
Husmøte Nesoddparken. 
10.nov 2021 
 
Til stede:  Fra styret: Lin, Harald, Tor, Vibeke, Berit, og daglig leder Marianne 
Fra leietagerne: Ulf, Iben, Malin, Solveig, Birgitte, Mette, Tore, Monika, Hedda, Bjørn Viggo 
 
Om økonomi: 
Nesoddparken er i en krevende økonomisk situasjon. Tor sier NP har kr0 i overskudd og er 
inne i en negativ utvikling til tross for at alle rom er utleid og det er venteliste på å komme 
inn.  
Det er en utfordring at bare 25% av leietagerne betaler moms på husleien hvilket betyr at NP 
bare får trukket fra 25% moms på varer vi kjøper inn. 
 
Til nå har vi hatt daglig leder i 50 % stilling + 40% betalt av fylkeskommunen gjennom 
mentorprosjektet. Nå er dette prosjektet avsluttet og det er uvisst hva som skjer med 
Mariannes stilling til neste år.  
 
Styrets viktigste jobb er å sørge for den den økonomiske driften – at vi ikke går konkurs, at vi 
søker midler fra fylket, kommunen og andre og at regnskapet er i orden.  Daglig leder utfører 
disse arbeidsoppgavene med evt. hjelp fra kompetente styremedlemmer. Støtte til 
driftsmidler er det vanskelig å få, mens prosjektmidler er lettere. Vi har f.eks fått til sammen 
ca 1 million til den midlertidige kunsthallen. Styret jobber med å skaffe inntekter også på 
andre måter f.eks finne nye samarbeidspartenere som kan generere inntekter. 
 
Harald informerer om styrets arbeid med strategisk plan: 
Hovedpunktene er: 
NESODDPARKEN STRATEGI 2021-2025  

Vedtatt av Styret våren 2021  

Nesoddparken skal være en attraktiv arbeidsplass for kunst- og kulturnæringer  

* Nesoddparken skal leie ut lokaler til virksomheter innen kunst- og kulturnæringer i 
regionen 
* Nesoddparken skal tilby gode lokaler og god infrastruktur som fremmer et godt 
arbeidsmiljø.  

* Nesoddparken skal oppmuntre og tilrettelegge for tverrfaglig samarbeid mellom 
leietakerne og styrke synergieffekten ved å være samlet.  

Nesoddparken skal være en profesjonell kunst- og kulturarena  
* Nesoddparken skal lage utstillinger og publikumsrettede arrangementer av høy kvalitet 
både inne og ute. 
* Nesoddparken skal drive café og butikk for salg av kunsthåndverk av høy kvalitet. 
* Nesoddparken skal etablere en permanent KUNSTHALL for visning av kunst.  



* Nesoddparken skal etablere en permanent skulpturpark i parkområdet i samarbeid med 
andre aktører. 
* Nesoddparken skal utgjøre en positiv faktor for lokalmiljøet og sammen med kommunen 
bidra til mangfold, integrering og en god stedsutvikling i nærområdet.  

Nesoddparken skal være et kompetansemiljø på kunst- og kulturfeltet  

* Nesoddparken skal enten selv eller i samarbeid med andre, tilby aktuelle kurs, seminarer, 
workshops og inspirasjonsforedrag. 
* Nesoddparken skal etablere samarbeid med andre nettverk og 
kunnskapsmiljø/kunnskapssentra.  

* Nesoddparken skal være en ressurs for og aktivt bidra inn i kulturlivet og kulturpolitikken 
lokalt og regionalt. 
* Nesoddparken skal være en attraktiv samarbeidspartner for kommunen, fylkeskommunen 
og andre aktører i inn- og utland  
 
Vibeke orienterte om sosiale medier særlig instagram, og oppfordrer alle til å sende henne 
bilder, nyheter og info om hva som skjer hos den enkelte leietager (på messenger) Hun 
poster 2 ganger i uka og kan hjelpe deg med promotering av din virksomhet. 
 
Ulf Samer har laget en ny, flott nettside. www.nesoddparken.no.  Den er først og fremst 
publikumsrettet med vekt på utadrettede arrangementer på NP. Utstillinger, kurs, åpne 
verksteder og nyheter om den enkelte leietager.  
Alle leietagerne er listet opp på egen meny og her gjelder det å sende info og bilder til 
ulf.samer@gmail.com.  Det arbeides også med en innloggingsdel for oss på NP hvor mer 
intern informasjon ligger. Om styrets arbeid, plikter og rettigheter for leietagere, nyttig 
informasjon etc kommer. 
Viktigst er at nettsiden til enhver tid skal være oppdatert og det betyr at både eksterne og 
interne kan finne ut hva som skjer på NP til enhver tid. 
 
Noen leietagere etterlyser mer aktivitet og bedre informasjonsflyt på NP.  
Styret jobber med informasjonsflyten om mener den nye nettsiden er et godt skritt på veien. 
Vibeke og Berit vil ta initiativ til å holde lavterskel husmøter en gang i måneden. Leietagerne 
ønsker å bli bedre kjent med hverandre og presentasjoner av virksomhetene kan være 
aktuelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ref. Berit 


