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Innkalling til årsmøte i BKFH 2012 
	  
	  
Tid:	  	  	   Fredag	  2.	  Mars	  2012	  kl.	  18.30	  
Sted:	  	  	  Hordaland	  Kunstsenter	  

 Klosteret 17, 5005 Bergen 
	  
	  
	  

Dagsorden:	  
	  
1.	   Konstituering	  

a)	  Valg	  av	  møteleder	  
b)	  Valg	  av	  to	  møtereferenter	  
c)	  Valg	  av	  to	  personer	  til	  å	  undertegne	  protokollen	  sammen	  med	  referentene	  
d)	  Godkjenning	  av	  innkalling	  og	  dagsorden	  
e)	  Antall	  stemmeberettigede	  til	  stede	  

	  
2.	  	   Årsmelding	  og	  årsrapporter	   	   	   	   	   	   	  
	  
3.	  	   Regnskap	  2011	  	   	   	   	   	   	   	   	  
	  
4.	  	   Saker	  fra	  styret/Innkommende	  saker	   	   	   	   	   	  

a)	  Forslag	  til	  handlingsplan	  for	  styret	  2012	   	   	   	  
b)	  Forslag	  til	  budsjett	  2011	  	   	   	   	   	   	   	   	  
c)	  Vedtektsendring	  HKS	  

 
5.	   Valg	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………	  
	  
FULLMAKT	  
	  
Jeg	  gir	  jeg	  herved	  ___________________________________	  fullmakt	  til	  å	  avgi	  stemme	  på	  vegne	  av	  

meg	  på	  ordinært	  årsmøte	  i	  BKFH	  den	  27.2.2009.	  

	  

	  
……………….	   ………………………..	   ……………………………	  	  
Sted/	  dato	   	   Fullmaktgivers	  underskrift	  	   Fullmaktsgivers	  navn	  med	  blokkbokstaver 
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Årsmelding fra styret i BKFH 2011  
Bildende kunstneres forening Hordaland er en faglig sammenslutning av yrkesaktive bildende 
kunstnere i Hordaland som arbeider for å ivareta billedkunstnernes faglige, ideelle, økonomiske og 
sosiale rettigheter og interesser. BKFH er distriktsorganisasjon i Norske billedkunstnere (NBK). 
 
1. Styrets arbeid 
a) Styrets sammensetning1 
Arne Bakke: leder, tilleggsverv: Vestlandsutstillingens styre, vara styret HKS 
Randi Grov Berger: nestleder, tilleggsverv: Stiftelsen Klosteret 17 
Tom Kosmo: styremedlem, tilleggsverv: Kunstnerverkstedene C.Sundtsgt.55,  
Vilde Salhus Røed: styremedlem, tilleggsverv: Rustis fond 
Stefan Törner: styremedlem, tilleggsverv: Årsmøterepresentant B-open 
Julie Lillelien Porter: vara, tilleggsverv: Årsmøterepresentant B-open 
Lars Korff Lofthus: vara 
 
b) Møtevirksomhet 
Styret hadde i 2011 fem ordinære styremøter og ett arbeidsmøte i forkant av årsmøtet 2011. Styrets 
medlemmer var ellers i en rekke møter som følge av tilleggsvervene listet over. Utover dette igjen var 
det følgende møtevirksomhet: 
- Møte med VISP 
- Møter med nominasjonsutvalget (leder) 
- Planlegging og arbeid med faglig forum i 2011 og planlegging for 2012 
- NBK landsmøte (4 delegater) 
- Møte med Skolenes Kulturverksted  
 
c) Prioriteringer 2011 
 
SYNLIGHET OG DEBATT:  
BILLEDKUNST:  
21.06.2011: ”Duell” mellom Arne Bakke og Julia Brännström (FRP) i fagbladet Billedkunst 
”Kunstnere, sugerør og statskassa” 
 
FYLKESTING OG KOMMUNE VALG 2011: 
Styreleder sendte spørsmål om kunstpolitikk til alle politiske parti som stilte til valg i Bergen og 
Hordaland. I tilegg til spørsmålene ble det synliggjort hvilke punkter i kunstplanen som ikke er fulgt 
opp. Det kom svar fra de fleste partiene og svarene ble sendt ut til alle medlemmer i BKFH og sendt til 
HKS, politikere, Bergen Kommune, Bergens Tidende (BT la ut link til BKFH på sine internettsider), 
publisert på våre internettsider osv. 
NRK: 
- Radiointervju i NRK Sogn og Fjordane av styreleder BKFH i forbindelse med stipendtildelingen 
2011 (arbeidsstipend og lignende). NRK fokuserte på spørsmålet om hvorfor det ble tildelt få stipend 
til vestlandsregionen fremfor østlandsregionen.   
Innslaget skal også ha vært sendt på kulturnytt. En kortere nyhetsartikkel er også publisert på NRK 
Sogn og Fjordane sine sider om saken ”Kunstnarar mobiliserer for stipend” 11.04.2011.  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Fram til årsmøtet 25. februar 2011 var styret satt sammen slik: 
Adriana Alves: leder, tilleggsverv: Stiftelsen Klosteret, HKS styremedlem 
Christian Bøen: nestleder, tilleggsverv: Kunstnerverkstedene C.Sundtsgt.55, B-open årsmøtet 
Stefan Törner: styremedlem, tilleggsverv: B-open årsmøtet 
Silje Heggren: styremedlem Rustis fond 
Arne Bakke: styremedlem: tilleggsverv: Vestlandsutstillingens styre, vara HKS styret 
Vilde Salhus Røed: vara  
Randi Grov Berger: vara  
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BERGENS TIDENDE: 
- BT 8 september ”valgkampens veggpryd”  kommentar av Hilde Sandvik om manglende 
kulturpolitiske saker i valgkampen: Sandvik refererte blant annet til BKFH og at vi tok saken i egne 
hender med å stille politikerne spørsmål om kunstpolitikk i forkant av valget høsten 2011. I etterkant 
førte også BT en egen runde med spørsmål om kulturpolitikk. 
- BT 15. September om FRP og Kulturpolitikk. 
- BT 29. November: Styreleder BKFH om garantert minsteinntekt og kunstnerpolitikk. 
- BT 5. desember (svar fra Kulturminister Anniken Huitfeldt),  
- BT 13. Desember Styreleder BKFH med motsvar til kulturministeren. 
 
DEBATT: Styreleder deltok på debatt på Kvarteret i forbindelse med valget høsten 2011. 
Studentersamfunnet i Bergen inviterte styreleder BKFH til å delta i debatt om hvordan kulturtilbudet 
ville vært dersom Frp fikk gjennomført sin politikk. Deltagere i debatten: Helge andré Njålstad (Frp), 
Ruth Grung (AP) Arne Bakke (BKFH), Jan H Landro (tidligere kulturredaktør BT).   
 
FAGLIG FORUM.  
Bergen – Et offentlig rom: 
Heldagsseminar 7. April 2011. Organisert av Randi Grov Berger og Christian Bøen 
 
Seminaret ble holt på Bergen Offentlige Biblioteket. Innlegg ble holdt av inviterte bidragsytere Hans-
Jacob Roald, Eirik Glambæk Bøe, Dag Wiersholm, Arne Rygg, Ingrid Haukeland, Jørgen Larsson og 
Thérèse Kristiansson. Dei inviterte representerte ulike ståsted for å diskutere det offentlige rom fra 
byplanleggere, aksjonister,  arkitekter og kunstnere. Det ble et innholdsrikt seminar med konkrete og 
filosofiske tanker om hva det offentlige rom er og hva det kan være. Det planlegges en del 2 som vil 
videreføre noen av idéene fra del 1 og da kommer vi til å jobbe mer med ”timing” av seminaret slik at 
vi kan få et større publikum. Dette var på en hverdag og publikumstallet var ca. 40. 
 
NBK LANDSMØTE 
Til landsmøtet i NBK var Randi Grov Berger, Vilde Salhus Røed, Tom Kosmo og Lars Korff Lofthus 
representanter fra BKFH. Hovedsaken på landsmøtet var endringer i stipendbehandlingen. Dette betyr 
at antall medlemmer i stipendkomiteen går fra 14 til 10 medlemmer som representerer et bredest mulig 
utvalg av fagteknikker. Nominasjonsutvalget går fra 3 til 5 medlemmer som arbeider i henhold til sitt 
mandat: Nominasjonsutvalget skal tilstrebe aldersmessig, kjønnsmessig, geografisk og størst mulig 
faglig spredning samt et kulturelt mangfold. 
 
BERGEN KOMMUNE:  
Budsjett for 2012 viser at den vedtatte kunstplanen ikke blir fulgt og at bevilgningene fremdeles ligger 
omtrent på nivå med 2008 for det frie feltet. 
Styreleder har sendt et brev i forhold til dette til alle medlemmer i komité for finans, kultur og næring. 
Hans Carl Tveit (V), som da var nestleder i komiteen sendte dette videre i pressemelding i håp om at 
også bergensmediene ville ta opp saken. Dette blir en viktig sak å følge opp videre. 
 
VISP:  
BKFH støttet Visp med 3.000 kr i 2011. Ved fremtidig støtte skal Visp søke om støtte til konkrete 
tiltak. For 2012 har det blitt søkt om å benytte tilskuddet fra BKFH til produksjon av en veiledning til 
selvangivelse for kunstnere på nett. 
 
KUNST I OFFENTLIG ROM:  
Bergen Kommune vedtok i 2001 å benytte 1,2 % av huskostnadene for kommunale bygg og anlegg til 
kunstneriske utsmykninger. Siden ordningen ble vedtatt har det årlig vært avsatt 1 mill. Pr år til 
formålet. Styreleder BKFH har ved flere tilfeller i 2011 presisert at Bergen Kommune ikke har fulgt 
dette.  
Hordaland fylkeskommune: avsetningen til kunst er satt til 1,2 % av entreprisekostnadene i sin plan 
for kunst i fylkeskommunale bygg og reglementet er basert på KOROs retningslinjer. Hvorvidt dette 
er fulgt er ikke kontrollert av BKFH i 2011. 



	   5	  

 
VEDERLAGSORDNINGEN 
Styret BKFH har diskutert nåværende vederlagsordning og ønsker å komme med nytt forslag til 
utbedret vederlagsordning. For å komme i gang med arbeidet ønsket vi å først invitere institusjonene 
som i dag praktiserer ordningen til å komme med innspill til dette arbeidet. Vederlagsordningen er 
laget for kunstnerne, men det er viktig at også ordningen fungerer praktisk for institusjonene.  
Institusjoner i Bergen ble invitert til møte i november, men tidspunktet viste seg å være vanskelig for 
de fleste og ble derfor avlyst. Det har kommet skriftlig innspill fra enkelte og det vil bli individuelle 
møter i 2012 om dette.  
 
KONTAKT MED STUDENTMILJØET: BKFH v/leder har vært til stede og holdt en kort 
presentasjon av BKFH på overlevelseskurs for avgangselever ved masterstudiet på KHIB. Vi har i 
løpet av året fått to nye studentmedlemmer.  
Ordningen med stipend for fullført kunstutdanning skal endres. Vi ønsket å gjøre noe med denne 
saken. I forbindelse med dette tok nestleder kontakt med studentrådet på KHiB for å høre hva vi kunne 
bidra med. I forhold til informasjon fra NBK og fra Kulturdepartementet var det tydelig at det ikke 
ville være aktuelt fra departementet sin side å videreføre denne ordningen. Høringsforslag om ny 
ordning er send til organisasjonene. 
 
FAGLITTERATUR: BKFH abonnerer på Morgenbladet og Frieze. Disse er tilgjengelige på HKS’ 
kafé sammen med bladene HKS abonnerer på.  
 
MEDLEMSBREV  
HKS sender ut e-post hver torsdag til medlemmer i BKFH og NKVN. I tillegg sender BKFH ut egen 
e-post om saker som er mer direkte relevant i forholdt til BKFH og våre medlemmer.  
Husk å gi oss beskjed dersom du får ny e-postadresse! 
 
 
2) Drift og økonomi 
a)Medlemskap 
Antall aktive/betalende medlemmer pr. 31.12.2011 var 231 mot 209  pr. 31.12.2010.  
- Vi ønsker alle nye medlemmer i 2011 velkommen: Elida Brenna Linge, Carlos Apsé, Hilde K 
Frantzen, Linn Rebekka Åmo, Kjetil Frøysaa, Anne Irene Angelshaug, Magnhild Øen Nordahl, Nina 
Bang Larsen, Vilde Andrea Brun, Yngve Reidar Vold, Jan Willy Folgerø-Holm, Sanita Balode, Anja 
Ulset, Lasse Berntzen, Cathrine Abselvik Høstmark 
- Velkommen tilbake med fornyet medlemskap i 2011: Augon Johnsen 
- Velkommen til nye studentmedlemmer: Tonje Bøe Birkeland, Ingeborg Annie Lindahl 
 
b) Økonomi 
Regnskapet for 2011 viser et overskudd på kr 48.347. Regnskapet har vært ført av leder og er blitt 
kontrollert av Styret. Egenkapitalen er 138.976 . Foreningens egenkapital er større en nødvendig på 
grunn av overskudd i 2010 (kr 24.245) og 2011. Det er budsjettert med å benytte deler av overskuddet 
fra 2010 og 2011 til aktivitet og investeringer i 2012. 
 
Bergen 26. Januar 2011 
                                                     
 
Arne Bakke  Randi Grov Berger  Vilde Salhus Røed     
 
 
 
Tom Kosmo  Stefan Törner  Julie Lillelien Porter   Lars Korff Lofthus    
  
	  



	   6	  

Verv i BKFH 2011 
 
 
STYRET I BKFH 
Arne Bakke 3/10-3/12 (Leder fra 3/11) 
Tillegsverv: Vestlandsutstillingens styre.  
Personlig vara for Adriana Alves til styret i HKS 
(5/10 – 5/12) 
Vollavegen 39C, 5261 INDRE ARNA 
959 67 783, arne@fabulat.no 
 
Randi Grov Berger 3/11-3/13 (Nestleder) 
Tilleggsverv: Stiftelsen Klosteret 
Nye Sandviksveien 10, 5008 Bergen 95196773, 
entree.randi@gmail.com 
 
Stefan Törner 3/10- 3/12 
Tillegsverv: B-opens årsmøte 
Kjellersmauet 25, 5011 Bergen 
93293796, stefantorner@gmail.com 
 
Tom Kosmo 3/11-3/13 
Tillegsverv:Kunstnerverkstedene CS55 
Birkelundsbakken 37, 5231 PARADIS 
922 30 726, tom.kosmo@gmail.com 
 
Vilde Salhus Røed 3/11-3/13 
Tillegsverv: Urdifondet 
Tartargaten 16, 5034 Bergen 
92623992, vildesr@gmail.com 
 
1.Vara:Julie Lillelien Porter 3/11-3/12 
Tillegsverv: B-opens årsmøte 
Nattland Studentby I-53, 5081, BERGEN 
457 74 480, julielillelienporter@yahoo.no 
 
2.Vara: Lars Korff Lofthus  3/11-3/12 
Lofthus, 5781 LOFTHUS   
901 75 287, post@larskorfflofthus.no 
 
 
NOMINASJONSUTVALG 
Christian Bøen 3/11-3/13 
Sejersbjerget 15, 5018 Bergen 
905 91 687, termodress@gmail.com 
 
Arne Skaug Olsen 3/11-3/13 
Hilbrandt Meyers gate 1, 5033 Bergen 
920 68 453, arne@flaggfabrikken.net 
 
Linda Øgaard 3/11-3/13 
Sædalsveien 170 , 5098 BERGEN 
975 36 295, logaard@broadpark.no 
 
 
 
 

 
STIPENDKOMITE 
Hordaland Fylkeskommune Kunstnerstipend 
Adriana Alves 3/11-3/13 
Lyder Sagens gt.5,  5008 Bergen  
97692905, adriana.mar.alves@gmail.com 
 
Nina Grieg 3/11-3/13 
Kirkegaten 18, 5036 BERGEN 
Nina.grieg@gmail.com  
936 57 252 
 
Sabine Popp 3/11-3/13 
5719 FINSE  
5652 6433 / 984 58 282, sabine-p@online.no 
 
Vara: Tom Kosmo 3/11-3/13 
Birkelundsbakken 37, 5231 PARADIS 
922 30 726, tom.kosmo@gmail.com 
 
Vara: Line Christin Olaisen 3/11-3/13 
Vilhelm Bjerknes vei 68, 5081 BERGEN 5528 
8611 7 976 17 904, l-c-ola@online.no 
 
STYRET I B-OPEN 
Toril Johannessen 3/11-3/13 
Hilbrandt Meyers gate 1, 5033 Bergen 
915 68 989, toril.johannessen@gmail.com 
 
Vara: Bjørg Taranger 3/11-3/13 
Strandgt. 210, 5004 Bergen 
970 60 789, bjorg.taranger@gmail.com 
 
STYRET I HKS 
Adriana Alves 5/10 - 5/12 
Lyder Sagens gt.5, 5008 Bergen 97692905, 
adriana.mar.alves@gmail.com 
 
Personlig vara: Arne Bakke 5/10 – 5/12 
Vollavegen 39c, 5261 INDRE ARNA 
959 67 783, arne@fabulat.no 
 
Rita Marhaug 5/11-5/13 
Kolstien 103, 5097 Bergen 
55 27 06 82, rita.marhaug@khib.no 
 
Personlig vara: Vilde S. Røed 5/11-5/13 
Tartargaten 16, 5034 Bergen 
926 23 992, vildesr@gmail.com 
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REPRESENTANTSKAPET I HKS 
Trudi Jaeger 5/10 – 5/12 
Straumevn. 45, 5152, BØNES  
55 12 28 05 / 951 25 932, trudi@trudijaeger.no 
 
Caroline Kierulf 5/10 – 5/12 
Vågedalen 38, 5162 LAKSEVÅG  
55 32 68 23 / 97 58 68 86, carkie@online.no 
 
Astrid Drageseth 5/11-5/13 
5217 HAGAVIK  
56 30 61 03 
 
Øyvind Pål Farstad 5/11-5/13 
Ture Nermannsv. 1, 5143 Fyllingsdalen  
951 88 072, oyvind.farstad@gmail.com 
 
Jan Erik Willgohs 5/11-5/13 
Statsm. Michelsensv. 33 A , 5231 
PARADIS 55924666 / 55924667, jwillgoh@c2i.net 
 
Vara: Are Hauffen 5/11-5/13 
Fyllingsveien 4, 5161 Laksevåg 
416 76 689, mail@arehauffen.no 
 
Vara: Sissel Lillebostad 5/11-5/13 
Nygårdsgt.90b, 5008 Bergen  
55 32 14 47, sisseel@online.no 

 
REGIONALT SAMARBEIDSUTVALG 
Torunn Skjelland 3/11-3/13 
Asbjørnsensgt.25, 5053 Bergen  
404 50 803,  tskjelland@torunnskjelland.com 
 
Vara: Anne Skaansaar 3/11-3/13 
Alvøveien 155, 5179 GODVIK 
55 26 85 62 / 480 89 678, anskaans@online.no 
 
INNSTILLINGSKOMITEEN FOR 
UTSTILLINGSSTIPEND 
Robert Alda 3/10 – 3/12 
Nøysomheten 7, 5232 PARADIS  
55 288449, robert.alda@broadpark.no 
 
Vara: Kirsti van Hoegee 
Birkelundsbakken 37, 5231 PARADIS 
400 49 347, kvhoegee@gmail.com 

 
INNKJØPSKOMITE 
UNIVERSITETET I BERGEN: 
(UTGÅTT) 
Suvi Nieminen 8/09 – 7/13 
Postboks 25, 5302 Strusshavn 
56 14 37 37, suvi.nieminen@c2i.net 
 
FONDET TIL KUNSTNERISK 
UTSMYKKING AV BERGEN BY: 
Reinert Haverkamp 1/10 – 12/13 
Professorveien 8 , 5072 BERGEN 
55271407 / 995 00 368 
reinhard.haverkamp@gmail.com 
 
Vara: Anne Skaansar 1/10 – 12/13 
Alvøveien 155, 5179 GODVIK 
55 26 85 62 / 480 89 678 
anskaans@online.no 
 
REPRESENTANTSKAPET FOR MUSEUM 
FOR MUSIKK OG VISUELL KUNST: 
Line Hvoslef 1/10-12/13 
Georgernes Verft 12, 5011 Bergen  
909 78 080, line@hvoslef.no 
 
VISP- PRODUSENTENHET  
FOR VISUELL KUNST 
Arne Skaug Olsen 5/10 – 5/12 
Hilbrandt Meyers gate 1, 5033 Bergen 
920 68 453, arne@flaggfabrikken.net 
 
Vara: Heidi Nikolaisen 5/10 – 5/12 
Møllendalsveien 17, 5009  BERGEN  
454 21 116, heidinikolaisen@gmail.com 
 
FRIDA OG OLAV RUSTIS LEGAT 
(«URDIFONDET»): 
Valgt fra styret: 
Vilde Salhus Røed  
Tartargaten 16, 5034 Bergen 
926 23 992, vildesr@gmail.com 
 
Valgt fra årsmøtet: 
Anngjerd Rustand (3/11- 3/13) 
Bretterne 1, 5005 BERGEN  
913 66 186, anngjerd@gmail.com 
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ÅRSRAPPORT	  2011	  FRA	  NOMINASJONSUTVALGET	  I	  BKFH	  
Nominasjonsutvalget	  i	  BKFH	  v/	  Arne	  Skaug	  Olsen,	  Linda	  Øgaard	  og	  Christian	  Bøen.	  
	  
1:	  Nasjonale	  verv	  
	  
Det	   skulle	   i	   2011	   meldes	   inn	   forslag	   til	   representanter	   for	   nasjonale	   verv:	   Statens	  
Stipendkomité,	  
Den	  Nasjonale	  Jury	  (DNJ),	  Styret	  NBK,	  Nominasjonsutvalget	  NBK,	  Kontrollutvalget	  NBK	  
og	  styret	  
Billedkunstnernes	  Vederlagsfond	  (BKV).	  
I	  forbindelse	  med	  valg	  til	  de	  nasjonale	  vervene	  ble	  det	  avholdt	  2	  møter	  i	  2011.	  
	  
Av	  de	  innsendte	  forslagene	  fra	  BKFH	  ble	  følgene	  valgt	  til	  verv:	  
	  
-‐	  Sissel	  Lillebostad,	  Nominasjonsutvalget	  NBK	  
-‐	  Arne	  Rygg,	  styret	  NBK	  
-‐	  Kjetil	  Kausland,	  DNJ	  
-‐	  Therese	  Christensen,	  DNJ,	  vara	  
-‐	  Karen	  Skog,	  stipendkomité	  
-‐	  Kjetil	  Kausland,	  stipendkomité	  
-‐	  Randi	  Grov	  Berger,	  stipendkomité	  
-‐	  Åse	  Løvgren,	  stipendkomité	  	  
	  
2:	  Nomineringer	  BKFH	  2012	  
	  
I	  2012	  er	  det	  avholdt	  1	  møte	  i	  forbindelse	  med	  nominasjoner	  til	  verv	  som	  skal	  velges	  på	  
årsmøtet	  2012.	  
	  
Nominasjoner	  til	  valg	  oversendt	  BKFH	  pr	  30.01.2012:	  
	  
-‐	  Julie	  Lillelien	  Porter,	  Styret	  BKFH	  
-‐	  Rasmus	  Andreas	  Hungnes,	  Styret	  BKFH,	  vara	  
-‐	  Torgrim	  Wahl	  Sund,	  Styret	  BKFH,	  vara	  
-‐	  Arne	  Ingvaldsen,	  Styremedlem	  HKS	  
-‐	  Azar	  Alsharif	  Styremedlem	  HKS,	  vara	  
-‐	  Sveinnung	  Unneland,	  Styret	  B-‐OPEN	  
-‐	  Jeremy	  Welsh,	  Representantskapet	  i	  HKS	  
-‐ Caroline	  Kierulf	  Representantskapet	  i	  HKS	  
-‐	  Heidi	  Nikolaisen	  
-‐	  Anne	  Marte	  Dyvi	  
-‐	  Malin	  Lennström	  Örtwall,	  VISP	  
-‐	  Karen	  Skog	  
	  
	  
Nominasjonsutvalget	  i	  BKFH	  
Bergen,	  30.01.2010	  
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Rapport Norsk Kulturråd - stipendkomiteverv - 
utstillingsstipene, Hordaland 2010-2011 

Jeg har vært medlem av stipentkomite i årene 2010-11. I dene perioden har vi hatt to 
evalueringsmøter samt en del forberedelsesarbeid. Vi hadde god samarbeid med 
andre komite-medlemer. 
Jeg har merket en sterkt generasjonsskifte - da majoritet av kvalitetsarbeid/prosjekter 
var produsert av kunstnere født på 70 og 80 tallet. 
Om jeg kunne foreslå noe: det er mulighet å gi høyere stipendsbeløp en det 
kunstneren salv ønsker for vi hadde et par situasjoner da unge kunstneren har søkt 
lav sun med et kvalitetsarbeid. Selfølgelig jeg husker om vedtekene, men synes det 
bør være rom for "små justeringer". 
Ellers dette var en fantastisk opplevelse å være med i stipendkomite. 
 

Med vennlig hilsen 
 

Robert Alda	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	   11	  

	  
	  
Årsberetning	  2011	  
Frida	  og	  Olaf	  Rustis	  legat	  
	  
	  
Vi	  avholdt	  styremøte	  7.	  juli	  2011.	  Tilstede	  var	  nyvalgt	  styre,	  Vilde	  Salhus	  Røed	  og	  
Anngjerd	  Rustand,	  i	  tillegg	  til	  forretningsfører	  Jan	  R.	  Blich.	  Vi	  gikk	  gjennom	  regnskapet	  
for	  2010,	  behandlet	  søknaden	  fra	  BKFH.	  Søknaden	  var	  om	  midler	  til	  omlegging	  av	  
BKFHs	  visuelle	  profil,	  og	  den	  valgte	  vi	  å	  imøtekomme.	  Vi	  konstituerte	  styret	  –	  med	  
Anngjerd	  Rustand	  som	  styreleder	  og	  Vilde	  Salhus	  Røed	  som	  styremedlem.	  
	  
Styret	  ser	  på	  det	  som	  hensiktsmessig	  å	  videreføre	  legatet	  i	  aksjefond	  selv	  om	  
avkastningen	  er	  forholdsvis	  lav.	  Det	  har	  tidligere	  vært	  diskutert	  om	  vi	  bør	  avslutte	  
legatet	  og	  bruke	  midlene	  på	  et	  større	  prosjekt.	  Dette	  mener	  vi	  ikke	  bør	  skje.	  Legatet	  er	  
en	  ordning	  som	  forretningsfører	  kan	  få	  overført	  andre	  fond	  og	  småsummer	  som	  skal	  
avvikles	  til,	  og	  det	  har	  han	  gjort	  ved	  flere	  tilfeller.	  Det	  er	  altså	  en	  spareordning	  som	  gjør	  
det	  mulig	  for	  oss	  å	  tenke	  langsiktig	  og	  enkelt	  samle	  ulike	  småbeløper	  når	  de	  dukker	  opp.	  
Det	  er	  også	  en	  av	  de	  sikre	  kildene	  til	  prosjektmidler	  for	  BKFH,	  og	  vi	  tror	  det	  er	  
viktig	  å	  kunne	  utføre	  mindre	  prosjekter	  fra	  år	  til	  år	  også	  fremover.	  
	  
	  
Bergen	  13.	  januar	  2012	  
	  
Vilde	  Salhus	  Røed	  og	  Anngjerd	  Rustand 
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Bergen kommunes fond til kunstnerisk utsmykking av byen. 
Årsrapport 2011 

 
Fondet til kunstnerisk utsmykking (Fondet) har i 2011 hatt følgende styremedlemmer: 
 
Knut H. Opheim, politisk oppnevnt (H) –leder  
Kari Marie Nygard, politisk oppnevnt (A) - nestleder 
Erlend Høyersten – Bergen Kunstmuseum 
Reinhard Haverkamp - oppnevnt av BKFH  
Vibeke Harild – oppnevnt av NK Vestnorge (Norske Kunsthåndverkere)  
Halfdan Wiberg- oppnevnt av Bergen Arkitektforening 
 
I tillegg møter: 
Mogens Lock Hansen  - observatør fra Grønn avdeling 
Per Aase Andresen - observatør fra Bergen Kommunale Bygg 
 
Grete Riis –  rådgiver ved Seksjon for kunst og kultur er sekretær for Fondet 
ElisabethVaule har ansvaret for kunstregistreringsarbeidet. 
 
Styret for Fondet til kunstnerisk utsmykking har hatt 6 møter i 2011 med 50 saker til behandling. Møtene er blitt 
holdt på biblioteket i Lysverket ved Bergen Kunstmuseum.  
 
Kunstnerisk utsmykking av kommunale bygg og anlegg  
Bystyret bevilget kr. 1 mill. til kunstnerisk utsmykking for 2011 til fondsstyrets forvaltning.  
· Kr. 200.000 var disponert til Ny Krohnborg oppveksttun, skole og flerbrukshall, som til sammen har et 

utsmykningsbudsjett på kr. 850.000 (inkl. kr 150.000 fra KORO).  
Kunstneren Turid Uldahl er valgt til å utføre kunstprosjektet, og er i full gang med å gjennomføre dette.  
 

· Kr. 600.000 ble bevilget til kunstprosjekt ved Hellen skole ifb. med utbygging. Odd Fredrik Heiberg er 
kunsnerisk konsulent for prosjektet. Kunstuvalget har hatt et møte i 2011.  

 
· Inntil kr. 100.000 ble avsatt til evt. innkjøp av kunst til Søråshøgda skole.  
 
· Det ble bevilget kr. 35.000 til Bergen kulturskole til videreføring av Line Hvoslefs veggmaleri i 

trappeoppgangen i Strømgaten 19. 
   . 
· Fondet samarbeider med kultur- og idrettsavdelinga Hordaland fylkeskommune vedr. utsmykking til 

"Helleren", som skal bestå av svømmeanlegg, to videregående skoler og offentlig vrimleareale inne og 
ute. Samlet avsetning til kunst er ca. 6 mill. Fondets sekretær deltar i kunstutvalget. 

· Kunstverket «Syn(se)lig» av Anne Skaansar i Bergen offentlige bibliotek, ble ferdigstilt og presentert på den 
offisielle åpningen av det nye tilbygget på biblioteket februar. Kunstverket, som omhandler 
menneskerettighetenes paragraf om ytringsfrihet, består av glass påført tekst, montert i heissjakten. 
 

· Kunstprosjektet ifb med utbygging av Ådnamarka skole ble fullført i løpet av høsten 2011. Kunstner 
Sveinung R. Unneland har dekket fasaden ved skolens nye inngangsparti med fargerike streker og 
skraveringer skåret ut i aluminium. Inne i skolens nye myldreareale har kunstneren Torunn Skjelland 
latt seg inspirere av perling og av tegneserier i sine objekter av resirkulerte plastkorker.    

 
Kunstprogram for Bybanen 
Tre kunstprosjekter ble fullført til åpning av Bybanen i 2010.   
Den naturalistiske glassfiberskulpturen "The White Rabbit" som er plassert ute i naturen på Kuholmen langs 
bybanetraseen ved Nesttun, var et tilbud fra KORO til Bybanens kunstprogram. Intensjonen var at skulpturen 
skulle stå i fem år, men dessverre ble den utsatt for grovt hærverk i løpet av høsten 2010. Reparasjonen som ble 
utført av firma Båtens Beste hadde en kostnad på kr. 77.678 eks. moms.  
Det har også vært foretatt en mindre reparasjon på Hans Christian Giljes elektroniske kunstverk Puls i Fantoft-
tunellen.  
 
I løpet av høsten 2011 har det vært gjort et intenst forarbeid for å få igangsatt fullføringen av denne første delen 
av Bybanens kunstprogram. Det ca. 400 kvadratmeter store kunstverket 60°N, 05°E av den tyske kunstneren 
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Thorsten Goldberg, vil bli permanent, og skal stå ferdig i slutten av mars 2012. Det vil få en rektangulær form og 
skal bestå av blanke stålflak som skal følge landskapet i strandsonen ved Gamle Nygårdsbro. Det ene hjørnet 
skal trekkes inn på fortauet ved bybanestoppet. LED-lys under vil få frem en pulserende lysvirkning, og deler av 
kunstverket vil komme under vann ved flo sjø.  
 
Vedlikehold og konservering av utendørs kommunal kunst:  
”Vedlikeholdsgruppen” bestående av representanter fra Grønn etat, byggvedlikehold v/Bergen kommunale bygg, 
Bergen Kunstmuseum og Seksjon for kunst og kultur/Fondet har ikke hatt møter i 2011.  
Et viktig arbeid som ble fullført i 2011 var en fullstendig registrering i Primus av alle utendørs skulpturer i 
Bergen kommune. Her er både kommunale, andre offentlige og private skulpturer tatt med. Det vil bli gjort en 
gjennomgang med Grønn etat om eierforhold, et viktig arbeid mht ansvar for framtidig vedlikehold.  
 
Det ble avholdt møte med representanter fra Bergen Tomteselskap, Råstølen Velforening, Grønn Etat, kunstner 
Finn Erik Modahl og Seksjon for kunst og kultur om ansvarsforholdet rundt vedlikehold av utsmykkingen ”Sol” 
og ”Liv ” ved Råstølen. Møte kom i stand etter en henvendelse til kommunen om manglende vedlikehold av 
”Liv”. Et fond på 100 000 kr. gitt av Bergen Tomteselkap, skal sikre vedlikehold i 10 år framover. Råstølen 
Velforening skal disponere fondet og gi en årlig rapport til Kulturseksjonen i Bergen kommune.  
Skulpturen «Sol» ble i november utsatt for hærverk. Flere av de solide, laminerte glassene på skulpturen var 
knust. Kunstner organiserte selv reparasjonen, kostnad:  kr. 23.000. Hærverket ble umiddelbart anmeldt til 
politiet, med krav om erstatning, men ingen er foreløpig pågrepet.    
 
Kunstregistrering - konservering 
Registreringsansvarlig har i 2011 hatt hovedfokus på Ytrebygda, den siste bydelen i registreringsarbeidet. Etter 
forespørsel er også Fana Folkehøgskule (Milde hovedgård) og Festsalen i Ytre Arna registrert. Til sammen er det 
nå registrert nærmere 3000 kunstverk på registreringssystemet Primus. Dette innebefatter også de ca 220 
utendørs skulpturer som er omtalt tidligere.  
 
Mathopen skole ga rask respons ved påpeking av skader på utendørs utsmykking. Kunstnerne vil påta seg jobben 
og har laget et prisoverslag. Reparasjonene vil bli utført til våren og utgiftene deles mellom skolen og Seksjon 
for kunst og kultur/Fondet. 
 
Det er i 2011 utbetalt vel 10 000 kr for konservering og rengjøring av malerier. Det er mange eldre verk som 
trenger vedlikehold og arbeidet fortsetter ut fra kapasiteten til konservator på området.  
 
Et kunstverk av Sigbjørn Bratlie (1973-) ”Vilt raseri” ble innkjøpt på slutten av 2010. Etter en del befaring ble 
det bestemt å plassere verket på Åstveit Ungdomsskole. Kunstneren kom selv til Bergen og utførte arbeidet i 
begynnelsen av april. Et polykarbonatglass på 200x300 cm ble kjøpt inn for å beskytte verket. Det var svært 
positiv respons blant elevene og flott presseoppslag i Åsane Tidende. 
Arbeidet med overføring av data fra Primus til kommunens eget FDV-system har foregått gjennom hele 2011. 
Dette har vært gjort i tett dialog med Kultur-IT på Lillehammer som forvalter Primus. Mange lister skal 
overføres og en del må forandres for å få data inn i et annet system. Denne prosessen foregår fortsatt, men det 
skal i løpe av 2012 bli mulig å sende ut automatiske oppdateringer over kunst i alle etater i Bergen kommune via 
FDV-systemet. 
 
Nye retningslinjer for mottak av større kunst 
I løpet av våren 2011 arbeidet en gruppe nedsatt av Fondets styre med utarbeiding av nye retningslinjer for 
mottak av større kunstgaver til Bergen kommune. Gruppen besto av Kari Marie Nygard, Vibeke Harild og Grete 
Riis. Fondets styre vedtok på møtet 31. mai at de foreslåtte retningslinjene skulle fremmes for politisk 
behandling. Byrådet vedtok retningslinjene i møte 27.oktober sak 1457-11. 
 
Publikasjonen Kunst i Bergen kommune. 
I forbindelse med at kunstregistreringsarbeidet nærmet seg sluttfasen, ble det på Fondets møte i 31. mai vedtatt 
at det skulle utgis en publikasjon med tekst og bilder fra kunstregistreringsarbeidet og diverse 
utsmykningsprosjekter. Elisabeth Vaule skrev tekst om Bergen kommunes kunstsamling og Grete Riis om Kunst 
i offentlige rom- utsmykking. Publikasjonen som var ferdig i slutten av november 2011, fikk tittelen Kunst i 
Bergen kommune . Den ble trykket i 1500 eksemplarer og distribuert til alle enheter i Bergen kommune, til 
bystyrepolitikerne, alle kunstnerne nevnt i publikasjonen og andre interesserte.  Prosjektet ble finansiert av 
Fondets driftsmidler og hadde en kostnad på til sammen ca kr. 100.000. Vi har fått svært mange positive 
tilbakemeldinger på prosjektet. Katalogen etterkommer tydelig et behov. Den har fått omtale på intranett og er 
lagt ut i sin helhet på kommunens nettsider. Bergens Tidende laget en tresiders reportasje om saken. 
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Andre saker til behandling: 
Fondets styre har i 2011 hatt en rekke saker til behandling der det skal gis en kunstfaglig vurdering om 
plassering av skulpturer og andre kunstverk i offentlige rom i Bergen kommune. 
En omfattende sak har vært forespørsel om plassering av et 
motstandsmonument på Storetveitmarken, en naturalistisk skulptur av motstandsmannen Fredrik Kayser, 
utført av kunstneren Arne Mæland. En gipsmodell av skulpturen ble vist for styret på det siste møtet i 
2011. Fondets styre var positiv til at det reises et  minnesmerke, men mente at den 
fremlagte modellen burde bearbeides vesentlig. Det ble funnet tvilsomt om det fremlagte forslag til 
skulptur ville få frem det egentlige budskapet om Fredrik Kaysers store krigsinnsats for, og viktigheten 
av, fred og frihet. Uttalelsen ble sendt til komiteen som står bak det fra giverside fullfinansierte 
monumentet, samt til  byrådsleder og byråd for kultur, næring, idrett og kirke. Byrådet vedtok at 
monumentet kan settes opp med få justeringer men så bort fra fondets anbefaling til prosjektgruppen å 
vurdere også andre forslag til monumentet. 
 
Det ble via Grønn etat også forespurt om plassering av en privateid skulptur av en gutt på skateboard, 
også denne utført av Arne Mæland, på en ny offentlig plass syd for Danmarksplass. Fondets styre ønsket 
ikke å anbefale denne skulpturen på den aktuelle plassen.   
Diverse 
Det ble utbetalt styrehonorar til fondsmedlemmene med kr. 77.000 inkl. arbeidsgiveravgift. 
                      
 
 
Reinhard Haverkamp, reresentant BKFH  
(rapport basert på Grete Riis utkast med små endringer og forkortninger) 
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Rapport	  Vestlandsutstillinga	  2011	  
	  
Vestlandsutstillingen	  ble	  for	  første	  gang	  avholdt	  i	  1922	  og	  arrangeres	  årlig.	  Kunstnere	  med	  tilknytning	  
til	  Vestlandet	  søker	  om	  deltagelse.	  Vestlandsutstillingen	  er	  en	  viktig	  visningsmulighet	  for	  regionens	  
kunstnere,	  og	  har	  en	  viktig	  funksjon	  ved	  å	  være	  en	  betydelig	  arena	  for	  samtidskunst	  utenfor	  det	  sentrale	  
østlandsområdet.	  
	  
Kunstnerisk	  ledere	  for	  2011	  var:	  
Karolin	  Tampere	  og	  Johanne	  Nordby	  Wernø	  
24	  kunstnere	  deltok	  på	  utstillinga	  med	  tittelen	  ”rom	  for	  stein	  og	  hjort”	  
	  
”Ulikt	   vanlige,	   kuraterte	   utstillinger	   bygger	   ikke	   Vestlandsutstillingen	   2011	   på	   ett	   utvalgt	   tema	   som	  
kuratorene	   ønsker	   å	   belyse.	   I	   stedet	   tester	   den	   ut	   en	   utradisjonell	   skapende	   metode.	   Sammen	   vil	  
kunstnerisk	   ledelse,	   en	   forfatter,	   to	   designere	   og	  	   24	   kunstnere	   skape	   innholdet	   i	   den	   endelige	  
«fortellingen»	   VU	   2011.	   Springbrettet	   er	   kortteksten	   «Rom	   for	   stein	   og	   hjort»,	   skrevet	   for	   VU	   2011	   av	  
Tormod	  Haugland.	  Ambisjonen	  bak	  samarbeidsmodellen	  er	  å	  utfordre	  de	  vanlige	  forventningene	  omkring	  
kunstnerisk	  innhold	  og	  eierskap;	  opphavsrett;	  det	  skapende	  enkeltindividet	  og	  enkeltverkets	  autonomi.”	  
	  
Turneplan	  2011:	  
05.	  juni	  -‐	  30.	  Juni:	   	  Stavanger	  Kunstforening	  
06.	  mai	  -‐	  29.	  Mai:	   	  Haugesund	  Kunstforening	  
02.	  april	  -‐	  25.	  April:	   	  Kunstmuseet	  KUBE	  
26.	  februar	  -‐	  14.	  Mars:	   	  Sunnfjord	  Kunstlag	  	  
15.	  Januar	  -‐	  13.	  Februar:	  	  Kunsthuset	  Kabuso	  
	  
Styret	  i	  Vestlandsutstillingen	  2011:	  
	  
Styreleder:	  Heidi	  Jaeger	  
Nestleder:	  	  Ina	  Cecilie	  Nielsen	  
Au-‐medlem:	  Joakim	  Lund	  
BKMR:	  Marit	  Akslen	  
BKSF:	  Maria	  Hjelmeland	  
BKHF:	  Arne	  Bakke	  
BKFR:	  Elizabeth	  Croft	  
Atle	  Atterås,	  Sunnfjord	  Kunslag	  
Mona	  Orstad	  Hansen,	  Stavanger	  Kunstforening	  
	  
	  
VESTLANDSUTSTILLINGEN	  2012	  
Kunstnerisk	  leder	  for	  2012	  er	  Annmari	  Skeide	  	  
11.	  02.	  –	  04.	  03.	  2012	  –	  Kunstmuseet	  KUBE,	  Ålesund.	  
17.	  03.	  –	  08.	  04.	  2012	  –	  Kunsthuset	  Kabuso,	  Øystese.	  
11.	  05.	  –	  31.	  05.	  2012	  –	  Haugesund	  Kunstforening,	  Haugesund.	  
09.	  06.	  –	  26.	  06.	  2012	  –	  Sunnfjord	  Kunstlag,	  Førde.	  
	  
	  
	  
	  
Arne	  Bakkke	  
22.01.2012	  
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RAPPORT FOR B-OPEN 2011 
    
 
 
 
1. B-OPENS STYRE 2011: 
 
Toril Johannessen, styreleder, (BKFH). Billedkunstner.  
Frøydis Lindén, styremedlem (NKVN). Kunsthåndverker. 
Anne Szefer Karlsen, styremedlem (HKS). Kurator. Leder av Hordaland kunstsenter. 
 
 
Prosjektassisten ifbm seminar: 
Azar Alsharif, billedkunstner. 
 
 
 
2. PROGRAM B-OPEN 2011 
 
B-opens program for 2011 besto av et seminar og månedlige lesesirkler. Workshopen er 
utsatt til april 2012. 
 
Seminar 
Visjoner: Omveltninger og upraktiske ideer 
Søndag 23.oktober på Fløien Folkerestaurant.  
 
Tematikken for seminaret var begrepet visjoner – det å være visjonær, framsynt og 
fremtidstenkende – for å diskutere i hvor stor grad samtidskunstnere forholder seg til en tenkt 
framtid og en nedskrevet fortid.  
 
Innlegg:  
*Jacqueline Hoang Nguyen: On the Politics of Welcoming and Organizing Difference. The 
World First UFO Landing Pad As a Study Case   
Jakob H. Jakobsen: Trauma 1-11 Stories about the Copenhagen Free University and the 
surrounding society in the last ten years 
*Per-Oskar Leu: Crisis and Critique 
*Charles Esche: Uten tittel 
 
Kuratert av Anne Szefer Karlsen og Toril Johannessen. 
Billedkunstner Azar Alsharif ble hyret inn til å assistere med praktisk tilrettelegging i dagene 
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fram mot seminaret. Det var gratis inngang og kaffe/te-servering.  
Antall publikummere: 70  
 
Charles Esche ble invitert i samarbeid med program for Skapende kuratorpraksis ved 
Kunsthøgskolen i Bergen. Vi delte på utgiftene ifbm Esches deltakelse, og studentene ved 
programmet deltok på seminaret.  
 
 
Tekstproduksjon 
Som de to foregående årene inviterete B-open en skribent til å delta under seminaret og 
skrive en rapport derfra. I 2011 inviterte vi skribent og redaktør av Vagant Audun Lindholm. 
Lindhom har vært forhindret fra å levere teksten, men etter avtalen skal teksten fortsatt 
publiseres på www.b-open.no selv om den er veldig forsinket. 
 
 
Lesesirkler 
B-open invitererte månedlig til lesesirkel i atelierene til ulike kunstnere i Bergen. Kunstnerne 
som holder lesesirklene valgte seg en tekst hver, og holdt åpent for felles lesning og 
diskusjon på atelieret. Med lesesirklene ønsker B-open å være med å utvikle den faglige 
diskusjonen på kunstfeltet i Bergen. Antall deltakere var i 2011 mellom 5 og 15 per lesesirkel. 
Programmet for våren 2012 er lagt, og løper ut juni. Etter dette er det opp til det neste styret 
om de ønsker å fortsette å organisere lesesirkler, ettersom styreleder, som var initiativtaker 
og organisator, slutter i styret. 
 
Program 2011 
5. januar: Cameron MacLeod. Sted: Flaggfabrikken 
2.februar: Hilde A. Danielsen. Sted:  
2. mars: Asbjørn Hollerud. Sted: Trykkeriet 
6.april: Annette Kierulf. Sted: Nordnes 
4. mai: B-open. Sted: HKS 
1.juni: Andrea Spreafico. Sted: Vestre Murallmenning 9 
3. august: Randi Grov Berger. Sted: Visningsrommet Entrée 
7. september: Toril Johannessen. Sted: Flaggfabrikken 
5. oktober: Maria Almås Frantzen. Sted: S12 (avlyst) 
2. november: Line Hvoslef. Sted: USF (avlyst) 
7. desember: Alain Ayers. Sted: C.Sundts gate 
 
 
 
Workshop 
Årets workshop, som skjer i 2012 men som organisatorisk og regnskapsmessig hører inn 
under B-open 2011 som prosjekt,  har fått tittelen The Invisible Hand og vil finne sted på 
HKS 16. og 17. april 2012. Workshopen er en forlengelse av Visions: Upheavels and 
unpractical ideas ved at vi vil ta opp og diskutere videre spørsmål som ble lagt fram under 
seminaret. Temaet for workshopen er økonomi, usynlige strukturer i samfunnet og vår 
mulighet til å gjøre synlig det som er tilsynelatende skjult eller ikke-eksisterende. Formatet vil 
være rundebordsamtale, innledninger ved våre tre gjesteforelesere som er historikeren 
Richard Sheldon; kurator og skribent Charles Esche og økonom Ove Jakobsen, samt korte 
presentasjoner fra alle deltakerne. Antallet deltakere er begrenset til 15+gjesteforelesre og 
organisatorer, det vil si til sammen 20. Workshopen organiseres av Marjolijn Dijkman og Toril 
Johannessen.  
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3. PROFILERING 
B-open blir i hovedsak profilert via egen hjemmeside, b-open.no, som ble redesignet i 2010. 
All informasjon om arrangementer blir lagt ut på hjemmesiden. Til seminaret trykte vi opp 200 
plakater og 400 flyere, designet av BlankBlank, med den samme designmalen som de lagde 
til B-open i 2010.  
 
Det ble annonsert for B-open 2010 i forkant av arrangementet i Morgenbladet, på 
kunstkritikk.no og LeMonde Diplomatique.  
 
NK-nytt trykte en kort artikkel om seminaret. Dagbladet trykte en notis på sine kultursider 
lørdag 22. oktober og Kunstkritikk.no publiserte et intervju med Anne Szefer Karlsen og Toril 
Johannessen i forkant av seminaret.  
 
 
4. ØKONOMI 
B-open 2011 har mottatt støtte fra Norsk Kulturråd, Bergen Kommune, Fritt Ord, 
Bildende Kunstneres Forening Hordaland, Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge, 
Hordaland kunstsenter, og Hordaland Fylkeskommune. 
 
Budsjettet for B-open 2010 lå i utgangspunktet på 300 500. B-open har mottatt 295.500 og 
har så langt brukt 187.048. Regnskapet avsluttes etter gjennomføring av workshopen i april, 
som det er avsatt 60.000 kroner til. Resten vil overføres til B-open 2012. Foreløpig regnskap 
er vedlagt og oppdatert regnskap vil bli ettersendt. Regnskapet gjøres av Mei Szetu. 
 
 
 
Styret i B-open mener at programmet i 2011 har holdt høy faglig kvalitet. Vi mener at B-open 
slik organisasjonen og programmet har utviklet seg de siste årene har vært sterke på det 
kunstfaglige programmet og bidratt til å styrke fagfeltet. Vi er også av den oppfatning at vi 
ikke har vært like sterke på å arbeide strategisk med å trekke det generelle publikummet 
utenfor kunstfeltet, noe som vi har diskutert og ønsker å styrke under B-open 2012.  

B-open vil benytte anledningen til å takke BKFH så mye for tilliten og for den 
økonomiske støtten som har gjort gjennomføring av B-opens program mulig også i 
2011. 

Workshopen i april avslutter B-open 2011 som prosjekt. Etter dette går styreleder Toril 
Johannessen ut av styret. Og dermed over til jeg-form: Jeg vil herved takke for meg for tiden 
jeg har fått arbeide for B-open som BKFH sin representant, og gleder meg til å følge den 
videre utviklingen av B-open som deltaker. 
 
 
Vennlig hilsen  
 
...................................  
Toril Johannessen 
styreleder B-open  
 
E-post: toril.johannessen@gmail.com   Telefon: 91 56 89 89 
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Midlertidig	  regnskap	  2011,	  pr.	  28.	  januar	  2012.	   	   	  
B-‐OPEN	  2011	   	   Regnskap	   Budsjett	  

POST	  NR.	   KONTONAVN	   SPESIFIKASJON	   2011	   2011	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	   INNTEKTER	   	   	   	  

3400	   Fast	  tilskudd	  Bg.	  kommune	   	  	   150000	   150000	  
	   	   Bergen	  kommune	   	   	  

3410	   Andre	  offentlige	  tilskudd	   	   	   	  
	   	   Fritt	  Ord	   30000	   30000	  
	   	   Hordaland	  Fylkeskommune	  	   10000	   10000	  

	   	   Norsk	  Kulturråd	   60000	   50000	  
3411	   Deltakeravgift	  	   	   	   	  

	   	   Seminaravgift	  (kontant)	   	   5000	  

	   	   Workshopavgift	  (kontant)	   	   	  
	   	   Deltakeravgift,	  åpne	  atelier	   	   	  

3412	   Andre	  inntekter	   	   	   	  

	   	   Sponsormidler	  	   0	   5000	  
	   	   BKFH	   5000	   5000	  
	   	   NKVN	   5000	   5000	  

	   	   Hordaland	  kunstsenter	   5000	   5000	  
	   	   Den	  nederlandske	  ambassade	   0	   5000	  

3413	  
Overført	  overskudd,	  fra	  
balansen	   	   	   	  

	   	   Restbeløp	  fra	  foregående	  års	  B-‐open	   30500	   30500	  
	   	   	   	   	  
SUM	  
Driftsinntekter	   	  	   	  	   295500	   300500	  

	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	  

	  	   PRODUKSJON	   	  	   	  	   	  	  

4411	   Annonsering	   	   24308	   35000	  

4431	  
Diverse	  materialle	  
konstnader	   	   400	   	  

4440	   Honorar,	  bidragsytere	   	   	   	  
	   	   Foredragsholdere,	  4	  stk	  x	  5000	  kr	   20136	   20000	  
	   	   Workshopleder	  NOTE	  1	   0	   10000	  

	   	   Lesesirkel,	  vert	  11x500	  kr	   2500	   5500	  
4441	   Reise/hotell,	  bidragsytere	   NOTE	  2	   17451	   33000	  
4442	   Lokalleie	   Seminar,	  workshop	   15000	   20000	  

4450	   Tekst/oversettelse	   NOTE	  3	   0	   20000	  
4451	   Trykkeutgifter	   	   6375	   10000	  
4471	   Div.	  lokal	  transport	   	   865	   1000	  

4492	   Sosiale	  utgifter	  
Kost,	  foredragsholdere.	  Lunsj/kaffe	  under	  
seminar.	  	   11467	   30000	  

4700	   Webside	   Oppdatering,	  Reine	  Linjer	   5653	   11000	  

5011	   Honorar,	  styre	   	   4400	   6000	  
5012	   Prosjektledelse	   	   	   	  
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	   	   Koordinator/assistent	  ifbm	  seminar	   3500	   5000	  

	   	   Moderator/organisator	  for	  seminar	   20000	   20000	  
5013	   Arbeidende	  styreleder	   	   40000	   40000	  
5040	   Annet	  arbeid	   Design	   6520	   15000	  

5041	   Regnskap	   	   5000	   5000	  
	   	   	   	   	  

6700	   Revisjonshonorar	   NOTE	  4	   0	   5500	  

6800	   Kontorrekvisita	   	   48	   100	  
6900	   Telefon/internett	   	   0	   400	  
6940	   Porto	   	   1710	   2000	  

6990	   Andre	  driftskostnader	   	   1695	   5000	  
	   	   	   	   	  

7700	   Bankomkostninger	   	   20	   1000	  

	   	   	   	   	  
SUM	  
Driftskostnader	   	  	   	  	   187048	   300500	  

	   	   	   	   	  
NOTE	  1:	  Utgiftene	  til	  workshopen	  har	  ikke	  påløpt	  enda.	  Det	  settes	  av	  60	  000	  totalt	  til	  workshopen	  inkl	  reisekostnader,	  	  
	   honorarer	  etc.	  	   	   	   	  

NOTE	  2:	  Utgiftene	  til	  workshopen,	  som	  var	  budsjettert	  inn	  i	  denne	  posten,	  har	  ikke	  påløpt	  enda.	   	   	  
NOTE	  3:	  Tekst	  ikke	  levert	  p.t.	  Oversettelse	  utgår.	   	   	  
NOTE	  4:	  Ikke	  påløpt	  enda.	   	   	   	  
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ÅRSRAPPORT	  FRA	  STIPENDKOMITEEN	  FOR	  HORDALAND	  FYLKESKOMMUNES	  
KUNSTNERSTIPEND	  –	  BILLEDKUNST,	  2011	  
	  
	  
Komitemedlemmer:	  Adriana	  Alves,	  Sabine	  Popp,	  Nina	  Grieg	  
	  
	  
	  
Komiteen	  hadde	  til	  oppgave	  å	  innstille	  to	  søkere	  til	  ett	  stipend	  a	  kr.25.000,-‐	  
	  
Det	  var	  21	  søkere.	  	  
	  
Komiteen	  møttes	  på	  Hordaland	  Kunstsenter	  24.mai	  for	  å	  gå	  igjennom	  søknadene,	  og	  
brukte	  ni	  timer	  på	  vurderingen.	  Endelig	  innstilling	  ble	  sendt	  30.mai	  2011.	  	  
	  
	  
Under	  vurderingen	  av	  søknadene	  støtte	  vi	  på	  problemer	  med	  enkelte	  digitale	  formater	  
som	  ikke	  kunne	  åpnes,	  eller	  hadde	  god	  nok	  kvalitet	  for	  at	  vi	  kunne	  vurdere	  søknaden.	  
Det	  ble	  derfor	  også	  sendt	  inn	  forslag	  til	  tilleggsinformasjon	  under	  retningslinjer	  for	  
innsending	  av	  søknad:	  
	  

-‐ Søknadsskjema	  og	  vedlegg	  må	  sendes	  i	  posten.	  Søknader	  via	  e-post	  vil	  ikke	  bli	  
vurdert.	  

-‐ Digitale	  formater	  til	  vedlegg	  som	  anbefales	  brukt	  er	  jpg,	  pdf	  og	  doc	  format	  som	  kan	  
åpnes	  i	  mac	  og	  på	  pc.	  Dvd	  anbefales	  til	  video.	  

-‐ Søknaden	  må	  inneholde	  en	  kort	  beskrivelse	  av	  kunstnerisk	  prosjekt/artist	  
statement.	  Maks	  en	  A4	  side.	  

	  
	  
	  
	  
Bergen,	  30.01.2012	  
	  
Adriana	  Alves	  
Sabine	  Popp	  
Nina	  Grieg	  
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Rapport for Regionalt samarbeidsutvalg (RSU) 2011 
 
Komiteen har bestått av representanter fra: 
NKVN: Maria Udd 
BKFH: Torunn Skjelland 
BAF: Teresa Fersum   
 
Anne Szefer Karlsen  fra HKS har vært komiteens referent. 
 
I 2011 at vi har hatt fem møter, hvorav to var mailmøter. Alle kunstplanene ble godkjent, 
men noen med merknader fra komiteen . 
 
RSU sin framtid, form og sammensetning, er fortsatt ikke avgjort, men vi håper på en 
avklaring omkring dette i løpet av våren 2012. 
 
25.01.12 
Torunn Skjelland  
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Representantskapet	  for	  Kunstmuseene	  i	  Bergen	  
	  
Møte	  9.	  juni	  2011	  kl.	  13.00	  i	  biblioteket,	  Lysverket	  
	  
	  
Til	  stede	   Ordfører	  Oddmund	  Søilen,	  Paula	  Crabtree,	  Egil	  O.	  Laastad,	  Lisbeth	  Lunde	  

Axelsen,	  Rolf	  L.	  Johansen,	  Line	  Hvoslef,	  Asbjørn	  Myksvoll,	  Sissel	  Hamre	  
Dagsland	  (for	  Tove	  Kayser)	  

	  
Meldt	  forfall	   Anders	  Stokka	  Valen,	  Siri	  Lexau,	  Ingrid	  Netland,	  Hilde	  Bjørkum	  
	  
Fra	  styret	  møtte	  leder	  Kåre	  Valebrokk.	  
Fra	  administrasjonen	  møtte	  direktør	  Erlend	  Høyersten,	  økonomisjef	  Nina	  Clausen	  og	  
administrasjonssjef	  Turid	  Hagelsteen	  	  
	  
Ordføreren	  ledet	  møtet.	  Innkalling	  og	  utsendt	  dagsorden	  ble	  godkjent.	  
	  
Dagsorden:	  
	  

1) Referat	  fra	  forrige	  møte,	  1.	  november	  2010.	  	  
Det	  var	  ingen	  merknader	  og	  referatet	  ble	  godkjent.	  
	  

2) Oppnevne	  valgkomite,	  kfr.	  Referat	  01.11.2010	  pkt.	  3	  
Disse	  ble	  oppnevnt:	  	  

Tove	  Kayser,	  leder	  Troldhaugens	  Venner	  
Paula	  Crabtree,	  rektor	  Kunsthøgskolen	  i	  Bergen	  
Rolf	  L.	  Johansen,	  styreformann	  Stiftelsen	  Vestlandske	  Kunstindustrimuseum	  

	  
3) Eventuelt	  

Direktør	  Erlend	  Høyersten	  orienterte	  om	  utviklingen	  i	  museet;	  gledelig	  økning	  i	  
publikumsbesøket,	  	  totalt	  17%	  pr.	  30.	  mai,	  prosjekter	  og	  ny	  organisasjonsmodell.	  Modellen	  
er	  under	  utvikling	  etter	  grundige	  diskusjoner	  i	  personalet	  og	  styret.	  Den	  innebærer	  at	  
avdelingene	  i	  sentrum,	  VK	  og	  BKM	  slås	  sammen	  til	  en	  avdeling,	  avdelingsdirektørene	  
avskaffes	  og	  virksomheten	  organiseres	  i	  fagområder	  på	  tvers,	  personalet	  samlokaliseres	  i	  
Lysverket.	  Det	  er	  ansatt	  leder	  for	  samlingsforvaltning,	  formidlingsleder,	  merkantil	  leder	  og	  
forskningskoordinator,	  alle	  rekruttert	  internt.	  Et	  viktig	  poeng	  med	  modellen	  er	  at	  den	  er	  
initiert	  fra	  de	  ansatte	  etter	  ønsker	  og	  ideer	  fremkommet	  i	  ulike	  
organisasjonsutviklingsprosesser,	  som	  medarbeiderskap,	  SWOT-‐analyse	  og	  
arbeidsmiljøundersøkelse.	  
Komponisthjemmene	  berøres	  ikke	  av	  denne	  omorganiseringen.	  
	  
Forsamlingen	  hadde	  spørsmål	  og	  kommentarer,	  bl.a.	  at	  dette	  lignet	  på	  modellen	  som	  
opprinnelig	  var	  skissert	  av	  styringsgruppen	  i	  konsolideringsprosessen.	  	  
	  
Representantskapet	  takket	  for	  orienteringen	  og	  ønsket	  lykke	  til	  med	  omorganiseringen.	  
	  

Møtet	  hevet	  kl	  13.50.	  
Det	  ble	  ikke	  berammet	  nytt	  møte	  
	  
Referent	  Turid	  Hagelsteen,	  10/6-‐11	  
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Stiftelsen Klosteret 17 
 
Rapport fra BKFHs representant i Stiftelsen Klosteret 17  
 
Stiftelsen Klosteret 17 har som formål å stille lokaler til disposisjon for Hordaland 
Kunstsenter, Bildende Kunstneres forening Hordaland, Norske Kunsthåndverkere 
Vest-Norge og de målsettinger disse arbeider for. Stiftelsen har ansvar for en 
forsvarlig forvaltning og drift av bygningen. 
 
Stiftelsen hadde ett styremøte I 2011 og tilstede var Aud Søilen, Siri Brekke, Anne 
Szefer Karlsen, Magna Skorven.(avtroppende regnskapsfører). Nye medlemmer er  
Randi Grov Berger (BKFH) Hilde Danielsen (HKS) og påtroppende regnskapsfører 
Linda Strømsnes. 
 
Stiftelsen 17 ved styreleder Jon Simonnæs forbedret økonomisk driftssituasjon I 
2011 gjennom støtte fra Hordaland fylkeskommune (HFK). Målet er å fullføre 
rehabilitering, samt sørge for å bedre fremtidige muligheter til å utvikle og 
vedlikeholde bygget. HFK har nå budsjettert med kr 650 000,- til Stiftelsen Klosteret 
17.  
 
Behovet for å opplyse og avklare ovenfor HFK at HKS og Stiftelsen er to forskjellige 
objekt med forskjellige formål ble tatt opp på møtet. Risikoen er at HFK bruker 
kulturmidler som støtte til Stiftelsen – som igjen vil redusere støtte til driften av HKS. 
 
Utførte tiltak av Stiftelsen til nå er reparasjon og oppussing av takvindu ,vinduskarmer 
sydvegg 2. etasje, atelier 2 etasje, inngangsparti, varmepumpe i utstillingslokalet. 
 
Videre prioriterte tiltak er å  få status over taket, HFK og anbudsregler, Bergen 
Kommune og byggteknisk assistanse, oppdatere prioriteringsplan og kostnadsbehov. 
Inkluderer å innhente prisoverslag for dør til BKFH /NK Vest-Norge sitt delte kontor.  
Planlagt er også en enkel informasjonsnettside om stiftelsen i wordpress.  
 
Regnskapsfører for stiftelsen er Mentor Regnskap AS. Revisor for stiftelsen er Fakta 
revisjon AS. 
	  
Randi Grov Berger, nestleder BKFH 
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Årsrapport 2011 – fra BKFH sine representanter i HKS styret  
Styret bestod frem til representantskapsmøtet av: 
Rita Marhaug, leder (BKFH) (09-11) 
Hilde A. Danielsen, nestleder (NKVN) (09-11) 
Martin Woll Godal (NKVN) (10-12) 
Adriana Alves (BKFH) (10-12) 
Haakon A. Thuestad (HFK) (07-11) 
Eva Rem Hansen (HKS) (09-11) 
Knut Rosenlund (fritt grunnlag) (09-11) 
 
På representantskapsmøtet ble følgende styre valgt: 
 
Hilde A. Danielsen, styreleder, NKVN (11–13) 
Rita Marhaug, nestleder, BKFH (11–13) 
Martin Woll Godal (NKVN) (10-12) 
Adriana Alves (BKFH) (10-12) 
Eva Rem Hansen (HKS) (09-11) 
Haakon A. Thuestad (HFK) (07-11) 
Knut Rosenlund (fritt grunnlag) (09-11)
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HKS Styrets arbeid 
Styret for Hordaland kunstsenter har i 2011 avholdt fem ordinære styremøter med i alt 
37 saker, og et ekstraordinært styremøte med fire saker knyttet til det kuratoriske 
prosjektet Name Change Act.  
Kunstfaglige saker: 
Styrets arbeid har i 2011 vært å følge vår strategi- og handlingsplan ved å videre 
undersøke Hordaland kunstsenter sine premisser for aktiv deltagelse lokalt, regionalt og 
internasjonalt. 
HKS arrangerte det andre årsmøtet i Landsforeningen Kunstsentrene i Norge (KiN) 26.–
28. september 2011 der Anne Szefer ble valgt inn i styret i perioden 2011-13. 
I november 2011 åpnet HKS en bokhandel med et bredt utvalg tidsskrifter og fagbøker 
knyttet til samtidskunstfeltet. 
Fra april ble åpningstidene ble forandret  til onsdag– søndag 12.00-18.00.  
Etter en økonomisk evaluering med vektlegging på mva regler ble det besluttet å innføre 
inngangspenger med gratis inngang for barn, studenter og profesjonelle innenfor 
kunstfeltet. Bjørn-Henrik Lybeck ble ansatt i en midlertidig stilling som resepsjonist.  
 
Administrative saker: 
I januar 2011 ble Anne Szefer tilbudt en ny treårsperiode som leder av HKS (fram til 
oktober 2014) som hun takket ja til.  
Styret har sendt et forslag til vedtektsendring til NKVN og BKFH sine respektive årsmøter 
ang åremålstid til lederen i HKS. Forslaget er å øke ansettelses perioden fra nåværende 3 
til 4 år, med mulighet til ytterligere 3 år x 2 (max 10 år totalt). Styret vektlegger et 
ønske om kontinuitet og tid til å utvikle et godt program med høy kunstnerisk kvalitet. 
Endringen vil også kunne garantere en mer forutsigbar og attraktiv stilling for fremtidige 
kandidater  
Det ligger en utfordring i å få økt det faste driftsbudsjettet slik at det kunstneriske 
programmet kan sikres, den faste staben kan utvides og andre områder innen Hordaland 
kunstsenter sin virksomhets idé kan iverksettes. Styret har derfor heller ikke i 2011 
funnet det økonomisk forsvarlig å ansette egen ny fagmedarbeider knyttet til kunst i 
offentlig rom.  
Kunstsenterets virksomhet 
I 2011 feiret Hordaland kunstsenter at vi var 35 år. Hordaland kunstsenter har hatt god 
faglig virksomhet i 2011. Det har vært gjennomført fem ordinære utstillinger (bl.a. en 
sommerutstilling) og en rekke Forum-programposter. Det ble også gjennomført to 
Utenfor-prosjekter: et i offentlig rom i tilknytning til utstillingen The Bergen Accords; og 
et i samarbeid med Kabuso i Øystese der vi produserte en foajéutstilling.  
HKS har invitert nabolaget på Nordnes til et dialogmøte med Bergen kommunes byråd for 
byutvikling, klima og miljø for å diskuterer muligheten for å omskape Holbergsallmenning 
og Klosterplass til et byrom med grøntanlegg. Det var godt oppmøte. Saken ble også 
fulgt opp etter valget gjennom et møte med den nyvalgte byråden. 
Gjesteordningen har blitt flyttet til det nyopprettede atelieret på HKS. Dette har ført til 
tettere dialog og oppfølging av våre gjester. 
Senteret har vært sekretær for RSU, og forøvrig bistått offentlige og private aktører med 
generell informasjon vedrørende kunst i offentlig rom. 
HKS gikk med underskudd i 2011 men har fremdeles god egenkapital. 
Etter styrets vurdering er Hordaland kunstsenter inne i en positiv faglig utvikling med 
stadig økende publikum. 
 
 
For HKS styret 
Adriana Alves, styremedlem 
Rita Marhaug, nestleder 
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BKFH  -  Org. nr. 986 888 411 
Resultatregnskap 2011 og Budsjett 2012 
	  

Regnskap Regnskap Budsjett 
Driftsinntekter Note 2010 2011 2012 
3110 Kontingenter   115 850 123 600 123 600 
3620 Prosjektstøtte   0 65 000 10 000 
3640 NBK prosjektstøtte    0 10 000 10 000 
3650 NBK Fagpolitiske midler   31 380 31 380 31 500 
3660 Fylkeskasseraren   4 200 3 200 3 200 
Andre Inntekter 1 0 0 60 000 
Sum driftsinntekter:   151 430 233 180 238 300 
        
Driftskostnader       
Lønn og honorarer       
6611 Styrehonorarer ledere   72 895 74 685 76 000 
6612 Andre styrehonorarer   12 000 9 600 12 000 
6613 Andre honorarer 2 5 350 19 602 20 000 
5410 Arbeidsgiveravgift   11 483 13 494 14 000 
Sum lønn og honorarer   101 728 117 381 122 000 
Kontorhold m.m.        
5960 Gaver og blomster   0 560  
6760 Møteutgifter   1 288 576  
6800 Kontorrekvisita, kopiering    5 345 4 729  
6850 Porto   2 182 1 906  
6900 Telefon og websider   1 240 500  
6940 Regnskapsførsel   0   
6950 Andre utgifter      
7100 Reiseutgifter      
Sum kontorhold m.m.   10 055 8 271 14 000 
Prosjekter og investeringer        
7500 Faglig forum + fagpolitiske 
satsninger 1 500 48 806 45 000 
7502 B-open   5 000 5 000 5 000 
7503 Faglitteratur, tidsskrifter, m.m. 2 018 1 390 2 000 
7504 Medlemsfest    3 197 3 213 5 000 
7506 Prolfilering 3   40 000 
7505 VISP 4 5 000 3 000 5 000 
Sum prosjekter og investeringer 16 715 61 409 102 000 

Sum driftskostnader:   128 498 187 061 238 000 
Driftsresultat:   22 932 46 119 300 

Finansinntekter og kostnader     
8070 Renteinntekter   1 608 2 775 1 000 
7771 Øreavrunding ut   3 1  
7770 Bankgebyrer   292 546 550 
Sum finansinntekter og kostnader 1 313 2 228 450 

Årsoverskudd/Underskudd   24 245 48 347 750 
	  
	  
Note 1: Overført fra egenkapital 
Note 2: Større kostnad pga honorarer fra 2009/ 2010 betalt i 2011 
Note 3: Ny webside med profilering av BKFH medlemmer 
Note 4: Visp får støtte til konkrete tiltak og må søke til dette 
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BKFH  -  Org. nr. 986 888 411 
BALLANSE PR. 31.12.2011 
 
Eiendeler  2011 
Bank 1  138976 
Bank 2   
Fordringer    
Ikke fakturert fordring   
Sum eiendeler:  138976 
    
Egenkapital og gjeld   
Egenkapital  133151 
Skyldig forskuddstrekk  3880 
Skyldig arbeidsgiveravgift  1945 
Sum egenkapital og gjeld  138976 
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Sak 4a: Forslag til handlingsplan for 2012 
fra styret i BKFH 
 
1. Videreføre arbeid i forhold til vederlagsordning og honorarproblematikk for å fremme 
kunstnernes interesser.  
  
2. Arbeide for økt kunstpolitisk aktivitet fra BKFH. Dette innebærer hovedsakelig: 
a) Arbeide for en videre utvikling av kunst og kunstnerpolitikk i Hordaland Fylkeskommune. 
b) Arbeide for at Bergen Kommune følger opp den vedtatte kunstplanen fra 2008.  
c) Følge opp saken om utfasing av Garantert Minsteinntekt for billedkunstnere. 
 
3. Økt profilering av våre medlemmer gjennom ny webside for BKFH. 
 
4. Forfølge løpende saker som ligger inn under foreningens formål.  
 
 
 
 
Sak 4c: Vedtektsendring HKS 
 
Forslag om endring i Hordaland Kunstsenters vedtekt om åremålstillingens lengde 
 
Bakgrunn  
Under årsmøtet til BKFH i 2009 ble det reist spørsmål om hensiktmessigheten ved lengden på 
åremålstillingen. Spørsmålet om åremålslengden ble siden en orienteringssak  for 
Representantskapet ved HKS som så sendte saken til styret ved HKS. Åremålet ble til tre 
år i 2005 med begrunnelse om at HKS skulle være en dynamisk og fleksibel enhet. 
Det har vist seg at tre år er for kort tid for en leder å utvikle et kunstnerisk godt program og  
innfri forventinger og krav som ligger i handlingsplan og strategi, samt utvikling av disse.  
 
Saken har vært oppe i styret i HKS første gang høsten 2010. Den ble diskutert, men ikke ferdig 
formulert og godkjent. Saken ble således ikke sendt videre til organisasjonene. Denne orienteringen 
med sak til fremleggelse er laget på bakgrunn av Notat ang Åremålstid daglig leder HKS skrevet av 
tidligere styreleder Rita Marhaug datert 16.11.10 
 
SAK til fremleggelse  
Styret ved Hordaland Kunstsenter ønsker herved å melde en vedtektsendringen til årsmøtene i 
medlemsorganisasjonene Norske Kunsthåndverkere Vest Norge og Bildende Kunstners Forening 
Hordaland respektive årsmøter. Saken må deretter godkjennes av Hordaland kunstsenters 
representantskap.  
 
Vedtektendringen angående åremålstillingen ved Hordaland kunstsenter vil gi en mer forutsigbar og 
attraktiv stilling å søke på for fremtidige kandidater. Det er ønskelig med kontinuitet og tid til å utvikle 
et godt program med høy kunstnerisk kvalitet. Det vil og være mer forenelig med hensyn til å ivareta 
godt samarbeid internt og eksternt. Hordaland kunstsenters styre foreslår å øke første delen av 
ansettelsesperioden fra nåværende 3 år til 4 år, med mulighet til ytterligere 3 år x 2 (max 10år totalt) 
ved gjensidig ønske mellom leder og styret.   
 
Fra vedtektene  
Paragraf 6. LEDELSE OG ADMINISTRASJON  
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Kunstsenterets leder har det samlede kunstfaglige, budsjettmessige og 
administrative ansvar for senterets daglige drift.  
Kunstsenterets leder er underlagt styret, og er ansvarlig for at driften er i samsvar 
med fastsatt strategi, budsjett, handlingsplan, utstillingsprogram, og eventuelle 
særskilte vedtak fattet i representantskap og / eller styre. 
Kunstsenterets leder ansettes i åremålsstilling for 3 år, med rett til forhandling om 
ytterligere én periode på 3 år.  
Kunstsenterets leder ansetter personale innenfor de organisatoriske og økonomiske 
rammer og hjemler styret vedtar, og utarbeider stillingsinstrukser for disse.  

Forslag til endring  
Paragraf 6. LEDELSE OG ADMINISTRASJON  
Kunstsenterets leder har det samlende kunstfaglige, budsjettmessige og administrative ansvar for 
senterets daglige drift.  
Kunstsenterets leder er underlagt styret, og er ansvarlig for at driften er i samsvar med fastsatt 
strategi, budsjett, handlingsplan, utstillingsprogram, eventuelle særskilte vedtak fattet i 
representantskap og/eller styre.  
Kunstnersenterets leder ansettes i en åremålstilling for 4 år, med rett til 
forhandling om ytterligere to perioder på inntil 3 år hver.  
Kunstsenterets leder ansetter personale innenfor de organisatoriske og økonomiske rammer og 
hjemler styret vedtar, og utarbeider stillingsinstrukser for disse.  
 
Styret ved Hordaland kunstsenter 
V/styreleder Hilde A. Danielsen  
Bergen 02.nov 2011  
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Sak 5: VALG 
 

Verv i BKFH 2011    Verv på valg 2012 
STYRET i BKFH     STYRET i BKFH 
• Arne Bakke 3/10-3/12   Arne Bakke 3/12 – 3/14 
(Leder 3/11-3/12) 
Tilleggsverv:  
Vestlandsutstillingens styre   
Personlig vara for Adriana Alves til styret i HKS (5/10 – 5/12) 
• Randi Grov Berger 3/11-3/13     
(Nestleder 3/11-3/12) 
Tilleggsverv: Stiftelsen Klosteret 
• Stefan Törner 3/10- 3/12   Julie Lillelien Porter 3/12 – 3/14 
Tillegsverv: B-opens årsmøte 
• Vilde Salhus Røed 3/10-3/13     
Tilleggsverv: Urdifondet 

 
• Tom Kosmo 3/11-3/13     
Tilleggsverv: Kunstnerverksteder CS55 

 
Vara (i prioritert rekkefølge): 
• Julie Lillelien Porter 3/11-3/12   Rasmus Andreas Hungnes 3/12–3/13 

• Lars Korff Lofthus 3/11-3/12   Torgrim Wahl Sund 3/12 – 3/13 
 

NOMINASJONSUTVALG    NOMINASJONSUTVALG 
 
• Christian Bøen 3/11 – 3/13     
• Arne Skaug Olsen 3/11-3/13     
• Linda Øgaard 3/11-3/13     
 

 
STIPENDKOMITE     STIPENDKOMITE  
(Hordaland Fylkes Kunstnerstipend)  (Hordaland Fylkes Kunstnerstipend) 
 
• Nina Grieg 3/11-3/13    
• Sabine Pop 3/11-3/13    
• Adriana Alves 3/11-3/13     
 
Vara: 
• Tom Kosmo 3/11-3/13     
• Line Christin Olaisen 3/11-3/13     

 
STYRET I B-OPEN    STYRET I B-OPEN 
 
• Toril Johannessen 3/11-3/12   Sveinung Unneland  3/12 – 3/14 
Vara:  
• Bjørg Taranger 3/09-3/13     
 
STYRET I HKS     STYRET I HKS 
• Rita Marhaug 5/11-5/13     
Personlig vara for Rita Marhaug: 
• Vilde S. Røed 5/11-5/13     
  
• Adriana Alves  5/09-5/12    Arne Ingvaldsen   5/12 – 5/14 
Personlig vara for Adriana Alves:  
• Arne Bakke 5/10-5/12     Azar Alsharif   5/12 – 5/14 
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REPRESENTANTSKAPET I HKS    REPRESENTANTSKAPET I HKS  
 
• Trudi Jaeger 5/10 – 5/12   Jeremy Welsh 5/12 – 5/14 
• Caroline Kierulf 5/10 – 5/12   Caroline Kierulf 5/12 – 5/14 

  
• Astrid Drageseth 5/11 – 5/13    
• Øyvind Pål Farstad 5/11 – 5/13    
• Jan Erik Willgohs 5/11 – 5/13    

    
Vara: 
• Are Hauffen 5/11- 5/13      
• Sissel Lillebostad 5/11- 5/13    
 
 
REGIONALT SAMARBEIDSUTVALG  REGIONALT SAMARBEIDSUTVALG 
 
• Torunn  Skjelland 3/11 – 3/13     
Vara: 
• Anne Skaansar 3/11- 3/13     
 
 
INNSTILLINGSKOMITEEN FOR    INNSTILLINGSKOMITEEN FOR  
UTSTILLINGSSTIPEND    UTSTILLINGSSTIPEND 
 
 Robert Alda 3/10 – 3/12     Heidi Nikolaisen 3/12 – 3/14 
Vara: 
 Kirsti van Hoegee 3/10 – 3/12   Anne Marte Dyvi 3/12 – 3/14 
 

 
FONDET FOR UTSMYKKING   FONDET FOR UTSMYKKING  
AV BERGEN BY:     AV BERGEN BY: 
 
 Reinert Haverkamp 1/10 – 12/13 
Vara: 
 Anne Skaansar 1/10 – 12/13 

 
REPRESENTANTSKAPET FOR MUSEUM REPRESENTANTSKAPET FOR MUSEUM  
FOR MUSIKK OG VISUELL KUNST:  FOR MUSIKK OG VISUELL KUNST: 
 Line Hvoslef  1/10-12/13 
 
VISP- PRODUSENTENHET   VISP- PRODUSENTENHET  
FOR VISUELL KUNST    FOR VISUELL KUNST 
 Arne Skaug Olsen 5/10 – 5/12  Malin Lennström Örtwall 

5/12 – 5/14 
Vara: 
 Heidi Nikolaisen 5/10 – 5/12   Karen Skog 5/12 – 5/14 

 
FRIDA OG OLAV RUSTIS LEGAT  FRIDA OG OLAV RUSTIS LEGAT 
(”URDIFONDET”)     (”URDIFONDET”)  
 
 Vilde Salhus Røed 3/11 – 3/13   
Valgt fra årsmøtet: 
 Anngjerd Rustand 3/11 – 3/13   
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VEDTEKTER FOR BILDENDE KUNSTNERES FORENING HORDALAND. 
Vedtatt på Bildende Kunstneres Forening/Bergens generalforsamling 22/4-79 med endringer i 1980, 1981, 1992, 2007 og 
2009. 
 
§ 1 Formål 
a)Bildende kunstneres forening Hordaland (BKFH) er en faglig sammenslutning av yrkesaktive bildende 
kunstnere i Hordaland. 
b)Foreningens formål er å ivareta medlemmenes faglige, sosiale, økonomiske og ideelle interesser og arbeide for 
gode kollegiale forhold. 
c)BKFH skal arbeide for å øke samfunnets bruk av billedkunst. 
d)BKFH har sete i Bergen. 
e)BKFH er distriktsorganisasjon i Norske billedkunstnere (NBK). BKFH og deres medlemmer er forpliktet av 
vedtekter og landsmøtevedtak i NBK. 
 
§ 2 Medlemskap 
a)Rett til å oppnå medlemskap i BKFH har yrkesaktive billedkunstnere bosatt i Hordaland og som oppfyller 
opptaksvilkårene for distriktsorganisasjoner vedtatt av NBK. Søknad om medlemskap sendes skriftlig til styret i 
BKFH. 
b)Billedkunstnere som bosetter seg for kortere eller lengre tid i Hordaland har rett til opptak som medlem uten 
ny vurdering av opptakskriteriene når de: har vært medlem av en annen distriktsorganisasjon, er medlem av 
andre nordiske billedkunstnerorganisasjoner som NBK har slik avtale med. 
c)Billedkunststudenter på masternivå kan søke om kollektivt eller individuelt studentmedlemskap. 
Studentmedlemskap er et assosiert medlemskap i BKFH, det gir ingen rettigheter eller plikter i forhold til NBK. 
Studentmedlemmer har møterett og talerett men ikke stemmerett. Medlemskapet opphører så snart utdannelsen 
avsluttes. Det samme gjelder ved permisjon. 
d)Medlemmer som grovt motarbeider foreningen og medlemmenes felles interesser, kan ekskluderes og 
utelukkes for kortere eller lengre tid. Vedtak om eksklusjon krever 2/3 flertall på årsmøte. Vedtaket kan 
appelleres til neste årsmøte. 
 
§	  3.	  Medlemsforpliktelser	  

a)Medlemmene	  skal	  betale	  en	  kontingent	  i	  BKFH,	  som	  fastsettes	  av	  årsmøtet	  og	  en	  kontingent	  til	  NBK.	  
Begge	  kontingenter	  betales	  gjennom	  NBK.	  Medlemmer	  som	  ikke	  har	  betalt	  kontingenten	  innen	  årets	  
utgang	  mister	  sitt	  medlemskap	  etter	  skriftlig	  varsel.	  Nytt	  medlemskap	  kan	  bare	  oppnås	  etter	  betaling	  av	  
skyldig	  kontingent.	  

b)Ved	  medlemskap	  gir	  det	  enkelte	  medlem	  fullmakt	  til	  BKFH	  og	  NBK	  å	  forhandle	  og	  inngå	  avtaler	  med	  
stat,	  fylke,	  kommuner	  og	  andre	  institusjoner.	  Fullmakten	  gjelder	  generelle	  avtaler	  og	  omfatter,	  innen	  de	  
rammer	  NBKs	  vedtekter	  eller	  landsmøte	  trekker	  opp,	  også	  avtaler	  om	  rett	  til	  bruk	  av	  de	  av	  medlemmenes	  
verk	  som	  er	  utgitt,	  offentliggjort	  eller	  overdratt	  eksemplarer	  av.	  

 
§ 4 Årsmøte 
a)Årsmøtet er BKFHs høyeste organ. Det avholdes hvert år innen 10. mars. Dagsorden med samtlige sakspapirer 
sendes ut minst 3 uker før møtet. Saker som medlemmene vil ha tatt opp på årsmøtet må være innkommet til 
styret innen 1. februar. Bare saker som er fremmet på denne måte kan tas opp og behandles på årsmøtet. Rett til å 
møte på årsmøtet har alle medlemmer av BKFH. 
b)Medlemmer som ikke kan møte til årsmøtet, kan gi skriftlig fullmakt til et annet medlem. Ingen medlemmer 
kan ha mer enn 3 fullmakter. 
c)Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. Dersom årsmøtet ikke er beslutningsdyktig, innkalles 
det til nytt årsmøte innen 4 uker. Dette kan bare behandle de saker som var fremmet til det ordinære årsmøtet. 
e)Årsmøtet behandler: Årsmelding og regnskap fra styret. Saker fremmet på årsmøtet av eller gjennom styret. 
Arbeidsprogram/handlingsprogram. Budsjett. Fastsettelse av kontingent. Valg til styre. Valg til andre råd og 
utvalg. Representanter til NBKs landsmøte. 
  
§	  5.	  Ekstraordinært	  årsmøte	  

Ekstraordinært	  årsmøte	  sammenkalles	  med	  minst	  4	  ukers	  varsel	  når	  det	  kreves	  av	  minst	  1/10	  av	  
medlemmene	  eller	  et	  flertall	  i	  styret.	  Krav	  om	  ekstraordinært	  årsmøte	  skal	  fremmes	  skriftlig.	  Sakspapirer	  
skal	  følge	  innkallingen.	  Bare	  den	  eller	  de	  saker	  som	  det	  ekstraordinære	  årsmøtet	  sammenkalles	  for,	  kan	  
behandles	  på	  møtet.	  	  

 
§	  6.	  Styre	  
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a)Styret	  er	  BKFHs	  utøvende	  organ.	  Styret	  er	  ansvarlig	  for	  at	  årsmøtets	  vedtak	  blir	  fulgt.	  Styret	  består	  av	  5	  
medlemmer	  og	  2	  varamedlemmer.	  Styret	  konstituerer	  seg	  selv.	  Styremedlemmene	  velges	  for	  en	  periode	  
på	  2	  år.	  Varamedlemmer	  velges	  for	  ett	  år	  og	  med	  prioritert	  rekkefølge.	  Kontinuiteten	  bør	  sikres	  ved	  at	  2	  
eller	  3	  av	  styremedlemmene	  er	  på	  valg	  hvert	  år.	  	  

b)Styret	  fungerer	  som	  jury	  (kunstnerisk	  råd)	  i	  forbindelse	  med	  medlemsopptak	  og	  lignende.	  

c)	  Minst	  ett	  styremedlem	  skal	  sitte	  i	  styret	  for	  Hordaland	  Kunstsenter.	  

	  

§	  7.	  Styremøter	  	  

Det	  skal	  avholdes	  minst	  5	  styremøter	  i	  året.	  Styremøter	  innkalles	  med	  minst	  2	  ukers	  varsel.	  Det	  skal	  føres	  
protokoll	  fra	  møtene.	  Styret	  er	  beslutningsdyktig	  når	  minst	  4	  av	  medlemmene	  eller	  varamedlemmene	  er	  
til	  stede.	  

 
§	  8.	  Nominasjonsutvalg	  	  

Nominasjonsutvalget	  foreslår	  kandidater	  til	  de	  verv	  som	  skal	  besettes	  på	  årsmøtet.	  Nominasjonsutvalget	  
består	  av	  3	  medlemmer	  valgt	  av	  årsmøtet.	  

 
§ 9 Medlemsmøter  
Medlemsmøter innkalles av styret og uttaler seg om de saker som styret eller medlemsmøtet selv tar opp. 
Medlemsmøtets uttalelser er rådgivende for styret. 
  
§ 10 Uravstemning  
a)Styret kan sende saker som har spesielt stor viktighet ut til uravstemning. Likeledes kan årsmøtet eller 
ekstraordinært årsmøte vedta at en sak skal ut til uravstemning. 
b)Styret kan ikke bruke uravstemning for å sette årsmøtevedtak ut av kraft. 
c)Landsomfattende uravstemninger som er bindende etter NBKs vedtekter er bindende også for BKFH og 
BKFHs medlemmer. 
  
§ 11 Oppløsning 
a)Oppløsning av organisasjonen kan bare skje med 2/3 flertall på årsmøte eller ekstraordinært årsmøte. Møtet 
som skal behandle forslag om oppløsning må innkalles med tre måneders varsel.  
b)Møtet skal ta stilling til hvorledes organisasjonens arkiv o.l. skal oppbevares og disponeres i fremtiden. Det 
forutsettes at arkiv o.l. om mulig skal kunne nyttiggjøres mest mulig i overensstemmelse med organisasjonens 
tidligere formål. Møtet skal på samme måte og med samme forutsetninger ta stilling til hvorledes 
organisasjonens økonomiske verdier skal anvendes videre.  
 
§12 Vedtektsendringer 
Endring av vedtekter kan bare skje på årsmøte med 2/3 flertall. Vedtektsendringer trer foreløpig i kraft ved 
godkjennelse av NBKs sentralstyre, og anses vedtatt når de er godkjent av landsmøtet i NBK.	  
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