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INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2019 

 

Ordinær generalforsamling i Nesoddparken as avholdes onsdag 23 mai kl.17.00 på 
Nesoddparken, Løeshagveien 49, 1450 Nesoddtangen.  

 

TIL BEHANDLING FORELIGGER FØLGENDE SAKER:    

 

1. KONSTITUERING 

a. Valg av møteleder. 

b. Opptak av navnefortegnelse. 

c. Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen. 

d. Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn. 

 

2. GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2018 

 

Årsregnskap, årsberetning, revidert og signert regnskap for 2018 er vedlagt.  

 

3. VALG AV STYRE OG VALGKOMITÈ 

 

Valgkomiteens forslag til styre og valgkomite ettersendes. 

 

4. INNKOMNE FORSLAG 

 

a. Det bes om at Nesoddparken as vurderer å installere solcellepanel for å 
minske utgifter til energiforbruk, samt bidra til miljøet. 

b. Det bes om at Nesoddparken as øker frekvensen av arrangement, og 
dermed oppnår større synlighet blant media og publikum. 

 

Aksjeeierne i selskapet har rett til å møte i generalforsamlingen, enten selv eller ved 
fullmektig etter eget valg.  

 

Nesodden, 20.mai 2019 / Styret i Nesoddparken as 
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ÅRSBERETNING NESODDPARKEN KUNST- OG KULTURNÆRINGSSENTER 2018 

 

Sammendrag 

Styret er godt fornøyd med virksomheten i 2018. Styret er spesielt godt fornøyd med den 

forbedrede økonomiske situasjonen samt bedret kommunikasjon med politikerne. Mye av 

dette skyldes innsatsen fra den daglige lederen, Marianne Gathe, som fra starten av i januar 

2018, bl.a. har tatt flere vellykkede grep hva gjelder både utleie-situasjonen og 

arbeidsmiljøet på Nesoddparken. Styret er også godt fornøyd med at Mentorprogrammet 

kom i gang høsten 2018, og ser frem til videre utvikling av prosjektet til beste for 

kulturbedriftene på Nesodden og i Akershus. 

Styret ser at dagens leieavtale med kommunen gir en del utfordringer hva gjelder fortolkning 

og vurdering av ansvarsforholdene vedr. vedlikehold, noe det bør arbeides videre med for å 

få en nødvendig avklaring. 

 

Nesoddparkens administrasjon 

2018 begynte med at ny daglig leder tiltrådte i 50 % stilling. Dernest ble mentorprogrammet 

i Akershus igangsatt, hvor Nesoddparken har prosjektledelse. Daglig leder gikk i mars inn i en 

30 % stilling i dette prosjektet, en prosent som ble økt til 40 % ved årskiftet. 

Videre har Abobakar Mostafa Rashid vært ansatt i 3 måneders kontrakter med midlertidig 

lønnstilskudd fra NAV siden sommeren 2017. Denne avtalen med NAV gikk igjennom hele 

2018, men tilskuddet ble fra høsten 2018 nedjustert fra 50 % til 25 % av lønn. Like fullt er det 

en ordning som er økonomisk bærekraftig for Nesoddparken. 

 

Styret i Nesoddparken har siden årsmøtet 14. juni 2018 bestått av: 

* Lin Stafne-Pfisterer, leder 

* Harald Tronvik, nestleder 

* Jørgen Lorentzen, styremedlem 

* Elise Senstad, styremedlem 

* Herman Tandberg, styremedlem 

* Tore Rygh, representant for leietagerne 

* Vibeke Lunel, representant for leietagerne 

 

Styret har hatt 7 styremøter og behandlet 56 saker. Leder, nestleder og daglig leder utgjør et 

Arbeidsutvalg, som bl.a. forbereder styremøtene. Av spesielle saker styret har behandlet 



 

5 
 

nevnes innspill til kommunen om videreutvikling av kunst- og kulturnæringer på Nesodden 

og i regionen, samt innspill til budsjettet for 2019. 

 

Årsmøtet 

Årsmøtet ble holdt på Nesoddparken 14. juni 2018 med representanter både for styret, 

valgkomite og aksjeeiere tilstede. Når det gjelder valg på styret, så ble antall 

styremedlemmer redusert fra 8 til 7. Dette skyldtes at Bente Møller, som ble valgt som 

styremedlem for 2 år i 2017, ble syk og måtte be om permisjon. Etter forslag fra 

valgkomiteen, ble hennes plass ikke erstattet. Forøvrig ble de ordinære sakene behandlet. 

Øivind Nordal, leder, Ellen Knutsen og Bjørn Wiggo Storbråthen ble valgt som valgkomite. 

 

Økonomi 

Den økonomiske situasjonen ved Nesoddparken var svært anstrengt frem til august 2018. 

Etterslep av tomme lokaler fra høsten 2017 var en årsak, men hovedgrunnen var NP sitt 

utlegg til Wildlife-prosjektet. I august kom imidlertid utbetaling nr. 2 og 3 fra KORO på til 

sammen 666 000 kroner. 374 000 av disse var «lån» fra NP, 120 000 ble utbetalt i honorar til 

tre stk. kuratorer. Nesoddparken fakturerte Wildlife-prosjektet for de resterende 172 000, 

for nedlagt arbeid, leie og andre tjenester. 

Den likvide situasjonen ved NP har m.a.o. siden august 2018 vært sunn. Fra samme 

tidsperiode har også utleie-belegget vært så nær som 100 %, slik at den kvartalsvise 

inntekten fra utleie har økt som under.  

2. kvartal 2017 : 314 640 

2. kvartal 2018 : 371 539 

4. kvartal 2018 : 414 042 

Det økonomiske handlingsrommet til mindre oppgradering av Nesoddparkens fellesarealer 

har dermed økt, men like fullt har NP f.eks. problemer med å opprette kredittkonti hos 

virksomheter vi handler mye med, da underskudd fra tidligere år gir NP lav kredittverdighet.  

 

Kunstfaglig virksomhet 

Det kunstfaglige aktivitetsnivået på Nesoddparken var i 2018 lavt.  

Enkelte leietakere avholdt egne kurs i prosjektrommet og det var sommerkurs for barn i 

skolens sommerferie. Ellers ble det arrangert fire omvisninger i Wildlife skulpturpark, et par 

av de var godt besøkt. En familiedag arrangert i samarbeid med Barnas Turlag ble avholdt, 

men regnet fullstendig bort til å kunne betegnes som vellykket. Uhellet med været fortsatte i 

september da åpningskvelden i Kulturisten 2018 ble avlyst pga. storm. Konserten med Unni 
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Wilhelmsen ble avholdt i Gjøfjell kirke i oktober, og var svært vellykket. I desember var det 

juleutstilling tre søndager med husets kunsthåndverkere og billedkunstnere. Salg av 

kunsthåndverk var godt, og det var veldig godt besøk første og siste søndag, med noe færre 

folk på søndag nr. to.  

 

Vedlikehold 

Store deler av Nesoddparkens arealer som er åpne for publikum gikk igjennom en oppussing 

i 2018; Korridor ved inngang, prosjektrom, cafè, mellomrommet, venstre korridorfløy til 

leietakere i 1.etg. Kjøkken i den eldre fløyen i 2.etg ble renovert, og vegger, gulv og ny 

kjøkkeninnredning ble satt inn.  

I kjelleretasjen ble det montert et dusjkabinett på et bad/toalett, samt at det ble lagt opp 

forskriftsmessig elektriske kontakter i det såkalte våtrommet.  

Utvendig ble garasjen malt, alle inngangspartier og inngangsdører likeså.  

 

Forhold til det offentlige 

Nesoddparken holdt i løpet av 2018 to innlegg for formannskapet i Nesodden kommune, to 

for komite for kultur og miljø, (hvorav ett av disse var på NP), ett for Nesodden Kulturråd, og 

hadde flere møter med seniorrådgiver for kultur i Akershus Fylkeskommune. Seksjon for 

kunst og kultur i Oslo kommune var på besøk en dag, også avdeling for kulturminnevern i 

Akershus Fylkeskommune.  

Dialogen med Nesodden Kommune er i bedring politisk sett; Kommunikasjonen som vist 

over har vært sunn og vi har forsøkt å holde tonen positiv og fremtidsrettet. 2018 ble da 

også avsluttet med at kommunestyret vedtok å avsette kr. 200 000 i investeringsmidler til 

prosjektering av tilbygg ved NP.  

Teknisk sett er det eiendomsavdelingen Nesoddparken skal forholde seg til, og der er 

dialogen utfordrende. Det har vært avholdt to møter med lederen for denne avdelingen i 

løpet av året, disse har vært hyggelige, men lite har kommet ut av dem. Den snart ti år gamle 

leiekontrakten har alltid vært en hemsko for utviklingen av Nesoddparken, og er fortsatt til 

hindring i det daglige arbeidet.  

 

Nesoddparken og publikum 

Nesoddparkens avtrykk i sosiale media har økt betraktelig i løpet av 2018. Vibeke Lunel, 

leietaker og medlem i styret ble i juli 2018 hyret til å ha ansvar for dette. Det er da i 

hovedsak via Instagram og Facebook at Nesoddparken publiserer. Følgerskaren øker. 

Hjemmesiden til Nesoddparken ble våren 2018 utsatt for et hackerangrep, som medførte at 

hele siden ble slettet. Den kom opp igjen i ny form høsten 2018.  
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Mentorprosjektet 

Nesoddparken har prosjektledelsen i et mentorprogram finansiert av Akershus 

Fylkeskommune. Programmet er et samarbeid med Kulturbiz as, som står for det faglige 

innholdet, mens NP har en koordinerende funksjon. Prosjektet kom høsten 2018 i gang på 

Nesodden, med 6 deltakende kulturbedrifter og 5 mentorer. Det viste seg å bli en stor 

utfordring å få tak i tilstrekkelig med mentorer på Nesodden, mens det var enklere å få på 

plass kulturbedriftene. Programmet er et 2-årig prosjekt, og det tas sikte på å starte opp i 2 

andre Akershus-kommuner. Det er etablert en styringsgruppe for prosjektet med Harald 

Tronvik, nestleder i styret for Nesoddparken, som leder, og med Marianne Gathe, daglig 

leder på Nesoddparken, som prosjektleder/sekretær. 

 

 

 

Nesodden, 14.mai 2019, Nesoddparken kunst- og kultursenter as 

 

Styret 

 

Lin Stafne-Pfisterer, styreleder 

 

Harald Tronvik, nestleder 

 

Vibeke Lunel Ohrberg, styremedlem (leietakeres repr.) 

 

Tore Rygh, styremedlem (leietakeres repr.) 

 

Elise Sendstad, styremedlem 

 

Jørgen Lorentzen, styremedlem 

 

Herman Tandberg, styremedlem 

 

Marianne Gathe, daglig leder (sekr.styre) 
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VEDTEKTER 
for 

Nesoddparken AS 
(sist vedtatt 7.juni 2016) 

 

§1 Selskapets navn 

 

Selskapets navn er Nesoddparken AS 

 

 

§2 Forretningskontor 

 

Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Nesodden kommune. Post- og besøksadresse er den 

samme:  

 

Nesoddparken AS 

Adresse: Løeshagaveien 49, 1450 Nesoddtangen 

 

§3 Selskapets virksomhet (formål) 

 

Nesoddparkens formål er å leie ut areal til næringsformål til små og mellomstore 

bedrifter og virksomheter innen kunst- og kulturnæringer, tilby tjenester og aktiviteter 

som bidrar til å utvikle denne type bedrifter og virksomheter, utføre aktiviteter som 

utvikler samarbeid og synergi mellom disse bedriftene. Selskapet skal videre etablere 

et tilbud som styrker leietakernes profesjonelle virksomhet i seg selv og i forhold til 

markedet, og legge til rette for og initiere en egen publikumsrettet programvirksomhet. 

  

 

§4 Overskudd 

 

Selskapet skal ikke dele ut utbytte. Eventuelt overskudd skal gå tilbake til selskapets drift og 

investeringer. Ved eventuell likvidasjon av selskapet skal evt. overskudd gå til en ideell 

organisasjon bestemt av styret. 

 

 

§5  Aksjekapital 

 

Selskapet aksjekapital er kr 415 000,-. Hver aksje er pålydende kr. 1000,-. Minste andel pr 

aksjonær er 5 aksjer. Ingen aksjonær skal eie mer enn 20 %. 

 

Alle leietakerne må kjøpe seg inn i selskapet med en minimumsandel på 1 aksjepost, 

bestående av 5 aksjer á 1000,-. 

 

Selskapet skal ikke registreres i Verdipapirsentralen. 

 

 

§6  Styret 
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Styret skal ha 5-8 medlemmer. Minimum 1 av medlemmene skal være leietaker og minimum 

1 av medlemmene av styret skal være utøvende kunstner. 

Styrets leder og ett styremedlem har rett til å tegne selskapets firma. Styret kan meddele 

prokura. Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. 

Styret anses for å ha fattet et vedtak når mer enn halvparten av de møtende styremedlemmer 

har stemt for forslaget, eller, hvis stemmetallet er likt, styrelederen har stemt for. 

F.o.m. generalforsamlingen i 2014 velges halvparten av styrerepresentantene i Nesoddparken 

as for 1 år, resten for 2 år av gangen.  

Valgkomitèen legger fram forslag til styre med leder og nestleder for Generalforsamlingen. 

Styret skal settes sammen slik at man oppnår en komplementær kompetanse med utgangpunkt 

i Nesoddparken as’ til enhver tid behov. Utover det skal følgende hensyn tas for 

valgkomitèens innstilling: kunstfaglig, forretningsfaglig, erfaring fra kreative næringer som 

utviklingsområde, og organisasjonsfaglig. 

Generalforsamlingen velger også valgkomitè. Valgkomitèen består av 3 personer, derav èn av 

leietakerne og èn fra regionalt nivå. Forslag til valgkomitè fremmes av administrasjonen. 

 

§7 Styrets rolle  

Styret skal fastsette instruks for styret og daglig leder med særlig vekt på intern ansvars- og 

oppgavefordeling. 

Styret fastsetter en årlig plan for sitt arbeid med vekt på vedtatt mål, strategi, oppfølging og 

gjennomføring. 

Styret skal foreta årlig egenevaluering. 

Styrets protokoller må føres slik at gjennomføring av generalforsamlingens beslutninger 

synliggjøres. 

 

§8  Daglig leder 

 

Selskapet skal ha daglig leder.  

 

 

§9  Generalforsamlingen 

 

Ordinær generalforsamling skal avholdes innen seks måneder etter utløpet av hvert 

regnskapsår.  

 

Den ordinære generalforsamling skal behandle og avgjøre: 

 

1. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte. 

2. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen. 

3. Valg av styre 

 

Ekstraordinær generalforsamling skal avholdes når styret finner dette nødvendig, eller når 

revisor eller aksjonærer som representerer minst 1/10 av aksjekapitalen krever at 
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generalforsamlingen skal behandle en bestemt sak. Generalforsamlingen innkalles av styret 

med minst en måneds skriftlig varsel. Hvis en ekstraordinær generalforsamling er krevet av 

revisor eller 1/10 av aksjekapitalen i samsvar med ovenstående, skal generalforsamlingen 

avholdes senest innen en uke etter at kravet ble fremsatt. 

 

Generalforsamlingen skal avholdes i den kommune hvor selskapet har sitt registrerte 

forretningskontor. 

 

Generalforsamlingen skal velge en møteleder. Styrets leder, eller en annen person utpekt av 

styret åpner møtet og leder dette inntil møteleder er valgt. 

 

Beslutninger av generalforsamlingen kan også vedtas utenfor møte i samsvar med aksjelovens 

bestemmelser. 

 

 

§10  For øvrig reguleres selskapet av den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


