
STYREPROTOKOLL

Dato: lørdag 19. juni 2021

Tid: 10.00 til 14.00 og 15.00 til 18.00

Sted: Clarion Collection Hotel Arcticus, Harstad

Deltakere:

Johan Vasara

Ida Elise Jørgensen

Bjørn Seljeseth

Benedicte Lyng

Geir Arne Ekman (forlot møte kl 12-13, grunnet akutt ø-

hjelpsituasjon)

Marit Gjelle (vara)

Meldt avbud

Kine Lyngås (vara)

Randi Løvheim (vara)

 

Roy- Arne Johannessen, sekretær 

___________________________________________________________

SAK 29/ 21 INNKALLING OG  DAGSORDEN

Forslag til vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

SAK 30/ 21 GJENNOMGANG AV STYREINSTRUKS, VEDTEKTER, 

ARBEIDSPROGRAM OG ETISK RETNINGSLINJER: HVEM HATS ER.



Vedtak: Administrasjon utarbeider en handlingsplan, for å følge opp 

retningslinjer gitt i tilsagnsbrev samt strategidokument. 

Handlingsplan planlegges behandlet til neste møte. Gjennomgang 

vedtas, med følgende tilleggspunkt: HATS skal ivareta mangfold, 

inkludering samt søke å oppnå FN´s bærekraftmål.

SAK 31/21 MØTEHJUL 2021-2022

Vedtak: Neste styremøte gjennomføres digitalt og settes til torsdag 

9. september uke 36 kl 18-20 uke. Etterfølgende styremøte 

gjennomføres som fysisk møte torsdag 11. november i Tromsø kl 

10.00 -15.00. Siste styremøte for 2021 gjennomføres som digitalt 

styremøte torsdag 16. desember uke 50 kl 18-20. Videre møtehjul 

vedtas i siste styremøte. 

SAK 32/ 21 ØKONOMI, ØKONOMIRAPPORT OG 

«GAMMELPENGENE»

Saken ble i forrige styremøte vedtatt å behandle i dette styremøtet. 

Vedtak:  

1. Styret har gjennomgått historiske tall for regnskap, der det har 

vært  avsatt egenkapital til utviklingsprosjekter. Dette utgjør kr 1 

800 000,-  

2. “Gammelpengan” lyses ut, med formål å bidra til egnede lokaler 
for scenekunst i landsdelen. Årsmøtet 2020 avsatte kr 500 000 til 

formålet,  Pengene er søkbare for medlemmer som enten selv 

eller i samarbeid med andre arbeider for å tilrettelegge for frivillig 

revy, teater og dans.



 

3. Disposisjon av overskudd fra 2020:

  

SAK 33/ 21 PROSJEKTAKTIVITETER OG SEKRETARIAT 

Vedtak: Styret ble orientert om hvilke personer som har 

prosjektansvar for de ulike prosjektene i HATS. 

Ny daglig Roy-Arne

●   PRODUKSJONSLEDER

●   LEDELSE REVY OG TEATER

BELØP PROSJEKT

500 000

Fordeles til prosjektet «Kom igang». Midlene fordeles til 

studieturer, besøk av medlemmer, bistå til å gjøre 

medlemmer synlige, rekruttering av nye medlemmer 

inne teater, revy, dans og andre sceniske 

uttrykksformer samt å bistå til å styrke medlemmer. 

200 000

Film/ sosmedie Frivillighetens år, åpent 

skuespilletrening, oppnevnes et

  AU

200 000 Prosjektaktiviteter Ung Samisk Scene

200 000 Prosjektaktiviteter Forumteater

100 000 Scenefolk.no, oppdatering programmering

200 000 Cit-egration

1 400 000 Sum



  

Randi:

●   NORSK/RUSSISK DUKKETEATER

●   ONE STEP FORWARD

●   SCENEFOLK.NO

Stein

●   HATS-BIBLIOTEKET 

●      UNG SAMISK SCENE

Kent Are

●   REVY PÅ TIMEPLAN 

●      REVYFORUM

Irene:

●   UNG SAMISK SCENE

●   CIT-EGRATION

●   NETTVERKET SCENEFOLK

●   BARENTS Youth

●   KULTURNETTVERK NORD

●   FORUMTEATER under utvikling

SAK 34/ 21 PERSONALHÅNDBOK 

Vedtak: Styret har fått forelagt den siste versjon av 

personalhåndbok, som er oppdatert på bakgrunn av dialog med 

Dansearena nord, Festspillene i Nord-Norge, Nordnorsk filmsenter 

og Kunstnersenteret og styret tilslutter seg de endringer som er 

gjort. Styret vedtar ny personalhåndbok med en tilføyelse om 

presisering eller språkvask knyttet til lønn- og arbeidsbetingelser, 



som behandles på et senere styremøte etter gjennomgang med de 

ansatte.  

SAK 35/21 INFORMASJON OM HATS MEDLEMSKAP OG NETTVERK 

Vedtak: HATS er idag medlem i Assitej, AITA/IATA, Balansekunst, 

Frivillighet Norge, Studieforbundet Kultur og Tradisjon, nettverket 

Scenefolk, og Kulturnettverk Nor. De organisasjonene vi idag er 

medlem i, ønsker styret at vi skal beholde medlemskap i inntil videre.

SAK 36/ 21 ETISKE RETNINGSLINJER 

Vedtak: Styret er gjort kjent med de etiske retningslinjene som er 

vedtatt på årsmøte og i personalhåndbok. Styret øsnker at 

administrasjonen utreder behovet for oppdateringer til neste 

årsmøte knytte til å sikre mangfold samt FNs bærekraftmål, hvis 

minst tre av de sytten bærekraftsmålene bør søkes ivaretatt.  

SAK 37/ 21 PROGRAM FOR HØSTEN OG DE NESTE TO ÅRENE 

Vedtak:Administrasjonen utarbeides et program for høsten 2021 

samt en langtidsplan for de neste to årene frem til sommer 2023. 

SAK 38/21 TILLEGGSAVTALE DAGLIG LEDER  

Vedtak: Styret vedtar daglig leders forslag til tilleggsavtale.  

SAK 39/21 INFORMASJONSAKER  

Vedtak: styret ble orientert om at Ung Samisk Scene er omtalt i 

stortingsmelding, samt at den Nordnorske kulturavtalen er vedtatt 



og hvor økonomisk støtte til HATS er ivaretatt.  

 

 

  

 


