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Kristiansand, 03.10.17 
 
 
  
Til styret i Cultiva,  
  
I styremøte 18.9.17 ble det avtalt at administrasjonen kunne sende ut to kurante saker for 
beslutning på e-post. «Barn i Byen – Våre bilder 2017» og «Vest-Agder Idrettskrets – «Ung og 
Lovende». Vedlagt følger disse saksframleggene. 
  
Fra flere styremedlemmer er det kommet et ønske om å ha et orienteringsmøte  før neste 
styremøte den 11. desember. 
Aktuelle tema kan være kunstmuseet, kapitalforvaltning, barnas hus og pågående prosjekter. 
  
I samråd med styreleder kan følgende datoer være aktuelle: 13, 14 og 15. november. Vi har 
brakt på det rene at Reidar Fuglestad ikke kan den 15, men en orientering fra SKMU kan vi 
også få den 11. desember. 
  
Kan dere bekrefte de to styresakene og hvilke datoer dere ikke kan innen tirsdag 10. oktober.  
  
  
Med vennlig hilsen 
  
  
  

En bedre barndom og by 

Jan Erik Tønnessen 
Porteføljeforvalter og prosjektrådgiver 
Vestre Strandgate 27, Havnekvartalet, Kristiansand 
Postboks 494, 4664 Kristiansand 
Telefon: +47 9280 9970 
E-post: jet@cultiva.no 
www.cultiva.no og www.cultivaekspress.no  

  
Kristiansand kommune har etablert stiftelsen Cultiva med en kapitalbase på 1 700 MNOK. Cultiva vil bidra med 40 MNOK årlig til prosjekter 
i byen. Kristiansand skal bli Nordens fremste kulturby for barn. 
Byen skal bli landets fremste oppvekstby og en by som barn og barnefamilier må besøke. Cultiva vil bidra til å:  
         1. Bedre levekårene i Kristiansand ved å legge grunnlaget for at alle barn får de beste rammebetingelser for livsutfoldelse. 
        2. Gjøre Kristiansand mer attraktiv for foreldre ved å skape den beste rammen for barns oppvekst. 
        3. Videreutvikle Kristiansand for å sikre at byen fortsatt har rollen som barnefamilienes ferieby nr 1.  
I tillegg til Cultivas hovedsatsing på barn og unge vil Cultiva også prioritere talentutvikling og kompetanseutvikling innen kunst, kultur og 
kreativitet for å sikre byens konkurransekraft og attraktivitet.   
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