
   
 

  

STYREPROTOKOLL 

  

Dato: Torsdag 1. oktober 2020 
Tid: kl 16.30- 17.50 
Sted: Internett 
Deltakere:  
Frid Einarsdotter Fossbakk 
Ida Jørgensen 
Mathias Rabben Sørslett 
Benedicte Lyng 
Geir Arne Ekmann, til og med sak 45/20 
Sekretær:   
Irene Nordhaug Hansen 
  

 

 

SAK 38/20 INNKALLING OG DAGSORDEN 

Vedtak: 

Innkalling og dagsorden godkjent. 

  

 

SAK 39/20 PROTOKOLL 

Vedtak: 

Styreprotokollen ble godkjent på e-post med de innspillene som kom inn. 

  

 

SAK 40/20 KORONATILTAK OG GAMMELPENGA 

Vedtak: 

1. Frist for at medlemmer kan bruke koronaordningen på kr 3 000/ 10 000 utvides til 

30.04.2021. Målet med denne ordningen er å stimulere til å opprettholde aktivitet under 

pandemien. Kriteriene endres litt slik at medlemmer også kan bruke de til innendørs 

forestillinger og til digitale satsninger. 

2. På senere styremøte drøftes det strategier for andre tiltak som kan igangsettes som del av 

koronatiltak og bruk av «Gammelpengene» 

 

  

SAK 41/20 ØKONOMI 



   
 

Vedtak: 

1. Styret har fått informasjon om status for økonomi der covid-19 situasjon har ført til at det 

ikke er produksjon av kurs, filmer og andre aktiviteter slik det var budsjettert. 

2. Avsetninger til støtteordningen som er drøftet under sak 40/20 legges inn i revidert budsjett. 

 

 

SAK 42/20 DAGLIG DRIFT 

Vedtak: 

1. Styret har fått forelagt informasjon om bemanningssituasjon og innleie av 

prosjektmedarbeidere. 

2. Styret vil på neste møte drøfte en videre strategi, med spørsmål om det skal kjøpes inn 

tjenester eller økes i bemanningen i HATS. 

  

 

SAK 43/20 DEN NORDNORSKE KULTURAVTALE 

Vedtak: 

Styret er orientert om prosessen rundt reforhandlingen av Den Nordnorske kulturavtale. 

  

SAK 44/20 KULTURNETTEVERK NORD 

Vedtak: 

1. Styret er orientert om daglig leders deltakelse i arbeidet med å etablere Kulturnettverk Nord, 

med formelt etableringsmøte 22. september og nettverksmøte 29. september i Bodø. 

2. Styret er informert om HATS deltar i sekretariatsfunksjon videre sammen med Festspillene i 

Nord-Norge, og har et særlig ansvar for seminarrekka Kunsten i Styrearbeid. 

  

SAK 45/20 UNG SAMISK SCENE 

Vedtak: 

1. Styret er blitt orientert om prosess og arbeid med søknaden for prosjekt Sámi Nuoraid Lávdi 

/Saemien noeri låajtoe/Sáme Nuorra Sedna/Ung Samisk Scene og at denne er sendt fra 

Nettverket SceneFolk. 

2. Det avsettes administrativ kapasitet til å arbeide med oppfølging av søknaden og møter med 

nye og nåværende samarbeidspartnere. 

3. Kurs og aktiviteter som faller innunder HATS formål kan igangsettes før svar på søknadene 

kommer. 



   
 

  

SAK 46/20 ORIENTERINGSSAKER 

Vedtak: 

Styret er informert om: 

1. Det er sendt innspill kunnskapsgrunnlag for regional planstrategi for Troms- og Finnmark. 

2. Norsk Revy, Buskerud teater, og Vestlandske teatersenter ser på en felles satsning på nett 

om «Lillelørdag», dette er et tiltak som flere kan innlemmes i og målet er dele kunnskap, 

skape nettverk og å få til et sterkere samarbeid i Norge på amatørteaterfeltet. 

3. Styreleder har på et tidlig tidspunkt spilt inn til daværende statssekretær, at kultur må være 

med i den nye nordområdemeldingen. Det blir sendt et innspill fra Kulturnettverk nord til 

regjeringen for å få kultur som eget kapittel i meldingen. 

4. Balansekunst har laget et nettkurs for å forebygge seksuell trakassering 

https://kurs.balansemerket.no/seksuell-trakassering-i-tall/ 
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