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Carte Blanche - kontaktmøte 26. mai 2017 - forslag til dagsorden
Kulturdepartementet vil med dette bekrefte tid for kontaktmøte i forkant av generalforsamling
med Carte Blanche og tilskuddspartene 26. mai 2017. Møtet vil bli avholdt i Carte Blanches
lokaler kl. 12.30. Formøte mellom tilskuddspartene blir avholdt kl. 12.00.
Departementet foreslår følgende dagsorden for kontaktmøtet:
1. Rapport for 2016, jf. tilskuddsbrev for 2016. Teatrets vurdering av egen mål- og
resultatoppnåelse, herunder:
a. Økonomisk stilling, herunder sammensetning av egenkapital,
pensjonsutfordringer.
b. Kunstneriske og publikumsmessige resultater, herunder samarbeid med andre
teatre, ensembler og frie grupper.
2. Arbeidsbudsjett for 2017, orientering om ev. spesielle forhold, jf. tilskuddsbrev for
2017.
a. Teatrets mål og status for aktiviteten i 2017.
b. Systemer for oppfølging av egen måloppnåelse.
c. Redegjørelse for arbeidet med publikumsutvikling.
d. Redegjørelse for arbeidet med å utvikle ulike inntektskilder.
3. Budsjett for 2018. Mål og prioriteringer.
4. Forvaltning av bygningsmasse og teknisk utstyr. Redegjørelse for årlig forbruk og
regnskapsmessige avsetninger til formålet.
5. Sentralbadet
6. Prosess med valg av ny kunstnerisk leder
7. Langsiktige utfordringer for kompaniet.
8. Eventuelt
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Dersom Carte Blanche ønsker å drøfte andre saker i budsjettmøtet, ber departementet om å
få melding om dette så snart som mulig.
Fra Kulturdepartementet vil avdelingsdirektør Øystein Strand og seniorrådgiver Mattias
Thronsen møte. Vi ber om å få melding om navn på møtedeltakere for Carte Blanche samt
de øvrige tilskuddspartene senest to dager før møtet.

Med hilsen

Øystein Vidar Strand (e.f.)
avdelingsdirektør
Arne Mattias Thronsen
seniorrådgiver
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