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35/12  STYRESAK –  ORIENTERINGER FRA DRIFTEN 

 

Går til 

Styrets medlemmer 

 

Styremøte 

24. oktober 2012 

 

Saksbehandler 

VAM, adm. 

 

Saksfremlegg 

1. Den 27. september arrangerte VAM Lista "Kulturkveld på Lista". Her solgte vi 

mer enn seksti billetter og rundt åtti gjester fikk oppleve foredrag og 

bokpresentasjon av forfatter og kunsthistoriker Jan Kokkin. Deretter dukket 

Listas egen kulturformidler, Arthur Andreassen opp og gestaltet Skeibrok som 

skrøneforteller. Et fantastisk vellykket arrangement, med stor mediedekning. 

 

2. I uken etter høstferien har alle Farsunds tredjeklassinger besøkt Hervoll mølle 

og fått være med på å male korn til mel på gamle måten. Opplegget er en del 

av Den kulturelle Skolesekken i Farsund kommune. 

 

3. Den 7. oktober åpnet VAM Lista en ny utstilling i Kunstaksen Fyret-Fortet. 

Utstillingen er maleri/grafikk av Oddbjørn stølen som opprinnelig er fra 

Farsund. Under åpningen leste den lokale poeten Anne Zooey Lind egne dikt. 

Åpningen var godt besøkt. 

 

4. Arkeologistudent Kristoffer Rantala fra NTNU i Trondheim har hospitert hos 

oss de siste ni ukene. Han har blant annet arbeidet med russeleirene på Lista og 

intervjuet eldre om deres opplevelser knyttet til andre verdenskrig på Lista. 

Hospiteringsperioden er nå over. 
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5. Direktøren i VAM har deltatt på møte i Virke kultur. Statssekretær Kjersti 

Stenseng presenterte statsbudsjettet, samt departementets tanker om 

Kulturrådets oppgaver fremover. 

 

6. Kulturrådet er på en «turne» i fylkene. I oktober var turen kommet til Vest-

Agder. De fire museene var invitert til å presentere sine fokusområder eller 

særskilte utfordringer. 

 

7. Vest-Agder-museet har vært medarrangør på Agder-seminaret, sammen med 

Universitetet i Agder, Aust-Agder kulturhistoriske senter og Statsarkivet. 

 

8. Varaordfører fra Lindesnes var på besøk på Sjølingstad. I tillegg til en 

presentasjon av anlegget sto budsjettsituasjonen på dagsorden. 

 

9. Det har vært gjennomført dialogmøte mellom VAF og VAM. På dagsorden sto 

driften i museet, organisasjonsgjennomgangen, samt økonomi. 

 

 

 

Forslag til vedtak:    

Styret tar saken til orientering. 

 

 

Vest-Agder-museet IKS 

 


