ØSTFOLD KUNSTSENTER
HANDLINGSPLAN FOR 2017
Handlingsplan for ØKS ses vanligvis i sammenheng med strategiplan. En
arbeidsgruppe arbeider med ny styringsmodell, og når dette er på plass vil
strategiprosessen starte.
Kortsiktige mål utarbeides av styret gjennom årlige handlingsplaner som vedtas av
generalforsamlingen.
Mål og tiltak for 2017 – utstillinger:
Mål:
ØKS skal arbeide for:
- å videreutvikle utstillingene slik at ØKS blir et velrenommert visningssted for
samtidskunst
Tiltak:
▪ Gjennomføre utstillingsprogram for 2017.
▪ Gjennomføre medlemsutstillinger i kafeen for 2017.
▪ Utlyse utstillingsplass for medlemmer tilknyttet ØKS i Kafé ØKS for 2018.
▪ Utlyse utstillingsplass for master studenter i lillesal/ prosjektrom for 2018.
▪ Ferdigstille utstillingsprogrammet for 2018.
▪ Starte arbeidet i ny utstillingskomité som er ansvarlig for programmet for
2019 – 2020.
▪ Arbeide med tiltak som kan øke vederlagene.
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.
▪ Arrangere faglig møter/ seminarer for konsulenter, kunstnere og kommunen
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▪
▪
▪
▪

Følge opp kommuner og fylket for å sikre at alle offentlige bygg i kommuner
med vedtak får offentlig kunst.
Kontinuerlig oppdatering av billedmateriale i presentasjonen av offentlig
kunst i Østfold.
Arbeide for at Kunstsentrene i Norge skal bevisstgjøre KORO og andre om at
kunstsentrene er KOROs regionale samarbeidspartner.
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.

Mål og tiltak for 2017 – prosjekter:
Mål:
ØKS skal utvikle prosjekter som gjør oss i stand til å videreutvikle fagområdet
kunstformidling.
Tiltak:
▪ Videreføre prosjektet Grafisk skoleverksted i Østfold.
▪ Vurdere muligheten for å arrangere kunstfestivalen - SKOP og årsutstilling,
Kunsthåndverk 2018, i samarbeid med NK og FRIP i 2018.
▪ Jobbe for at Østlandsutstillingen inngår i Den lokale skolesekken i Fredrikstad
kommune med workshop og formidling.
Mål og tiltak for 2017 – formidling:
Mål:
Videreutvikle ØKS som arena for formidling/ informasjon, samtaler og debatt om
samtidskunst og andre viktige beslektede temaer.
I tillegg til å være en profesjonell arena for samtidskunst av høy kvalitet, skal
formidling i økende grad være et fokus for ØKS, med et uttalt mål om å nå flere. Det
må settes konkrete mål for formidlingsarbeidet og det må vises til resultater. ØKS
skal bli et sted som det allmenne publikum kommer til for å utforske kunst på egen
hånd, og for å delta i tilrettelagte kunstopplevelser. Formidlingstekster og
formidlingsopplegg utarbeides for flere målgrupper til hver utstilling. Det må
jobbes aktivt mot skolene i vertskommunen direkte, så vel som med andre
kommuner i fylket gjennom DKS.
Arbeide aktivt med formidling og salg av samtidskunst.
Tiltak:
▪ Gjennomføre omvisninger, både planlagte og etter bestilling.
▪ Gjennomføre ”Kunstintro” til alle våre utstillinger.
▪ Konseptutvikling av butikken.
▪ Pedagogisk arbeid for barn og unge, herunder omvisninger.
▪ Planlegge og gjennomføre «Åpne verksteder og atelierer» i hele Østfold.
▪ Vurdere formidlingstiltak under Østlandsutstillingen i samarbeid med
Strikkefestivalen og «Ord i Grenseland».
▪ Etablere et kombinert prosjektrom/møterom/formidlingsrom/lager.
▪ Vurdere nye tiltak i samarbeid med Kafé ØKS.
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Mål og tiltak for 2017 – informasjon/markedsføring:
Mål: Arbeide aktivt med synliggjøring av ØKS som formidlingsinstitusjon for
samtidskunst.
Tiltak:
▪ Gjennomføre vår informasjons- og markedsføringsplan.
▪ Gjennomføre vår markedsføringsplan.
▪ Kontinuerlig oppdatere nettsiden og arbeide for ny nettside.
▪ Gjennomføre pressekonferanser og andre møter med media.
▪ Utarbeide og formidle aktuell informasjon til medlemmer og andre.
▪ Utarbeide digitalt utstillingsprogram for 2017.
Mål og tiltak for 2017 – samarbeid/nettverk:
Mål:
Videreføre og utvikle samarbeidet med grunnorganisasjonene, fylket og kommunene
samt andre kunstinstitusjoner, spesielt kunstsentrene.
Tiltak:
▪ Delta i samarbeid med andre organisasjoner og virksomheter.
▪ Gjennomføre møter og samarbeid med ØBK og NK Sørøst-Norge.
▪ Gjennomføre medlemsmøter og samlinger.
▪ Delta i utviklingsarbeidet av KIN.
▪ Arbeide videre med samarbeidsavtaler med kommunene i Østfold.
Mål og tiltak for 2017 – organisasjonen:
Mål - organisasjonen:
Profesjonalisering av styringsmodell.
Tiltak:
▪ Legge frem forslag til ny styringsmodell. (styrets ansvar)
▪ Starte en ny strategiprosess. (styrets ansvar)
▪ Oppdatere og videreutvikle HMS-arbeidet.
▪ Opplæring av nyansatte og konsolidering av staben.
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