kulturelle arrangementer. 

Styret beslutter derfor at at medlemmene ikke skal kreves for kontingent i 2020.  

2. I budsjettregulering etter årsmøtet ses de tapte kontingentinntektene, opp mot reduksjon i 

kostnader til årsmøtet. 

3. Administrasjon sender ut brev til medlemmene med følgende punkter: informasjon rundt 

medlemskontingent, oppfordring til alternative aktivitet og deltakelse på digitale tilbud.  
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SAK 25 /20 ÅRSMØTET 2020 

Vedtak: 

Styrets beslutning i sak 11/20 var fattet på grunnlag av den informasjon som da var tilgjengelig. I 

henhold til råd fra helsemyndighetene, samt tidligere styrevedtak i sak 11/20, gjennomføres 

årsmøtet fulldigitalt og i sin helhet 7. mai. 

 

SAK 26/20 

Vedtak: 

Handlingsprogrammet oversendes årsmøtet  

FAGLIG TILBUD 

• Kurs og kursrekker innen revy, teater og sceniskdans skal være basert på innspill fra 

medlemsundersøkelsen. 

• Det skal være rom og fleksibilitet i de økonomiske rammene til å møte nye behov som 

oppstår hos medlemmer og andre brukere.  

 

MEDLEMMER 

• Kurs og opplæringsprogrammer skal være gratis for medlemmer. 

• Reisetilskudd skal brukes som støtteordning til medlemmer for deltakelse på større 

kursrekker, ildsjelssamlinger og årsmøtet. 

• Medlemmer som lager møteplasser der de samler andre aktører, tilbys samarbeidskontrakt 

der instruksjon og veiledning inngår. 

 

PROSJEKTER 

• Det skal utvikles tilbud som retter seg mot urfolk, nasjonale og etniske minoriteters 

kulturuttrykk.  

• Det skal utvikles tilbud med fokus på mangfold og inkludering. 

• Det skal utvikles digitale tilbud som arena for kompetanseheving. 

• Det skal utvikles tilbud som setter fokus på revyen og humorsjangeren som arena for 

ytringer.  

• Det skal skapes nye tilbud for våre medlemmer gjennom et samarbeid med filmprodusenter 

og kunstnere for audition til deltagelse i film og forestillinger. I samarbeid med andre 

organisasjoner skal det gis prosjekt- og organisasjonsopplæring.  
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INTERESSEPOLITIKK 

• Fremme interesse og oppmerksomhet for at geografisk spredning, lokal aktivitet og 

utviklingsprosjekter gir god bruk av offentlige midler i det frivillige kulturfeltet. 

• Fremme interesse og oppmerksomhet for at tilskuddsordninger og andre service tilbud er 

tilpasset våre medlemmers behov og den aktivitet de driver. 

 

DRIFT OG ORGANISERING 

• Til grunn for regionaliseringsprosessen og dialog med Kulturdepartementet, Kulturrådet og 

fylkeskommunene legges det til grunn at organisasjon kan påta seg nasjonale oppgaver.  

• Søke samarbeid med andre organisasjoner for å løse administrative oppgaver, arbeide 

interessepolitisk og utvikle felles faglige tiltak. 

 

 

SAK 27 /20 VALGKOMITÉENS ARBEID 

Vedtak: 

Styret tilslutter seg forslaget fra valgkomitéen til Årsmøtet 2021, om å forelegge Årsmøtet 2020 en 

forlengelse av styreperioden fram til Årsmøtet 2021.  


