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Møtedato : 8. april 2014
Møte i faggruppe kultur i Agder
Møtested : Fylkeshuset i Arendal
Per Norstrøm
Rune Holbek
Anne Tone Hageland, Per Norstrøm, Stein Tore Sorthe, Jorunn Bøe, Rune Holbek
Kristin Lundby

Referat fra møte i faggruppe kultur i Agder 8/4-2014
Inviterte personer til møtet:
Svein Lien, org. sjef, Aust-Agder idrettskrets. (Samarbeider med Terje Larsen som har
tilsvarende funksjon i VA).
Orienteringsrunde vedr idrettsanlegg i Agder ved Svein Lien:
Aust- og Vest-Agder idrettskretser - Felles anleggsplan
Oppsummert:
Vi forholder oss til det strategidokumentet som eksisterer, og avventer ny strategi.
Rådmannsutvalget i Regionplanen ønsker en felles håndtering av saken om flerbruksfriidrettshall i Grimstad i oktober d.å.
Regionen må prioritere noen anlegg, og det må utarbeides kriterier for hva det skal satses
på.
Konklusjon:
Vi vil vurdere dette inn i vår strategi.
SAKSLISTE
17/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Godkjent
18/2014
Vedtak:

Godkjenning av referat fra møtet 28/2-2014
Godkjent

19/2014

Årlig fagkonferanse
Hvordan ser vi for oss en slik konferanse gjennomført?
Konferansen må løfte oss i regionen!
Målsetting: Sette det kulturfaglige på den politiske dagsordenen!
Inviterer Bentein Baardson og Erling Valvik til neste møte den 30/4-2014.
Hva med levekår, likestilling, inkludering og kultur?

Postadresse:
Postboks 517 Lund, 4605 KRISTIANSAND S
Besøksadresse:
Tordenskjoldsgate 65

Sentral E-postadresse:
postmottak@vaf.no
Internettadresse:
www.vaf.no

Telefon sentralbord:
Telefon intern:
Telefaks:
Foretaksregisteret:

38 07 45 00
+47 38 07 45 66
38 07 45 01
960 895 827
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Forskning på kultur - kunnskapsbasert kulturliv - stedsutvikling!
Stikkord:
Kildenkonferansen:
Kultur forskningsdagen - dag 1: forskning - dag 2: fordypning
Møteplassen
Nye plattformer
Kulturforskningsarena
Møteplasser for nye målgrupper
Stedsutvikling
Kunst- og kulturutvikling på nye plattformer
Vedtak:
Faggruppa jobber videre med fagkonferansen på neste møte.
20/2014

Strategisk notat
Vi legger ved alle innspill vi har fått tilsendt fra ulike aktører.
Utfordringer og anbefalinger:
Felles overordnede satsingsområder:
Møteplasser/arena/kunnskapsutvikling:
Bibliotekene, kulturhusene, årlig konferanse (Kildenkonferansen), UiA:
Det er behov for et produsentstudium. Cultiva er villig til å støtte dette tiltaket for
å få en slik utdanning på plass. UiA og Agderforskning er sentrale
samarbeidspartnere for utvikling av våre regionale kulturinstitusjoner.
Økonomi:
Opprettelse av et regionalt kulturfondfond, egeninntekter til institusjonene må
økes, kultur og næringsforum for å høyne sponsorandelen fra næringslivet.
Samarbeid og nettverksbygging mellom kulturaktørene:
Avtalefeste samarbeid som et krav i tilskuddsbrevene, prioriterer tilskudd til
prosjekter (produksjoner) som en samarbeider om. Må få på plass et sterkere
samarbeid på alle felt, dette skal belønnes gjennom prosjektmidler.
Anlegg (kultur/idrett):
Felles strategi for anleggsutvikling, prioritere noen satsinger. Ved etablering av
nye anlegg må det avtalefestes samproduksjon og samarbeid om drift/innhold.
Utvikle en modell for hva som skal prioriteres (mål: Stavanger-avtale modell) for
å styrke regionen.
Arrangement til landsdelen:
Arbeide for å få internasjonale/nasjonale arrangement (sekretariat) som en
jobber sammen om å få til landsdelen (hvert andre år?) - bidrag fra Cultiva? 3årig prosjekt for å utvikle en modell.
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Festivalmangfoldet:
Definere hva som er regionalt/nasjonalt. Hva vil vi med festivalene?
Talentutvikling/kulturutdanning:
Støtte opp om rytmisk musikk utdanning - hvordan kan dette gjøres? Med
utgangspunkt i det rytmiske miljøet og se på dette opp mot Kilden
Apendix:
Prosesser som pågår:
o Agder naturmuseum – omdanning til Universitetsmuseum
o Stiftelsen Arkivet – regionalt tilskudd til utbygging på eksistrende
bygningsmasse
o Friluftshallen i Grimstad
o Agders historie (bokprosjekt) – regionalt bokprosjekt
o Fullriggeren Sørlandet (70/30-fordeling) – konkretisering av den
regionale andelen

Med vennlig hilsen

Rune Holbek
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