
 
 

 

NOTAT 

15.5.20209 

 

Til generalforsamlingen 

Fra styreleder 

 

SAK GF9/20: ORIENTERING FRA STYRET 

Styret ønsker å informere generalforsamlingen om følgende: 

Festspillene i Kristiansund 2020 

Daglig leder og Kunstnerisk råd har arbeidet med planer for årets festspill siden høsten 2019. Planen 

var å lansere programmet i mars i år. De restriksjonene som ble innført som følge av 

koronapandemien, førte til at det fra midten av mars har vært usikkert om det ville la seg gjøre å 

gjennomføre en festival i september i det hele tatt. Styret, daglig leder og Kunstnerisk råd har fulgt 

utviklingen i myndighetenes restriksjoner og anbefalinger helt fram til medio mai, og har hele tiden 

valgt å holde spørsmålet om hvorvidt det kan la seg gjøre å arrangere en festival i én eller annen 

form i år, åpent.  

Ut fra de signalene som er gitt de siste dagene, er det besluttet å gjennomføre et noe forkortet 

festspill i dagene torsdag 17. til søndag 20. september. På grunn av begrensningene som fortsatt vil 

gjelde framover om antall mennesker i samme rom og nærheten mellom dem, har vi måttet utsette 

til et senere år noen større produksjoner som var satt opp på det opprinnelige programmet for i år. 

Vi vil også forsøke å begrense reisevirksomheten mest mulig og derfor i stor utstrekning benytte 

kunstnere fra regionen. Selv om formatet blir mindre enn opprinnelig planlagt, tar vi sikte på at de 

fire festivaldagene som vi håper å kunne gjennomføre, skal prege Kristiansund og omgivelsene rundt 

med kunstformidling av høy kvalitet. Tema for årets festspill vil være LEIK. Informasjon om 

programmet vil bli lagt ut på https://festspillksu.no/. 

Vi må naturligvis innrette oss etter det smittevernsregimet som sentrale myndigheter til enhver tid 

fastsetter. 

Nytt design 

Etter at den ekstraordinære generalforsamlingen 29. november 2019 fastsatte nytt navn for 

selskapet og virksomheten, har vi utviklet nytt visuelt uttrykk og ny nettside. Vi registrerer med glede 

at både det nye navnet og det nye visuelle uttrykket synes å bli tatt vel imot i offentligheten. 

Daglig leder 

Kine Iselilja Gyldenskog ble i 2018 tilsatt i et toårig engasjement som trainee i Kristiansund kommune. 

Hun har, siden tiltredelsen 1.9.18, arbeidet som daglig leder for selskapet. Hennes engasjement som 

trainee utløper 31. august i år. Styret så det som svært uhensiktsmessig om man skulle skifte daglig 

leder like før gjennomføringen av årets festival, og valgte derfor å tilby Kine stillingen som daglig 

https://festspillksu.no/


leder for selskapet for perioden 1.9-31.12.2020. Kine har takket ja til tilbudet, og arbeidsavtale er 

inngått.  

Styret har så utlyst stillingen som daglig leder med tiltredelse 1. januar 2021. Stillingen er utlyst som 

åremålsstilling på seks år med mulighet til forlengelse. Stillingen er også utlyst som alternativt 

fulltidsstilling eller deltidsstilling på minimum 60 % av full stilling. Tanken bak dette er at dersom 

daglig leder sitter i deltidsstilling, kan vi knytte til oss også en produsent i en deltidsstilling. Begge 

modeller har både sterke og mindre sterke sider.  

Innen søknadsfristen 10. mai hadde vi mottatt syv søknader. Søkerlisten er offentliggjort. Styret tar 

sikte på tilsetting før sommeren. I vurdering av søkere vil vi først og fremst se etter den best 

kvalifiserte for stillingen som daglig leder. Spørsmålet om heltids- eller deltidsstilling og ev. tilsetting 

av produsent vil bli et forhandlingsspørsmål med den eller de aktuelle kandidatene til stillingen som 

daglig leder.  

Instruks for valgkomiteen 

I den ekstraordinære generalforsamlingen 29.11.19 ble styret gitt fullmakt til å gjøre endringer i 

instruksen for valgkomiteen for å sikre at det blir tatt hensyn til alle aksjonærenes interesser når 

valgkomiteen legger fram sitt forslag til valg av styremedlemmer.  

Styret vedtok endringer i instruksen i sitt møte 24.2.20. Revidert instruks ble sendt alle 

aksjeinnehavere 3. mars 2020.  

 

 


