REFERAT 2019
REFERAT FRA MØTE I KULTURGRUPPA
8. mars 2019 klokken 13.00 – 15.45 / Finnskogtoppen, Hedmark
Dato / sted:
Til stede kulturgruppe AFK: Ida Bringedal
BFK: Hilde Eriksen
HFK: Bjørn Westad
OFK: Marit Brænd
Oslo: Jarle Strømodden
VFK: Rolf Olsen (leder)
ØFK: Svein-Helge Treimo
Martina Kaufmann fra Østlandsutstillingen, på første del av møtet.
Møteleder:

Kulturgruppas leder Rolf Olsen (tlf. 916 96 15)

Referent:
Vår dato: 25.03.2019

Ida Bringedal
Vår referanse: Møte nr. 1 / 2019

Etter møtet hadde kultursjef i Grue kommune, Anne Berit Gullikstad , en orientering om
Finnskogen og Finnskogutstillingen. Kulturgruppa deltok også på kveldsarrangementet på
Røgden bruk: Omvisning i Østlandsutstillingen ved Martina Kaufmann, uformell preview
med deltagende kunstnere. Så fulgte den offisielle åpningen av jubileumsutstillingen
Østlandsutstillingen 40 år. Dagen ble avsluttet med konsert med Christian IV Consort på
utstillingsstedet.
SAKER SOM BLE TATT OPP I MØTET
SAK 1/2019 Valg av referent
Ida Bringedal ble valgt som referent
SAK 2/2019 Referat fra møte 28.08.2018
Referatet godkjent.
Sak 3/2019

Østlandsutstillingen – Årsrapport 2018
Gjennomgang av Martina Kaufmann fra Østlandsutstillingen:
•
•
•

Årsrapporten vil bli sendt ut når revisor har godkjent regnskapet.
Årsmeldingen er godkjent av styret, men ikke av representantskapet per dags dato.
Om fjorårets samarbeid med Vestfossen Kunstlaboratorium og Trafo Kunsthall var
konklusjonene nokså like: Institusjonene var profesjonelle og montering og samarbeid
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•
•
•
•
•

i forkant var godt, men de fokuserte i større grad på egen aktivitet enn å formidle
Østlandsutstillingen.
Utstillingen sto en lengre periode på Vestfossen Kunstlaboratorium enn på Trafo
Kunsthall og Vestfossen hadde også et langt høyere besøkstall.
På Trafo Kunsthall var det omvisning på polsk, men dette var ikke godt nok forankret i
lokalbefolkningen. God ide, men det må arbeides videre med.
Prisvinneren ble Ayatgali Tuleubek.
Det tysk- norske samarbeidet Planning future hadde fokus på video og ble vist på
Atelierhaus am Anscharpark i Kiel.
Regnskapet viser ekstra tildelinger fra Buskerud fylkeskommune og
Østlandssamarbeidets internasjonale gruppe.

Kulturgruppa ønsker at Østlandsutstillingens administrasjon spiller inn til sitt
styre at utstillingen på Trafo Kunsthall ble vist i en for kort periode og i en tid
som er vanskelig tilgjengelig (fellesferien). Dette bør reflekteres i årsrapporten.
Kulturgruppa oppfordrer også Østlandsutstillingen til å se nærmere på
involvering og samarbeidsmodeller med kunstsentrene og
kunstnerorganisasjonene.
Sak 4/2019

Østlandsutstillingen – Arrangementer ved 40-årsjubileet
•
•
•

Hvert fylke får en kuratert del og en jubileumsutstiller.
Katalogen er felles for alle utstillingene.
Jubileet har mottatt støtte fra Norsk Kulturråd, Sparebankstiftelsen og BKH.

Kulturgruppa ønsker å påpeke at utstillingsstøtten viser at Østlandsutstillingens
styre og administrasjon har jobbet langsiktig, profesjonelt og målrettet. Dette er
bra og svært viktig for å få til resultater på et høyt nivå.
Sak 5/2019

Østlandsutstillingen – fylkesrepresentasjon ved åpning av utstillingene
Østfold – Anderas Lervik, leder for næring og kultur
Hedmark – Randi Langøigjelten, fylkeskultursjef Hedmark
Vestfold – Ellen Eriksen, leder for hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse
Oppland – Anne-Marthe Kolbjørnshus, komitéleder for opplæring og kultur
Buskerud og Akershus har ikke person på plass ennå, men dette arbeides det
med.
Østlandsutstillingen ber Jarle Strømodden sikre deltakelse fra politisk nivå
under åpningen hos Oslo kommune.

Sak 6/2019

Østlandsutstillingen – tildelingsbrev 2020
Fylkene i det kommende Viken tar oppgaven og utarbeider et forslag.

Sak 7/2019

Østlandsutstillingens representantskap – valg av representant og vara
Bjørn Westad (Hedmark) med Rolf Olsen (Vestfold) som vararepresentant ble
valgt.
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Kulturgruppa har tidligere vedtatt at valg av hvem som skal sitte i
representantskapet skal opp som sak hvert år.
Sak 8/2019

Østlandsutstillingen – orienteringssak for relevant politisk organ
Gjennomført i samtlige fylker, unntatt Oslo.
Jarle Strømodden følger opp Oslo kommune på dette.

Sak 9/2019

Finansiering av samarbeidsprosjekt med Schleswig-Holstein
1.
2.

3.

Åpning Oslo. Jarle Strømodden og Martina Kaufmann samarbeide om dette.
Østlandsutstillingen oppfordres til å søke finansiering fra Østlandssamarbeidet til de ulike
internasjonale samarbeidsprosjektene som et eget tilskudd utover det faste årlige tilskuddet
fra Østlandssamarbeidet.
Kulturgruppa oppfordrer ØSAMs sekretariat til å gjøre et prinsippvedtak om å dekke
utgifter til Schleswig-Holstein-samarbeidet under internasjonal avdeling. ØU vil på den
måten slippe usikkerhet om prosjektene lar seg gjennomføre.

Kulturgruppa ber Østlandsutstillingens administrasjon skrive bakgrunn for
saken med et reelt budsjett.
Sak 10/2019 Oppsummering fra møte i internasjonal administrasjonsgruppe i
Østlandssamarbeidet 15. januar 2019
Tatt til orientering.
Sak 11/2019 Østlandsfylkene og Kreativt Europa
Kulturgruppa konkluderte med at internasjonalt kulturarbeid bør være et tema
for et senere møte.
Sak 12/2019 Østlandssamarbeidet mot 2025
Kulturgruppa etterspør kulturområdet og Østlandsutstillingen i den politiske
styringsgruppens rapport. Dette vil være spesielt viktig med hensyn til
Østlandsutstillingens fremtid, jamfør 4-årsplanen for Østlandsutstillingen.
Henviser til vedtak fra møte 28/6-18, ref. 2018/4912-2.
Sak 13/2019 Eventuelt
Kulturgruppa ønsker et fellesmøte med kunstsentrene og
kunstnerorganisasjonene for blant annet å diskutere Østlandsutstillingens
fremtid. Dag Solhjell hadde en interessant presentasjon under åpningen av
Østlandsutstillingen i Moss, og kulturgruppa ønsker å invitere ham til å snakke
om Østlandsutstillingen som kunstnerstyrt aktivitet.
Viken forbereder fellesmøte med innhold.
Sak 14/2019 Neste møte
Neste møte holdes i uke 35 2019 på Vigelandsmuseet – 2,3 eller 4 september
klokken 10.00. Møtet inneholder program skissert i sakene over.
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