
 
 

STYREMØTEPROTOKOLL 
  
Dato: 22.november 2020 
Sted: Internett 
Tid: 19.30-21.30 
  
  
Deltakere: 
Frid Einarsdatter Fossbakk 
Ida Elise Jørgensen 
Mathias Rabben Sørslett 
Benedicte Lyng 
Geir Arne Ekman 
 
 Irene Nordhaug Hansen, sekretær  

 

SAK 56/20 INNKALLING OG DAGSORDEN 

Vedtak: 
1. Innkalling og dagsorden godkjent. 
2. Styremedlem Benedicte Lyng meldt forfall og Lise Hagfors møter i hennes sted. 

  
 

SAK 57/20 NYTT MØTE MED LANDSDELSRÅDET 

HATS er bedt om å komme til et nytt møte med Landsdelsrådet for kultur. Dette kan bety to 

ting. Enten at det vurderes at HATS skal fases ut.  I vertskapsmøtet med Troms- og Finnmark 

fylkeskommune i vår var det imidlertid ingen slike signaler.  Eller at det vurderes et større 

ansvarsområde for HATS, som samarbeid om Bodø 2024 eller sterke ungdomssatsning skal 

være en del av prioriterte oppgaver neste periode, kan det være HATS skal ha en sentral 

rolle i dette. 

  

Vedtak: 

1. Styret skal være tett på denne saken i tiden framover, og følge opp med møter når 

det er behov for dette. 

2. Styreleder kontakter styreledere i de andre organisasjonene for et felles møte med 

fylkesrådene og leder av kulturkomitéene. 
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SAK 58/20 DAGLIG LEDERSTILLING 

Daglig leder forlot møtet under drøftelsene i denne saken.  

Vedtak: 

1. Styret har drøftet forslag fra daglig leder om å lyse ut et vikariat for daglig leder, som 

en måte å møte styrets ønsker om å utvide staben.  Dette forslaget innebærer at 

daglig leder går over i en annen stilling for å arbeide med utvikling og ferdigstilling. 

2. Styret ønsker å drøfte denne saken videre i et nytt møte som berammes om en uke. 

 

SAK 58/20 INFORMASJONSAKER 

Vedtak: 

Styret er orientert om 

1.  Samarbeidet med Buskerud teater, Vestlandske teatersenter og Norsk revyfaglige 

senter om en felles nettsatsning: Lillelørdag, har funnet en god form. Alle 

organisasjoner deltar med sine ansatte, og kostnadene for honorar til medvirkende 

dekkes av SceneFolk. 

2. Vefsn teaterlag har bedt om støtte for arbeidet opp mot Nordland Fylkeskommune i 

forhold til signaler om at det ikke ansattes ny sceneinstruktør. 

3.  På Helgeland er det et spennende initiativ til et lokalt talent utviklingsprosjekt, de 

inviteres til å holde innledning på årsmøteseminaret 2021. 

4. Til neste instruktøropplæring arbeider vi med å forankre dette i en samarbeidsavtale 

med flere samarbeidspartnere. 

5. Daglig leder har gitt et tilsvar til denne kronikken 

https://www.nordnorskdebatt.no/hva-skjer-med-den-lokale-kulturpolitikken/o/5-12

4-2912 

https://www.nordnorskdebatt.no/kulturkonsulenten-som-forsvant/o/5-124-3366 
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