Årsmøte 2019 torsdag 23. mai kl. 18.00
Sted: Flerbrukshallen
Saksliste:

1. valg av møteleder og møtereferent, pluss to medlemmer til å
underskrive protokollen
2. godkjenning av innkalling, saksliste og kjøreregler for møtet
3. årsberetning
4. regnskap og budsjett
5. fastsettelse av arbeidsplan for kommende periode
6. valg av styre, valg av ny daglig leder, valg av valgkomité og
revisor
7. Avgjørelser angående prisregulering av månedsleie.
8. Innkomne forslag
Velkommen
Hilsen styret
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Årsberetningen 2019
Styreperiode 24. mai 2018 – 23. mai 2019
Hausmania har i dag 3 ansatte på huset i 50% stilling. Byggeteknisk ansvarlig Alexis Podgorny,
dagligleder Anne Thomassen og arrangementsansvarlig Morten Minothi Kristiansen. Hausmania
Kulturhus har i også en fast ansatt regnskapsfører (28 %) og revisor. I tillegg er det 4 ansatte
tilkallingsvakter.
Kulturhuset har ca. 70 rom som leies ut til kunstnere, band, dansegrupper, filmskapere, forfattere og
andre kulturarbeidere. Huset leier også ut til større aktører som Kafé Hærverk, Grusomhetens teater
og Podium galleri. Flerbrukshallen har hatt høy aktivitet siste året.
Hausmania har siden sist årsmøte avsluttet medvirkningsprosessen for Elvehallene i samarbeid med
EBY og prosessleder PirII. Vi er nå inne i prosjekteringsfasen for hallene.
I styret:
Styreleder: Gunnar Gram Franck
Nestleder: Ole Pedersen
Styremedlem: Madeleine Park, Ihra Lill Scharning, Frode Svane Hansen
Vara: Chris Erichsen, Mathilde Øverland

Styremøter:
Siden forrige årsmøte er det blitt avholdt 10 styremøter
Allmøter
Det er avholdt 7 allmøter
Medvirkningsmøter Elvehallene EBY
Eby har fått bevilget totalt 70 mill. til utvikling av Elvehallene + parken. Hallene skal rives og nye
bygges.
Vi har nå sluttført en medvirkningsprosess med Eby (Eiendoms- og byfornyelsesetaten) for utvikling av
Elvehallene og parken i et byøkologisk kulturkvartal. Pir II har ledet prosessforløpet der Eby og
Hausmania i felleskap har utviklet en ramme for de nye hallene. Siste verksted ble avholdt 3. juni
2018. I etterkant har det vært flere møter og det er dannet en egen gruppe som skal følge opp
prosjekteringsfasen.
Hallgruppen består av:
Frode Svane, Gunnar Gram Franck, Ole Pedersen, Karina Sletten og Ingvild Andersgaard
EBY FORUTSETTER AT FØLGENDE KRITERIER OPPFYLLES I FORHOLD TIL BRUK:
· At hallene får en bruk som gjør at kulturlokalene blir åpne for Oslos befolkning.
· At hallene får en økonomisk bærekraftig driftsmodell.
· At hallenes utforming og tekniske innretninger tilfredsstiller alle krav til forsamlingslokale.
· At hallene blir utformet på en fremtidsrettet og fleksibel måte.
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Vi går nå inn i en prosjekteringsperiode der riving og nybygg er nært forestående.

Økonomi

Det er positivt å se på de siste 3 års utvikling av driftsinntekter.
Driftsinntekter 2016: 1 557 325
Driftsinntekter 2017: 2 304 232
Driftsinntekter 2018: 3 234 139
Budsjett for 2019: 3 824 200
Vi har i 2018 et større tap på fordringer (utestående fordringer). Størstedelen er ubetalt husleie. Deler
av gjelden er det inngått nedbetalingsavtale på, men det skyldes også at rom ikke er leid ut på grunn
av oppgraderinger og skader.
Nettside: Hausmania har fått ny nettside som kan redigeres av ansatte og viser hva som skjer på huset
til enhver tid. Redaktørgruppe nettside: dagligleder, arrangementsansvarlig, Chris Eriksen

Styrets arbeid

Styrets viktigste oppgaver foruten kjerneoppgavene har eksternt vært å følge opp hallprosessen og
arbeidet med å få igang kontraktsforhandlinger. Internt har oppgavene dreid seg mye om oppfølging
av Hausmanias egne kulturnæringsinitiativ, samt forbedring av arbeidsmiljø og disponering av våre
ansatteressurser. Alt dette er oppgaver som er i utvikling og vil kreve oppfølging av styret ved
Hausmania også i neste periode.
Byrådsavdelingen kontraktsarbeidet:
Det har vært løpende kontakt med byrådsavdelingene, og et møte med byrådene tilstede, i
styreperioden. Byrådet er klare på at de ønsker at Hausmania skal fortsette å leie lokalene også etter
utløpet av nåværende kontrakt. Reelle forhandlinger om betingelsene er ikke kommet i gang på grunn
av interne prosesser i kommunen, men nåværende kontrakt forlenges inntil alle byggeprosesser er
utført av EBY.
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Rehabilitering og større vedlikehold:
• Toalettene i musikkavdelingen: lagt gulv og byttet toaletter
• Flerbrukshallen: Bar og scene oppgradert
• Innført nytt låsesystem med brikke i teateret og Flerbrukshallen. (Finansiert av Eby)
• Oppgradering av elektrisk anlegg i kjeller påbegynt. El.-anlegget er blitt justert og ryddet opp i
for bedre kontroll, våren 2019.
• Sommeren 2018 byttet EBY ut to hjørnevinduer tilhørende rom 1309 og 1205b og 3 vinduer
rom 1101
Planlagt vedlikehold 2019:
• Legge dekke i gang første etasje og inngang underetasje og trapp mot bakgård
• Bytte utgangsdør mot Hausmannsgate (automatisk dørsystem)
• Fortsette oppgradering av elektrisk anlegg

Orientering om noen av Hausmanias aktiviteter:
Kunstneriske fellesprosjekt/ sosiale tiltak:
• Hausmaniafestivalen 2018
• Oslo Open: Flere av kunstnerne på huset deltok på Oslo Open
• Det er gjort mange mindre dugnader av medlemmer på huset og et stort arbeid i bakgården
med beplantningen og miljøfremmende tiltak.
• Medlemsfest ble arrangert Flerbrukshallen
Støtte mottatt 2018
Kamp- min din og alle andres
Sørforkomfort

Fritt ord 20 00
Løpende midler Oslo Kommune 30 000
Norsk Kulturråd 20 000
Norsk Kulturråd 75 000
Løpende midler Oslo Kommune 50 000

Samarbeid MERK NORGE AS og Hausmania Kulturhus
(i budsjett 2019)

Stiftelsen Scheibler 300 000
Nav Sagene 60 000



Midler har blitt brukt til utvikling av arrangement, utstilling og seminar.

Arrangement i regi av Hausmania 2018
Flerbrukshallen
Flerbrukshallen fikk skjenkebevilging i mai 2018, og har hatt høy aktivitet siden det. Dette har vært en
prøveperiode der vi har som mål å på sikt skaffe stabil inntjening samtidig som vi har differensiert leie i
forhold til lavbudsjett kulturarrangement og kommersiell utleie. I tillegg til kulturell og sosial suksess
skaper vi også arbeidsplasser. Vi har i 2018 utvidet med 5 tilkallingsvakter for arrangementer i tilknytning
til Flerbrukshallen og bakgård. I tillegg er rundt 20 pers involvert i ulike prosjekt. I juni hadde vi en
prøvedrift av bakgården som kultur- og næringsarena for Hausmania. Tilsammen 11
arrangementsdager, 57 konserter.
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Det er innkjøpt et PA anlegg til flerbrukshallen januar 2019 og bar, scene er oppgradert. Veggene er blitt
lydisolert og det skal bygges et lager inne i hallen.
Bakgården: Vi har med driften av Bakgården på
Hausmania blant annet hatt som mål å holde
utfordrende miljøer på avstand, og dette har vi i
stor grad lykkes med.
Å spre eierskapet til Hausmania utover sine egne
grenser er helt essensielt for at Kulturhuset skal
kunne puste sammen med resten av byen, og skape
en friere utfoldelse av kunstneriske uttrykk enn det
det er rom for i andre kulturinstitusjoner i Oslo og
Norge forøvrig.
Fra Hausmaniafestivalen. Foto Morten Minothi Kristiansen

Konsertserien SØRFORKOMFORT er som navnet
kan hinte til noe sør for komfortsona og er vår egen konsertserie med en bredere forståelse av hva
musikk/kunst/formidling. Vi lager en fordomsfri møteplass og formidlingsplattform med stor takhøyde
og et større mangfold som resultat av programprofilen.

Foto: Morten Minothi Kristiansen

1. – 2. Juni

HAUSMANIAFESTIVALEN 2018
32 konserter + utstilling + DJs

8. – 9. Juni

Oslo Beikmørke presenterer
6 konserter

13. Juni

Svart Samtid presenterer
4 konserter

14. Juni

Hausmania presenterer
3 konserter

15. – 16. Juni

MERK Norge og Hausmania presenterer
8 konserter

22. – 23. Juni

Jamband og slampoesi
3 konserter
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29. Juni

Hausmania presenterer
Oslo Dub Club
Pjotr Sapegin

20. september

SØRFORKOMFORT #9 - Elvelangs
5 konserter, DJ og videoprojeksjon

28. okotber

SØRFORKOMFORT #10 – trylleshow og musikk
6 konserter, trylleshow og performance

1.desember

SØRFORKOMFORT #11.1 – dub vs noise
2 konserter, 3 DJs, 2 lydsystemer i battle

14.desember

SØRFORKOMFORT #11.2 – Støyal Jul
10 konserter, DJ, lydinstallasjon

2. februar

SØRFORKOMFORT #12 – Premenstruelt Syndrom
3 konserter, 2 DJs, filmvisning

16. feburar

SØRFORKOMFORT #extrabonus – Yuri Landman workshop
7 deltakere

17. februar

SØRFORKOMFORT #extrabonus – Yuri Landman og IJIN
2 konserter

12. april

SØRFORKOMFORT #13 – noise edition
2 konserter

3. mai

Bassnatt for Syria, Dub, Reggea & Doom
Pengeinnsamlingsfest

4. mai

SØRFORKOMFORT #14 – Mensen
4 konserter, filmvisning med foredrag

HOTBOX, konsert i bil. Foto: Anne Thomassen
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Samarbeid MERK Norge AS
Hausmania har inngått et samarbeid med MERK v/ Thea Emilie Dalen Dille, om utvikling og
gjennomføring av prosjekt: «Flerbrukshallen» - en sosial og kulturell arena for integrering og
inkludering av unge med kunst og kultur interesse
Formålet er en sosial og kulturell arena for integrering og inkludering av unge med kunst og kultur
interesse. Målgruppen er bosatt i Oslo i alderen 18 til 35 år
Dette har resultert i ulike prosjekter som:
• Elvelangs konsertprogram 2018
• Cosplay workshop ved Hausmania Lørdag 26. januar 2019
• Super Smash Bros. Ultimate turnering Lørdag 30.Mars kl.
• Vårmarkedet 4. mai 2019
• Samarbeid om Hausmania festivalen 2019 juni. I forkant av festivalen planlegges det graffiti,
foto og film kurs.

Samarbeid The Black Cube
Hausmania har samarbeidet med The Black Cube v/ Kurator Madeleine Park med festivalutstillingen
og artist talks 2018 «Kamp- min, din og alle andres»

https://www.hausmania.org/nyheter/1-6-kamp-min-din-og-alle-andres
Seminarrekke artist talk:
•
•
•
•
•

En samtale om frihet i Vest-Sahara Mandag 4.juni 2018 galleri Podium,
Thierry Geoffroy "Don´t keep calm-the world is collapsing" Torsdag 13.september 2018
Samtale og presentasjon med Marco Baravalle fra Sale Docks, Venezia 16 oktober 2018
Karl Ingar Røys filmvisning og samtale 18. november 2018
Alexander Nikolic og Michael Kalivoda, fra Migrating Kitchen- et cateringprosjekt som de
driver sammen med migranter i Wien. Torsdag 4. april 2019
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fra utstillingen «Kamp- min, din og alle andres»

Alexander Nikolic og Michael Kalivoda, Presentasjon Flerbrukshallen Migrating Kitchen

Utleievirksomhet
I tillegg til egne prosjekter/arrangement i regi av Hausmania og samarbeids prosjekt har vi også
regulær utleievirksomhet til andre konsertarrangører, teater, prosjekter som henvender seg til oss.
For alle arrangement se: https://www.hausmania.org/
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Styrets forslag til arbeidsplan for 2019/2020
Begrunnelse for arbeidsplanen.
Arbeidsplanen for neste periode vil i hovedsak dreie seg om å videreføre allerede påbegynt arbeide.
Hausmania er inne i en positiv vekstperiode, og det er viktig at vi fortsetter på en kurs som har gitt
gode resultater i foregående perioder.
Når det gjelder ny kontrakt har interne prosesser i kommunen tatt mye tid, og saken er nå litt på vent
før reelle forhandlinger kommer igang. Imidlertid viser erfaring at det lønner seg å ligge i forkant av
slike prosesser. Hallprosessen er nå i hendene på en egen gruppe oppnevnt av styret, men styret vil
fortsatt trenge å involvere seg også her.
Internt vil det bli viktig å videreutvikle kulturnæringsinitiativet, som har fått luft under vingene i siste
periode. Vekst er positivt, men krever også aktpågivenhet.
Hausmanias organisasjonsstruktur er fremdeles uferdig, og fremstår som uklar på mange områder. Det
er nødvendig med en grundig gjennomgang av vedtektene. Hausmania mangler også en avklart visjon
for sin egen fremtid, noe som naturligvis gjør det krevende å styre organisasjonen.
Hausmania har stort forbedringspotensiale når det gjelder arbeidsmiljøet for våre ansatte og
medlemmer. Styret har i denne saken øverste juridiske ansvar, og en klar rolle å spille, i samarbeid med
ny daglig leder. Også i disponering og samordning av ansatteressurser har vi forbedringspotensiale.
Prioriterte oppgaver for styret
Styret ta initiativ til diskusjon med kommunen om kontraktsbetingelser. Styret skal legge seg i forkant
og være en pådriver i denne prosessen. Styret skal videre søke å støtte arbeidet i hallgruppa der det er
nødvendig.
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Styret skal i samarbeid med daglig leder fortsette arbeidet med husleieetterslep og opprydding i
økonomiske rutiner. Styret skal følge utviklingen gjennom kvartalsregnskap, og påse at vedtatte rutiner
følges opp og videreutvikles. Styret må ogå gjennomgå og revidere budjettet i ly av nytt utgiftsnivå når
vi overtar vedlikeholdsansvar fra kommunen.
Styret skal i samarbeid med daglig leder gjennomgå og vurdere Hausmanias bruk av ansatteressurser,
og på bakgrunn av behov og ressurstilgang søke å forbedre dette. Styret skal også søke å skaffe til veie
ekstra midler til drift og utvikling av Hausmania som kulturhus, slik at det ikke oppstår etterslep eller
viktige utviklingsprosjekter stopper opp.
Styret skal i ansatteforhold fortsette arbeidet med å få på plass gode rutiner og strukturer. Særlig
utfordringene på arbeidsmiljøet skal være en prioritert oppgave for styret. Det bør i perioden også
vedtas etiske retningslinjer.
Styret skal understøtte utviklingen av vår egen kulturnæring, og i samarbeid med ansatte sørge for en
kontrollert vekst av prosjektet. Formålet må være å ivareta det som er bygget opp, samt å videreutvikle
det. Styret skal også vurdere erfaringene og på bakgrunn av dette presentere forslag til driftsmodell for
nye haller for medlemmene.
Styret

Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteens innstilling til Hausmania ́s .rsm.te 2019
Valgkomiteen (VK) leverer sin innstilling til generalforsamlingen i Hausmania 2019.
Komiteen har drøftet flere kandidater til vervene i styret. VK har arbeidet for en
bredde i sammensetningen av kunnskap, fagdisipliner og bakgrunn. Det er lagt vekt
på å finne en balanse mellom kontinuitet og fornyelse, med kompetanse fra flere
sittende kandidater og samtidig bringe nye ressurser inn det kommende styret. Vi
ønsker også en spredning i alder, erfaring og kjønn.
VK’s innstilling er følgende:
Styret:
Hjørdis Kurås
Ole Pedersen
Frode Svane
Ihra Lill Tviberg Scharning
Ukrik Ibsen
Vara:
Chris Erichsen
Karina Sletten
Astrid Midtbø
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Innkomne forslag
1) Styrehonorar:
Forslag om å honorere styremøter fastsatt timelønn som er lik grunnlønn for ansatte i flerbrukshallen.
Styret
2) forslag at § 17 i vedtektene endres til:
§ 17 Husro
Husro har som mandat å tildele ledige lokaler. Dette innebærer ansvar for utlysing, gjennomgang av
søknader og tildelingsbeslutning. Husro kl bestå av fem melemmer og to varamedlemmer.
Husro velges på årsmøtet og årsmøtet vedtar også retningslinjer for Husro.
§ 18 bortfaller da.
Gunnar Gram Franck
3) Forslag at årsmøtet vedtar følgende:
Styret skal innen utgangen av oktober5 2019 sørge for at det blir avholdt ekstraordinært årsmøte for å
velge Husrorepresentanter. Valgkomiteen får som første oppgave å finne egnede kandidater til
Husrovalg.
Gunnar Gram Franck
Styreleder, kulturhuset Hausmania
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