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Innkalling til årsmøte i BKFH 2013 
 
 
Tid:   Onsdag 27. Februar 2013 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     s.3    
 
3. Regnskap 2013       s.33 
 
4. Saker fra styret/Innkommende saker      

a) Forslag til handlingsplan for styret 2013   s.35 
b) Forslag til budsjett 2013     s.33 
c) Representanter til NBK Landsmøte    s.35 
d) Forslag til vedtektsendringer BKFH    s.35 
e) HKS vedtektsendring av åremål    s.38 
f) Sak innmeldt fra Radøy Kunstsenter    s.38    

 
5. Valg        s.39 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
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 2012  
 
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 BKFH,  
Randi Grov Berger: nestleder BKFH, tilleggsverv: Stiftelsen Klosteret 17 
Tom Kosmo: styremedlem, tilleggsverv: Kunstnerverkstedene C.Sundtsgt.55,  
Vilde Salhus Røed: styremedlem, tilleggsverv: Frida og Olav Rustis fond 
Julie Lillelien Porter: styremedlem, tilleggsverv: Årsmøterepresentant B-open 
Rasmus Hungnes: vara, tilleggsverv: Årsmøterepresentant B-open, vestlandsutstillingen 
Torgrim Sund: vara 
 
b) Møtevirksomhet 
Styret hadde i 2012 fem ordinære styremøter. Styrets medlemmer var ellers i en rekke møter som 
følge av tilleggsvervene listet over. Utover dette igjen var det blant annet følgende møtevirksomhet: 
- Møter med VISP 
- Møter med nominasjonsutvalget  
- Møter med Bergen Kommune (i forbindelse med rullering av kunstplanen) 
- Dialogmøte med Bergen Assembly 
- Dialog møte med HKS 
- Planlegging og arbeid med faglig forum  
- NBK Ledermøte i mars og i oktober 
 
c) Prioriteringer 2012 
 
FAGLIG FORUM.  
1: Rapport fra Documenta 13  
Kunsthistoriker og kurator Espen Johansen var invitert til faglig forum for å rapporter fra 
Documenta 13. Dette ble gjennomført onsdag 26. September kl 19 – ca 21:30. Det var ca 35 
oppmøtte. 
 
2: Kunst i offentlig rom, del 2 
Seminaret om kunst i offentlig rom, del 2, ble holdt 9.oktober 2012 på Bergen Offentlige Bibliotek. 
Seminaret var organisert av nestleder Randi Grov Berger. Vilde Salhus Røed og Julie Lillelien 
Porter var med i planleggingsgruppen i forkant av seminaret.  
 
I forberedelser til seminaret besøkte Randi Grov Berger og Anja Ulset Fondet for Kunstnerisk 
Utsmykning av Bergen By sitt nyopprettede arkiv over kunst i eie av Bergen Kommune. Ulset viste 
deler av dette materialet i sin presentasjon. Seminaret ble innledet med bakgrunn i BKFH sin 
interesse for det offentlige rom (av Grov Berger) og etterfølgt av presentasjoner av Anja Ulset, 
kunstneren bak prosjektet Bergen Art Guide med mer. Rakett med Åse Løvgren og  Karolin 
                                                
1 Fram til årsmøtet 25. februar 2011 var styret satt sammen slik: 
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: Frida og Olav Rustis fond 
Stefan Törner: styremedlem, tilleggsverv: Årsmøterepresentant B-open 
Julie Lillelien Porter: vara, tilleggsverv: Årsmøterepresentant B-open 
Lars Korff Lofthus: vara 
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Tampere, kuratorene bak prosjektet COMMON LANDS Allmannaretten. Kristine Jærn Pilgaard, 
kurator for Palestinian Embassy  av Goksøyr & Martens  sist i  Liverpool Biennal og flere store 
prosjektet. Thorsten Goldberg. Kunstneren bak prosjektet 60°N 05°E (encased waterside) som er en 
del av Bybane kunsten og han er også kurator for prosjektet Public Art Wiki, an Imagined Library 
som kartlegger alle utendørs kunstprosjekter i Berlin og videre er planene og inkludere flere byer i 
Tyskland.  
 
Seminaret fokuserte både på vellykkede og mindre vellykkede prosjekter i offentlig rom. Vi fikk 
mye innsikt i hvordan noen av disse prosjektene blir til og flere av problemene de vil støte på i 
møte med det offentlige. Synspunkt både fra kunstneren og kuratorens ståsted og også ulike måter å 
kartlegge og arkivere denne kunsten på og hvordan formidle den til et større og mer variert 
publikum.  
 
Et sted mellom 40- 50 deltok på seminaret.  
Seminaret var støttet av KORO, NBK, Bergen Kommune og BKFH 
 
MEDLEMSMØTE 
På bakgrunn av GI-saken og stortingsmeldingen om visuell kunst ble det gjennomført et 
medlemsmøte i BKFH. De oppmøtte var engasjerte og flere sider av GI-saken og andre 
kunstpolitiske saker ble diskutert. Hensikten med møtet var å informere om forhold rundt dette og 
at styret skulle få innspill om medlemmers meninger. Samtidig var det møte for å finne ut om 
BKFH skulle sette ned en egen arbeidsgruppe som skulle arbeide med denne og andre aktuelle 
saker.  
 
SYNLIGHET OG DEBATT:  
Intervju i fagbladet Billedkunst:  
Delte meninger om GI, 07.02.2012 

Billedkunst har snakket med noen av de mest aktive stemmene i debatten: Hva synes de om 
Kunstnernettverkets forslag til ny ordning, og om Norske Billedkunstneres (NBK) arbeid 
med GI? Og hva mener de at NBK bør gjøre nå? 

Intervjuene kan leses i sin helhet på Billedkunst sine hjemmesider: www.billedkunstmag.no 
 
NBK LEDERMØTE 
Ledermøte 9.mars: 
GI saken var dagsorden for hele ledermøtet. BKFH styremedlem Vilde Salhus Røed var på 
ledermøte da styreleder og nestleder ikke hadde mulighet. Dette møtet dannet bakgrunnen til 
innspill fra NBK om GI og stipend. Innspillet ble presentert for Kulturministeren i møte 19. Mars 
2012. 
Ledermøte 18. – 21. Oktober: 
Dagsorden for ledermøtet var:  
NBK og Grunnorganisasjonenes vedtekter, stortingsmelding 23 – visuell kunst, 
Stipendbehandlingen. 
Styreleder var på ledermøte NBK som ble avholdt i Liverpool. 
 
BERGEN KOMMUNE:  
Budsjett 2013: Budsjett for 2013 viser at den vedtatte kunstplanen ikke blir fulgt og at 
bevilgningene fremdeles ligger omtrent på nivå med 2008 for det frie feltet. Det er vedtatt en 
økning av prosjektmidlene fra 780.000 kr til 930.000 kr, altså opp 150.000 kr. Dette er 
hovedsakelig et resultat av at det i 2013 skal avholdes kunsttriennale i Bergen i 2013. Bergen 
kommune forventer på grunn av dette at det vil komme inn en del ekstra søknader fra kunstnere og 
visningsarenaen som vil gjøre prosjekter samtidig (men uavhengig) med triennalen, Bergen 
Assembly.  
Litt økning på faste poster: Det er enkelte økninger for de som ligger fast inne på budsjettet. 
Økning til blant annet: Visp, Østre, BEK, Galleri 3,14, Bergen Kunsthall, Format Kunsthåndverk, 
 m.fl 
Nye på faste poster i budsjettet: BAG, Entreé, Bergen Kjøtt m.fl. 
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VISP:  
BKFH støttet Visp med 5.000 kr i 2012 til produksjon av en nettbasert veiledning for kunstneres 
selvangivelse. 
 
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.  
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. Det har i flere 
år  vært snakk om nedlegging av RSU (regionalt samarbeidsutvalg). Det skal eventuelt komme en 
avklaring på dette i løpe av våren 2013. Det foreligger ingen informasjon om dette på nåværende 
tidspunkt. 
 
KONTAKT MED STUDENTMILJØET: BKFH v/Tom Kosmo har vært til stede og holdt en  
presentasjon av BKFH på overlevelseskurs for avgangselever ved KHIB.  
 
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. 31.12.2012 var 229 mot 231 pr 31.12.2011. 
Pr. 16. Januar har fire medlemmer betalt kontingent for 2012, som utgjør 233 betalende 
medlemmer. 
 
Vi ønsker våre 14 nye medlemmer i 2012 velkommen: Sveinung Rundjord Unneland, Azar 
Alsharif, Rsmus Hungnes, Cagla Kulakac Solomon, Feng Xian Lin, Dillan Marsh, Wilhelmus  van 
den Toorn, Erika Anfinsen, Cecilia Jonsson, Janne Robberstad, Christine Hoem, Kjersti Sletteland, 
Janna Thöle-Juul og Ingeborg Annie Lindahl 
 
b) Økonomi 
Regnskapet for 2012 viser et underskudd på kr 27.583. Det var budsjettert med et underskudd på kr 
60.000. Regnskapet har vært ført av leder og er blitt kontrollert av Styret. Egenkapitalen er 117.168   
 
 
Bergen 28. Januar 2013 
                                                     
 
 
 
Arne Bakke  Randi Grov Berger  Vilde Salhus Røed     
 
 
 
 
Tom Kosmo  Julie Lillelien Porter   
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ÅRSRAPPORT 2012 FRA NOMINASJONSUTVALGET I 
BKFH 
Nominasjonsutvalget i BKFH v/ Arne Skaug Olsen, Linda Øgaard og Christian Bøen. 
 
1: Nomineringer BKFH 2012 (lokale verv) 
 
Det skulle i 2012 meldes inn forslag til representanter for lokale verv: BKFH styret (2+2 
vara), Vestlandsutstillingen (1+1 vara), HKS styret (1+1 vara), Representantskapet i HKS 
(2), Regionalt Samarbeidsutvalg (1), Innstillingskomiteen For Ustillingsstipend Kulturrådet 
(1), VISP (1+1 vara). 
 
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 31.01.12: 
 
Julie Lillelien Porter, Styret BKFH 
Rasmus Andreas Hungnes, Styret BKFH, vara 
Torgrim Wahl Sund, Styret BKFH, vara 
Arne Bakke, Styremedlem HKS 
Randi Grov Berger, Styremedlem HKS, vara 
Sveinnung Unneland, Styret B-OPEN 
Jeremy Welsh, Representantskapet i HKS 
Heidi Nikolaisen, Innstillingskomiteen for Utstillingsstipend 
Anne Marte Dyvi, Innstillingskomiteen for Utstillingsstipend, vara 
Arne Ingvaldsen, Styret HKS 
Azar Alsharif, Styret HKS, vara 
Malin Lennström Örtwall, VISP 
Karen Skog, VISP, vara 
 
2: Nomineringer BKFH 2013 (lokale verv) 
 
I 2013 skulle det meldes inn forslag til representanter for lokale verv i: BKFH styret (2+2 
vara), HKS styret (1+1 vara), Representantskapet i HKS (3+2 vara), Nominasjonsutvalget 
(3), Stipendkomité Hordaland Fylkeskommune (3+2 vara), Styret B-Open (1), Regionalt 
Samarbeidsutvalg (1+ 1 vara)Fondet for utsmykning av Bergen by (1+1 vara), 
Representantskapet for museum for musikk og visuell kunst (1). 
 
Nominasjoner til valg oversendt BKFH pr 31.01.12: 
 
Alain Ayers, HKS styret 
Maia Urstad, HKS styret, vara 
Azar Alsharif, styret BKFH 
Linda Rogn, styret BKFH 
Vilde Salhus Røed, styret BKFH 
Malin Lennström-Örtwall, styret BKFH, vara 
Maia Urstad, styret BKFH, vara 
Maya Økland, Nominasjonsutvalget 
Rita Marhaug, Nominasjonsutvalget 
Øyvind Johnsen, Nominasjonsutvalget 
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Anngjerd Rustand, Styret B-Open, vara 
Patrik Entian, Regionalt Samarbeidsutvalg 
Anne Skaansaar, Regionalt Samarbeidsutvalg, vara 
Arne Rygg, Representantskapet HKS 
Are Hauffen, Representantskapet HKS 
Karen Kiphoff, Representantskapet HKS 
Svein Møxvold, Representantskapet HKS, vara 
Turid Uldal, Representantskapet HKS, vara 
Stefan Törner, Fondet til kunstnerisk utsmykning av Bergen by 
Arne Ingvaldsen, Fondet til kunstnerisk utsmykning av Bergen by, vara 
Jannecke Heien Knudsen, Stipendkomité Hordaland Fylkeskommune 
Heidi Nikolaisen, Stipendkomité Hordaland Fylkeskommune 
Christian Bøen, Stipendkomité Hordaland Fylkeskommune 
Therese Christensen, Stipendkomité Hordaland Fylkeskommune, vara 
Grethe Unstad, Stipendkomité Hordaland Fylkeskommune, vara 
Åse Løvgren, Representantskapet for museum, musikk og visuell kunst 
Adriana Alves, Frida og Olav Rustis Legat (Urdifondet) 
 
I 2013 er det avholdt 1 møte i forbindelse med nominasjoner til verv som skal velges på 
årsmøtet i 2013. 
 
Nominasjonsutvalget i BKFH 
Bergen, 06.02.13 
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Årsrapport 2012 – fra styret ved Hordaland kunstsenter til 
organisasjonene  
Bildende Kunstners Forening Hordaland og Norske Kunsthåndverkere Vest Norge 
 
Styret bestod frem til representantskapsmøtet av: 
Hilde A. Danielsen, styreleder, NKVN (11–13) 
Rita Marhaug, nestleder, BKFH (11–13) 
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) (11-13) 
På representantskapsmøtet ble følgende styre valgt: 
Hilde A. Danielsen, styreleder (NKVN) (11-13) 
Rita Marhaug, nestleder (BKFH) (11-13)  
Martin Woll Godal (NKVN) (12-14) 
Arne Ingvaldsen (BKFH) (12-14) 
Børge Lunde (HFK) (12-15) 
Maria Lyngstad Willassen (HKS) (12-14) 
Knut Rosenlund (fritt grunnlag) (11-13) 
 
Kunstsenterets leder Anne Szefer Karlsen er styrets sekretær og fører møteprotokoll 
 
NKVN Norske Kunsthåndverkere Vest Norge  
BKFH Bildene Kunstneres Forening Hordaland  
HKS Hordaland Kunstsenter  
KIN Kunstsentrene i Norge  
KhiB tidligere Kunsthøyskolen i Bergen nå: Kunst og designhøyskolen i Bergen  
 
 
Styrets arbeid 
Styret for Hordaland kunstsenter har i 2012 avholdt fem ordinære styremøter med i alt 29 saker. 
Representantskapsmøtet ble avhold 2. mai 2012, sentrets leder, styreleder og nestleder var 
tilstedet.  
 
Stiftelsen klosteret 17 holdt sitt årsmøte den 28. mars 2012 og B-Open holdt sitt årsmøte 2. mai 
2012 på begge er kunstsentrets leder og styreleder representert. Kunstsentrene i Norge holdt sitt 
årsmøte 11 september 2012 i Karasjok, Finnmark, kunstsentrets leder og styreleder var til stedet.  
 
HKS innehar vervet som kunstnerrepresentant ved Estetisk Utvalg, Universitetet i Bergen.  
Hilde A. Danielsen, NKVN/HKS (2011-2013). Åse Løvgren, Landmark/Bergen Kunsthall, vara.  
 
Kunstfaglige saker: 
Styrets arbeid har i 2012 vært å følge vår strategi- og handlingsplan ved å videre undersøke 
Hordaland kunstsenter sine premisser for aktiv deltagelse lokalt, regionalt og internasjonalt.  

• Hordaland fylkeskommune har bevilget et treårig prosjekttilskudd for å opparbeide 
fagformidling gjennom en bokserie ved HKS. Eva Rem Hansen er ansatt i 20% 
prosjektlederstilling for tre år med redaktøransvar og Maria Lyngstad Willassen er ansatt i 
20% for et år som redaktør, Annette og Caroline Kierulf og Toril Johannessen er invitert 
som første kunstnere i prosjektet. 

• Kunstsentrene i Norge (KIN)gjør det lettere å samarbeide for økt synlighet og 
identitet/egenart for alle de 15 av landets regional kunstsentre. Anne Szefer Karlsen var 
midlertidig leder i KIN styret frem til årsmøtet i september 2012, hvor Kristin Mandt Heim 
ble nyvalgt. Karlsen fortsatte i ordinært styreverv. KIN utlyste i 2012 en ett årig 
prosjektstilling som koordinatorstilling i 80% med hovedsete i Oslo.  

• Årets første utstilling åpnet med gruppeutstillingen Back to basic kuratert av Eva Rem 
Hansen. Utstilling fikk flere gode omtaler. Tverrfaglig seminar med kunst og agroøkologi. 
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• Morten Torgersrud holdt solo-utstilling og fikk utgitt ”artist book” til utstillingen A neutral, 
felxible structure. Et seminar om Tom identifisering, av David Cunningham, Arne Skaug 
Olsen, Matt Packer og Morten Torgersrud ble avholdt.   

• MA-helgene i samarbeide med KhiB er fortsatt populære både for utstillende studenter og 
publikum. Årets MA studenter var Apichaya Wanthing, Stacy Brafield og Lona Hansen.  

• Årets sommerutstilling Rena Lucas (Brasil). Sommerutstillingen er del-støttet av Bergen 
Kommune og gjør det mulig for HKS også å holde åpnet i sommer månedene. Utstillingen 
viser økt publikumsinteresse.  

• Øyeblikkets betingelser var en gruppeutstilling av norske og utenlandske kunstnere.  
• Hordaland kunstsenter samarbeidet med NKVN, Galleri Format og Bergen Kunstmuseum 

om prosjektet Material Information (temautstillingen 2012). Bestillingsverk, med solo 
utstillingen Human Materiale og workshoper ved Carolina Caycedo. Kurator Juan A Gatian 
(mx/nl) har tidligere vært gjest hos HKS og koordinator for Material Information Petra Rahm 
er fast  produsent/koordinator i 50% stilling ved HKS. Blog http://materialinformation.no 

• HKS har gjennom året vært i dialog med Bergen Assembly og er åpne for samarbeid ved 
seminarprogram. Utstillingsrommet ønsker HKS å benytte til egen produksjon med de 
lokale og anerkjente kunstnerne Annette og Caroline Kierulf høsten 2013. Styret støttet 
strategien med å ha en egen tydelige stemme/profil som HKS under BA perioden.   

• Som endel av Utenfor programmet har HKS bidratt og deltatt på seminaret Recovering an 
art school ved Biennale Benin2012, Vest Afrika som pågikk fra 8. November 2012 – 13. 
Januar 2013. http://www.biennalebenin.org 

• Leder Anne Szefer Karlsen er invitert som med-kurator for LIAF 2013 (Lofoten International 
Art Festival) Karlsen gjør dette ved siden av sin 100% stilling ved HKS. http://liaf.no 
 

Administrative saker: 
Nye ansatte: Fra 21. mars 2012 ble Maria Lyngstad Willassen tildelt 60% stillingen som 
informasjons- og formidlingsmedarbeider.  
 
Styret har på ny sendt forslag ang åremålstid for leder ved HKS til vedtektsendring ut til 
medlemsorganisasjonene NKVN og BKFH sine respektive årsmøter. Se egen sak vedlagt. Dette vil 
først tre i kraft ved ansettelse av ny leder i 2014, men er viktig å få på plass i år 2013. Styret 
vektlegger behovet for kontinuitet og tilstrekkelig tid for leder til å utvikle et godt program med høy 
kunstnerisk kvalitet. Samt og gi mulighet til å videreutvikle gode prosjekter/handlingsplaner som 
styrker kunstsenteret for fremtiden. Endringen vil også kunne garantere en mer forutsigbar og 
attraktiv stilling for fremtidige kandidater.  
Det ligger en utfordring i å øke det faste driftsbudsjettet fra bevilgende myndighet Hordaland 
fylkeskommune, samt og få innvilget støtte også til drift fra vertskommunen Bergen. Styret i 
samarbeid med leder av HKS ønsker å styrke den økonomiske rammen slik at det kunstneriske 
programmet kan kvalitetssikres. Styret har derfor heller ikke i 2012 funnet det økonomisk tilrådelig 
å ansette ny medarbeider eller utvide stillinger knyttet til formidling og/eller kunst i offentlig rom. 
Styreleder og nestleder har bistått kunstsentrets leder, og jobbet aktivt mot fylke og kommune, 
politisk og administrativt, for å øke bevilgninger til kunstsenteret. Særlig er det påfallende at HKS 
som nevnes i all omtale av gode og viktige lokale samarbeidsparter for Bergen Kommune - kunst 
og kulturplaner, ennå ikke etter 36 år i byen mottar fast driftstøtte fra vår vertskommune. Dette 
arbeidet må prioriteres.  
Likevel vi ser at økt innstas og synligjøring av våre behov er viktig. Mot slutten av 2012 resulterte 
dette arbeidet bl.a. i en økning av vårt tilskudd fra Hordaland fylkeskommune på 217.000kr. 
Kunstsenterets virksomhet 
De nye åpningstidene er godt innarbeidet. Inngangspenger for voksne ordinært publikum ser ikke til 
å redusere antall besøkende.  
 
Master helgene med utstillinger av MA student fra KhiB har god oppslutning. Nordnes barneskole 5 
trinn er fortsatt faste gjester på elevformidlingsprogrammet.  
 
Hordaland kunstsentrets bokhandel med et bredt utvalg tidsskrifter og fagbøker knyttet til 
samtidskunstfeltet, har blitt videreført og utvidet. Den omtales som en besøksmagnet.  
 
Gjesteordningen har atelieret på HKS. Dette gir god dialog og oppfølging av våre internasjonale 
gjester. HKS og gjester inviterer som regel til Artist talks og dette bringer gjestene i kontakt med 
lokale kunstnere.  
Kunstsenteret har vært sekretær for RSU, og forøvrig bistått offentlige og private aktører med 
generell informasjon vedrørende kunst i offentlig rom. 
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Hordaland kunstsenter har en stram, men fortsatt sunn økonomi. Egenkapitalen er bevisst blitt 
redusert de siste to årene, og driftsmidlene oppleves derav noe trange. Leder er særlig flink til å 
skaffe prosjektstøtter, men den faste driftsrammen må vi i styret fremover ta aktiv del i for å øke. 
Det ble derfor avgjort av styret før jul 2011 at det var forsvarlig å godkjenne og budsjettere med et 
underskudd i Budsjettforslag for 2012. Etter siste styremøte 29 november 2012 opplyses av Leder 
at underskuddet i regnskapet likevel ser ut til å bli mindre enn budsjettert.  
Etter styrets vurdering er Hordaland kunstsenter inne i en positiv faglig utvikling med stadig økende 
publikum - både internt blant kunstnere, men og andre besøkende. Vi ser ett potensial for vekst ved 
å spisse oss enda mer som premissleverandør – bli tydeligere som kunstfagsenter og således bli 
synligere og nå bredere ut lokalt, regionalt og internasjonalt.   
 
For HKS styret:  
Rita Marhaug (BKFH), nestleder 
Hilde A. Danielsen (NKVN), styreleder  
Bergen, 15. Januar 2013  
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RAPPORT FOR VESTLANDSUTSTILLINGEN 2012	  
 
Vestlandsutstillingen ble for første gang avholdt i 1922, og avholdes årlig. Kunstnere med tilknytning 
til Vestlandet kan søke om deltagelse. Vestlandsutstillingen er en viktig visningsmulighet for regionens 
kunstnere, og har en viktig funksjon ved å vise samtidskunst av høy kvalitet i Møre og Romsdal, Sogn og 
Fjordane, Hordaland og Rogaland.  
 
Vestlandsutstillingen 2012  
29 kunstnere deltok på utstillingen med tema Bevegelse. Kurator var Annmari Skeide. 
”Mennesket blir beveget mentalt eller kroppslig, og bevegelse kan manifestere seg som tanke eller handling. 
Også naturen er gjennomsyret av bevegelser. Noen jevne og rytmiske som jordens rotasjon, flo og fjære, 
døgnets veksling mellom dag og natt. Andre kommer som plutselige utbrudd av naturkrefter i form av havets 
bølger, vindkast eller svake luftdrag. Bevegelsens antitese er ro, og man spør seg: hva setter i gang en 
bevegelse?” 
 
Turnéplanen for 2012 
Kunstmuseet Kube, Ålesund: 11.02. – 04.03. 
Kunsthuset Kabuso, Øystese: 17.03. – 08.04. 
Haugesund Kunstforening, Haugesund: 11.05. – 31.05. 
Sunnfjord Kunstlag, Førde: 09.06. – 26.06 
Vestlandsutstillingen 2013 
Årets tittel er tegnNEARFAR, og er en tegnekonkurranse om hvor en er. Kurator er Kjetil Berge. 
 
Turnéplan for 2013 
Haugesund Kunstforening, Haugesund: 8.02. - 03.03. 
Sogn og Fjordane Kunstmuseum, Førde: 09.03 - 02.04. 
Stavanger kunstforening, Stavanger: 11.04 – 01.05. 
Kunsthuset Kabuso, Øystese: 11.05. – 02.06. 
Kunstmuseet Kube, Ålesund: 08.06. – 30.06. 
 
 
Styret i Vestlandsutstillingen 2012 – 2013 
Styreleder: Maria Hjelmeland (BKFS) 
Nestleder: Joakim Lund (Haugesund Billedgalleri)  
Arbeidsutvalget: Heidi Ann Jaeger (Kunsthuset Kabuso), Liv Dyste Sønderland (BKMR) og Gunhild Moe 
(BKFR) 
Rasmus Andreas Hungnes (BKFH) 
Tove Lande (Kunstmuseet Kube) 
Mona Orstad Hansen (Stavanger Kunstforening) 
Atle Atterås (Sunnfjord Kunstlag) 
 
Det ble avholdt årsmøte i Vestlandsutstillingen 11.juni 2012, hvor styret konstituerte seg som over. 
Undertegnede representerte BKFH på møtet, da Rasmus Andreas Hungnes ikke hadde mulighet til å delta. 
 
  
Vilde Salhus Røed 
Bergen, 8.januar 2013 
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Årsberetning	  2012	  
Frida	  og	  Olaf	  Rustis	  legat	  
	  
Det	  ble	  ikke	  avholdt	  styremøte	  i	  2012,	  da	  det	  ikke	  var	  innkommet	  noen	  søknad	  eller	  andre	  
saker	  til	  behandling.	  Regnskap	  og	  årsberetning	  for	  2011	  ble	  godkjent	  og	  signert	  digitalt.	  
	  
	  
Bergen	  9.	  januar	  2013	  
	  
Vilde	  Salhus	  Røed	  og	  Anngjerd	  Rustand	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13 1
3
 

Årsrapport fra RSU Hordaland 2012 
 
 
Medlemmer RSU NK Maria Udd 

BAF Teresa  Fersum 

BKFH Torunn Skjelland til 1.5.12, Anne Skaansar  

 

 

HKS v/Anne Szefer Karlsen har innkalt til møte, forberedt og referert saker i perioden.  

RSU har behandlet 2 saker.  

Det har vært avholdt et møte, 8.5.12, sak 1 ble behandlet pr. e-post i april 2012. 

 

1. Jørgen Blizner ble godkjent som fortsatt konsulent for kunstprosjektene i 

forbindelse med utbygging av Bybanen i Bergen, trinn 2. Ved neste byggetrinn skal 

det utpekes ny konsulent. 

 

2. Are Hauffen ble godkjent som konsulent for Kunst i offentlig rom-prosjekt på 

Årstad videregående skole. 

Totalbudsjettet er på 1 040 000 kroner. 

 

Bergen 17.1.13 

Anne Skaansar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 1
4
 

ÅRSRAPPORT FRA HORDALAND FYLKESKOMMUNES STIPENDKOMITE 
2012 
 
Komiteen møttes søndag 3.juni på HKS for å vurdere søknader. Det var 45 
søkere. To kunstnere ble innstilt: 1 Kristin Tårnesvik, og 2 Dillan Marsh. 
 Komiteen satt og vurderte søknadene fra ca 12.30 til 21.30. 
 
En del bildemateriale var lagret på minnepinne. Dessverre var enkelte av 
vedleggene ikke mulig å åpne. Rapporterte tilbake om dette.  
 
I år som i fjor har komiteen sendt forslag til endringer i retningslinjene for å lette 
arbeidsmengden, så som maks antall vedlegg i gitt format, og maks skriftlig 
mengde.  
 
Alternativt må honoraret til komitemedlemmene økes slik at det samsvarer med 
arbeidsmengden.  
 
 
Mvh Sabine Popp, Adriana Alves og Nina Grieg 
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Bergen kommunes fond til kunstnerisk utsmykking av byen.   
Årsrapport 2012 
møter og ett seminar her i 2012.   
Det ble utbetalt styrehonorar til fondsmedlemmene med kr. 90.000 (?) inkl. 
arbeidsgiveravgift. 
 
Fondet til kunstnerisk utsmykking (Fondet) har i 2012 hatt følgende styremedlemmer: 
Bodil Friele, politisk oppnevnt (H) - leder  
Stig Morten Frøiland, 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 (50 % stilling) 
Elisabeth Vaule har ansvaret for kunstregistreringsarbeidet, og vedlikehold av utendørs 
kunst i samarbeid med Grønn etat. Dette utgjør en ca 35 % stilling. 
Styret for Fondet til kunstnerisk utsmykking har hatt 6 møter og en befaring i 2012, med 34 
saker til behandling. Møtene er blitt holdt på biblioteket i Lysverket ved Bergen 
Kunstmuseum. På det første møtet i 2012 ble styrets leder Knut Opheim og nestleder Kari 
Nygard takket for innsatsen for Fondet gjennom hhv 8 og 10 år. Halfdan Wiberg ble takket 
for sin innsats gjennom nærmere 12 år da han hadde sitt siste møte i Fondet 11. desember. 
 
Kunstnerisk utsmykking av kommunale bygg og anlegg  
Bystyret bevilget kr. 1 mill. til kunstnerisk utsmykking for 2012 til fondsstyrets 
forvaltning. Kr. 200.000 var overført fra 2011. Som en prøveordning var det sendt ut 
søknadsskjema til Bergen kommunale bygg (BKB), Etat for utbygging, med søknadsfrist 1. 
mai. Til denne kom det inn tre søknader. I tillegg var tre søknader var kommet i forkant. 
Av disse var en til et temporært kunstprosjekt. Fondets investeringsmidler kan kun 
anvendes til permanente kunstprosjekter som eies av Bergen kommune. Det kom ingen 
søknader fra BKB til den andre fristen i 2012 som var 1. november. 
 
Følgende søknader ble innvilget i 2012: 
• Kr. 250.000 ble bevilget til Bergen Bolig og Byfornying KF til et utendørs 

kunstprosjekt ved Sambrukshuset i Joachim Lampes vei på Landås. Prosjektet er 
ikke påbegynt, og det er nettopp opplyst fra BBB at det ikke blir noe av pga 
manglende finansiering. Det er ikke overført  noe fra Fondets midler til dette 
prosjektet.  

• Kr. 600.000 ble bevilget til kunstprosjekt ved Ulsmåg skole som er en ny stor 
barneskole. Som kunstnerisk konsulent ble Randi Grov Berger tilsatt etter søknad i 
samarbeid med Hordaland Kunstsenter.  Kunstutvalget har hatt tre møter i 2012, og 
kr. 100.000 +  inntil kr 105.000 til kunstnerisk konsulent ble innvilget fra KORO. 

•  

• KR. 150.000 ble bevilget til en stor og omfattende utsmykning av Kjell Nupen i 
Olsvik kirke.  . 
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Avsluttede prosjekter: 
 

• Kunstprogram for Bybanen i regi av Fondet ble avsluttet i 2012.  I  løpet av våren 
ble det arbeidet intenst med fullføringen av kunstverket 60°N, 05°E av den tyske 
kunstneren Thorsten Goldberg  i strandsonen ved Gamle Nygårdsbro. Åpningen av 
kunstverket ble flere måneder forsinket pga problemer med byggetillatelsen, da det 
viste seg at Statsbygg eide en liten del av tomten der kunstverket er plassert. 
Totalkostnad for kunstverket ble kr 3,4 mill., noe høyere enn beregnet pga av 
forsinkelsene som oppstod.. De private sponsorene BKK og DnB NOR som bidro 
med kr. 1 mill. hver, var godt representert på den høytidelige åpningen som fant 
sted 15. juni. Kulturbyråd Gunnar Bakke åpnet kunstverket og det ble fremført 
musikk ved, og på kunstverket av tre unge musikere.  

Fondets sekretær fortsetter å delta i kunstutvalget for Bybanens 2 byggetrinn i regi 
av Hordaland fylkeskommune. 

• Kunstprosjekt i forbindelse med ombygging/utbygging av Ny Krohnborg skole ble 
ferdigstilt i slutten av 2012. Området er bygget ut med idrettshall og kulturhus i 
tillegg til at skolen har fått nye og ombygde arealer. To kunstnere var valgt ut til å 
utføre hver sin utsmykning på Ny Krohnborg. Turid Uldahl har laget en svevende 
lysskulptur i hovedinngangen og et veggobjekt i samarbeid med elevene, og Tine 
Åmodt har malt illuderte skygger på betongvegg i trappeoppgangen. Kunstverkene 
skal åpnes samtidig med den offisielle åpningen av bygget når hele anlegget er 
ferdig i løpet av 2013. 

Pågående prosjekter: 
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. Fire kunstnere er så langt valgt ut til å oppføre ulike kunstverk i den 
store bygningen. Kunstnereiske konsulenter er Sissel Lillebostsd og Arne Rygh. 
 
Til Hellen skole som i 2011 fikk bevilget kr. 600.000 til kunst ifb. med utbygging, ble det i 
2012 bestemt at Kyrre Bjørkås og Rune Andreassen skal utføre et felles kunstprosjekt i en 
sentral trappeoppgang i det nye bygget. Kunstnerisk konsulent er Odd Fredrik Heiberg. 
Prosjektet skal være ferdigstilt i begynnelsen av 2014. 
 
 
 Vedlikehold og konservering av utendørs kommunal kunst:  
”Vedlikeholdsgruppen” bestående av representanter fra Grønn etat og Seksjon for kunst og 
kultur/Fondet har hatt ett møte i 2012. Fremdrift og prioritering av utendørs 
skulpturvedlikehold og konservering er mer tidkrevende og komplisert enn tidligere etterat 
fagkonsulentstillingen for skulptur ble avviklet. Ordningen som ble igangsatt der det skulle 
søkes hjelp til faglig kompetanse på voksing og eventuelle reparasjoner fra konservator ved 
BKM, har ikke fungert etter intensjonen da det ikke har vært tid fra konservators side til å 
prioritere oppgavene. 
 
Totempælen, som ble flyttet innendørs i 2010 for sakte opptørking og reparert av 
byggvedlikehold, er nå igjen på plass i Nordnesparken. Edvard Grieg har igjen fått ny 
stokk. Grønn etat har tatt kostnadene. 



 17 1
7
 

Renhold og fjerning av tagging som har oppstått i løpet av året er foretatt av 
Byggvedlikehold. Det har vært rettet søkelys på vedlikehold av skulpturer både politisk 
som spørsmål til Byråd for kultur, kirke, idrett og næring og gjennom reportasjer i Bergens 
Tidende. Her er vedlikehold av 60° N 05°E ved Gamle Nygårdsbro, Regnhytten ved Store 
Lungegårdsvann, Bergen ved enden av Nygårdsparken og forholdene rundt Natt ved 
Bjørndalspollen ved Vestkanten blitt belyst. 
 
Mathopen skole handlet raskt da de oppdaget skader på utendørs utsmykking. Kunstnerne 
påtok seg jobben. Reparasjonene ble utført på vårparten og utgiftene delt mellom skolen og 
Seksjon for kunst og kultur/Fondet. På Midttun skole har skulpturen Helt propell fått ny 
maling. Her har det vært et samarbeid mellom skole (vaktmester)og kunstnerne. 
 
Registreringsarbeidet av utendørs skulpturer er nå fullført og det er gjort en gjennomgang 
med Grønn etat om eierforhold og vedlikeholdsansvar. Det er og gjort en gjennomgang 
med Universitetet i Bergen. Ved registrering av utendørs skulpturer er ikke enkle 
minneplater eller plaketter registrert. Det dreier seg her kun om skulpturer og relieffer. 
 
Det ble avholdt befaring med representanter fra utbygger Erstad & Lekven Utbygging AS, 
Grønn Etat og Seksjon for kunst og kultur (kunstner Finn Erik Modahl var ikke til stede) 
om tilbakeføring til standard før graving over plenen som er en del av skulpturen Sol. 
Utbygger erkjente og beklaget at det hadde tatt for lang tid men hadde da gjort de 
nødvendige tiltak. Plenen var overgrodd av kraftige løvetanntuer og det må sprøytes og 
såes på nytt. Dette blir et prosjekt i 2013. Et fond på 100 000 kr. gitt av Bergen 
Tomteselskap, skal sikre vedlikehold i 10 år framover. Råstølen Velforening skal disponere 
fondet og gi en årlig rapport til Seksjon for kunst og kultur i Bergen kommune. Det er 
oppfordret om at dette fondet aktiveres snarest. 
 
Skulpturkonservator Helena Strandberg jobbet i høst en uke sammen med assistent i 
Bergen. Det ble gjort en overflaterengjøring av Christiestøtten på Muséplass. Analyser av 
prøvene vil vise hva som må gjøres i 2013. Det er et ønske om å få denne statuen 
konservert til 2014. Det ble samtidig foretatt rengjøring og voksing av Amalie Skram. Det 
viste seg at denne «ansiktsløftingen» og «spa» ble fullført på hennes fødselsdag og bivånet 
av hennes beundrere. Strandberg undersøkte videre Rød vind i Byparken og vil 
inneværende år komme med forslag om hvordan den kan repareres. 
 
Kunstregistrering - konservering 
Til sammen er det nå registrert nærmere 3000 kunstverk på registreringssystemet Primus. 
Hele registreringssystemet Primus er nå overført til Kultur-ITs database. Dette har gitt en 
bedret sikkerhet for systemet og vil gjøre det enklere i fremtiden å gjøre det tilgjengelig for 
alle. Vedlikeholdsarbeidet fortsetter samtidig med registreringsarbeid. Dette gjelder og 
utsmykninger der vedlikehold er påkrevd, eventuell mangelfull skilting og omplassering. 
På Fantoftåsen sykehjem ble utsmykking med keramiske objekter tatt ned på grunn av 
ombygging. Ved å kontakte kunstner har disse fått ny plassering til glede for alle på 
sykehjemmet. 
 
I år har ca. 30 kunstverk fått ny plassering. Det store antallet skyldes Nye Fyllingsdalen 
Sykehjem der det er rundt 20 stuer foruten fellesareal som skal ha utsmykking og bli 
beboelig. Midlene som var avsatt til formålet sto ikke i noe henseende i forhold til arealet. 
Her har mange eldre malerier fra kommunens samling beriket miljøet og gjort stuene 
trivelige.  
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Arbeidet med konservering og rengjøring av malerier forsetter i det tempo «vår» 
malerikonservator har kapasitet. Det er mange eldre verk som trenger vedlikehold. I 2012 
har 4 malerier blitt konservert. 3 av disse ble funnet på forskjellige sykehjem.  
Arbeidet med overføring av data fra Primus til kommunens eget FDV-system og BK-bilde 
har foregått gjennom hele året. Denne prosessen foregår fortsatt og det skal i løpe av 2013 
bli mulig å sende ut automatiske oppdateringer over kunst i alle etater i Bergen kommune 
via FDV-systemet. Fotografier av all kunsten blir nå overført til BK-bilde og vil bli brukt 
sammen med Primus.      
 
Andre saker til behandling: 
Fondets styre har i 2012 hatt flere saker til behandling der det skal gis en kunstfaglig 
vurdering om plassering av skulpturer og andre kunstverk i offentlige rom i Bergen 
kommune. 
Spørsmål om plassering og utforming av et monument over motstandsmannen Audun 
Kayser på Storetveitmarkene ble en omfattende sak. Fondets styre fikk saken til behandling 
i 2011, og skulle gi en uttalelse om en modell av skulpturen utført av kunstneren Arne 
Mæland. Skulpturen ble justert noe etter Fondets anbefaling før den ble avduket i 8. mai. 
Fondets styre mente at det burde vært tatt mer hensyn til Bergen kommunes nye 
retningslinjer for mottak av større kunstgaver i denne saken.    
 
En annen sak som førte til en lang avisdebatt i BT var «Skateren» av Arne Mæland, en 
skulptur som Byrådet vedtok 19. januar skulle plasseres i Krohnstadparken, mot Fondets 
anbefaling. Fondets styreleder hadde en kronikk i BT 19. mars der Fondets virksomhet og 
rolle som rådgivende organ ble utdypet. Den engasjerte avisdebatten strakte seg over et par 
måneder, og de fleste innleggene tok til orde for viktigheten av faglig kompetanse ved 
plassering av kunstverk i offentlige rom.  
 
I mai hadde Fondet sitt møte på Galleri SE ifb med en uforpliktende befaring av Bård 
Breiviks to utstilte søyler utenfor Galleriet. Styret understreket viktigheten av at nye søyler 
på Torvallmenning må ses i sammenheng med at det må oppføres et nytt glasstak når 
søylene skal skiftes ut. 
 
På Fondets første møte etter sommerferien presenterte billedhugger Erika Anfinsen skisser 
av en skulptur i rustfri stål hun ønsker å oppføre på kaikanten ved den nye mathallen på 
Torget. Kunstverket forestiller to stiliserte fisker ved siden av hverandre på en sokkel. 
Skulpturen vil være 5 m lang, 2 m høy (pluss sokkel på 0,50 m) og ca 5 cm tykk.  
Saken hadde vært til vurdering hos Grønn etat som ikke anbefalte å plassere en slik 
skulptur på det angjeldende sted.  Bergen og omland havnevesen ville heller ikke anbefale 
oppføring av skulpturen på kaikanten, da den vil bli til hinder for båttrafikk og når det 
arrangeres torgdager o.l. Fondets styre mente at skulpturen vil bli en dominerende faktor i 
form av sin størrelse og utforming i dette området. Rundt den nye mathallen er det høy 
aktivitet og mange visuelle og støyende elementer. Videre mente de at hvis det skal 
oppføres et nytt kunstverk her, bør flere kunstnere få mulighet til å presentere skisser over 
hva som kan være egnet for plassering av kunst i det aktuelle området, i tråd med Bergen 
kommunes regler for utendørs kunst i offentlige rom.  
 
På Fondets siste møte i 2012 behandlet styret en søknad fra Bergen kunsthall om 
oppføring av skulpturen «Familietreet/Ringspelet/Hjerne spegler linje» av Per Inge Bjørlo. 
Kunstverket som er utført i stål i et abstrahert formspråk, er tenkt oppført utenfor EGD 
Holding AS sin kontorbygning på Sydnesplass 1, og vil være en gave fra firmaet til Bergen 
kommune. Kunstverket var ferdig utført da søknaden ble sendt. Fondets styre anbefalte at 
skulpturen kunne oppføres. Grønn etat hadde sendt et notat der det fremkommer at de er 
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imot at skulpturen skal oppføres på dette stedet, da de mener den ikke «gir noe løft» til den 
nye  Johanneskirketrappen, og at den kan utgjøre en fare for barn. Grønn etat tar den videre 
håndteringen av saken. 
 
Diverse 
Grete Riis og Elisabeth Vaule er lokalisert i Bergen Kunstmuseum. Seksjon for kunst og 
kultur står som arbeidsgiver og leier to kontorer i østfløyen i 4. etg, i 
Lysverksbygningen.Grete Riis er Bergen kommunes representant i Estetisk utvalg ved 
UiB. Hun deltok på tre møter og et seminar i 2012.  
Det er utbetalt honorar til styremedlemmene i 2012 på til sammen 83.820. 
Bergen 15. januar 2013 
 
Styret i Bergen kommunes fond til kunstnerisk utsmykking av byen 
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Rapport for verv på vegne av BKFH i styret atelierfelleskapet CS55 2012. 
 
Tom S. Kosmo 
 
I løpet av året har jeg deltatt på 2 av 3 styremøter ved CS55: 27. April og 4 desember. Jeg 
var forhindret fra å delta på årsmøtet. De andre styremedlemmene er i skrivende stund: 
Anne Lise Karlsen fra CS55, Lars Ove Toft for BEK og styreleder Karen Kipphoff fra 
CS55.  
 
De viktigste sakene og avgjørelsene 2012: 
 

-‐ Årsmøte ble avholdt 12. Mars med 19 andelshavere til stede (jeg kunne ikke delta). 
Møtet og dagsorden godkjent. Ingen kommentarer til årsrapport 2011. Regnskap 
2011 og budsjettforslag 2012 godkjent. Handlingsplan 2012 godkjent med 
justeringer: BEK administrerer gjesteatelier for en 3 års periode fra 11. Mars. 
Tilføying under tiltak om å endre retningslinjer og kontrakt for eksterne leietakere 
av fellesverksted. Tilføying under tiltak om tilrettelegning for bruk av 
prosjektrommet som visningsrom.  

 
Vedtektsendringer: Årsmøtet skal bestå både av andelshavere og leietakere. 
Vedtektene som berører styrets sammensetning skal også omfatte at styreleder må 
velges blant andelshavere eller leietakere som deler atelier med 3-årig 
kontrakt.Styret forplikter seg til å jobbe med revidering av vedtektene for husstyre 
og plikter for leietakerne. 
 
Karen Kipphoff velges enstemmig som ny styreleder, og tar over etter Bjørg 
Taranger. 
 

-‐ Styremøte avholdt 27. April: Styret konstituerer seg. Gjennomføring av B-open. 
Tildeling av ledig atelier i 8. Etg. Handlingsplan omfatter møte med Evelyn Holm 
om utvikling av seminar, utstillinger og lignende frem mot Bergen Assembly. Det 
bevilges 3000 kr. Til oppussing av gang/tekjøkken i 2.etg. 

 
-‐ Styremøte avholdt 4. Desember: Atelier for nyutdannede utlyses fra 1 juli. 

Oppdatering av vedtektene for husstyre, oppgave som etasjeansvarlig skal gå på 
omgang mellom andelshavere i de forskjellige etasjene og styreleder skal innkalle 
til møte to ganger i året. Gjennomgang av brannsikkerhet etterlyses. 

 
Tom S. Kosmo    
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Representantskapet for Kunstmuseene i Bergen 
 
 
Møte 18. oktober kl. 14.00 i biblioteket, Lysverket 
 
 
Til stede Ordfører Oddmund Søilen, Egil O. Laastad, Rolf L. Johansen, Asbjørn Myksvoll, 

Tove Kayser, Anne Asserson, Bjørn Laastad, Stein Bjørlykke, Vibeke Harild, Paula 
Crabtree, Janicke Faye  

 
Meldt forfall Siri Lexau, Hilde Bjørkum, Åsta Otteren Ellingsen, Line Hvoslef, Lisbeth Lunde 

Axelsen, Ragna Hansen Nord 
 
Fra styret møtte ansattes representant Trond Indahl 
Fra administrasjonen møtte direktør Erlend Høyersten, administrasjonssjef Turid Hagelsteen  
Fra Bergen kommune møtte byråd for kultur, Gunnar Bakke 
 
Oddmund Søilen ledet møtet. Innkalling og utsendt dagsorden ble godkjent. 
 
Dagsorden: 
 

1) Byråd for kultur Gunnar Bakke orienterer om kommunens planer for og samarbeid 
med Kunstmuseene i Bergen  

•  
• Gunnar Bakke takket for invitasjonen. Kommunens bevilgning til museet er 48 mill.kr. Stat 

og fylke har for lav andel av totalfinansieringen, mente han. Her må det offentlige løfte 
sammen.  Han pekte på at museet er løftet de siste 15 år. Museet er rigget for fremtiden; ny 
direktør, friske tanker. Han fremhevet pianokonkurransen på Troldhaugen og samarbeidet 
med BFO. Ga museet honnør for å gjøre nye grep i utstillingene, og fremhevet satsingen på 
barn og unge. 

•  
• Kommunens kunstpolitikk: Bakke gjennomgikk ABM-planen, en 10 årsplan som er i 

prosess frem mot vedtak i bystyret. Planen har høye ambisjoner. Den legger vekt på 
sentrale oppgaver, ikke nye. For museet nevnte han spesielt Kinasamlingen med stilling og 
drift, på bakgrunn av Kinas økende betydning og posisjon i verden. Han nevnte også nye 
magasiner, formidling, skoleprogram, designsamling i Permanenten, pianokonkurransen, 
utvikling av faglige kjerneverdier, sikkerhet. 

•  
• Bygninger: kommunen er imponert over hva museet har fått til med Troldsalen og Rasmus 

Meyers samlinger. Nybygget på Troldhaugen ligger i budsjettet for 2016, 20 mill.kr. netto, 
mot at museet sikrer ytterligere 20 mill.kr. fra andre.  

• Vil ha en dialog om Permanenten og Lysverket.  
•  
• Konklusjon: Kommunen er en begeistret partner for museet; er stolt av oss, gir honnør for 

nye grep i virksomheten. 
•  
• Spørsmål fra salen: 
•  
• Rolf L. Johansen etterlyste den formelle godkjenning av driftsavtalen mellom museet og 

Bergen kommune. Byråden lovet å sjekke opp så avtalen kan komme på plass. 
•  
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• Erlend Høyersten pekte på huseiers manglende vedlikehold av bygningsmassen, spesielt 
Permanenten og Lysverket. Nå trengs et kraftig løft før samlingene tar skade. Staten gir 
ingenting, men viser til Bergen kommune som byggeier. 

• Byråden svarte at her må man tenke nye opplegg og strategier, tenke større 
finansieringspakker. Kommunen må ha hjelp av stat og fylke. Kunsten er et nasjonalt 
ansvar. Det må lages en samlet teknisk tilstandsvurdering.  

•  
• Anne Asserson minnet om at også Siljustøl trenger vedlikehold. 
•  
• Oddmund Søilen takket Gunnar Bakke for besøket. 
•  

 
2) Referat fra forrige møte, 27. april 2011 
•  
• Det var kommet inn en merknad fra Bjørn Laastad til sak 3: Administrasjonen bes gjøre en 

gjennomgang av de ulike institusjonenes forsikringsordninger med sikte på samordning og 
potensielt lavere kostnader. Med dette tillegget ble referatet godkjent.  

 
3) Valg av styremedlem med vara til museets styre. 
• Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av styremedlem Åsta Otteren Ellingsen og vara 

Vibeke Harild 
•  
• Det var ingen andre forslag og styremedlem Åsta Otteren Ellingsen og vara Vibeke Harild 

ble gjenvalgt med akklamasjon. 

 
4) Direktøren orienterer om program og planer 
•  
• Museet bruker mye tid på utviklingsarbeid. 10 års strategiplan er godkjent i styret og kan 

leses på www.kunstmuseene.no. I sentrum utarbeider avdelingene 5 års handlingsplaner. 
Nytt navn på museet er også vedtatt i styret, foreløpig konfidensielt.  

• Troldsalen er rehabilitert for private midler, Rasmus Meyers samlinger er under 
rehabilitering for å sikre kunstverkene, også for private midler. Neste poster er 
Permanenten, Lysverket, ny båt til Lysøen, starte planarbeid for revitalisering av Siljustøl, 
planarbeid for Troldhaugen. 

• I planen for Sentrum reduseres det årlige antall utstillinger, utstillingene står lenger og 
vitaliseres på ulike måter, og vi kan bruke ressursene på andre måter.  

•  
• Oddmund Søilen viste til Gunnar Bakkes svar på spørsmålet om bygningsvedlikehold; at 

det først må lages en samlet teknisk vurdering.  
• Høyersten opplyste at dette arbeidet er i gang.  
•  
• Stein Bjørlykke rådet direktøren til å spille HMS-kortet i vedlikeholdssøknadene; det raser 

fra taket, osv. Folk kan bli skadet.  
•  
• Vibeke Harild etterlyste årsrapport og budsjett. For øvrig overbrakte hun honnør til 

direktøren fra kunstnerorganisasjonene.  
•  
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• På spørsmål fra Asbjørn Myksvoll om Os kommune har noe ansvar for Museet Lysøen, 
opplyste Egil Laastad at Lysøen i 
alle år har klart seg selv. Bjørn 
Laastad svarte at kommunen ikke har noe formelt ansvar, men er velvillig, uten at det får 
økonomisk uttelling.  

•  
•  

 
5) Eventuelt 
•  

a. Tove Kayser overbragte hilsener og ros fra lærere som benytter seg av museets 
formidlingstilbud til skolene.  

•  
b. Bjørn Laastad minnet om at Museet Lysøen har sterkt behov for ny passasjerbåt. Den 

vi nå har er over 50 år gammel og kom så vidt gjennom sertifiseringen i år. 
Lysøenutvalget har sendt en henvendelse til styret om finansiering av forprosjekt. Det 
betyr mye å få en god prosess for ny båt.  

 
•  
6) Besøk i utstillingen Real Life Stories i Tårnsalen og Stenersen. 
•  
• Erlend Høyersten viste om i utstillingen. 
•  
•  

 
 
 
Referat, Turid Hagelsteen, 19/10-1 
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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 et felles årsmøte/styremøte 28. mars 2012,  hvor Aud Søilen, Siri Brekke, 
Randi Grov Berger, Anne Szefer Karlsen, Linda Strømsnes, Kyrre Sørensen, Rasmus 
Rasmussen og Elisabeth Vannebo og møteleder Jon Simonnæs deltok. Her ble forslag til 
prioriteringer vedtatt.  

Nye styremedlemmer Elisabeth Vannebo fra Bergen Kommune og Kyrre Sørensen fra 
Hordaland Fylkeskommune ble ønsket velkommen. I tillegg Rasmus Rasmussen som vara for 
Kyrre Sørensen. Styret ga Linda Strømsnes i Chimera Regnskap Bergen, fullmakt til å disponere 
Stiftelsen Klosteret 17 sine kontoer. Kyrre Sørensen ble valgt som ny styreleder.  

Det nye styret ble etter flere runder med underskrifter og innsendinger godkjent 
av Brønnøysundregisteret.  

Budsjett og revisjonsberetning skulle tas opp på neste ordinære styremøte, men det ble ingen 
flere møter i 2012.  

I 2011 fikk Stiftelsen 17 ved tidligere styreleder Jon Simonnæs forbedret økonomisk 
driftssituasjon gjennom støtte fra Hordaland fylkeskommune (HFK). Målet er å fullføre 
rehabilitering, samt sørge for å bedre fremtidige muligheter til å utvikle og vedlikeholde bygget.  

Utførte tiltak av Stiftelsen til nå er reparasjon og oppussing av takvindu ,vinduskarmer sydvegg 2. 
etasje, atelier 2 etasje, inngangsparti, varmepumpe i utstillingslokalet og i løpet av 2012 er det 
malt i inngangsparti og kommet nye lysskinner til bokhandleren.  

Prioriterte tiltak som videreføres fra 2011 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.  

Revisor for stiftelsen er Fakta revisjon AS.  

Randi Grov Berger  
Nestleder BKFH  
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BKFH  -  Org. nr. 986 888 411 
 Resultatregnskap 2012 og Budsjett 2013 

  
Regnskap Regnskap Budsjett 2013 

Driftsinntekter Note 2011 2012  

3110 Kontingenter 1 123 600 122 250 122 250 
3620 Prosjektstøtte   65 000 0 10 000 
3640 NBK prosjektstøtte    10 000 0 0 
3650 NBK Fagpolitiske midler   31 380 31 380 31 380 
3660 Fylkeskasseraren 2 3 200 4 200 4 200 
Andre Inntekter  0 396 0 
Sum driftsinntekter:   233 180 158 226 167 830 
       
Driftskostnader      

Lønn og honorarer      
6611 Styrehonorarer ledere   74 685 69 310 79 200 
6612 Andre styrehonorarer   9 600 8 400 12 000 
6613 Andre honorarer   19 602 10 450 15 000 
5410 Arbeidsgiveravgift   13 494 8 651 13 000 
Sum lønn og honorarer   117 381 96 811 119 200 

Kontorhold m.m.       
5960 Gaver og blomster   560 1 100  
6760 Møteutgifter   576 2 433  
6800 Kontorrekvisita, kopiering    4 729 486  
6850 Porto   1 906 0  
6900 Telefon og websider   500 2 986  
6940 Regnskapsførsel      
6950 Andre utgifter    396  
7100 Reiseutgifter      
Sum kontorhold m.m.   8 271 7 401 10 000 

Prosjekter og investeringer       
7500 Faglig forum + fagpolitiske satsninger 48 806 43 922 25 000 
7502 B-open   5 000 0 5 000 
7503 Faglitteratur, tidsskrifter, m.m. 1 390 1 470 2 000 
7504 Medlemsfest    3 213 3 251 5 000 
7506 Prolfilering 3  31 563 0 
7505 VISP   3 000 5 000 5 000 
Sum prosjekter og investeringer   61 409 85 206 42 000 

Sum driftskostnader:   187 061 189 418 171 200 
Driftsresultat:   46 119 -31 192 -3 370 
       
Finansinntekter og kostnader    
8070 Renteinntekter   2 775 3 806 1 500 
7771 Øreavrunding ut   0 0  
7770 Bankgebyrer   547 197 400 
Sum finansinntekter og kostnader   2 228 3 609 1 100 

Årsoverskudd/Underskudd   48 347 -27 583 -2 270 
          
 1: Noen medlemmer har betalt først i januar 2013, så dette er ikke med i regnskapet for 
2012. 
2: Økning fra HFK, antas å vedvare 
3: Nye websider BKFH 
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BKFH  
Balanse 31.12.2012 

  
    
    
Eiendeler         
Bank 1     116 772     
Kasse     396     
Fordringer         
Ikke fakturert fordring        
Sum eiendeler:     117 168   
          
Egenkapital og gjeld         
Egenkapital     105 568  
Skyldig forskuddstrekk     4 320  
Skyldig arbeidsgiveravgift     2030  
Kortsiktig gjeld     5 250  
Sum egenkapital og gjeld     117 168  
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SAK 4 a:  
Forslag til handlingsplan for 2012 fra styret i BKFH 
 
 
1. Arbeide for en videre utvikling av kunst og kunstnerpolitikk i Hordaland Fylkeskommune.  
 
2. Fortsette arbeidet for at Bergen Kommune følger opp den vedtatte kunstplanen for 2008 og følge 
opp våre forslag til oppdatering av den (levert høsten 2012).  
 
3. Forfølge løpende saker som ligger inn under foreningens formål. 
 
 
 
SAK 4 c:  
Valg av representanter til NBK Landsmøte 
 
Forslag: Årsmøtet BKFH gir styret i BKFH fullmakt til å velge representanter til NBK 
Landsmøte i 2013. 
 
 
 
SAK 4 d:  
Forslag til vedtektsendringer BKFH 
 
Det siste året har det vært gjennomført et omfattende arbeid med å utarbeide et nytt forslag 
til nye vedtekter for NBK og alle grunnorganisasjonene.  
 
NBK og grunnorganisasjonenes vedtekter har gjennom flere år gjennomgått flere store og 
små vedtektsendringer. Det har nå vært på tide å se alle vedtekter samlet, blant annet for å 
tilpasse de bedre for hverandre med et felles utgangspunkt og få en felles struktur. Alle 
grunnorganisasjonenes vedtekter ble innhentet, og det ble nedsatt en egen arbeidsgruppe 
som arbeidet med det innsendte materialet. Det ble utarbeidet et forslag som dannet 
grunnlag for videre diskusjon i grunnorganisasjonene og på NBK ledermøte. Basert på 
resultatet fra diskusjonene som ble gjort på ledermøtet i oktober 2012 kom det et siste 
forslag som ble sendt ut til grunnorganisasjonene. Målet er at alle grunnorganisasjonene 
skal få på plass sine endingsforslag til sine årsmøter i 2013, slik at de kan vedtas endelig på 
NBK landsmøte i mai 2013. 
 
Styret i BKFH har diskutert vedtektene i flere styremøter. Styreleder i BKFH har først tatt 
utgangspunkt i forslaget utsendt fra NBK og tilpasset dette i forhold til BKFH. En egen 
arbeidsgruppe bestående av Arne Bakke, Randi grov Berger og Vilde Salhus Røed har 
arbeidet videre med dette forslaget frem mot det endelige endringsforslaget som her 
foreligger. Det er hovedsaklig struktur og ordlyd som er endret i de nye vedtektene, og vi 
anser at innholdet fra de gamle vedtektene er ivaretatt Den største endringen i de nye 
vedtektene er at det opprettes et Kunstnerisk råd for BKFH. Det er ellers ingen store 
realitetsendringer i endringsforslaget.  
 
 
Vedtekter for BKFH foreslås å endres i sin helhet til følgende: 
(Gjeldende vedtekter for BKFH er vedlagt side XXXXXX i dette dokumentet) 
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§ 1: NAVN OG ORGANISASJON 
a) Bildende kunstneres forening Hordaland (BKFH)  er en fagorganisasjon for profesjonelle 
billedkunstnere i Hordaland.  
b) BKFH er en av Norske Billedkunstneres distriktsorganisasjoner, og er forpliktet av vedtekter og 
landsmøtevedtak i Norske Billedkunstnere.  
c) BKFH er organisert som en forening uten selvstendig økonomisk formål.  
 
§ 2: FORMÅL 
BKFH skal ivareta billedkunstnernes faglige, økonomiske, ideelle og sosiale interesser i Hordaland 
 
§ 3: MEDLEMSKAP 
a) Skriftlig søknad om medlemskap stilles til BKFHs Styre.   
Medlemskap oppnås av profesjonelle billedkunstnere bosatt i Hordaland, og som oppfyller 
opptaksvilkår for distriktsorganisasjonene vedtatt på NBKs Landsmøte. 
Medlemskap i BKFH medfører automatisk medlemskap i NBK. 
b) Medlemmer plikter å svare kontingent til både BKFH og NBK. Kontingentene innbetales til 
NBK. Kontingenten til BKFH fastsettes av Årsmøtet.   
Medlemmer som ikke har betalt kontingentene innen årets utgang, og som har mottatt skriftlig 
påkrav, mister sitt medlemskap i BKFH. Nytt medlemskap kan bare oppnås etter betaling av 
skyldig kontingent. Ved oppnådd pensjonsalder svares halve kontingenten til BKFH.  
c) Profesjonelle billedkunstnere som bosetter seg for kortere eller lengre tid i Hordaland har rett til 
opptak uten ny vurdering når de har vært medlem i en annen distriktsorganisasjon.  
d) Ved innmelding gir det enkelte medlem fullmakt til at BKFH kan forhandle og inngå avtaler om 
bruk og vederlag; for bruk som finner sted i Hordaland, og for vederlag som ytes på kulturpolitisk 
grunnlag i Hordaland. 
e) Billedkunstnere bosatt utenfor Hordaland, som tidligere har vært medlem av BKFH eller som har 
sterk tilknytning til Hordaland, og som ellers oppfyller kravet om medlemskap, kan tilkjennes 
assosiert medlemskap. Assosiert medlemskap gir ikke stemmerett i BKFHs organer eller 
medlemskap i NBK.   
f) Billedkunststudenter på masternivå kan søke om kollektivt eller individuelt studentmedlemskap. 
Studentmedlemskap er et assosiert medlemskap i BKFH, og 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. 
 
§ 4: BKFHs ORGANER 
Årsmøtet (§ 5), Styret (§ 7), Nominasjonsutvalget (§8) og Kunstnerisk råd (§ 10) 
 
§ 5: ÅRSMØTET 
a) Årsmøtet 
Årsmøtet er BKFHs øverste organ. Vedtak fattet på Årsmøtet er bindende for BKFHs medlemmer. 
b) Frister 
Årsmøtet holdes hvert år før 10. mars. Innkalling med foreløpig dagsorden sendes ut minst 2 
måneder før møtet. Saker til Årsmøtet fremmes til Styret og må være innkommet 4 uker før 
Årsmøtet. Dagsorden med samtlige sakspapirer sendes ut minst 2 uker før møtet. Bare saker som er 
fremmet på denne måten kan tas opp på Årsmøtet. 
c) Assosierte medlemmer og Observatører 
Assosierte medlemmer og inviterte Observatører har møterett, men ikke stemmerett. 
d) Konstituering av Årsmøtet 
Årsmøtet konstitueres ved godkjenning av innkallingen, fastsettelse av dagsorden og valg av 
møteledere og to representanter til å godkjenne referatet. 
e) Årsmøtesaker  
Årsmøtet behandler:  Styrets årsberetning, Regnskap, Saker fremmet av eller gjennom Styret, 
Handlingsprogram for kommende periode, Budsjett for kommende periode, Fastsettelse av 
medlemskontingent, Oppnevninger og Valg.  
f) Valg 
Årsmøtet velger: Styrets medlemmer (5) med vara (2), Nominasjonsutvalget (3), Kunstnerisk råd 
(3) med vara (2), Delegater til Landsmøtet i Norske Billedkunstnere og valg til andre råd og utvalg. 
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Representanter til alle verv velges for 2 år, så lenge det ikke foreligger andre bestemmelser. 
Varamedlemmer til styret velges for ett år og med prioritert rekkefølge. Kontinuiteten bør sikres 
ved at 2 eller 3 av styremedlemmene er på valg hvert år.  Samme person kan ikke velges til flere av 
organisasjonens organer. Ved alle valg er det bare medlemmer av BKFH som er valgbare.  
 
§ 6: 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 sendes skriftlig til Styret. 
Innkallingen sendes minst 1 måned før møtet. Sakspapirer skal følge innkallingen. Bare den eller de 
saker det innkalles for kan behandles på Ekstraordinært Årsmøte. Regler for saksbehandlingen er 
for øvrig som for ordinært Årsmøte. 
 
§ 7: STYRET 
a) Styret er BKFHs øverste organ mellom årsmøtene. Styret velger selv sin leder/nestleder.  
b) Styret leder og har ansvar for BKFHs virksomhet, med unntak av de oppgaver som etter 
vedtektene er tillagt Årsmøtet (§ 5), Nominasjonsutvalget (§8) og Kunstnerisk råd (§10). Styret har 
ansvar for gjennomføring av vedtak fattet på Årsmøtet.  
c) Minst ett styremedlem skal sitte i styret for Hordaland kunstsenter. 
d) Styret innkalles og sakspapirer sendes ut i god tid før styremøtet. Det skal føres referat fra 
styremøtene. Innkalling, saksliste og referat gjøres fortløpende tilgjengelig for medlemmene etter 
forespørsel.  
e) Det skal avholdes minst 5 styremøter i året. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 av 
medlemmer eller vara, herunder også leder eller nestleder, er til stede. Alle vedtak treffes med 
alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er leders, eller i dennes fravær, nestleders, stemme 
avgjørende.  
 
§ 8: NOMINASJONSUTVALGET 
a) Nominasjonsutvalget skal, under hensyn til forslag fra Styret og medlemmene, nominere kandi-
dater til valg av Styremedlemmer, Nominasjonsutvalget og øvrige verv som skal besettes på 
årsmøtet. Nominasjonsutvalgets innstilling skal følge sakspapirene til Årsmøtet. 
b) Nominasjonsutvalget skal under hensyn til forslag fra Styret og medlemmene foreslå inntil tre 
kandidater til hvert av vervene som skal velges på NBKs Landsmøte.  
c) Nominasjonsutvalget skal under hensyn til forslag fra Styret og medlemmene foreslå kandidater 
til Den Nasjonale Jury og NBKs Stipendkomite. 
d) Nominasjonsutvalget skal i sitt arbeid tilstrebe faglig, aldersmessig, kjønnsmessig, geografisk og 
kulturelt mangfold.  
e) Nominasjonsutvalget er beslutningsdyktig når 3 (alle) av utvalgets medlemmer eller 
varamedlemmer er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall.  
 
§ 9: MEDLEMSMØTER 
Styret innkaller til medlemsmøter etter behov. Møtenes funksjon er å diskutere aktuelle saker og 
utveksle erfaringer. 
  
§ 10: KUNSTNERISK RÅD 
a) Kunstnerisk Råd er BKFHs kunstfaglige råd og jury i Hordaland. Kunstnerisk råd er ansvarlig 
for kunstneriske vurderinger og juryering i forbindelse med medlemsopptak, utstillinger, 
stipendtildelinger, konkurranser og lignende.  
b) Ved eksterne juryverv hvor BKFH skal oppnevne/foreslå jurymedlemmer samarbeider Styret 
med leder for Kunstnerisk råds for å finne frem til kandidater. 
c) Kunstnerisk råd består av tre representanter med to vararepresentant hvorav flest mulige 
faggrupper innen billedkunstfeltet er representert. 
d) Kunstnerisk råd velges for to år av gangen. 
e) Kunstnerisk råd utfører sitt arbeid selvstendig og innenfor sitt mandat. Kunstnerisk råds 
avgjørelser kan ikke overprøves og behøver ikke begrunnes. 
f) Kunstnerisk råd velger selv leder og nestleder. Kunstnerisk Råd er beslutningsdyktig når minst 3 
av juryens medlemmer eller varamedlemmer, herunder leder eller nestleder, er til stede. Alle vedtak 
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treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er leders, eller i dennes fravær, nestleders, 
stemme avgjørende. 
 
§ 11: URAVSTEMNING 
a) Styret, kan sende saker av spesielt stor viktighet for medlemmene til avgjørelse ved 
uravstemning. Likeledes kan Årsmøtet eller Ekstraordinært Årsmøte vedta at en sak skal sendes til 
uravstemning.  
b) NBKs Landsmøtevedtak og BKFHs Årsmøtevedtak kan ikke overprøves ved uravstemning. 
Landsomfattende uravstemninger, som er bindende etter NBKs vedtekter, binder også BKFHs 
medlemmer.  
c) Dersom ikke minst 2/3 av de avgitte stemmene er likelydende vil ikke uravstemningen være 
bindende, og den endelige avgjørelse tas av Styret. Årsmøtet fastsetter instrukser for den praktiske 
gjennomføringen av uravstemning. 
 
§ 12: OPPLØSNING 
For at vedtak om oppløsning av BKFH skal være gyldig, må det vedtas av 2 påfølgende Årsmøter 
med et flertall på 2/3 av de avgitte stemmer. I tilfelle vedtak om oppløsning skal det samtidlig 
besluttes hvorledes BKFHs midler og andre aktiva skal ivaretas/disponeres og tilbakeføres 
medlemmene, og være i samsvar med BKFHs formål. 
 
§ 13: VEDTEKTSENDRINGER 
Endringer av vedtekter krever 2/3 flertall på Årsmøtet. Vedtektsendringer trer i kraft etter foreløpig 
godkjenning av NBKs Sentralstyre. Vedtektsendringer anses først endelig vedtatt når de er godkjent 
på NBKs Landsmøte.  
 
 
 
 
SAK 4 e:  
Forslag til ny vedtektstekst HKS 
 
Styresak 30/12 fra Hordaland kunstsenters styre om å fremme forslag om endring av vedtekter for 
Hordaland kunstsenter. Vedtak om forslag til endring av vedtekt om leders åremål. 
 
FORSLAG TIL NY VEDTEKTSTEKST VEDTATT I STYREMØTE 29. NOVEMBER 2012: 
 
Paragraf 6. LEDELSE OG ADMINISTRASJON 
 
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 4 år, med rett til forhandling om ytterligere en periode på 4 år. Etter dette kan Styret 
tilby ytterligere periode på inntil 2 år. Kunstsenterets leder ansetter personale innenfor de 
organisatoriske og økonomiske rammer og hjemler styret vedtar, og utarbeider stillingsinstrukser 
for disse. 
 
SAK 4 e: 
Radøy Kunst Senter ønsker en representant fra BKFH i sitt stiftelsesstyre. 
 
RKS er en stiftelse og et lokalt kunstnerstyrt kunstsenter, som en oppfølger av de fylkesvise 
kunstsentrene og på bakgrunn av kunstnernes kunstnerfaglige ideologi- 3 -punktsprogrammet. 
Dette ligger klart og tydelig i  stiftelsen RKS sitt formål og vedtekter. 
Senteret har ca 170m2 med utstillingsareal, en enkel gjestebolig og er slik knyttet til det globale 
nettverket for gjesteboliger. 
Som et av svært få utstillingssteder har RKS hatt en mindre vederlag til alle utstillere fra 2001. 
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Dermed er utviklingen av RKS framover en klar synliggjøring av den viktige økte bruken av 
kunstneres arbeider også i distrikter.  Uten at denne kunstnerstyrte aktiviteten drives fram med 
modellforsøk, vil det politisk være svært vanskelig å få legitimert en tilstrekkelig politisk støtte til 
kunstnernes krav om vederlag for økt bruk.  
En årlig rapportering fra stiftelsen til BKFH og til styret , er derfor viktig. 
Styremedlemmene i BKFH sitter i forskjellige utvalg, og bør også ha en representant i RKS sitt 
styre. 
( Egentlig burde en bruke representanter fra BKFH, som meldte til styret. Selve Styret i BKFH burde  
stå mer fritt fra slikt møtearbeid og kun om nødvendig delta på møter med eksempelvis  diverse 
ateliergrupper eller annet.)  
Styret i BKFH bør særlig ha styremedlemmer i institusjoner utenfor Bergen og slik deltar på møter 
og være kontaktledd med referat til årsmøtet. Dette da BKFH har et ansvar for å realisere det 
dynamiske 3-punktsprogrammet om økt bruk, vederlag for bruk og en garantiordning. Politiske 
føringer og kulturstrategier mot 2024, forventer også økt tilgjengelighet, bruk av 
samtidskunstnernes arbeider og utveksling , utenfor bysentraene.  
 
RKS ønsker at årsmøte 2013 velger en representant fra styret for å ha kontakt med styret i 
stiftelsen.  I praksis  en formell kontakt med de tre kunstnerne som sitter i stiftelsen Radøy Kunst 
Senter og et ansvar for å lage en enkel rapport til årsmøtet i BKFH. 
 
Kunstnere i Stiftelsesstyret til RKS er Jørgen Blitzner, Cristian Bøen og Roger Gjerstad. 
Det vil være arbeidsbesparende, at en valgte en av kunstnerne bosatt i Bergen og i styret til RKS, 
til en representant og for BKFH.  
Hilsen 
Radøy Kunst Senter ved AU-leder Roger Gjerstad. 
 
Sak 5: VALG 
 
 
Verv i BKFH 2012     Til valg 2013 
 
 
STYRET I BKFH      STYRET I BKFH 
Arne Bakke 3/12-3/14 (Leder) 
Randi Grov Berger 3/11-3/13 (Nestleder)    Azar Alsharif 
Julie Lillelien Porter 3/12-3/14 
Tom Kosmo 3/11-3/13      Linda Rogn 
Vilde Salhus Røed 3/11-3/13     Vilde Salhus Røed  
- - - 
1.Vara:Rasmus Hungnes 3/12-3/13     Malin Lennström-Örtwall 
2.Vara: Torgrim Sund 3/12-3/13     Maia Urstad 
 
NOMINASJONSUTVALG     NOMINASJONSUTVALG 
Christian Bøen 3/11-3/13       Rita Marhaug 
Arne Skaug Olsen 3/11-3/13      Maya Økland 
Linda Øgaard 3/11-3/13      Øyvind Johnsen 
 
STIPENDKOMITE      Kunstnerisk Råd 
Hordaland Fylkeskommune Kunstnerstipend 
Adriana Alves 3/11-3/13      Jannecke Heien Knudsen 
Nina Grieg 3/11-3/13      Heidi Nikolaisen  
Sabine Popp 3/11-3/13      Christian Bøen 
 
Vara: Tom Kosmo 3/11-3/13     Therese Christensen 
Vara: Line Christin Olaisen 3/11-3/13    Grethe Unstad 
 
 
STYRET I B-OPEN      STYRET I B-OPEN 
Sveinung Unneland 3/12-3/14 
 
Vara: Bjørg Taranger 3/11-3/13     Anngjerd Rustand 
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STYRET I HKS       STYRET I HKS 
Arne Ingvaldsen 5/12 - 5/14      
Personlig vara: Azar Alsharif 5/12 – 5/14   
 
Rita Marhaug 5/11-5/13       Alain Ayers 
Personlig vara: Vilde S. Røed 5/11-5/13    Maia Urstad 
 
REPRESENTANTSKAPET I HKS   REPRESENTANTSKAPET I HKS 
Jeremy Welsh 5/12 – 5/14       
Caroline Kierulf 5/12 – 5/14      
 
Astrid Drageseth 5/11-5/13     Karen Kiphoff 
Øyvind Pål Farstad 5/11-5/13     Arne Rygg 
Jan Erik Willgohs 5/11-5/13     Are Hauffen 
 
Vara: Are Hauffen 5/11-5/13     Svein Møxvold 
Vara: Sissel Lillebostad 5/11-5/13     Turid Uldal 

 
REGIONALT SAMARBEIDSUTVALG   REGIONALT SAMARBEIDSUTVALG 
Anne Skaansaar 3/11-3/13      Patrik Entian 
 
Vara:         Anne Skaansaar 
 
INNSTILLINGSKOMITEEN FOR   INNSTILLINGSKOMITEEN FOR 
UTSTILLINGSSTIPEND    UTSTILLINGSSTIPEND 
Heidi Nikolaisen 3/12 – 3/14 
Vara: Anne Marte Dyvi 3/12 – 3/14 
 
FONDET TIL KUNSTNERISK    FONDET TIL KUNSTNERISK 
UTSMYKKING AV BERGEN BY:   UTSMYKKING AV BERGEN BY: 
Reinert Haverkamp 1/10 – 12/13     Stefan Törner 
 
Vara: Anne Skaansar 1/10 – 12/13     Arne Ingvaldsen 
 
 
REPRESENTANTSKAPET FOR MUSEUM  REPRESENTANTSKAPET FOR FOR  
MUSIKK OG VISUELL KUNST: MUSEUM MUSIKK OG VISUELL 

KUNST: 
      

Line Hvoslef 1/10-12/13      Åse Løvgren 
 
VISP- PRODUSENTENHET     VISP- 
FOR VISUELL KUNST 
Malin Lennström-Örtwall 5/12 – 5/14 
 
Vara: Karen Skog 5/12 – 5/14 
 
FRIDA OG OLAV RUSTIS LEGAT   FRIDA OG OLAV RUSTIS LEGAT  
(«URDIFONDET»): 
Valgt fra styret: 
Vilde Salhus Røed  
 
Valgt fra årsmøtet: 
Anngjerd Rustand (3/11- 3/13)     Adriana Alves 
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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 
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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 
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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ETTER ÅRSMØTET BLIR DET DRIKKE OG LITT MAT BKFH 
UFORMELT BKFH UFORMELT BKFH UFORMELT BKFH UFORMELT 
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UFORMELT BKFH UFORMELT BKFH UFORMELT BKFH UFORMELT 
BKFH ETTER ÅRSMØTET BLIR DET DRIKKE OG LITT MAT 
UFORMELT BKFH UFORMELT BKFH UFORMELT BKFH UFORMELT 
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