
   Årsrapport 2011 og 2012 

 

 

 

Generelt  

 

Amatørkulturrådet har i 2012 jobbet videre mot målet om at flere skal ta del i amatørkulturen. Ved slutten av 2012 

hadde vi 123 organisasjoner med ca. 17.000 medlemmer.  

I 2011 hadde vi 11 styremøter og behandlet 86 saker. I 2012 hadde vi 12 styremøter og behandlet 80 saker.  

 

Styret består nå av:  

Ragnhild Gimmestad, leder (fratredde september 2012) 

Endre Kleiveland, nestleder (fungerende leder fra september 2012) 

Øyvind Nossum, kasserer 

Inger-Lise Skarstein, styremedlem 

Tore Grøhn, styremedlem 

Bjørn Stokke, vara (fungerende nestleder fra september 2012) 

Kristine Drake, vara 

 

 

Aktivitet 

 

 Vi arrangerte Amatørkulturkonferansen i Fana Kulturhus i samarbeid med Bergen Kommune i mars 2011. 

 Vi arrangerte Amatørkulturkonferansen i Fana Kulturhus i samarbeid med Bergen Kommune i mars 2012.  

 Vi deltok i Toner i trappen i samarbeid med Festspillene begge årene. Medlemmene syntes dette var kjekt å 

være med på. De fikk vise seg frem på Torgallmenningen i Festspilltiden.  

 Arrangerte Amatørkulturdagen i Grieghallen høsten 2011. 

 Arrangert to amatørkulturkvelder i Nøsteboden høsten 2012. Ble umiddelbart en suksess med godt oppmøte 

begge kveldene. En møteplass for amatørkulturelle som ønsker å treffes for erfaringsutveksling og faglig 

påfyll.  

 Deltok på flere konferanser. 

 I samarbeid med Kulturkontoret i Fana medvirket til amatørteater i Ytrebygda. 

 I samarbeid med Kulturkontoret i Laksevåg medvirket til seniordans i Loddefjord. 

 

Vi har vært representert på følgende konferanser: Hordaland Fylkeskommune sin årlige konferanse for kultur og 

idrett, Arts and audiences,  Norsk Publikumsutvikling, JOLT. 

 

 

 

Utstyrsbanken  
 

Et populært tilbud og det ble lånt ut utstyr jevnt gjennom hele året. I store perioder er deler av utstyret kontinuerlig på 

utlån. Styret har også gjort seg noen erfaringer om hva som er populært å låne. Vi har gitt  kortrappene som gave til en 

av medlemsorganisasjone våre. Vi vurderer likevel utviding av utstyrsbanken.  

 

 

Medlemskontakt 

 

 Nettsiden er viktig utad og har blitt oppgradert til en mer lettdrevet side, både for brukeren og administratoren. 

 Vi har kontinuerlig jobbet med å få flere medlemmer, og dette arbeidet fortsetter.  

 Mye medlemskontakt i forbindelse med utvikling av nytt tilbud rundt amatørkulturkveldene.  

 Mer målrettet og aktiv bruk av sosiale medier.  

 



 

 

Administrasjon 

 

Karen Cecilie Heldal sluttet i Amatørkulturrådet våren 2012. Vi brukte en del tid på å ansette ny. I juni ble Øyvind 

Storli Hoel ansatt som daglig leder. Han igjen sluttet etter endt prøvetid på seks måneder.  

 

Arbeidet har lidd under at vi i ganske lang tid var uten ansatt. Virksomheten vår er sårbar med bare en ansatt og bør 

derfor styrkes. 

 

 

 Økt deltagelse for barn og unge:  
Vi har søkt å samarbeide med organisasjoner for barn og unge der vi har kunnet. 

 

 Aktivt deltatt i dannelse av nye kulturorganisasjoner.  

Vi har ikke konkret deltatt i dannelsen av nye kulturorganisasjoner, men vi laget et forprosjekt til en satsning i 

Fyllingsdalen. Dette ble lagt på is på grunn av at mye av våre ressurser gikk til Amatørkulturdagen. Vi søkte også om 

penger til dette gjennom fylkets Liv og lyst - satsing. Vi fikk vite at det var gode muligheter for å få dette, men 

søknaden fikk likevel negativt svar.  

 

 Sette saker på dagsorden og delta i debatter 

Vi kunne ha vært flinkere til å sette dagsorden, men har deltatt i debatter på konferanser og andre kulturarrangementer 

vi har deltatt på.  

På Amatørkulturdagen inviterte vi også noen av politikerne til å fortelle hva de vil gjøre for amatørkulturen i 

inneværende valgperiode. Vi la også til rette for at deltakerne kunne snakke direkte med politikerne og fortelle dem 

om hvilke behov og utfordringer de har. Flere av deltakerne benyttet seg av denne muligheten og satte pris på det. 

I oktober møtte vi den nye byråden for kultur, Gunnar Bakke. Da fikk vi frontet noen av de sakene som er viktig for 

amatørkulturlivet nå.  

 

 

 Spre informasjon og å øke synlighet for et samlet amatørkulturliv.  

Websiden inneholder linker til alle våre medlemmer, enten med link til deres nettsider eller kontaktinformasjon. Disse 

er sortert på sjanger/aktivitet slik at folk kan finne informasjon om hva som finnes .  

Amatørkulturdagen har også vært et viktig redskap for å økte synligheten. Gjennom en egen informasjonsavis har vi 

profilert amatørkulturlivet generelt og våre medlemmer spesielt. Noen av sjangrene ble også løftet frem. 

Amatørkulturdagen gav også medlemmene mulighet til å profilere seg selv for bergenserne. Dette gav også en del 

oppmerksomhet i pressen.  

Ellers har vi vært bevisst på å synliggjøre amatørkulturen i alle fora vi har vært representert, på konferanser og 

seminarer.  

 

Vi har også tatt i bruk sosiale medier, Facebook og Twitter. Disse brukes aktivt for å spre informasjon ting som skjer 

og saker som angår amatørkulturen. 

 

 

 

Bergen 04. Mars 2012 

 

 

For styret i Amatørkulturrådet i Bergen 

 

 

 

Endre Kleiveland   Bjørn Stokke   Inger-Lise Skarstein    

fungerende leder 

 

 

 

 

 

Øyvind Nossum   Tore Grøhn   Kristine Drake 


