
 
 

STYREMØTEPROTOKOLL 
 
 
Dato: 1. november 2020 
Sted: Internett 
Tid: 11.00-14.30 
 
 
Deltakere:  
Frid Einarsdatter Fossbakk 
Ida Elise Jørgensen  
Benedicte Lyng  
Mathias Rabben Sørslett  
Lise Hagfors  
 
 
SAK 47/20 INNKALLING OG DAGSORDEN  
 
Vedtak: 

1. Innkalling og dagsorden godkjent. 
2. Styremedlem Geir Arne Ekman meldt forfall og Lise Hagfors møter i hans sted. 

 
 
SAK 48/20 PROTOKOLL 
 
Vedtak: 
Styreprotokoll fra 1. oktober godkjennes, da den ikke ble ferdigbehandlet på e-post 
 
 
SAK 49/20 DIGITALT STYREARBEID OG ARBEIDSPLAN 
 
Vedtak: 

1. På grunn av koronasituasjon blir styrekalenderen endret og styremøtene 
avvikles digitalt framover.  

2. Styret har drøftet arbeidsmetodene videre, for å få til god saksbehandling og 
drøftelser av saker.  

3. Det opprettes en messenger- gruppe for dialog mellom styremøtene.  
4. Honorar for styremøter har vært slik at det skilles mellom fysiske og digitale 

styremøter. Styret tilslutter seg daglig leders forslag om å drøfte endring av 
dagens praksis med valgkomitéen, nå når hele arbeidsmengden er flyttet over på 
digitale møter.  

5. Det fastsettes et styremøte 16. desember kl. 19, i tillegg avvikles korte møter ved 
behov. 

6. Styret ber daglig leder reviderer plan for behandling av faste saker 
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SAK 50/20 STRATEGIUTVIKLING 
 
Vedtak: 

1. Styret har drøftet strategiske utfordringer og muligheter i landsdelen knytter til 
følgende punkter 
 

 

2. Styret arbeider videre med den strategiske plattformen, og til styremøte 16. 
desember, gjennomgås  
 

 

   
 
SAK 51/20 NASJONALE STØTTEORDNINGER 
 
Vedtak: 

1. Arbeidet med støtteordningen følges opp med at styret sender et brev til 
kulturdepartementet. 

2. Teksten i brevet sendes til styret for godkjenning, og refereres direkte i denne 
styreprotokollen.  

 

Støtteordninger møter ikke behov - forslag til pilot i nord 

Styret i Hålogaland Amatørteaterselskap vil med dette uttrykke bekymring for at de 

nasjonale støtteordningene til det frivillig kulturlivet i liten grad møter behovet hos 

aktører som driver med revy, teater og dans og andre kulturaktiviteter i nord. 

Søknadsfristene er ikke tilpasset arbeidsformen i det frivillige kulturlivet. Målene for 

støtteordningene er oppdelt på en måte som ikke harmonerer med driften i lagene. 

Videre er det en liten sum som kan søkes, og aktørene må sjonglere mellom ulike 

ordninger med forskjellige frister for å finansiere sine produksjoner. Dette krever 

søknads kompetanse, og mye tid til administrasjon. Dette er ikke en konstruktiv måte å 

gi støtte til ildsjelene. Deres drivkraft er å skape gode kulturaktiviteter og lage 

forestillinger for sitt lokale publikum. Det å sette seg inn i ulike støtteordninger skaper 

unødvendig arbeidsbelastning, og feil bruk av frivillig arbeidsinnsats. 
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Ungdom ● Behov for mer koordinering og samarbeid mellom aktører i ulike 
organisasjoner, kulturskoler og UKM.  

Kurs og opplæring ● Programmering av kurs skal fortsatt basere seg på innmeldt behov fra 
medlemmene, gjennom medlemsundersøkelsen og enkelthenvendelser. 

● Det søkes samarbeid med andre aktører som kan styrke at 
opplæringstilbud når flere, og får bedre rammevilkår. 

Vertskap ● Medlemmer skal fortsatt være primær arrangør av kurs i landsdelen, selv 
om det nå med koronasituasjon er behov for profesjonelle aktører 

Samdrift ● Det gjøres en formell henvendelse til utvalgte organisasjoner om møte for å 
drøfte samarbeid innenfor administrative oppgaver og klyngekontorer.  

Nasjonale 
støtteordninger 

● Behovet for endringer må synliggjøres gjennom flere inngangsporter.  



 
Vi foreslår derfor at 10% av de nasjonale støtteordningene til det frivillige 

scenekunstfeltet blir brukt i Nord-Norge. Dette kan gjøres gjennom en forsøksordning 

med en regional forvaltning av midlene samlet i en pott.  De fem organisasjonene som 

administrerer disse støtteordningene utsteder da et tilskuddsbrev til den regionale 

enheten. Med dette forslaget mener vi at det da tas et proaktivt grep for å følge opp de 

politiske mål som er kommet fram i Nordområdemeldingen og Ungdommens 

nordområdemelding.  Det vil også gi de som nå administrerer støtteordningene, en 

bedre kunnskap om behov og organisering av feltet i nord. Videre vil de da kunne ha en 

mer aktiv rolle med veiledning, fagutvikling og oppgaver som krever et nasjonalt fokus 

og bredt samarbeid. Den nye forvaltningsoppgaven kan forankres politisk gjennom 

dialog med landsdelsrådet for kultur. De nordnorske fylkeskommunene har lang 

erfaring med samarbeid gjennom Den nordnorske kulturavtalen. I HATS har vi lang 

erfaring med å forvalte tilskuddsordninger på vegne av Troms og Finnmark 

fylkeskommune. Vi vil derfor kunne bistå med informasjon og praktisk tilrettelegging for 

å sjøsette dette pilotprosjektet i 2021.  

 

 
SAK 52/20 ØKONOMI  
 
Vedtak:  
Styret er informert om at smittesituasjon gjør at der fleste fysiske kurs rundt landsdelen 
ikke blir arrangert i høst og prosjekter har forsinket framdrift. 
 
 
SAK 53/20 ÅRSMØTE 2021  
 
Vedtak: 

1. Årsmøtet 2021 gjennomføres digitalt. 
2. Administrasjon undersøker om medlemmer har interesse av at dette kombineres 

med møter ulike steder i landsdelen der representanter for noen grupper kan 
være samlet.  
 

 
SAK 54/20 SØKNAD OM MEDLEMSKAP OG KLAGESAK  
 
Vedtak: 

1. Styret har fått informasjon om medlemskapssøknad, og har kommet fram til at en 
av de som søker medlemskap ikke fyller kriteriene for å opptas som medlem. 
Dette støttes opp av opplysningene i Brønnøysundregistret.  I svarbrevet oppgis 
det dog at deres drift gjør at de kan være samarbeidspart i aktuelle prosjekter. 

2. Styret har behandlet klagesak fra den samme enhet som mener å ha rett på 

3 



 
kr. 30.000 av koronastøtten som styret har utlyst til medlemmer. Denne klagen 
imøtegås ikke. 

3. Styrets ser at informasjon om koronastøtten nok ikke ble riktig oppfattet fordi 
enheten ikke har tilstrekkelig oversikt over strukturer og finansiering av 
næringsaktivitet og frivillige kulturaktivitet. Kjennskap til medlemskrav manglet 
også. Derfor støtter styret administrasjons innstilling om et tilskudd på kr 3.000.- 

 
 
 
 
SAK 55/20 INFORMASJONSSAKER  
1. Møte i Kulturnettverk Nord gjennomført 29. september med Bodø 2024 som 

vertskap 
Vedlagt ligger de skriftlige avtrykkene fra samlingen, 
https://hats.no/info/kulturnettverk-nord Kulturnettverket facebookside 
https://www.facebook.com/KulturnettverkNord 
 

2. Samarbeidsavtale med Norsk Revyfaglig Senter er under forhandling knyttet til 
prosjektet Revy på timeplanen  
 

3. Styreleder og daglig leder deltar på møte med Landsdelsrådet for kultur 5. november 
for Den Nordnorske kulturavtale. 

 
4. Lillelørdag startet http://scenefolk.no/nb/artikler/2020/10/vi-samles-til-et-digitalt-rike 
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