MANDAT FOR HOVEDKOMITÉEN
KUNST OG KULTURUKEN I OLSVIK KIRKE
GJELDER FRA: 19.4.2018

Forankring og eierskap
Menighetsrådet ønsker en kunst- og kulturuke som viderefører og utvikler uken slik
vi har blitt kjent med den gjennom de første 20 årene den har blitt arrangert. Uken
skal være et ledd i arbeidet med å skape en åpnere og mer sosial kirke, en åpen
folkekirke som har bred appell og som er relevant i dagens samfunns. Gjennom
kunst- og kulturarbeidet ønsker vi å nå ut med kirkens verdier og budskap til alle
som bor i menigheten.

Tidsperiode
Oppnevningene av hovedkomitéens medlemmer gjelder for to år. Det er ingen
begrensninger i forhold til gjenvalg. Endringer av mandatet må vedtas av
menighetsrådet.

Hovedkomiteens sammensetning
Menighetsrådet oppnevner medlemmer til hovedkomitéen
Hovedkomiteen består av syv medlemmer.
• En uke-sjef
• En ansvarlig for å kuratere olsvikutstillingen
• En ansvarlig for booking og produksjon innenfor musikk
• En ansvarlig for booking og produksjon innenfor scenekunst
• En ansvarlig for PR (markedsføring og kommunikasjon)
• En ansvarlig for økonomi. (Vår ansatte administrasjonsleder)
• En ansvarlig for frivillige og produksjon. (Vår ansatte frivillighetskoordinator)

Hovedkomitéens oppgaver
• Oppdraget er å produsere en kunst- og kulturuke i Olsvik kirke.
• Hovedkomitéen har ansvaret for arbeidets økonomi, framdrift og innhold.
• Programinnhold skal legges fram for og godkjennes av menighetsrådet.
• Budsjett skal legges fram for og godkjennes av menighetsrådet.

Rapportering
Hovedkomitéen rapporterer til menighetsrådet. Det skal rapporteres om planarbeid,
aktivitet, budsjett og regnskap minst en gang i året.

Vedlagt side to er gjeldende struktur på organiseringen av arbeidet.

Vedtatt av: Olsvik menighetsråd 19.4.2018

Hovedkomiteen

Hovedkomiteen består av 7 personer som har hovedansvar for sine felt:
1. Kurator Olsvikutstillingen.
a. Leder komité for Olsvikutstillingen og har hovedansvar for utstillingen, utsmykning
og arrangement om kunst. Booking og kontakt med kunstnere.
2. Bookingansvarlig/produsent musikk
a. Ansvaret for musikkprogrammet. Booking og kontakt med artister.
3. Bookingansvarlig/produsent scenekunst
a. Ansvaret for programmet for scenekunst. Booking og kontakt med utøvende
kunstnere.
4. Frivillige og Produksjonsansvarlig
a. Ansvar for festivalproduksjonen og de frivillige under uken. En del av
undergruppene vil være tett knyttet opp mot de andre feltene i hovedkomiteen.
5. PR-ansvarlig
a. Pressekontakt, markedsføring og synlighet i egne og andre medier.
6. Økonomiansvarlig
a. Ansvar for økonomien, budsjettering, risikovurdering, forsikringer, billettsalg, salg av
kunst, etc.
7. UKE-sjef
a. Hovedansvar for kunst- og kulturukens helhet, og skal lede og inspirere
hovedkomitéen i arbeidet. UKE-sjefen har sammen med økonomisjef et særlig
ansvar for budsjettering og risikovurdering. Festivalsjefen har derimot ikke noe
vetorett når det gjelder programavgjørelser.

Arbeidet er organisert som en prosjektorganisasjon som vist under. Linjen med de syv ansvarlige på
hvert sitt felt utgjør hovedkomitéen. Disse oppnevner selv sine
underkomitéer/referansegrupper/crew etc.
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