ØSTFOLD KUNSTSENTER
HANDLINGSPLAN FOR 2018
Handlingsplan for ØKS ses i sammenheng med strategiplan, men siden det ikke er
vedtatt ny strategiplan så bygger handlingsplanen på tidligere vedtatte strategiplan.
Kortsiktige mål utarbeides av styret gjennom årlige handlingsplaner.
Mål og tiltak for 2018– utstillinger:
Mål:
ØKS skal arbeide for:
- å videreutvikle utstillingene slik at ØKS forblir et velrenommert visningssted
for samtidskunst
Tiltak:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Gjennomføre utstillingsprogram for 2018.
Gjennomføre medlemsutstillinger i kafeen for 2018.
Invitere kunstnere tilknyttet ØKS til å stille ut i Kafé ØKS for 2019.
Ferdigstille utstillingsprogrammet for 2019 og legge utstillingsprogrammet
for 2020.
Starte arbeidet i ØKS kunstnerisk råd herunder gjennomgå og behandle 350
søknader om utstillingsplass.
Arbeide for å øke vederlagene.
Planlegge og gjennomføre Kunsthåndverk 2018, Norske Kunsthåndverkeres
årsutstillingen i samarbeid med NK og FRIP.

Mål og tiltak for 2017 – kunst i offentlig rom:
Mål:
ØKS skal videreutvikle fagområdet kunst i offentlig rom.
Tiltak:
▪ Avklare ØKS ansvar, oppgave og rolle gjennom samarbeidsavtaler med
kommunene i Østfold.
▪ Styrke kompetansen på fagområdet gjennom deltagelse på seminarer i regi av
KORO og andre.
▪ Bistå med råd og veiledning til fylke, kommuner, konsulenter og evt. andre i
saker som omhandler kunst i offentlig rom.
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▪
▪
▪
▪
▪

Følge opp kommuner og fylket som tar kontakt, for å sikre at alle offentlige
bygg i kommuner med vedtak får offentlig kunst.
Kontinuerlig oppdatering av fotodokumentasjon av kunst i offentlig rom i
Østfold på ØKS sin hjemmeside.
Bidra i samarbeide med Fredrikstad kommunes om vedlikehold av kunst i
offentlig rom, skilting av offentlig kunst og delta i komiteen for gaver til det
offentlige rom.
Bistå kommuner (Fredrikstad pr. i dag) med gode løsninger på lave budsjetter
til offentlig kunst prosjekter.
Delta i referansegrupper for ute prosjekt i Moss og skulptursti i Sarpsborg.

Mål og tiltak for 2018 – prosjekter:
Mål:
ØKS skal utvikle prosjekter som gjør oss i stand til å videreutvikle fagområdet
kunstformidling.
Tiltak:
▪ Videreføre prosjektet Grafisk skoleverksted i Østfold.
▪ Planlegge og gjennomføre prosjektet Kunsthåndverk 2018 i samarbeid med
NK og FRIP.
▪ Ferdigstille skiltprosjekt i samarbeid med Fredrikstad kommune.
▪ Søke midler til nye formidlingsprosjekt.
Mål og tiltak for 2018 – formidling:
Mål:
Videreutvikle ØKS som arena for formidling/ informasjon, samtaler og debatt om
samtidskunst og andre viktige beslektede temaer.
Arbeide aktivt med formidling og salg av samtidskunst.
Arbeide aktivt med synliggjøring av ØKS som formidlingsinstitusjon for
samtidskunst.
Tiltak:
▪ Gjennomføre omvisninger.
▪ Arbeide for at Kunsthåndverk 2018 vil inngå i Den lokale skolesekken i
Fredrikstad kommune med workshop og formidling.
▪ Utarbeide retningslinjer for butikken.
▪ Pedagogisk arbeid for barn og unge i formidlingsrommet.
▪ Planlegge og gjennomføre «Åpne verksteder og atelierer» i hele Østfold.
▪ Etablere et kombinert møterom/formidlingsrom/lager.
▪ Vurdere nye tiltak i samarbeid med Kafé ØKS.
▪ Ferdigstille ny nettside.
▪ Gjennomføre pressekonferanser og andre møter med media.
▪ Utarbeide og formidle aktuell informasjon til kunstnere og andre.
Mål og tiltak for 2018 – øvrig virksomhet:
Mål:
Arbeide for å sikre at ØKS får en selvstendig og sterk posisjon i region Viken.
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Videreføre og utvikle samarbeidet med regionen/fylket og kommunene samt andre
kunstinstitusjoner for å sikre at ØKS formål blir best mulig ivaretatt.
Tiltak:
▪ Delta i samarbeid med organisasjoner og virksomheter, og på arenaer som
fremmer vår virksomhet og vår plass i region Viken.
▪ Iverksette ny styringsmodell. (styrets ansvar)
▪ Øke faste inntekter.
▪ Gjennomføre strategiprosess og utarbeide strategiplan. (styrets ansvar)
▪ Delta i nettverket KIN.
▪ Arbeide videre for å etablere samarbeidsavtaler med kommunene i Østfold.
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