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REFERAT EIERMØTE 28.5 2021
Møtet ble holdt digitalt.
Til stede:
Gro Kvanvig, Kristiansand Kommune
Thorbjørn Urfjell, Kristiansand Kommune
Anna Jørgensen og Maja Foss Five, Vestfold & Telemark Fylkeskommune
Anne Tone Hagland, Agder Fylkeskommune
Daniel Nordgård, styreleder Sørnorsk Filmsenter
Referent: Ingrid Falkenberg Dokka, daglig leder, Sørnorsk Filmsenter

Agenda for møtet:
1. Velkommen ved styreleder: Nordgård redegjorde om drift og status. Til tross for at vi har
vært i epidemi på andre året, fungerer den daglige driften tilfredsstillende og senteret
leverer på sine kjerneoppgaver – med tildeling av tilskudd, konsulentvirksomhet og det som
er mulig å gjennomføre av ulik bransjeaktivitet. Så langt kan vi ikke se at noen prosjekter
eller produksjoner er nedlagt i bransjen – men det går saktere og enkelte produsenter
opplever merutgifter i produksjonen pga. smitteverntiltak. Likevel har det svært liten pågang
fra bransjen mot senteret, med krav om å få økte tilskudd pga. merkostnader. Senteret er
oppmerksom på at dette kan komme og det jobbes overordnet politisk for å få på plass
kompensasjonsordninger som også filmprodusenter kan søke på.
2. Kort gjennomgang av årsrapporten 2020 og årsregnskapet 2020. Ved styreleder og daglig
leder:
-

Eierne meldte tilbake at Årsrapporten vitnet om stor aktivitet og at Årsregnskapet
vitnet om god disponering og ryddig økonomi.

3. Orientering fra daglig leder og styreleder om selskapets drift under epidemien.
- Se pkt.1
4. Orientering fra styreleder og daglig leder om oppstart av prosess med utlysning av
prosjektstilling ved Sørnorsk Filmsenter, gjeldene fra 1.1 2022, men gjerne allerede fra
høsten 2021.
-

Eierne støtter planene om at administrasjonen utvides med en stilling til. Stillingen
løses innenfor rammen av nåværende driftstilskudd fra eierne.
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5.

6. Orientering fra styreleder om oppstart av arbeidet med ny strategi og handlingsplan for
2022-2025.
-

Styreleder orienterte kort om prosessen med å utvikle strategi og handlingsplan i
overnevnte periode. Dette arbeidet skal ferdigstilles innen 2021.

7. Eventuelt
- Eierne ønsket at administrasjonen tar kontakt med Arendal kommune, som pr. i dag
er partner, og drøfter muligheten av å inngå en mer forutsigbar avtale om årlig
driftstilskudd – som ikke plutselig kan reduseres. Dette kan også bære preg av en
samarbeidsavtale mellom senteret og partneren, der andre typer ressurser enn
penger kan være interessant. Eierne oppfordrer også administrasjonen å søke etter
flere partnere i regionen.
-

Eierne ønsket flere fellesmøter underveis i året. Administrasjonen tar dette til
etterretning og legger opp til nytt eiermøte (fysisk) i høstsemesteret.

Daniel Nordgård
Styreleder (sign.)

Ingrid Falkenberg Dokka
Daglig leder (sign.)
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