JAKOB SANDE - SELSKAPET

ARBEIDSPLAN 2012
Framlegg frå styret til årsmøte 18.03.2012

HOVUDMÅL
Jakob Sande-selskapet vil styrke rolla si som litteraturselskap, kunnskapsformidlar og gjere Jakob Sande-tunet synleg som attraksjon og møteplass. Jakob
Sande-tunet skal vidareutviklast som formidlings- og kunnskapsarena til å bli ein av dei beste kulturhistoriske attraksjonane i fylket.

Hovudsatsingsområde

 2011

1 ) Søke midlar til arkivarbeid og til
utvikling av fast utstilling i tunet

Midlar søkt Norsk kulturråd og tilskot
innvilga, kr 70 000,- . Ingen er tilsett

2 ) Produksjon av informasjonstavler i
tunet og oppsetting av skilt – klart
innan 2012
3) Sikre tilskot/midlar til vidare drift i
selskapet.
4) Diktarbustad i våningshuset

Skilt er sett opp v fv 57
«Klokkargarden»
75% stilling til drift fram til 01.09. Ikkje
midlar til vidare stilling

 2012

 2013

Tilsette prosjektarbeidar. Gjere ferdig
arkivarbeidet. Søke midlar til utstilling, m.a.
1. mars Sparebankstift Sogn &Fjordane
Støtte til skilting i tunet/ smb med Fjaler
kommune/ Tusenårsstaden

Avslutte arbeidet med utstillinga

Søke nye midlar kommune /
fylkeskommune, utført 15. jan
Definere hovudmål og plan for huset,
innhald, samarbeidspartar. Søke
Sparebankstift Fjaler, frist 15. april og
desentraliserte kulturhusmidlar, frist 1. april

Halde fram med drifta

Mål og tiltak (ansvar må avklarast på kvart punkt)
Delmål 1. Utvikle organisasjonen
1.1. Styret/ arbeidsutval: Jobbe med visjon, langsiktig plan og mål.
Avklare ansvarsoppgåver for styremedlemer og utvikle undergrupper
1.2. Styreleiar - administrativt verv: Ansvar for utleige av våningshus, Bestefarsstaua og løa,
ansvar for dagleg leiar sine rettar og ansvar, oppdatering av heimesida, representant i
prosjektgruppe Diktarvegen.
1.3. Dugnad/frivillige/undergrupper: Aktivitetar og arrangement i Jakob Sande-tunet
1.4. Dagleg leiar, deltid/ fulltid – underlagt styret ved styreleiar som næraste overordna. Følgje
gjeldande årleg/halvårleg arbeids-/handlingsplan og budsjett. Utarbeide eigen arbeidsplan.

2011

Arbeidet skal vere avslutta

Vidareføre planane, iverksetje, sikre økonomi

status

framhald/ nytt 2012

Planlegge vidare mål for
dagl leiar (dl)

Delvis gjennomført

Ny drøfting

1) Medarb. samtale 2 g
årleg, møte kvar 14d
med dl

1) Gjennomført til 01.09.

Ny drøfting

Stagnasjon etter
01.09.11. Styreleiar
utfører delvis jobben

Gjennomførast ved ny
tilsetting. Svar på
søknad i april

Kontinuerleg.
Sikre tilskot for 75-100%
stilling (4)
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Delmål 2. Utvikling av litteraturselskapet
2.1. Medlemsutvikling

Strategi for fleire
medlemar, auke lokalt
medlemstal

Stabilt

Drøfte strategi

2.2. Medlemsmelding 2 gonger årleg (juni-desember)

Juni ok

Des ikkje sendt

Drøfte utsending

Delmål 3. Utvikling av kjerneprodukt - Jakob Sande –tunet som kunnskapssenter
3.3. Museumsfagleg arbeid, Jakob Sande-samlinga, arkivmaterialet, utstilling.
Avtale med Sunnfjord museum, og rådgjeving om oppbevaring og sikring av museumsarkiv

Målretta arkiv
registrering (1)

Stagnasjon

Plan klar. Må halde
fram. Tilsette
prosjektarbeidar

3.4. Bestefarsstaua
3.5. Løa, endeleg ferdigstilling. Uteområdet.

I bruk heile året. Vatnet stengt av i vintersesongen.
Skaffe inventar, utstyr,
utvikle utleigekonsept

I godt gjenge, trass
motbør

3.6. Våningshuset, utleige og bruk

Framdrifts- og
byggeplanar/utvikl
Søke tilskot

På gli

Planlegge forfattar-/kunstnarbustad/møterom/arkiv, samarbeid med NKD om Artist in Residencies program/
nettverk

Gravplass rydda 2011.
3.7. Jakob Sande-tunet, tilsyn, stell og dugnad av parkområdet gjennom året.
Dugnad / tilsyn gravplass
3.8. Prosjekt ”Garasje om til eldhus”
Delmål 4. Utvikle tilleggsprodukt – formidling og kulturaktivitetar (forfattarkveldar, visekveld, utstilling, litteraturprosjekt og liknande)
Stagnasjon
4.1. Omvising og formidlingsverksemd: Prioritere barn og ungdoms program
Utvikle nye program for ulike målgrupper/ ulike tema i dikting og liv

Meir inventar,
uteområdet må settast i
stand
Lage plan, søke midlar
Sparebankstift Fjaler
innan 15. april m.fl

Søke midlar,

4.2. Opningstid i tunet

Søke midlar

Gjennomført, mottatt kr
10 000 i tilskot

Ordning vert truleg
avslutta

4.3. Formidlingsprogram: - Utvikle ny formidling/teaterproduksjon av Jakob Sande i norskfaget,
saman med Dale vidaregåande skule og Sandsund & Lie
4.4. Forlagsverksemd : Songheftet.¨(JS) Produsere cd nr 2 med Jakob Sande i arkivopptak. (JS/
Skald) Nye ”Vegar i Jakob Sandes dikting” (prosjekt) (JS) Nytt opplag av lommeutgåve ”Å
eingong å vakne”.(Gyldendal) Produsere barnebøker t.d. “Katten Tipp” og andre tekstar.(JS/
Skald?)

På gli

Avklare

Settast i verk

Songheftet i nytt opplag

Ikkje sett i verk

Søke støtte til nytt
songhefte-opplag,
vurdere dei andre

Verdiskapingsprosjektet 2011: Utvida opningstid i tunet fom 2. juni til 28. august 2011, torsdag og sundag,
kl. 15-18 – med omvising kl. 15 og 16.
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4.5. Delta i Bokdatabasen/ Mentor
4.6. Skrivekonkurranse for skulane i Fjaler/ HAFS med inspirasjon frå diktet Fabel

Starte planlegging. Søke
tilskot

Fullført

Halde ved like

Ugjort

Vurdere på nytt, sikre
økonomi

Søkt midlar

4.7. Samarbeid om litteraturprosjekt med nordisk seksjon ved UWC
4.8. Årbok

Inga årbok

4.9. Krambua
4.10. Produkt - T-skjorte produksjon og nye produkt

Utvikle konseptet

Ikkje utført

Halde fram som før

Utvikle nye produkt

T-skjorter sel!

Utvikle ny design Tskjorter

4.11. Utvikle kulturprogram t.d. Diktkveld med Torodd Fagerheim

Utvikle andre faste
kulturprogram

Andre ugjort
TF ok

Halde fram med TF

4.12. Eigne kulturarrangement – t.d. quiz, drøs, konsert, Den Kulturelle SpaserStokken

Kulturkveldar i løa

Djønne/ Børsheim
12.08.Con Anima-drøs
02.09.Sinikka
Langeland 27.11.

Fleire konsertar og
arrangement

I full sving
populært

Halde fram

Gjennomført 19. febr,
vellukka!

Gjennomføre 18. febr

Gjennomført

Halde fram, avklare
opningtsid,
Søke tilskot: Spb stift
Sogn &Fj frist 01.03.
Fjaler kommune frist
15.03.Norsk Kulturråd

4.13. Utleige av løa til møte, feiring, julebord osv. Kvalitetssikre utleigekonseptet.
Samarbeid med Matglede og Allmuen
4.14. “Lys i gamle hus” i februar på Tusenårsstaden
Eit arrangement i samarbeid med lokale kunstnarar, Fvs, kommunen
4.15. Sommarkafédrift Lisa i Li
4.16. Fest i Fjaler – litteraturfestival annakvart år

Ope alle søndagar juniaugust
Starte planlegging av FIF
2012. Søke tilskot

Ny årbok , vurdere nye
tilbod for trykking

Er i gong

4.17. Kobbeskjerkvelden

Kven tek ansvaret?

4.18. Litteraturseminar

Gruppe oppretta

10.08. Avklare artist og
båtar.
Seminargruppa i arbeid

Vellukka!

Avklare dato i august

4.19. Internasjonal Fabeldag
4.20.Teater-work shop for barn

06.08. LPC, UWC

Avklare dato og innhald.
Søke midlar. Finne dato.

4.21. Kulturlotteri og basar
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Delmål 5. Betre marknadsføring, skilting, info, internett, nettverk
5.1. Skilting til og i Jakob Sande-tunet i samarbeid med Vegvesenet og teknisk kontor, Fjaler
kommune
5.2. Annonsering reiseliv, brosjyre, avis, turistkatalog - samarbeid med Fjordkysten/Jensbua m.fl
5.3. Produksjon av brosjyrar og reklame

Sjå hovudsatsingsområde 2)

Skilt er sett opp
«Klokkargarden»

Rett skilt må opp

Produsere ”rull opp”.
Produksjon av ny faldar/
flygeblad

Ikkje utført

Ny faldar trengs, rull opp

5.4. Vere med på sosiale media som Facebook og Twitter, Origo/ Fjordaglimt
5.5. Utvikle eiga nettside

Facebook og origo
Vidareutvikle nettsida og
lansere på nytt

Stagnasjon, men i bruk

Fullføre plan om endring

5.6. Samarbeide med andre nettsider i samband med Diktarvegen, utveksling av informasjon

Avklare deltaking i
forfattarnett.no

Er med, stoff skal
sendast, kapasitet
manglar

Ferdigstilling
forfattarnett.no

5.7. Delta i fellesprofilering og samarbeid lokalt (Dalsfjorden, Sunnfjord) )
t.d. samarbeid med Lillingstonheimen/ Rekrea, Transplant, Førdefestivalen/ Folkejazz scena og
Krimfest Sunnfjord
5.8. Møte nettverkspartnarar, t.d. Diktarvegen og Ivar Aasen-tunet, litterært samarbeid og utvikling
av litteraturnettverk. Nettverksbygging

Samle kultur langs
Dalsfjorden
(Kulturfjorden)

Dalsfjordveka ok

Dalsfjordveka 3.-12.08.

Delta på Diktarvegkonf i
Suldal 27.-28. april 2011

Ok styreleiar og dl
deltok

Ny Diktarkonf Lofthus i
Hardanger 20.-22. mars

NB Det må utarbeidast eigne planar og lister for dei ulike arbeidsgruppene og fyllast inn med ansvarspersonar.
Med tilsetting av ressursar (dagleg leiar, prosjektleiar), må oppgåver og ansvar drøftast på nytt.
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