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Rapportering møte 1, 2013-2014

Norsk kulturforum, for nytenkning og
samhandling på et mangfold av kulturarenaer

Aktivitet

Mål

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gjennomført jevnlige møter med regnskapsfører
Forarbeid styremøte
Forarbeid og etterarbeid Landskonferansen 2013
Forarbeid og etterarbeid Landsmøtet 2013
Arbeid med Norges kulturkommune
Høringsuttalelse og kronikk Kulturutredningen
Pressemelding Kulturløftet 3
Oppdatering av hjemmeside og utsendelse av nyhetsbrev
Innføring av nytt medlemsregister, CRM system med mer

Konferanser/Seminar/Møter
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

22.04: Møte Forum for kulturorganisasjoner (Faye, Festervoll)
28.-29. april: Konferanse NOKU Agder, Tvedestrand (Faye,
Festervoll
02.05: Jurymøte Norges musikk-kommune (I regi av Norsk
musikkråd)
16.05: Supperåd om kulturutredningen i Norsk musikkråd
med påfølgende møte i Forum for kulturorganisasjoner (Faye,
Festervoll)
21.05: Møte med KS, Ulrica von Sydow
30.05: Avslutningsseminar forskningsprogrammet om frivillig
sektor og sivilsamfunn
4.-6.06: Landsmøte og landskonferanse, Narvik
(administrasjon og styre)
11.-12.06: Konferanse og oppstart av prosjektet Rom for kultur
(Troms fylkeskommune) i Tromsø
20.06: AU-møte, Drammen (Carlsen, Pedersen, Festervoll)
19.06: Møte Kulturministeriet og Nordisk ministerråd.
Diskusjon om nordisk samarbeid barn, unge, kultur.
København (Strømø, Festervoll)
16.07: Møte om oppfølging av kulturutredningen med Erik
Henningsen og Georg Arnestad
23.07: Møte om oppfølging av kulturutredningen med
styreleder og generalsekretær i Norsk teaterråd
20.08: Møte Forum for kulturorganisasjoner (Faye, Festervoll)
22.08: Boklansering Norsk kulturskoleråd
23.08: AU-møte
26.08: Telefonmøte m Trude Risnes, Distriktssenteret i
Sogndal.
28.08: Planleggingsmøte landskonferansen 2014, Hamar
(Deltakere fra kommunen, fylkeskommunen og NOKU)
29.08: Møte arbeidsgruppen Cultural Planning Sogn og
Fjordane, Møte med Distriktssenteret. Sogndal
02.09: Supperåd hos Norsk musikkråd m/Anne Aasheim fra
Norsk kulturråd
03.09: Møte Kulturministeriet og Nordisk ministerråd, nordisk
samarbeid barn, unge, kultur (Strømø, Festervoll)
05.09: Kulturforbundets fagdag om kulturledelse, Oslo

Norsk kulturforum vil arbeide for et lokalt
kulturløft med fokus på bredde, kvalitet og
profesjonalitet, og bidra til å sikre en
kunnskapsbasert nasjonal kulturpolitikk.

Handlingsprogram
Norsk kulturforum skal synliggjøre
kulturens betydning som
samfunnsutvikler
•
Være premissleverandør for kulturpolitisk
utvikling
•
Arbeide for samordning av kulturrelaterte
oppgaver i offentlig sektor
•
Arbeide for å styrke den kulturelle
grunnmuren der bredde, kvalitet og
profesjonalitet er naturlige elementer
•
Sette fokus på utviklingstrekk og trender og
synliggjøre konsekvensene for lokalt
kulturarbeid
•
Arbeide for bred forankring av kulturloven
og kulturens rolle som samfunnsutvikler,
der kulturlovens intensjoner nedfelles i
konkrete planer og strategier
•
Alene eller i samarbeid med andre, utvikle
og gjennomføre prosjekter av interesse for
lokalt og regionalt kulturliv
•
Synliggjøre gode eksempler på lokalt
kulturarbeid
Norsk kulturforum skal arbeide for å
styrke kulturkompetanse, kunnskap og
samarbeid
•
Synliggjøre kompetansebehov for helhetlig
og langsiktig samfunnsutvikling
•
Gjennomføre kompetansehevende tiltak for
utvikling av uttrykksformer, institusjoner
og arenaer
•
Bidra til kunnskapsdeling og bredere
samarbeid mellom offentlig, frivillig og
privat sektor
Norsk kulturforum skal arbeide for
samhandling på et mangfold av arenaer
•
Utvikle gode møteplasser for samhandling
og nytenkning
•
Bygge nettverk for aktører med fokus på
lokalt kulturutviklingsarbeid
•
Arbeide for mangfold og inkludering
gjennom åpne og tilgjengelige arenaer
•
Arbeide for flere og bedre lokaler tilpasset
lokalkulturens behov

