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ÅRSMELDING	FRA	STYRET	I	BKFH	
	
	
1.	Styrets	arbeid	
	
a)	Styrets	sammensetning	
Vilde	Salhus	Røed,	leder	(i	foreldrepermisjon	1.januar	–	1.april	2016)	
	
Erik	Friis	Reitan,	nestleder	(fungerende	leder	1.januar	–	1.april	2016)	
Tilleggsverv	i	Stiftelsen	Klosteret	17		
	
Nina	Grieg,	styremedlem	(fungerende	nestleder	1.januar	–	1.april	2016)	
Tilleggsverv	i	Frida	og	Olav	Rustis	legat	og	i	B-opens	årsmøte		
	
Dillan	Marsh,	styremedlem	
Tilleggsverv	i	Vestlandsutstillingens	styre	
	
Kirsti	van	Hoegee,	styremedlem	
Tilleggsverv	i	B-opens	årsmøte	
	
Magnhild	Øen	Nordahl,	varamedlem		
Tilleggsverv	i	styret	for	CS55	kunstnerverksteder	og	som	vara	i	Vestlandsutstillingens	styre	
	
Lona	Hansen,	varamedlem	
Tilleggsverv	som	vara	i	Stiftelsen	Klosteret	17	
	
b)	Møtevirksomhet	
Styret	hadde	seks	ordinære	styremøter	i	2016.	Styrets	medlemmer	var	også	på	en	rekke	møter	i	sine	respektive	
tilleggsverv.	Gjennom	året	har	BKFH,	hovedsakelig	representert	av	leder,	hatt	kontinuerlige	møter	med	NKVN,	HKS	
og	VISP	i	forbindelse	med	samarbeid	om	seminar	og	kurs.	Vi	har	også	hatt	flere	møter	med	Hordaland	
Fylkeskommune	og	Bergen	kommune.	I	november	deltok	leder	på	NBKs	ledermøte	i	Lillestrøm.	BKFH	arrangerte	i	
november	medlemsmøte	om	Rustifondet	og	bruk	av	midlene	som	skal	overdras.		
	
c)	Hovedprioritering	2016	
I	2016	har	styret	hatt	som	fagpolitisk	prioritet	å	arbeide	med	lokalt	utstillingshonorar.	Arbeidet	har	gått	ut	på	å	
informere	politikere	og	byråkrater	i	kommune	og	fylkeskommune	om	utstillingsøkonomi,	og	å	diskutere	en	mulig	
ordning	for	å	honorere	kunstnere	som	stiller	ut	ved	visningssteder	som	er	finansiert	av	kommune	og	
fylkeskommune.	Direkte	kontakt	med	politikere	i	dette	arbeidet	er	svært	viktig,	ikke	bare	for	arbeidet	med	
Utstillingsavtalen,	men	for	å	synliggjøre	billedkunstneres	arbeidsvilkår	og	økonomiske	utfordringer	generelt.		
	
Handlingsplanen	for	2016	
	
1.	Arbeide	for	videreutvikling	av	kunst-og	kunstnerpolitikk	opp	mot	Hordaland	fylkeskommune.	Følge	aktivt	opp	
Hordaland	fylkeskommunes	arbeid	med	kulturplan	2014-2024. 
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2.	Arbeide	for	videreutvikling	av	kunst-og	kunstnerpolitikk	opp	mot	Bergen	kommune.	Følge	aktivt	opp	
kunstplanen	for	Bergen	kommune,	og	Bergen	kommunes	arbeid	med	overordnet	strategi	for	kultur	i	Bergen	de	
neste	10	årene. 
 
3.	Fortløpende	forfølge	saker	som	ligger	inn	under	foreningens	formål,	herunder	være	en	tydelig	fagpolitisk	
stemme	i	Hordaland. 
 
4.	Følge	opp	arbeidet	med	utviklingen	av		lokalt	utstillingshonorar.		
	
På	årsmøtet	2016	kom	det	innspill	om	viktigheten	av	nær	dialog	med	politikere,	og	at	BKFH	i	tillegg	til	den	
foreslåtte	handlingsplanen	skal	ha	som	prioritering	å	jobbe	med	ateliersituasjon	og	produksjonsvilkår	for	
kunstnerne	i	Bergen.	
	
BKFHs	styre	har	fulgt	handlingsplanen,	og	vil	under	beskrive	mer	utfyllende	hva	vi	har	jobbet	med.		
	
	
Hordaland	Fylkeskommune	
I	forarbeid	med	HFKs	kulturplan	2014-2024	spilte	BKFH	inn	at	bevilgninger	til	profesjonell	kunst	må	skilles	fra	
annen	støtte	til	kultur.	Vi	påpekte	også	viktigheten	av	arbeidsstipend	og	at	summen	for	disse	måtte	økes.	I	år	har	vi	
sett	resultat:	Støtte	til	profesjonell	kunst	skilles	fra	andre	kulturmidler,	og	HFK	har	fått	ny	søknadsportal	hvor	dette	
synliggjøres	og	forenkles.	Bevilgningene	til	kunstnerstipend	økte	i	2016	fra	125.000,-	til	225.000,-	I	forbindelse	med	
andre	strukturelle	omlegginger,	gjorde	HFK	om	på	hvordan	juryene	som	innstiller	til	stipend	er	sammensatt.	Den	
nye	juryen	heter	Visuell	kunst,	og	skal	innstille	kandidater	fra	billedkunst,	kunsthåndverk	og	design.	I	juryen	sitter	
to	representanter	fra	BKFH,	en	fra	NKVN,	en	fra	Fakultet	for	kunst,	musikk	og	design	ved	UIB,	og	en	fra	VISP.	Juryen	
sitter	i	to	år,	og	BKFH	vil	følge	opp	dette	videre	for	å	sikre	en	jury	som	gir	god	fagfellevurdering	for	søkerne.		
BKFH	ser	HFK	som	en	viktig	samarbeidspartner	for	Utstillingsavtalen	regionalt,	og	har	hatt	god	dialog	med	leder	for	
Utvalg	for	kultur,	idrett	og	regional	utvikling,	Beate	Husa	(KRF).	Administrasjonen	ved	Kunst-	og	kulturformidling	er	
også	uvurderlige	her.		
	
Bergen	Kommune	
I	juni	var	vi	i	møte	med	kulturbyråd	Julie	Andersland	(V),	og	administrasjonen	for	kunst	og	kultur.	Med	
utgangspunkt	i	Utstillingsavtalen	snakket	vi	om	hvordan	billedkunstnere	arbeider,	og	vårt	særlige	behov	for	gode	
og	varierte	støtteordninger.	Vi	påpekte	også	om	viktigheten	av	å	ha	gode	og	rimelige	atelier,	også	i	Bergen	
sentrum,	og	viktigheten	av	å	ta	høyde	for	dette	i	fremtidig	byutvikling.		
I	2017	skal	Bergen	kommune	lage	ny	kunstplan,	en	plan	BKFH	selvsagt	skal	bidra	til	å	fylle.		
	
Utstillingsavtalen	
Arbeid	med	Utstillingsavtalen,	og	spesielt	en	ordning	med	regionalt	utstillingshonorar,	har	vært	fokus	i	hele	2016.	
På	vinter	og	vårparten	begynte	vi	å	sondere	terrenget	politisk,	og	hente	informasjon	og	inspirasjon	fra	NBK	
sentralt.	Utpå	våren	ble	NKVN	med	på	arbeidet,	og	vi	begynte	samtaler	med	politikere	og	byråkrater	i	Hordaland	
Fylkeskommune	og	Bergen	kommune.	De	innledende	samtalene	her	gikk	med	til	å	informere	om	kunstnerøkonomi	
og	utstillingsøkonomi.	Vi	opplever	at	det	er	lett	å	få	forståelse	for	situasjonen,	og	at	det	ikke	trengs	mye	
argumentasjon	for	å	overbevise	om	at	det	må	gjøres	noe	med	utstillingsøkonomien.	Hvilke	løsninger	som	er	gode,	
er	det	selvsagt	mange	meninger	om.	Vårt	mål	er	å	få	til	en	ordning	regionalt,	som	gir	kunstnere	som	stiller	ut	ved	
visningssteder	med	kommunal	og	fylkeskommunal	støtte	honorar.	I	utgangspunktet	så	vi	for	oss	en	pilot	ved	HKS,	
og	at	den	skulle	finansieres	av	både	fylke,	kommune	og	stat,	men	hvordan	utfallet	blir	gjenstår	å	jobbe	frem.	Vi	
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opplever	at	både	politikere	og	byråkrater	er	engasjerte	og	ønsker	å	få	til	en	ordning,	og	at	det	ligger	prestisje	i	å	
være	først	ute	i	landet	med	en	slik	ordning.		
I	november	arrangerte	vi	sammen	med	NKVN	et	seminar	om	Utstillingsavtalen,	med	påfølgende	samtaler	med	
involverte	parter	(politikere,	byråkrater,	HKS,	NKVN	og	BKFH).	Til	seminaret	møtte	både	kunstnere,	representanter	
for	visningssteder,	politikere	og	byråkrater	opp,	og	vi	opplevde	at	diskusjonene	var	lærerike	for	alle	parter.	Den	
lukkete	samtalen	etter	seminaret	var	positiv	og	konstruktiv,	og	ga	oss	tro	på	at	en	eller	annen	ordning	vil	bli	
resultatet.	Neste	skritt	er	å	se	evalueringen	av	den	nasjonale	piloten,	for	så	å	møtes	med	involverte	parter	igjen	og	
diskutere	videre	på	bakgrunn	av	de	nasjonale	erfaringene.	
	
Ateliersituasjonen	i	Bergen	
Styret	har	ovenfor	Bergen	kommune	påpekt	viktigheten	av	at	det	skal	finnes	gode	og	rimelige	atelier	i	Bergen	
sentrum,	og	at	dette	må	ivaretas	også	med	tanke	på	fremtidig	byplanlegging.	Her	er	også	driftsstøtte	til	
atelierfellesskap	et	viktig	virkemiddel.	BKFH	har	gitt	sin	støtte	til	tiltaket	med	nytt	atelierfelleskap	med	
fellesverksted	i	C.	Sundtsgate	55,	når	kunstakademiet	flytter	ut	av	disse	lokalene.	Samtidig	har	vi	vært	tydelige	på	
at	dette	ikke	skal	gå	på	bekostning	av	andre	atelierfelleskap	og	verksted,	og	at	et	variert	atelierlandskap	i	hele	byen	
er	viktig.	
	
Kurs	og	møter	og	mer	for	BKFHs	medlemmer	
Selvangivelseskurs	
I	samarbeid	med	NKVN,	KHIB	og	VISP	arrangerte	BKFH	selvangivelseskurs	i	mai,	med	NBKs	advokat	Hilde	
Sjeggestad.	Kurset	ble	holdt	i	forbindelse	med	KHIBs	overlevelseskurs	for	avgangsstudenter,	og	var	rettet	mot	både	
studenter	og	erfarne	kunstnere.		
	
Sommerfest	
17.juni	var	150	kunstnere	samlet	til	sommerfest	i	Kunstgarasjen,	arrangert	i	samarbeid	mellom	VISP,	NKVN,	BKFH,	
B-open	og	Kunstgarasjen.	
	
Stipendsøknadskurs	
I	forkant	av	søknadsfristen	på	arbeidsstipend	mm	i	oktober,	arrangerte	vi	sammen	med	NKVN	og	VISP	kurs	i	å	
skrive	en	god	stipendsøknad.	Sekretariatet	for	Statens	Kunstnerstipend	presenterte	Statens	Kunstnerstipend,	tips	
og	triks	til	søknaden	samt	bruk	av	den	nye	søknadsportalen	på	Mitt	nettsted/Altinn.	Anne	Lise	Karlsen	presenterte	
stipend	NK	forvalter,	og	leder	i	BKFH	presenterte	tilsvarende	for	NBK.	BKFHs	nestleder	ga	tips	og	triks	til	hvordan	
innholdet	i	søknaden	blir	god.	Det	var	gode	spørsmål	og	diskusjoner	fra	både	nyere	og	mer	etablerte	kunstnere,	
noe	som	vitner	om	at	kurset	er	et	viktig	tiltak.	
	
Medlemsmøte	om	Rusti-fondet	
I	november	inviterte	styret	BKFHs	medlemmer	til	å	sammen	diskutere	Rusti-fondet	og	hva	midlene	som	overdras	
kan	brukes	til.	Vi	hadde	en	god	samtale	om	mulighetene	som	ligger	i	disse	midlene	fremover.	Det	var	gjengs	
enighet	om	at	midlene	bør	benyttes	til	kollektive	tiltak,	og	at	styret	kan	benytte	disse	til	ulike	satsningsområder	
fremover.	Sum	og	bruk	kan	variere	over	en	tiårsperiode,	fleksibilitet	er	positivt.	Vi	snakket	om	at	langsiktige	
fagpolitiske	større	prosjekt	er	bra,	men	at	også	faglige	og	sosiale	enkeltarrangement	bør	prioriteres.	
	
Verv	og	organisasjon	
I	løpet	av	året	har	det	vært	utfordringer	knyttet	til	flere	av	de	utvalgene	BKFH	har	verv	i.	Leder	har	bistått	BKFHs	
representanter	der	det	har	vært	nødvendig.	Vi	har	også	bidratt	med	å	utforme	det	nye	juryen	som	innstiller	til	
HFKs	kunstnerstipend	og	det	nye	fagutvalget	for	kunst	i	offentlig	rom	ved	Hordaland	kunstsenter.	Sammen	med	
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NKVN	og	HKS	jobber	vi	med	å	tydeliggjøre	hva	ulike	verv	innebærer,	og	diskuterer	kontinuerlig	om	
administrasjonen	kan	forenkles.	Også	sentralt	i	NBK	ser	man	på	muligheter	for	å	forenkle	arbeid	knyttet	til	vervene	
i	hele	organisasjonen.	
	
Samarbeidspartnere	
Gjennom	2016	har	forholdet	mellom	BKFH	og	NKVN	blitt	styrket,	spesielt	gjennom	vårt	tette	samarbeid	med	
Utstillingsavtalen.	Begge	organisasjonene	ser	nytten	av	å	stå	sammen,	og	å	tale	med	én	stemme	der	vi	fremmer	de	
samme	behov	og	mål.	Også	samtalen	med	HKS	har	blitt	styrket	gjennom	året,	både	gjennom	arbeid	med	
Utstillingsavtalen,	men	også	fordi	leder	har	benyttet	BKFH-kontoret	ukentlig.	Det	uformelle	daglige	møtet	skaper	
både	forståelse	for	hverandres	arbeid	og	kan	danne	nye	samarbeid.	BKFH	har	kontinuerlig	dialog	med	VISP,	både	
om	kurs	og	andre	tiltak	som	berører	produksjonsforhold.	Styret	har	hatt	et	ønske	om	å	synliggjøre	og	definere	
organisasjonenes	ulike	mandat.	Dette	er	noe	vi	prøver	å	fremheve	i	våre	konkrete	samarbeid	med	VISP.	
For	BKFH	er	de	andre	grunnorganisasjonene	i	NBK	også	naturlige	samtalepartnere.	Vi	opplever	å	ha	mange	av	de	
samme	utfordringene	rundt	om	i	landet,	og	ønsker	å	ha	en	tettere	dialog	oss	i	mellom	fremover.	BKFH	har	blant	
annet	dratt	erfaring	fra	arbeid	med	Utstillingsavtalen	i	Møre	og	Romsdal.	Ved	flere	anledninger	har	vi	snakket	med	
de	andre	distriktsorganisasjonene	på	Vestlandet	om	at	tettere	kontakt	ville	være	en	fordel.	I	forbindelse	med	
Utstillingsavtalen	har	leder	også	hatt	gode	diskusjoner	og	godt	samarbeid	med	leder	i	NBK,	Hilde	Tørdal.	
	
Kontakt	med	studentmiljøet	
Nestleder	holdt	presentasjon	av	BKFH	for	studenter	ved	KIB	vinteren	2016.	I	forbindelse	med	overlevelseskurs	for	
avgangsstudenter	på	KHIB	i	mai	holdt	han	også	presentasjon	av	foreningen	der.	
Styret	har	gjennom	året	diskutert	viktigheten	av	å	være	mer	synlig	ovenfor	studentene	ved	KHIB,	både	i	forhold	til	
å	vise	vårt	mandat	som	fagforening	og	for	å	rekruttere	nye	medlemmer.				
	
Synlighet	og	debatt	
I	juli	holdt	leder	en	kort	presentasjon	av	BKFH	og	de	fagpolitiske	utfordringene	vi	står	ovenfor	lokalt,	på	Alt	Går	
Bras	seminarserie	Tout	va	Bien	series	(Agnes	Nedregård	og	Branco	Boero	Imwinkelried).	Presentasjonen	ble	holdt	
som	innledning	til	Chantal	Mouffes	presentasjon	Artistic	Practices,	Agnostic	Politics.	
I	september	var	leder	i	Vilnius	og	deltok	på	Artnews.lt	og	Echo	Gone	Wrong	sin	forelesningsserie	Target	Session,	
som	handlet	om	kunstnerorganisasjoner	og	reell	påvirkning	på	kunst-	og	kulturpolitikk.	Leder	presenterte	BKFHs	
fagpolitiske	arbeid	opp	mot	Bergen	kommune	i	en	årrekke,	og	det	pågående	arbeidet	med	Utstillingsavtalen.	
Johanne	Nordby	Wernø	fra	UKS	presenterte	UKS	som	aktiv	organisasjon	og	fagmiljø,	og	med	spesielt	fokus	på	
viktigheten	av	lobbyvirksomhet	opp	mot	politikere.		
I	årets	siste	nummer	av	Billedkunst	var	temaet	kunstnerøkonomi,	og	BKFH	og	NKVNs	arbeid	med	lokalt	
utstillingshonorar	var	en	av	sakene	som	ble	tatt	opp.	Her	fikk	vi	frem	både	viktigheten	av	samarbeid	oss	
organisasjonene	i	mellom,	det	fagpolitiske	arbeidet	og	ikke	minst	viktigheten	av	en	ordning	som	Utstillingsavtalen!		
	
Faglitteratur	
BKFH	abonnerer	på	magasinet	Frieze	som	er	tilgjengelig	i	kafeen	på	HKS.		
	
Medlemsbrev	
HKS	sender	ut	e-post	hver	torsdag	til	kontakter	i	sitt	nettverk,	herunder	også	medlemmer	i	BKFH	og	NKVN.	I	tillegg	
sender	BKFH	ut	eget	medlemsbrev	per	e-post	om	relevante	saker	i	forhold	til	BKFHs	arbeid.			
Husk	å	gi	oss	beskjed	dersom	du	får	ny	e-postadresse	eller	om	du	ikke	mottar	e-post	fra	BKFH	og		
HKS!	
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2.	Drift	og	økonomi	
a)	Medlemskap	
Antall	aktive/betalende	medlemmer	pr.	31.12.2016	var	237	mot	253	pr	31.12.2015.		
At	antallet	er	såpass	mye	mindre	enn	i	fjor,	skyldes	at	vi	i	løpet	av	året	har	vi	hatt	noen	utmeldinger	samt	at	mange	
medlemmer	ikke	har	betalt	medlemsavgift.	BKFH	har	fått	åtte	nye	medlemmer,	og	har	tre	studentmedlemmer.	Vi	
ønsker	alle	våre	nye	medlemmer	velkommen!	
	
b)	Økonomi	
Regnskapet	har	vært	ført	av	leder,	og	er	blitt	kontrollert	av	styret.		
Regnskapet	for	2016	viser	et	årsunderskudd	på	-22.608,-	I	2015	var	underskuddet	på	-20.151,-	
Egenkapitalen	per	31.12.2016	er	på	110.423,-	
	
	
Bergen,	8.februar	2017	
	

	 	 	 	 	
Vilde	Salhus	Røed		 Erik	Friis	Reitan	 	 Nina	Grieg	 Dillan	Marsh	 Kirsti	van	Hoegee	
Styreleder			 	 Nestleder	 	 	 	 	

	



ÅRSRAPPORT FRIDA OG OLAF RUSTIS LEGAT 2016 
 
Årsmøtet 2016 besluttet å søke om avvikling av stiftelsen Frida og Olaf Rustis Legat og at midlene 
forvaltes av BKFH. Styret har ikke hatt møter i 2016, men korrespondert via epost ang søknad om 
avvikling med forretningsfører Jan R.Blich, og deltok på et medlemsmøte 16.11.16 hos BKFH ang 
fremtidig bruk av midler i tråd med forskriftene. 
 
 
Bergen, 23.januar 2016 

       
Adriana Alves       Nina Grieg 
 
 
 
 
 
Vedlegg: Årsregnskap 2016 og Styrets beretning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
ÅRSREGNSKAP 2016 

    FRIDA OG OLAF RUSTIS LEGAT 
    ORG NR 975 795 101 
    

      RESULTATREGNSKAP 
  

Noter 2016 

    
1 

 Porteføljeinntekter 
    Renter av bankinnskudd 
   

 134  
Andre inntekter 

    
 -    

Sum 
    

 134  

      Driftsutgifter 
   

2 
 Honorar forretningsførsel/regnskapsførsel 

 
2  6 200  

Kontorkostnader 
    

 -    
Revisjonshonorarer 

  
2  3 625  

Gebyr til Stiftelsestilsynet 
   

 870  

Andre gebyrer 
    

 300  
Sum 

    
 10 995  

      Driftsresultat 
    

 -10 861  
Årsresultat 

    
 -10 861  

som disponeres slik: 
    Bidragsavsetninger 
   

 -    
Fra urørlig kapital 

   
3  -10 861  

Fra fri  kapital 
    

 -    
Sum 

    
 -10 861  

      BALANSE 
   

Noter 2016 
Frida og Olav Rustis Legat Eiendeler 

    
      Anleggsmidler 

     Omløpsmidler 
     

 
Bankinnskudd 

   
 263 127  

 
Andre fordringer 

   
 -    

 
Sum 

   
 263 127  

Sum eiendeler 
    

 263 127  

      Egenkapital og gjeld 
    Egenkapital 

     
 

Urørlig kapital pr. 1.1. 
  

 273 988  

 
Fratrukket i år 

  
3  -10 861  

 
Urørlig kapital pr. 31.12 

  
 263 127  

      
 

Fri kapital pr. 1.1. 
   

 -    

 
Tillagt i år 

   
 -    

 
Fri kapital pr. 31.12 

  
 -    

 
Sum egenkapital 

   
 263 127  

      Gjeld (avsetning bidrag) 
  

4  -    
Sum egenkapital og gjeld 

   
 263 127  

      

Bergen, den 20.januar 2017, 
 
 
 
 
                                                                               Adriana Alves                                                       Nina Grieg 
 



 

* Noter - Frida og Olaf Rustis Legat 2016 
     

1 Regnskapsprinsipper    
 - Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. 
 - Renteinntekter og andre opptjente inntekter fra investeringer bokføres som driftsinntekter. 

- Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling  innen ett år.  
 - Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld.  
 - Omløpsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.  
 - Anleggsmidler vurderes til lavest av anskaffelseskost og virkelig verdi.  
      
2 Spesifisering av poster i resultatregnskapet   
 - Antall ansatte: Stiftelsen har ingen ansatte.       
 - Ytelser til ledende personer: Stiftelsens styre har ikke mottatt møtegodtgjørelse    
 - Godtgjørelse til forretningsfører/regnskapsfører var kr. 4.960 eks.mva.  

Dette omfatter både regnskapsførsel for 2015 og 2016 samt avviklingskostnader/sluttfaktura. 
 Revisjonshonorar var kr. 2.900 eks mva.    
      
3 Vedtektspålagt konsollidering med 10% av avkastningen   
      
4 Avsetning etter styrevedtak, kfr. ref av 19.5.2015 pkt. 5 
 
 
 
 
 
 
  

 Frida og Olaf Rustis Legat 
    Org nr 975 795 101 
     

Styrets beretning 2016 
              

Frida og Olaf Rustis Legat til beste for bildende kunstnere i Bergen, er en privat stiftelse, opprettet av Bildende Kunstneres 
Forening i Bergen den 1.januar 1995, etter salg av huset URDI, gitt av Frida og Olaf Rusti. I 1997 ble tilført tilleggskapital med 
kr. 30.000 fra maleren Nicolay Ulfstens legat, som ble fusjonert/omdannet med Frida og Olaf Rustis Legat. Legatet ble i 2012 
tilført ytterligere kapital med kr. 22.794, fra annet legat som ble avviklet. Legatet er registrert i Stiftelsesregisteret og ble 
registrert i Enhetsregisteret den 6.februar 1996. Stiftelsen er hjemmehørende og har kontor i Bergen Kommune. 
       
Fondets midler anvendes i hovedsak til beste for bildende kunstnere i Bergen i form av kunstfaglige møter, seminarer eller 
andre tiltak innen nevnte formål.  
      
Legatstyret består av to medlemmer, begge oppnevnt av Bildende Kunstneres Forening. For perioden 2013-2015 var 
oppnevnt Azar Alsharif  og Adriana Alves som styrets medlemmer. Nina Grieg overtok for Alsharif i 2014. Da legatet har søkt 
om avvikling som stiftelse, er det ikke oppnevnt  styremedlemmer for ny periode, idet nåværende styre fungerer til en har 
mottatt endelig opphørsmelding fra Stiftelsestilsynet og Enhetsregisteret. Advokat Jan R Blich ARF er legatets forretningsfører 
og regnskapsfører. Revisor er revisjonsselskapet Deloitte, Bergen.    
      
Stiftelsens totale kapital pr. 31.12. er kr. 263127.    
Det ble besluttet å ikke utdele eller avsette midler for utdeling i 2016.   
      
Som nevnt er det søkt om avvikling av stiftelsen og at midlene forvaltes av Bildende Kunstneres Forening Hordaland slik at 
kapitalen kan benyttes til det tiltenkte formål som nevntn i vedtektene.  BKFH som er oppretter av legatet vedtok på årsmøte 
den 3.mars 2016 å gi sin tilslutning til legatstyrets anbefaling. I vedtaket som nevnt er også inntatt premissene for fondets 
videreføring, jmfr. vedlegg til pkt. 4c. Idet det forutsettes at den videre forvaltning skjer tilnærmet som før i foreningens regi.
  
Virksomheten påvirker ikke det ytre miljø.    
 
 
 
 
 
Bergen, den 20.januar 2017, 

     
 
 
 
 
 
 
                                                         Adriana Alves                                                                                 Nina Grieg 
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Bergen 26.01.17 
 
 
 
Nominasjonsutvalget BKFH 
 
Rapport for utvalgets arbeid 2016-17 
 
 
Utvalget besto i 2016 av Tom S. Kosmo, Line Hvoslef og Heidi Nicolaisen. 
 
Heidi Nicolaisen var sykemeldt i perioden, og kunne dessverre ikke bidra i noen grad til 
arbeidsprosessene.  
Siden det ennå ikke var valgt varamedlemmer til utvalget, og vi opplevde det som lite med kun to 
representanter til en såpass viktig jobb, gikk Margrethe Brekke i november 2016 inn i 
Nominasjonsutvalget. 
Hun står nå på valg for to nye år, og vil dermed sørge for at ikke alle skiftes ut samtidig. 
 
Fra 2017 blir det valgt to vararepresentanter til utvalget. 
 
I februar 2016 arbeidet utvalget med de lokale vervene, hovedsakelig gjennom e-post. Vervene ble 
fylt, vi rekrutterte også noen yngre medlemmer som ikke har vært involvert i organisasjonen 
tidligere.  
 
I desember hadde vi et møte med styreleder Vilde Salhus Røed der hun orienterte om alle verv som 
skulle fylles i 2017.  
Vi begynte altså forholdsvis tidlig. Siden listen var så lang, og antall verv så mange sendte vi en 
”invitasjon” til alle medlemmene der de kunne melde sin interesse for de ulike verv. 
Vi fikk flere henvendelser, så dette kan være fint å gjøre for neste utvalg også. 
Videre har vi fordelt arbeidet mellom oss og kommunisert på e-post, samt hatt et møte. 
 
 
 
 
For Nominasjonsutvalget 
 
Tom Kosmo  Margrethe Brekke  Line Hvoslef 
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Årsrapport 2016 

Bergen kommunes fond til kunstnerisk utsmykking av byen.  

Fondet til kunstnerisk utsmykking (Fondet) har i 2016 hatt følgende styremedlemmer: 

• Bodil Friele, politisk oppnevnt (H) - leder  

• Stig Morten Frøiland, politisk oppnevnt (A) - nestleder 

• Line Daatland – KODE 

• Stefan Törner- oppnevnt av BKFH (Bildende kunstneres forening Bergen og 
Hordaland) 

• Ingrid Nord – oppnevnt av NK Vest-Norge (Norske Kunsthåndverkere)  

• Inga Lindstrøm  - oppnevnt av Bergen Arkitektforening 

I tillegg møtte disse som observatører: 

Svein Petter Kveim  -  Bymiljøetaten 

Per Aase Andresen  - Etat for utbygging (1. halvår 2016) 

Sophie Dedekam Kryvi - Etat for utbygging (2. halvår 2016) 

Grete Riis – rådgiver ved Seksjon for kunst og kultur er sekretær for Fondet (50 % stilling) 

Elisabeth Vaule – rådgiver ved Seksjon for kunst og kultur har ansvaret for kunstregisteret og 
samarbeider med Bymljøetaten om vedlikehold av utendørs kunst.  Dette utgjør en ca. 20 % 
stilling. Hun deltar i styremøter der saker hun er involvert i behandles.  

Styret for Fondet til kunstnerisk utsmykking har i 2016 hatt 6 møter med 30 saker til 
behandling. Møtene blir holdt i Bergen kulturskoles administrasjon i Lysverksbygningen. 
Møtet 18. oktober ble holdt på Høgskolen i Bergen på Krohnstad i forbindelse med en 
omvisning av kunstprosjektene der.  

Kunst til kommunale bygg og anlegg  

Bystyret bevilget kr. 1 mill. til kunst til kommunale bygg og anlegg for 2016 til fondsstyrets 
forvaltning. 

 Følgende prosjekter fikk tilskudd i 2016: 

•  Kr. 335.000 til Skulpturløypen rundt Store Lungegårdsvann.  Kr. 665.000 ble bevilget 
av 2015 budsjettet. Til sammen har skulpturløypen et budsjett på kr. 2,5 mill. Hvor av 
kr. 0,5 er tilsagn fra KORO og kr. 1 mill. tilsagn fra en privat sponsor. (Se eget avsnitt 
om Skulpturløypen). 

• Kr. 465.000 til Vadmyra og Storetveit barnehager. Gitte Sætre ble tilsatt som 
kunstkonsulent og kunstutvalget hadde 4 møter i 2016. Det er en målsetning å få 
samme kunstner(e) til å gjennomføre kunstprosjekt i begge barnehagene, og at barna 
involveres i prosessen. 
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• Kr. 200.000 til Damsgård skole. Etat for utbygging har selv satt av kr. 500.000 til den 
nye skolen som bygges på Damsgård. Hilde Skjeggestad er kunstkonsulent, og 
kunstutvalget hadde 3 møter i 2016.  

Avsluttede prosjekter:  
Minde skole ble i 2015 tildelt kr 335.000 til kunst etter en søknad fra FAU. Hilde Danielsen 
var kunstneriske konsulenter og Elisabeth Vaule representerte Bergen kommune i 
kunstutvalget. Keramiker Martin Woll Godal har oppført en utendørs 
betong/keramikkskulptur. Skulpturen er blitt et populært innslag på skoleplassen. 
Åpningsarrangementet 19. august var initiert av FAU og varaordføreren åpnet kunstverket. 
Det var innslag fra åpning i Vestlandsrevyen og notis i BA.  

Gartnermarken omsorgsboliger hadde en del midler til gode etter avsluttet 
utsmykkingsprosjekt i 2015. Elisabeth Vaule fikk i samarbeid med en mindre del av 
kunstkomiteen, oppdraget med å kjøpe inn kunstverk for resterende midler. Kunst av 6 
bergensbaserte kunstnere ble innkjøpt og plassert blant anna i foaje og seminarrom. Eldre 
verk fra blant annet Solheim alderspensjonat ble utbedret og omplassert til stor glede for 
beboerne. 

Andre pågående prosjekter: 
• I fbm rehabilitering av Møhlenpris skole bevilget Fondet styre i 2014 kr. 500.000 til 

kunst. Etat for utbygging hadde gått inn med et tilsvarende beløp. Kurt Johannesen og 
Bjørn Kowalski Hansen utfører hver sine kunstoppdrag hhv inne og ute på skolen. 

• Kunstutvalget for Bybanen videreføres av Hordaland fylkeskommune med Bybanens 
byggetrinn 3.  Jørgen Blitzner og Hilde Skjeggestad er kunstneriske konsulenter. Grete 
Riis representerer Bergen kommune i kunstutvalget, men kommunen er ikke inne med 
finansiering av kunst til denne delen av bybaneutbyggingen. Våren 2016 vant Anders 
Sletvold Moe en lukket konkurranse om et stort veggarbeid i bybaneterminalen på 
Flesland. Kunstverket ferdigstilles i løpet av sommeren 2017.  

Skulpturløypen rundt Store Lungegårdsvann 

Ideen til Skulpturløypen ble opprinnelig lansert av det private Galleri s.e.  

Kunstutvalget for Skulpturløypen består av kunstkonsulentene /prosjektansvarlige Bjørn Inge 
Follevaag og Hilde Danielsen, samt Bodil Friele, Stefan Törner og Grete Riis som alle 
representerer Fondet til kunstnerisk utsmykking, Svein Petter Kveim, Bymiljøetaten og 
Kenneth Wikdahl fra Galleri s.e. Utvalget har hatt 7? møter i 2016. 

Store forandringer skjer flere steder rundt Store Lungegårdsvann, og deler av dette var ukjent 
da arbeidet med Skulpturløypen startet opp i høsten 2015. Derfor har arbeidet med å 
planlegge og koordinere arbeidet med Skulpturløypen vært mer tidkrevende enn påregnet. 

Følgende konkrete prosjekter er gjennomført i 2016: 

• Kunstplan utarbeidet. Skal justeres. 
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• De to kunstneriske prosjektlederne har opprettet kontakt med instanser som forvalter 
og har interesser i området rundt Store Lungegårdsvann, som Etat for plan og geodata  
i Bergen kommune, Bybanen, KhiB (Kunsthøgskolen), Jernbaneverket og Statens 
Vegvesen. 

• Skulpturen «Landskap» av Sigurdur Gudmundsson ble i mai flyttet fra 
Neumannsgaten utenfor Bergen Kino til Skulpturløypen. Den fikk en god plassering 
ved Nonnestien mellom Florida og Ado Arena. Flytteprosessen og nymonteringen ble 
bekostet av Trafikketaten i Bergen kommune. 

• Det er opprettet samarbeid med Bergen Wood Festival som arrangeres av KhiB. 
Installasjoner i tre bygges i løpet av noen dager av kunstnere/kunststudenter, designere 
og snekkere fra hele verden på et utvalgt område i byen. I år ble festivalen lagt til 
Lungegårdsparken etter initiativ fra prosjektlederne for Skulpturløypen. Vanligvis blir 
trekonstruksjonene fjernet etter noen uker. Men for å sette ekstra fokus på området ved 
Store Lungegårdsvann ble utvalgte installasjoner stående til 1. oktober.    

• 19. november var det et tosiders oppslag om Skulpturløypen i Bergens Tidende med flere 
bilder og intervju med kunstfaglig prosjektleder og Fondets leder.   

• Belysning av teglsteinskulpturen «Bergen» av Per Kirkeby ble gjennomført takket 
være Trond Mohn, som finansierte lyssettingen. Det var stemningsfull åpning i 
kveldsmørket 21. november, med trompetfanfare og byråd Julie Andersland som holdt 
åpningstale.  

• Tre billedkunstnere/-grupper ble etter prekvalifisering plukket ut av kunstutvalget til å delta i 
konkurransen om en skulptur langs Nonnestien. Dette var David A. Rios, Bergen, Mattias 
Härenstam, Oslo og Thomas Nordström og Annika Oskarsson, begge Stockholm. Befaring 
med kunstnerne ble foretatt 22. august, og frist for innsendelse av forslag til kunstverk var 1. 
november 2016.  Kostnad kr. 690.000 + kr. 70.000 i skissehonorar. På møtet 4. november 
besluttet kunstutvalget enstemmig å gi oppdraget til Thomas Nordström og Annika Oskarsson 
for deres ideforslag Re-Sources. Skulpturen er av rustfritt stål og 4,5 meter høy o g har et 
lekent og assosiativt formspråk.  Den boblende toppdelen av halvkuler med LED lys inni, skal 
plasseres 3 meter over bakken, slik at man kan gå under og innimellom de høye, tynne benene 
som bærer den. Det lysende kunstverket vil skape et transparent rom i rommet,  gi et 
interessant skyggespill i dagslys, og se innbydende ut i mørket, og slik være et iøynefallende 
kunstverk,  både på nært hold og på lang avstand. Skulpturen oppføres høsten 2017. 

Skulpturløypen har flere utfordringer fremover. Først og fremst må økonomien 
styrkes, og det må sikres en fastere forankring i Bergen kommune. 

Andre saker til behandling i Fondets styre: 

Uttalelse om grundig reparasjon eller fjerning av Thorsten Goldbergs kunstverk 60⁰	N 05⁰	E  

Byråd for klima, kultur og næring har ønsket en kunstfaglig begrunnelse fra Fondets styre om 
kunstverket skal fjernes i sin helhet, eller om det skal foretas grundig reparasjon. 
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60⁰	N 05⁰	E ved Florida ble oppført i 2012 som et hovedverk i forbindelse med Kunst til Bybanens 1. 
byggetrinn. Kunstverket har krevd uforholdsmessig mye vedlikehold. Det har vært gjentagende 
problemer med grovt hærverk som hopping på stålplatene o.l., og vær og vind har gjort slik at plater 
har løsnet. Kunstverket hadde en pris på i overkant kr. 3 mill. og BKK og Sparebankstiftelsen DnB var 
inne med 1 mill. hver. Resten ble bekostet gjennom Fondet, Bybanen og KORO.  Seksjon for kunst og 
kultur har fast avtale med Bydrift som via underleverandøren City Service har tilsyn og 
opprenskning/spyling to ganger i måneden. De bestiller videre reparasjoner av f.eks. smed hvis det er 
behov for dette. Kostnadene har utgjort rundt kr. 30.000-40.00 årlig, men i 2016 kom det opp i rundt 
kr. 90.000. Dette blir dekket inn delvis gjennom seksjonens vedlikeholdsbudsjett, og delvis gjennom et 
vedlikeholdsfond som ble avsatt til kunstverket.  

Klaging fra publikum og henvendelser fra forskjellige bystyrepolitikere om hva som kan gjøres for å 
holde kunstverket bedre vedlikeholdt har vært hyppig. Det ble derfor i juni 2016 innhentet anbud på 
grundig reparasjon eller fullstendig fjerning av kunstverket. Tre firma leverte tilbud, og det fremkom  
store forskjeller på høyeste og laveste tilbud for både reparasjon og for fjerning. 

Norconsult fikk i oppdrag å vurdere den tekniske holdbarheten i tilbudene, men kom ikke med noen 
entydig konklusjon. De mente det forelå forskjellige forutsetninger hos de ulike firmaene. 

 Fondets styre diskuterte saken grundig på sitt møte 29.11.16 og kom med følgende konklusjon: 

Fondets styre mener at installasjonen 60⁰	N 05⁰	E av Thorsten Goldberg har en høy kunstnerisk verdi. 
Som stedsspesifikt kunstverk fungerer det godt i vannkanten ved Gamle Nygårdsbro. Med sine blanke 
stålflak som følger ujevnhetene i landskapet, og hvor deler av verket befinner seg under vann ved flo 
sjø, markeres området med et skinnende teppe som kan ses på lang avstand. Kunstverket tar seg også 
godt ut i mørket, med lysene som skinner mellom stålflakene, og gir en magisk stemning til et område 
som tidligere var et «ikkested». Men kunstverket presenterer seg absolutt best når det er reparert og 
rengjort.  

Fondets styre ser med bekymring på de høye driftskostnadene som har påløpt, og selv om kunstverket 
blir grundig oppgradert kan vi ikke være sikre på om det vil holde i lengden likevel. Det ligger svært 
utsatt til i sjøkanten, og krefter fra vær og vind, og fra tidevannet virker inn. Selv om det foretas en 
grundig reparasjon vil det i alle år fremover kunne påløpe høye kostnader. Fondets styre mener vi må 
innse at nyskapende kunstverk ikke nødvendigvis er like varige som en bronseskulptur. Med nye 
materialer må et helt annen type vedlikehold påregnes. Det må likevel være rom for eksperimentelle 
og utprøvende verk, og ønske om sikkerhet og forutsigbarhet må ikke alltid stå i veien for dette.  
Kunstverket ved Florida har dessverre vist seg og ikke være solid nok. Offentlig kunst bør tåle mer enn 
dette. 5 års varighet er for kort for et slikt omfattende prosjekt.  Derfor må det for fremtiden legges til 
grunn at utendørs kunstverk i Bergen kommune som ikke er temporære, må ha en mer solid holdbarhet 
enn 60⁰	N 05⁰	E.   

Fondet til kunstnerisk utsmykking tilrår at kunstverket 60⁰	N 05⁰	E ved Florida fjernes. 

1.2 % til kunst i offentlige rom i Bergen kommune 

Til Fondets siste møte i 2016 var Stefan Törner, som representerer Norske Billedkunstnere 
Bergen og Hordaland i Fondets styre, fra fagforeningen blitt bedt å etterspørre Bergen 
kommunes Kunstplans intensjon om å øke tilskuddet til kunst i offentlige rom i 2017 til 5 
mill. Dette har ikke blitt fulgt opp, og Stefan Törner påpekte at når Fondet siden 2002 kun har 
hatt 1 mill. til fordeling til kunst i offentlige rom har Fondet mindre kapital å forvalte år for år. 
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I tillegg er sekretærstillingen redusert. Han etterlyste videre Kunstplanens intensjon om 0,6 
mill. til vedlikehold og registrering, og var bekymret for hvilken rolle Fondet skal ha om 1 
eller 5 år. Han mente at det er Fondets ansatte, styremedlemmer og observatører som gjør 
Fondet til et effektivt og interessant organ. Skulpturløypen ble trukket frem som et svært 
interessant prosjekt, som kan utvikles mye mer dersom organiseringen og spesielt den 
økonomiske situasjonen hadde vært bedre. Fondets styre tok innlegget til etterretning og 
understreket at de savner respons fra Seksjon for kunst og kultur på Kunstplanens oppfølging 
om økte bevilgninger til kunst i offentlige rom. Ifølge vedtektene er det Fondets styre som 
skal forvalte Bergen kommunes utsmykkingsordning, Selv om det de siste årene har vært en 
tendens til at det settes av midler til kunst til bygg og anlegg på andre avdelinger, bør det være 
et felles system for hele Bergen kommune. 

Vedlikehold og konservering av kommunal kunst:  

”Vedlikeholdsgruppen” som består av representanter fra Bymiljøetaten, og Seksjon for kunst, 
og kultur/Fondet har hatt ett møte i 2016.  

Anne Berit Storheim, driftsleder  i Parkdrift er representant for Bymiljøetaten og leder i 
gruppen. Da konserveringsavdelingen på KODE ble nedlagt mistet man kompetansen på 
skulpturkonservering. Museumssenteret i Salhus ansatte i 2016 en med spesialkompetanse på 
metall (skulptur/bronseskulptur) 

• Minnesmerket Nordstjernen utført av Laila Kongevold  i 2004 på Torgutstikkeren har 
hatt flere skader på steinen etter lek, og malingen på bokstavene har flasset av. De 
malte bokstavene har denne gangen holdt i knapt 5 år. Det var forventet en levetid på 
det dobbelte. En del av bokstavene er også svært slitt og nesten usynlige. I møte med 
Bymiljøetaten ble det bestemt å spørre skulptør Jon Audun Hauge om råd på 
reparasjon. Det som var gjort tidligere med et epoksystoff var ikke tilfredsstillende. 
Hauge påtok seg å reparere skadene med tilsvarende stein. Arbeidet var ferdig til 
Kongeparets besøk på våren. Etter samtale med kunstner og representant for 
krigsseilerne ble det besluttet at bokstavene ikke males på nytt.  

• Renhold og fjerning av tagging som har oppstått i løpet av året blir utført av Parkdrift. 

• Ved kunstverket SOL i Råstølen boligområde er alt arbeidet med bybanestoppet ferdig. 
Dermed kunne skulpturens betongdel påføres et nytt strøk med hvitemidlet Elite Crete. 
Dette ble bekostet av Fondet/Bergen kommune.  

• Vedlikeholdsarbeidet av LIV ble lagt ut på anbud og ble utført høst 2015. Siste 
oppgradering skulle utføres 2016. Etter befaring sommer 2016 viste det seg at arbeidet 
som var utført var svært ødelagt. Plenen i skråningene var tråkket ned, jord lå rundt 
omkring. Wikholm har enda penger utestående og vil foreta ny opparbeidelse i 2017. 

• Etter henvendelse fra Sælen oppveksttun og Etat for bygg og eiendom ble det besluttet 
å fjerne et keramikkrelieff av Alf Rongved i inngangspartiet ved skolen grunnet 
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oppussing. Flere deler var falt av, forsøkt limt, noen knust og bolter som sto igjen i 
veggen var «klatrestativ» og en risiko for elevene. 

Kunstregistrering - konservering 

Mindre vedlikeholdsarbeid fortsetter samtidig med registreringsarbeid. Dette gjelder og 
utsmykninger der vedlikehold er påkrevd, eventuell mangelfull skilting og omplasseringer.  

Arbeidet med opprettelse av en vedlikeholdsmodul fra Primus gjennom kommunens eget 
FDV-system og BK-bilde har stoppet opp siste året. Her er uforutsette datatekniske 
utfordringer som må løses. 

Diverse 

Stig Morten Frøiland, Line Daatland, Svein Petter Kveim og Grete Riis deltok på seminaret 
Avvikende strategier om kunst i offentlige rom, på Hordaland Kunstsenter 14. mai. 

Elisabeth Vaule og Grete Riis holdt foredrag på Senioruniversitetet i Fana 3. november om 
hhv kunstregistrering og kunst i offentlige rom i Bergen kommune.  

Det er utbetalt honorar til styremedlemmene i 2016 på til sammen kr. 95.274. 

Bergen 17. januar 2017 

 

Styret i Bergen kommunes fond til kunstnerisk utsmykking	
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RAPPORT FOR VESTLANDSUTSTILLINGEN 2016 
 
Vestlandsutstillingen ble for første gang avholdt i 1922, og vert vist årleg i Rogaland, Sogn og 
Fjordane, Møre og Romsdal og Hordaland. Kunstnere med tilknytning til Vestlandet kan søke om 
deltagelse. Me er i ei tid der stadig fleire utstillingsarenaar lukkar for open innsending, dette gjer at 
enkeltkunstnarens eigne moglegheiter for å fremme si stemme i kunstfeltet er redusert. Derfor er 
VU som organisasjon og utstilling viktigare enn nokon gong for kunstnaren og er en viktig 
visningsmulighet for regionens kunstnere. 
 
Styret i Vestlandsutstillingen 2015-16 
 
Leiar: Joakim Lund (Haugesund Kunstforening) 
Nestleiar og fungerande styreleder fra 13.10.16: Terese Longva (BKMR) 
BKFH: Dillan Marsh 
BKFR: Sandra Vaka Olsen 
BKSF: Merete Hol Tefre 
Heidi Ann Jaeger (Kunsthuset Kabuso) 
Benedikte Holen (Kunstmuseet Kube) 
Atle Atterås (Sunnfjord Kunstlag) 
Maya Økland (Kunsthall Stavanger) 
Vara: Gunnstein Brakestad, Magnhild Nordahl, Tove Lande 
 
Utstillingsleiar: Anneli Belsvik Aras (30% stilling) 
 
Ny styreleder velges ved neste årsmøte (april 2017) 
 
Vestlandsutstillingen 2016, Lokale Forhandlingar 
 
Kunstnerisk leder for VU 2016 var Lars Korff Lofthus og Sveinung Rudjord Unneland. Deltakande 
kunstnarar i 2016: Anne-Lise Stenseth, Annette Kierulf, Aud Bækkelund, Cato Løland, Cecilia 
Jonsson, Christine Hansen, Dani Waagen Braatveit, Elin Brissman, Gard Aukrust, Jonas Silfversten 
Bergman, Kiyoshi Yamamoto, Kurt Johannessen, Leander Djønne, Linda Soh Trengereid, Mari 
Kolbeinson, Synneva Heradstveit, Tonje Bøe Birkeland, Trond Lossius & Jan Schacker, Øyvind 
Johnsen, Åsne Eldøy, & Co (Patrik Entian og Aleksi Wildhagen). 
 
TURNEPLAN 
23.januar – 21.februar: Kunsthuset Kabuso, Øystese. 
5.mars – 3.april: Sogn og Fjordane Kunstmuseum, Førde. 
29.april – 22.mai: Kunstmuseet KUBE, Ålesund. 
10.juni – 10.juli: Kunsthall Stavanger, Stavanger. 
Haugesund Kunstforening diverre ikkje er visningsstad for Vestlandsutstillingen 2016. I 2017 og 
fremover vil Vestlandsutstillingen igjen bli å sjå i Haugesund Kunstforening. 
 
Om Utstillingen: Lokale Forhandlingar: 
Me ynskjer å bruke Vestlandsutstillingen 2016 til å undersøke kva det lokale kan tyde. Stadig fleire 
fenomen synest å røre seg på tvers av kulturelle, geografiske og nasjonale grenser. Nye 
nettverksformer og elektroniske skyformasjonar skapar klynger og grupperingar ein tidlegare ikkje 
kunne tenke seg. Det lokale har endra natur. 
Samstundes oppstår produksjon av meining lokalt og kan hende ikkje i fora me oppfattar som 
sentrale. Skildringar av heimlege omgjevnader utgjer ei nokså uavbroten linje i kunsten. Er det 
relevant for deg å vere der du er for å undersøke det du vil? Me lurer på om det nære og heimlege 
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kan få ein ny aktualitet;- ikkje for å opphøge historia, men som eit forsøk på å lokalisere oss sjølve 
her og no. - Sveinung Unneland & Lars Korff Lofthus 
 
Feedback from the curatorial team was generally positive, in particular of the utstillingsleiar’s work, 
but noted is the lack of presence in Bergen and the poor fee for participating artists. More details 
about past shows would also have been appreciated. 
 
Vestlandsutstillingen 2017, Hvor har vi vært? 
 
Jury for VU 17: Joakim Lund (styreleiar i VU og Haugesund Kunstforening, Astrid Wittersø 
(BKSF), Heather Jones (kurator hjå Kunsthall Stavanger) og Terese Longva (BKMR og nyvald 
nestleiar i VU). Deltakande kunstnarar: Per Tore Barmen (H), Else Karin Tysse Bysheim (H), 
Susanne Steen Christensen (R), Vania Cunha (MR), Petra Dalström (H), Aud Marit Skarrebo 
Holmen (SF), Simone Hooymans (H), Simon Kjær (R), Kristin Kvalvik (MR), Karen Helga 
Maurstig (SF), Rune Werner Molnes (H), Daniel Persson (H), Kirsti Prøis (R), David A. Rios (H), 
Anne Helen Robberstad (R), Nina Skarsbø (H), Ingrid Toogood (R) 
 
VU17 hadde 256 søkjarar, 188 kvinner og 68 menn. Juryen har antatt 17 kunstnarar med 21 verk. 
Av desse 17 kunstnarane er 12 kvinner og 5 menn. Dei kjem frå 6 nasjonar, men har følgjande 
tilknytning til Vestlandet: Møre og Romsdal 2 stk, Sogn og Fjordane 2 stk, Hordaland 8 stk, 
Rogaland 5 stk 
 
Om Utstillingen: 
Vestlandsutstillinga er forplikta til å representere kunstnarar og kunstverk som er knytta til den 
vestlege regionen i Noreg. Likevel er bekymringane og kritikken som vert presentert i denne 
utstillinga universelle. Sjølv om kvart kunstverk i utstillinga er unikt med sitt individuelle uttrykk, 
er tema som økologi og menneskeleg atferd gjennomgåande. Den noverande perioden i Jorda si 
historie, Antropocen, er hovudsakeleg prega av menneskeleg aktivitet og denne sin effekt på 
planeten vår – klimaendringar, ekstremvêr, nedbryting av ozonlaget, stadig mindre polare iskapper, 
og ein eksponentiell nedgang i artar i vår flora og fauna. Midt i denne miljøkrisa, legg 
Vestlandsutstillinga 2017 «Hvor har vi vært?» til rette for refleksjon kring menneskeleg interaksjon 
med miljøet i fortid, notid og mogeleg framtid. 
 
TURNEPLAN 
Kunsthuset Kabuso, Øystese: 14.01.-12.02 
Kunstmuseet Kube, Ålesund: 24.02.-26.03. 
Haugesund Billedgalleri/Haugesund Kunstforening, Haugesund: 28.04.-28.05. 
Kunsthall Stavanger, Stavanger: 09.06. – 06.08. 
Sunnfjord Kunstlag/Førdehuset, Førde: 02.09.- 24.09. 
 
Sogn og Fjordane Kunstmuseum diverre ikkje er visningsstad for Vestlandsutstillingen 2017. I 2017 
og 2018 vil Vestlandsutstillingen bli å sjå i Førdehuset, (Sunnfjord Kunstlag) Førde. 
 
Vestlandsutstillingen 2018 
 
Kunstnerisk leder for VU 2018 er Randi Grov Berger. Det er kome inn heile 161 søknadar til VU18. 
Av desse skal kurator Randi Grov Berger plukke ut 6 som skal få ha separatutstilling på Vestlandet 
i 2018: 
 
(MR) Ragnhild Aamås – Kunstmuseet KUBE – 5.mai-3.juni 
(SF) Magnhild Øen Nordahl – Førdehuset – 1.-30.sept. 
(H) Trudi Jaeger – Kunsthuset Kabuso – 14.april – 20.mai 
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(R) Eivind Egeland – Entrée Bergen – 13.okt.-17.nov. 
(R) Karen Skog – Haugesund Billedgalleri – 27.april – 27.mai 
(H) Blomgren & Skuladottir – Kunsthall Stavanger – 14.juni – 12.aug. 
 
Vestlandsutstillingen 2018  har en tilleggs visningssted i Bergen. 
 
Board work summary 
 
Economy and fund raising: Vestlandsutstillingen is underfunded, this is at the root of many 
problems, and additional support is needed. Issues include: 
- The jury for 2017 worked unpaid with expenses paid by their own institutions. 
-There was a deficit in 2015. 
- The work load for the utstillingsleiar is greater than 30%, the position can not be increased without 
additional funds. 
- Although increased by a small amount this year the fee for artists is very low 
- Lack of money to send the utstillingsleiar and curator to all the venues. 
- Lack of money to pay board members and have regular in person meetings (the board has 9 
members spread over the 4 regions) this can make continuity and communication more difficult. 
 
Dialogue with the current funders is in progress, potential new funders have been sought out and 
additional applications are planned, however it remains a challenge to improve the economic 
situation. 
 
Accounting: A detailed overview of the accounts is being gained and more regular reporting put in 
place. The nestleiar and utstillingsleiar are tiding up the accounts, documentation and 
brønnøysundregistrene and are in dialogue with the accountant. 
 
Organisational changes: Discussion around how VU can function more effectively and the 
necessity for change in order for Vestlandsutstillingen to be able to continue. Work on proposals for 
changes to the way VU is organised with assistance from artists organisations (BKMR, BKFH, 
BKSF, BKFR). Work towards how VU can be sustainable and in a form that matches 
budget/workload and have in place systems to ensure continuity between changing board and staff 
is ongoing.  
 
Venues: Discussion with the venues about their relationship to VU. Issue in Førde; Sunnfjord 
Kunstlag are members of the VU board but the exhibition has been hosted by Sogn og Fjordane 
Kunstmuseum and not Sunnfjord Kunstlag. Vestlandsutstillingen will be hosted by Sunnfjord 
Kunstlag at Førdehuset in 2017 and 2018. Sunnfjord Kunstlag, Sogn og Fjordane Kunstmuseum 
and VU will discuss further if they will continue with this arrangement.  
 
2017/8: The board and jury worked with utstillingleiar in the implementation VU 2017. For 2018 a 
new contract between the curator and VU was required and an earlier application deadline for artists.  
 
Storage: An overview of equipment/documentation has been made. Items brought together in one 
location. Artwork from previous exhibitions returned. Clearing up the storage is ongoing, a move to 
a smaller more secure unit is planned. 
 
Utstillingsleiar: Work towards clearer job description/work priorities for utstillingleiar, discussion 
around which tasks the board can take on. A yearly wage increase for utstillingleiar, 
pensjonsordning, and overtime/weekend supplements to be put in place. 
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Meetings overview 2016/7 
 
Årsmøte 2016, Stavanger Kunsthall, 11.06.16 
Leder: Joakim Lund, Haugesund Kunstforening 
Medlemmer: Heidi Ann Jæger (Kunsthuset Kabuso), Dillan Marsh (BKFH), Terese Longva 
(BKMR), Merete Hol Tefre (BKSF), Sandra Vaka Olsen (BKFR), Atle Atterås (Sunnfjord Kunstlag) 
Maya Økland (Kunsthall Stavanger). Ikke tilstede: Nestleder, Benedikte Holen (Kunstmuseet Kube) 
Ansatte: Anneli Belsvik Aras, (utstillingsleder) 
 
Terese Longva for BKFMR velges til nestleder.  
Dillan Marsh velges til styrets AU.  
Heidi Ann Jæger, Sandra Vaka Olsen og Maya Økland velges inn til AU for 100-årsjubileet. 
 
Møte i Arbeidsutvalet, Bergen, 7.9.16 
Nestleiar Tersese Longva og AU medlem Dillan Marsh 
 
Møte i Arbeidsutvalet, Bergen, 22.9.16 
Nestleiar Tersese Longva og AU medlem Dillan Marsh 
 
Ekstraordinært styremøte, telefonkonferanse og skype, 13.10.16 
Joakim Lund – styreleder  (Haugesund Kunstforening), Terese Longva – nestleder (BKMR), Merete 
Hol Tefre (BKSF), Atle Atterås (Sunnfjord Kunstlag), Dillan Marsh (BKFH), Benedikte Holen 
(KUBE), Heidi Jæger (Kabuso), Anna Ihle, vara for Sandra Vaka (BKFR), Maya Økland (Kunsthall 
Stavanger), Anneli Belsvik Aras  
 
Joakim Lund trekker seg som styreleder og fortsetter som ordinært styremedlem for Haugesund 
Kunstforening. Nestleder Terese Longva trer inn som fungerende styreleder. Ny styreleder velges 
ved neste årsmøte.  
 
Styremøte, SKYPE, 16.11.2016 
Terese Longva – Fungerande styreleder VU (BKMR), Joakim Lund – (Haugesund Kunstforening), 
Merete Hol Tefre – (BKSF), Atle Atterås – (Sunnfjord Kunstlag), Dillan Marsh – (BKFH), 
Benedikte Holen –(KUBE), Heidi Jaeger – (Kabuso), Sandra Vaka –(BKFR) 
Maya Økland – (Kunsthall Stavanger), Anneli Belsvik Aras – (Utstillingsleiar VU) 
 
Styret stiller inntil 70 timar til rådvelde for UL for å kunne halde fram arbeidet med produksjon av 
VU17 og VU18. 
 
Møte i Arbeidsutvalet, Bergen, 16.1.17 
Nestleiar Tersese Longva, AU medlem Dillan Marsh, og utstillingsleiar Anneli Belsvik Aras. 
 
Styremøte, skype 
date tbc 
 
Årsmøte 2017 
planned for 22. - 23. april in Bergen  
 
 
Dillan Marsh, Bergen 24. januar 2017 
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BKFH-	Rapport	fra	Radøy	Kunstsenter	-	RKS		
		
RKS	er	et	kunstprosjekt	for	å	etablere	et	lokalt	kunstsenter		i	Bergens	omland.	
Dette	for	å	få	en	kunstnerfaglig	modell	og	et	mottak	for	ytringer	fra	kunstfeltet	-		fra	HKS	/	
kunstnermiljøet	i	sentrum,	til	Hordalandsdistriktet.	
	
Ut	fra	ideene	om	økt	bruk	gjennom	virkemidler	som	fylkesvise		kunstsentresentraler	med	et	nett	av	
mottak,		har	kunstnerne	tatt	et	ansvar	,	
for	at	innbyggere	skal	få	sin	rett	til	et	likeverdig	tilbud	på	original	samtidskunst.	
	
På	bakgrunn	av	RKS	sine	erfaringer	har	RKS	tatt	kontakt	med	mange	kommuner	for	å	lage	et	lokalt	
senter	og	et	lokalt	kunstnermiljø.	
RKS	selv	har	etablerte	faglige	virkemidler	for	økt	bruk	med	obligatorisk	betaling	av	visnings-vederlag.	
RKS	har	hatt	et	mindre	
vederlag	og	transportstøtte	fra	2001	!	
	
På	tross	av	etableringen	av	RKS,	stor	aktivitet	også	med	gjestekunstnere	og	etablering	av	RKS	som	en	
stiftelse,	ser	vi	
svært	liten	interesse	for	samtidskunst	utenfor	byens	sentrum.	
	
Dette	er	ikke	bare	et	tankekors	i	forhold	til	kunstnernes	krav	om	økt	bruk,		men	et	
problem	på	sikt	når	fylkeskommunale	midler	skal	fordeles	etter	politiske	råd	og	innbyggerne	
/politikeres	kjennskap	til	kunstfeltet.	
	
Etter	kontakt	med	en	rekke	kommuner	vil	RKS	sterkt	påpeke	at	det	er	liten	interesse	for	
samtidskunstnernes	arbeider	og	
særlig	liten	forståelse	for	kunstnernes		arbeidsbetingelser.		
Det	er	og	lite	opplysning	om	kunstnernes	avgjørende	plass	i	et	moderne	samfunn	
og	dermed	svært	liten	forståelse	for	at	feltet	trenger	særegen	støtte.	
Dette	da	kunstfeltets	nettopp	ligger	foran	markedsmekanismene.	
	
Private	løsninger	skjuler	fremdeles	for	at	billedkunstfeltet	trenger	støtte	og	aksept	i	alle	kommuner	
på	linje	med	
etablering	av	biblioteker.	
	
Årsmøtet	i	stiftelsen	RKS	2016,		har	vedtatt	at	en	skal	fortsette	arbeidet	med	flere	kommuner,	
synliggjøre	at	en	trenger	kunstfeltet	i	
samtlige	kommuner	og	gjennomføre	et	kunstprosjekt.	
I	stiftelsen	sitter	bla	en	kunstner	fra	Askøy	kommune.	
	
RG	
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Referat styre Kunstnerverksteder CS55  
 
I Kunstnerverksteder CS55 vart det avhaldt 5 styremøter i 2016. Styreleder var i første halvår Karen 
Kipphoff før Nina Grieg tiltrådte som ny styreleder. Styret består ellers av Lars Ove Toft fra BEK, Rebecca 
Teigland fra Norske Kunsthåndtverkere og Magnhild Øen Nordahl fra BKFH. Annbjørg Fjellhaug er ansatt 
som økonomiansvarlig. Hovedsakene for kunstnerverksteder har vert følgande: 
 
-Det vart framforhandla ny leigekontrakt med huseiger på 10 år og det vart avholdt ekstraordinært årsmøte 
der medlemmane stemte for å takke ja til tilbudet som innebar ca 20% husleigeøkning fram mot 2019. 
 
-Etter dialog mellom styreleder og Hordaland Fylkeskommune er Kunstnerverksteder komme tilbake på 
budsjettposten til HFK med midlane som vart kutta i året før.  
 
-Fellesverkstedet er blitt utstyrt med kombinasjonshøvel, nyinnkjøpt med midler fra Kulturrådet og Bergen 
Kommune 
 
-Fra 1.Oktober blir det nye leigetakerar i lokaler i C.Sundtsgate 55 som Khib tidligere har disponert. 
Cameron MacLeod vil anvende lokalene til å starte atelierfellesskap, verksted og galleri. 

Helsing Magnhild 
	



ÅRSRAPPORT	2016	FRA	STYRET	VED	HORDALAND	KUNSTSENTER	TIL	BKFH		

	
Styrets	sammensetning:		
Fra	representantskapsmøtet	31.	mai	2016	bestod	styret	av:		
	
Maia	Urstad	(BKFH),	15-17	-	styreleder,		 Vara	Anne	Marthe	Dyvi,	16-17	
Æsa	Bjørk,	NKVN,	15-17	-	nestleder,		 Vara	Ingrid	Nord,	15-17	 	
Norvald	Hemre	(NKVN),	16-18	 	 Vara:	Anneli	Belsvik	Aras,	16-18	 	
Kjersti	van	Hoegee	(BKFH),	16-18	 	 Vara:	Klara	Sofie	Ludvigsen,	16-18		
Petra	Rahm,	HKS,	15	-	17		 	 	 Vara:	Annbjørg	Fjellhaug,	15	–	17	
Hallgeir	Isdahl	(fritt	grunnlag),	15	–	17	 	 	
	
Hordaland	Fylkeskommune:		
Toralv	Mikkelsen,	15	–	19		 	 	 Vara	Olav	Kvinge,	15-19		
	 	 	
Endringer	i	styret	i	løpet	av	2016:		
Kunstsenterets	leder	Anthea	Buys	var	i	fødselspermisjon	fra	1.	Januar	–	18.	oktober	
2016.	Petra	Rahm	var	fungerende	daglig	leder	for	kunstsenteret	og	dermed	styrets	
sekretær	i	denne	perioden.	Hennes	vara	som	ansattes	representant,	Annbjørg	Fjellhaug,	
stilte	derfor	i	Rahms	sted	som	styremedlem		
	
Hordaland	kunstsenters	virksomhet	
Hordaland	kunstsenters	kjernevirksomhet	utgjøres	av	utstillinger	og	fagarrangementer,	
gjestekunstnerordning,	arbeid	med	kunst	i	offentlig	rom,	bokhandel	og	publikasjoner.		
Hordaland	kunstsenter	hatt	i	2016	hatt	en	jevn	økning	i	antall	besøkende.	Det	ble	
avholdt	4	hovedutstillinger	og	to	MA-helg-utstillinger	i	gallerirommet,	9	utstillinger	i	det	
nye	visningsrommet	Archipelago,	og	43	fagarrangementer	(kunstnerpresentasjoner,	
forelesninger,	boklanseringer,	performancer,	samtaler	m.m).		
	
Styrets	arbeid	
Det	har	vært	avholdt	5	ordinære	styremøter	med	i	alt	42	saker.	
Styrets	hovedfokus	i	2016	har	vært	å	følge	opp	Hordaland	kunstsenters	strategi-	og	
handlingsplan	for	perioden	2014	–	2018.	Grunnet	en	utfordrende	økonomi,	har	en	også	
hatt	et	særlig	fokus	på	å	arbeide	for	en	bedret	og	mer	bærekraftig	økonomisk	situasjon	
for	kunstsenteret.	Styret	har	blitt	løpende	orientert	om	kunstsenterets	drift	og	
virksomhet	av	daglig	leder	og	de	ansattes	representant	i	styret.	
	
Siden	kunstsenterets	leder	har	vært	i	fødselspermisjon	store	deler	av	året,	har	styret	i	
den	perioden	hatt	tettere	kontakt	med	ansatte	på	kunstsenteret	og	et	mer	direkte	
arbeidsgiveransvar.	
	
I	februar	inviterte	Hordaland	kunstsenter	Byråd	for	klima,	kultur	og	næring	i	Bergen	
kommune,	Julie	Andersland,	med	rådgivere	til	et	lunsjmøte.	Styreleder,	styrets	
nestleder,	kunstsenterets	fungerende	daglig	leder	og	ansatte	på	kunstsenteret	
informerte	om	kunstsenterets	virksomhet	i	en	uformell	og	hyggelig	lunsjsamtale.	
	
I	april	hadde	Hordaland	kunstsenter	besøk	av	Hordaland	fylkeskommunes	Utvalg	for	
kultur,	idrett	og	regional	utvikling,	hvor	kunstsenterets	virksomhet	ble	presentert.	
Styreleder,	styrets	nestleder,	kunstsenterets	fungerende	daglig	leder	og	ansatte	



representerte	kunstsenteret	og	bidro	til	presentasjonen.	
	
I	mai	arrangerte	Hordaland	kunstsenter	et	styreseminar,	hvor	Styret	for	Hordaland	
kunstsenter,	samt	andre	medlemmer	av	BKFH	og	NKVN	ble	invitert	til	å	delta	og	få	en	
innføring	til	styrearbeidet.	Seminaret	var	et	tilbud	fra	Virke	og	Kunstsentrene	i	Norge.	
	
Hordaland	kunstsenters	styre	deltok	i	årsmøte	for	nettverket	Kunstsentrene	i	Norge,	
representert	ved	fungerende	daglig	leder	Petra	Rahm	og	styremedlem	Norvald	Hemre	
(NKVN).	Alle	de	15	regionale	kunstsentrene	i	Norge	deltok	i	møtet,	som	er	en	viktig		
arena	for	utveksling	av	erfaringer	mellom	kunstsentrene.	Petra	Rahm	holdt	en	”pecha	
kucha”-presentasjon	om	Hordaland	kunstsenters	kunstfaglige	virksomhet.		
	
Hordaland	kunstsenters	styre	og	fungerende	daglig	leder	har	også	vært	delaktig	i	
samtaler	med	BKFH	og	NKVN	angående	deres	arbeid	med	Utstillingsavtalen,	og	støtter	
dette	arbeidet	fullt	ut.	
	
I	forbindelse	med	Hordaland	kunstsenters	40-årsjubileum,	stilte	styrets	leder	opp	til	et	
inngående	intervju	med	den	lokale	nettavisen	Nordnesrepublikken,	der	hun	la	vekt	på	
kunstsenterets	visjoner,	mål	og	utfordringer.	
	
Økonomi	
Hoveddelen	av	budsjettet	til	Hordaland	kunstsenter	gikk	i	2016	til	drift,	produksjon	og	
formidling	av	senterets	faglige	virksomhet.	Vi	mottok	kr.	3	350	000,-	i	faste	driftsmidler	
fra	Hordaland	fylkeskommune	og	kr.	90.000,-	kroner	fra	Bergen	kommune	i	fast	støtte	
øremerket	sommerutstillingen.	Vi	mottok	kr.	230	000,-	fra	Hordaland	fylkeskommune	i	
fast	driftstøtte	til	vårt	internasjonale	gjestekunstnerprogram.	I	2016	mottok	HKS	også	
prosjektstøtte	fra	Bergen	kommune,	Norsk	Kulturråd,	Fritt	Ord,	KORO	og	OCA.	
	
I	2016	har	styret	hatt	et	særlig	fokus	på	økonomi,	og	på	å	styrke	egenkapitalen	slik	at	en	
i	 løpet	 av	 en	 femårsperiode	 kommer	 opp	 til	 ønsket	 nivå	 på	 kr.	 250	 000.	 Overskudd	 i	
2016	vil	bli	brukt	til	dette	formål.		Årsregnskap	for	Hordaland	kunstsenter	er	ikke	klart	
per	25.	januar	2017.			
	
Arbeidsmiljø	samt	andre	forhold	ved	Hordaland	kunstsenter	
Per	idag	utgjør	de	fast	ansatte	4,71	årsverk	ved	Hordaland	kunstsenter.	Hordaland	
kunstsenter	hadde	ved	årets	utgang	9	fast	ansatte,	hvor	av	4	kvinner	og	fem	menn.	Det	
er	også	én	prosjektansatt	kvinne	i	60%	stilling.	Hordaland	kunstsenter	styre	har	i	2016	
bestått	av	fire	kvinner	og	tre	menn.	
	
For	utførlig	informasjon	om	kunstsenterets	offentlige	virksomhet	i	2016	henvises	det	til	
nettsidene,	www.kunstsenter.no,	samt	til	Årsrapport	for	Hordaland	kunstsenter.	
	
	
25.01.	2017,		
	
	
	
Maia	Urstad,		
Styreleder	Hordaland	Kunstsenter	
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Rapport fra Sveinung R Unneland  for komitearbeid i forbindelse med  tildeling av utstilling 
 
Hvilket år: 2016 
 
Hvilket verv og evt. fylke:  
Utstillingsstipend Hordaland 
 
Navn og mailadressen til vervets sekretariat / kontaktperson:  
Sturla Heggdalsvik , mail to; sturla.heggdalsvik@gmail.com 
 
Komiteen/utvalget hadde følgende -medlemmer:  
Kari Dyrdal og Sveinung Rudjord Unneland 
 
Kort oversikt over komiteens/utvalgets arbeid:  
Tildeling av Utstillingsstipend 2016 for Hordaland Fylke 
Foretatt uke 39, tilstede Sturla Heggdalsvik, Sveinung Unneland, Kari Dyrdal 
 
 
Evt.: Kommende utfordringer:  
- Utvalget skal innstille 10 stipend, men ikke fordele summer. Interessant om vi hadde hatt en 
sum og selv kunne fordele etter våre prioriteringer det antallet vi fant riktig. 
 
 
Kommentarer: 
 

- Bakgrunnen for at jeg (Sveinung Rudjord Unneland) satt i komiteen var frafall fra de 
representantene som egentlig skulle gjennomføre oppgave. Jeg tok oppgaven på kort 
varsel, noe som gjorde at jeg var litt mindre forberedt enn hva jeg ønsket. Jeg opplever 
likevel ikke at dette gikk ut over kandidatene, og at samarbeidet i komiteen var godt. 

 
 
 
 
Mvh 
Sveinung R Unneland 



Bergen, 15.01.2017

RAPPORT FRA KUNSTNERISK RÅD 2016

Rådets sammensetning i 2016:
Sveinung Unneland, Sarah Jost og Anne Marthe Dyvi. Vara var Grethe Unstad og Sissel 
Lillebostad.

Vurdering av nye medlemmer

Kunstnerisk råd har vurdert 2 søkere, og har tatt opp 2 nye medlemmer etter vurdering av søknad, 
innsendt materiale og eventuelle nettlenker. Forberedelse samt møte på BEK tirsdag 13.09.2016. Til
stede: Sveinung Unneland, Sarah Jost og Anne Marthe Dyvi.

Deltakelse i Hordaland Fylkeskommunes Kunstnarstipend Komité for Visuell kunst 

Sveinung Rudjord Unneland og Sarah Jost fra Kunstnerisk råd er representanter for BKFH i 
Komitén for Visuell kunst. 

I 2016 endret HFK sine ordninger for kunstnerstipend. De har en ny struktur  med komiteer som 
vurderer de ulike faggruppene. Man sitter i en komité i 2 år. Komiteen for Visuell kunst vurderer 
også søknader fra design og kunsthåndverk. I tillegg til 2 representanter for BKFH består komiteen 
av Beate Einen fra NKVN og Aslak Høyersten fra VISP. Det deles nå ut flere stipend enn tidligere 
under 2 kategorier; Arbeids og fordjupings- stipend 2 st á 50 000,- og Reise og kompetanse- 
hevingsstipend 5st á  25.000,-.

Komiteens arbeid var å gå gjennom søknadene hver for seg, og i fellesskap ved et møte 13.10.16 i 
regi av HFK. Møtet fant sted i HFKs lokaler og tok omtrent fem timer, to representanter fra HFK 
var tilstede for å svare på spørsmål og ta mot tilbakemeldinger. Etter møte skrev komitén tekster om
kunstnerne de innstilt til stipend.

HFK hadde stipulert 10 timer på gjennomgang av søknadene, inkludert forarbeid og møte. 
Representantene fra Kunstnerisk råd var enig om at det er realistisk å bruke i hvert fall en 
arbeidsdag på forarbeid i tillegg til møte og ba om at timene ble oppjustert. HFK oppjusterte timene 
til 13. Honoraret var 331kr i timen, basert på satser for evaluering av eksamensoppgaver. 

Det var fortsatt noen utfordringer med å tilgang på alt søknadsmaterial, men det ble raskt rettet opp 
i. Sammenslåingen av Visuell kunst, Kunsthåndverk og design var ikke så heldig. Det var meget få 
søknader innenfor design og kunsthåndverk, og det var vanskelig å sette opp mot den store 
mengden visuell kunst. Det ble lagt fram forslag til HFK at det kunne være mer ryddig å skille på 
kategoriene Visuell kunst og Kunsthåndverk og design sånn at de som søker blir bedømt ut fra riktig
bakgrunn.

Det kom i 2016 inn totalt 215 søknader til HFKs kunstnarstipend, varav 83 søknader til Visuell 
kunst (inkl. design og kunsthåndverk). 47søknader var til Arbeids og fordjupings- stipend og 36 til Reise 
og kompetanse- hevingsstipend. En del hadde søkt om begge stipendene.

Komiteen la frem 4 kandidater til hvert av stipendene, HFK valgte å tildele 1 kandidat fra 
kategorien Visuell kunst ett av hvert stipend. Under følger innstillingene for kunstnerne som ble 
tildelt stipend.



Juryen innstiller Cecilia Jonsson (f.1980) til HFKs arbeids og fordypningsstipend. Hun skal bruke 
det for å arbeide med det tverrfaglige kunstprosjektet Kjerneboring i Dyp Tid, en Geologisk Studie av 
Grått, der hun vil utføre mikroskop-fotografiske studier av urberg ved Norges Geologiske Undersøkelse og 
Norges arkivlager for borkjerner i Trondheim og Løkken. Cecilia Jonsson har siden fullført MA i 2012 
gjennomført en rekke sterke prosjekter der hun ofte bruker empirisk materiale og teorier innenfor 
naturvitenskaplige forskningsmetoder, og beveger seg mellom medier som installasjon, skulptur, 
lyd, video, mikroskopi, arkivering og motorikk. Hun står frem med sin måte til å gjennomføre 
prosjekter av høy kunstnerisk kvalitet med et eget særpreg.

Helene Førde (f.1974) innstilles til HFKs reise og kompetansehevingstipend. 
Hun vil bruke stipendet til et opphold i Japan der hun vil fordype seg i en asiatisk tankegang rundt 
sted, rom og arkitektur og moderne japanske arkitekturprosjekter der bygningene blir fullstendig 
integrerte i landskapet. Førde skal i tilknytting til oppholdet videreutvikla et samarbeid med 
kunstner Hidemi Nishida som arbeider ved Joshibi University of Art and Design i Tokyo. Juryen har 
valgt å innstille Førde til stipendet grunnet hennes målretta og interessante kunstneriske arbeid 
innen installasjon, performance og lydkunst, der tankeganger rundt sted, rom og arkitektur er 
tydelig tilstede. Juryen ser for seg at stipendet vil leda til fler spennende arbeider av høg kvalitet i 
fremtiden.

Sarah Jost, på vegne av Kunstnerisk råd 2016









Rapport for mitt verv i B-open 2016  
 
I 2016 ble B-open for første gang arrangert i april. Fremover blir det åpne atelierer hver vår. 
 
Linda Soh Trengereid har vært ansatt som prosjektleder i omtrent 25% stilling i to år nå, og hun tar seg av 
størstedelen av oppgavene som tidligere tilfalt styreleder/styre og produsent. Dette har gitt en kontinuitet i 
arbeidet som vi ser på som svært positiv for B-opens videre utvikling. 
 
Ny visuell profil og nye, funksjonelle websider for B-open var høyt prioritert i 2015, og dette kom på plass i 
begynnelsen av 2016. Nå kan deltakende kunstnere selv registrere seg og legge inn bilder og informasjon. 
Formgiver Åge Peterson sto for design av web, plakater, logo og annet materiell fjorårets B-open, og det vil han 
gjøre i år også. 
 
Fra og med i år blir det også gratis for kunstnere å delta med åpent atelier. 
 

Styret 
Styret: Petra Rahm (HKS), Anngjerd Rustand (BKFH, styremedlem), Jeanett Goodwin (NKVN, styreleder).  

Det ble ikke avholdt ordinære styremøter 2016. Dette skyldes at styreleder har vært syk i lengre perioder. 
Undertegnede var i fødselspermisjon og hadde ikke mulighet til å ta over ledervervet igjen. Vi har hatt noen 
uformelle samlinger og snakket om neste års arrangement. Prosjektleder tok seg av alt som hadde å gjøre med 
avvikling av 2016-arrangementer og forberedelser til neste B-open i april 2017. De viktige avgjørelsene var 
allerede tatt i 2015, så situasjonen har ikke hatt noen praktiske konsekvenser for forrige eller kommende B-open. 
 

Årsmøte 2016: 18.01.2017 
Til stede: Anngjerd Rustand (B-openstyret/BKFH), Petra Rahm (B-openstyret/HKS), Linda Soh Trengereid 
(prosjektleder B-open), Vilde Salhus Røed (styret i BKFH), Kirsti van Hoegee (styret i BKFH), Silje Bergsvik 
(styret i NKVN), Elisabeth Petch (styret i NKVN), Maia Urstad (Styreleder HKS) 
 
 
Anngjerd Rustand 
26. januar 2017 
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Stiftelsen Klosteret 17, 2016 
 
 
Leder: Trond Wathne Tveiten 
Sekretær: Anne Lise Karlsen 
Komiteen/utvalget hadde følgende BKFH-medlemmer: Erik Friis Reitan 
 
Kort oversikt over komiteens/utvalgets arbeid: 
Revidert vedtektene 
Kartlagt nødvendig arbeid 
 
Kommende utfordringer: 
Vedlikehold av huset 
Finne en person som kan påta seg vaktmesterfunksjon 
 
 
07.02.2017, Erik Friis Reitan 
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Rapport	Representantskapet	i	KODE	
	
BKFH	i	utakt	med	tanke	på	valg-periode	
Jeg	har	hatt	vervet	i	Kodes	representantskap	fra	2013-2017.	Nå	viser	det	seg	at	BKFH	er	
litt	i	utakt	med	resten	av	reps-skapet,	der	de	fleste	er	valgt	inn	for	perioden	2014-2018.	
Så	jeg	foreslår	at	dette	rettes	opp	ved	valg	av	ny	repr	på	generalforsamlingen.	Ny	repr	
kan	feks	velges	inn	for	5	år	som	et	unntak	for	å	komme	i	takt	med	resten	av	
medlemmene.	
	
2016	
I	2016	var	det	to	møter	i	representantskapet:	27.april	og	27.november.	
	
KODE	har	gjennomgått	et	omfattende	arbeid	med	ny	strategi	og	har	fått	økte	
bevilgninger	blant	annet	har	de	nå	konkrete	midler	og	planer	til	å	få	ny	båt	til	Lysøen.	
Svært	synlige	i	mediene	og	økte	besøkstall	tross	oppussing.	Bare	godt	nytt!	
	
Innkjøp	
Jeg	skriver	litt	utførlig	om	dette	siden	det	kan	være	av	interesse	for	BKFH	sitt	videre	
arbeid	med	offentlige	innkjøp	av	kunst.	
Ved	flere	møter	har	jeg	stilt	spørsmål	rundt	innkjøp.	Såvidt	jeg	forstår	kjøper	KODE	inn	
kunst	for	midler	de	får	av	Bergen	kommune,	ca	1	mill	hvert	år.	Disse	midlene	er	ikke	
synlige	i	budsjettet,	der	det	står	kr	0,-	på	innkjøp.	Jeg	har	tidligere	(i	2014)	fått	skriftlig	
bekreftet	fra	kulturdepartementet	om	at	KODE	også	får	øremerkede	midler	fra	
departementet,	tilsvarende	ca	380.000	i	året	til	innkjøp.	Jeg	har	etterlyst	disse	midlene	
til	innkjøp.	Etter	møtet	i	november	henvendte	Hindsbo	seg	til	departementet	og	fikk	
beskjed	om	at	disse	midlene	IKKE	var	øremerket	innkjøp	av	kunst.		
	
Dette	er	midler	som	stammer	fra	Kulturrådets	innkjøpsordning	som	ble	lagt	om	i	2006.	
Den	uttalte	hensikten	med	omleggingen	i	2006	var	å	spare	administrasjon	og	at	
museene	selv	skulle	kunne	styre	samlingspolitikken	sin.	Det	ble	forutsatt	at	midlene	i	sin	
helhet	skulle	gå	til	innkjøp	av	kunst.	Kulturdep	sin	uttalte	politikk	er	altså	nå	at	museene	
selv	prioriterer	midlene	fritt	innenfor	sine	rammer.	Jeg	har	sendt	e-post	med	forespørsel	
om	klargjøring	rundt	hvorfor	de	ikke	har	en	entydig	kommunikasjon	om	midlene	er	
øremerket	eller	ei.	Etter	flere	purringer	har	jeg	ennå	ikke	fått	svar.	Jeg	har	vært	i	kontakt	
med	NBK,	men	de	ønsker	å	ta	opp	innkjøp	ved	senere	anledning,	kanskje	som	innspill	til	
budsjett	i	neste	runde.	
	
Angående	innkjøpene	til	KODE	har	jeg	ingen	oversikt	over	hva	de	faktisk	kjøper	inn,	
men	inntrykket	mitt	er	at	det	har	bedret	seg	noe	under	Hindsbo.	
	
Jeg	snakket	om	det	med	Tone	Hansen,	rådsleder	i	Kulturrådet,	og	hun	mente	tydelig	at	
det	var	en	tapt	sak.	Hvis	BKFH	skal	jobbe	med	innkjøp	kan	det	hende	at	vi	heller	skal	
fokusere	på	å	få	inn	friske	midler	istedenfor	å	prøve	å	vekke	til	live	noen	midler	som	er	
gått	tapt.	Jeg	videreformidler	hvis	jeg	får	noe	svar	om	saken	fra	departementet,	men	jeg	
kommer	ikke	til	å	forfølge	saken	videre.	
	
mvh	
Åse	Løvgren	
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Kunstfaglig	råd	for	Kunst	i	offentlig	rom	ved	HKS	(tidligere	Regionalt	samarbeidsutvalg)	

	

Medlemmer:	

Silje	Bergevik,	NKVN	

Anne	Skaansar,	BKFH	

Gitte	Sætre,	vara	BKFH	

	

	Årsrapport	Kunstfaglig	råd	for	Kunst	i	offentlig	rom	ved	HKS	

Kunstfaglig	råd	har	to	medlemmer,	Silje	Bergsvik	fra	NKVN,	og	undertegnede.	Det	kunstfaglige	rådet	er	en	
midlertidig	ordning	som	skal	fungere	som	en	erstatning	for	tidligere	RSU,	og	det	er	fremdeles	knyttet	
spørsmål	til	hvordan	dette	rådet	skal	fungere.	

Rådet	ble	invitert	til	møte	med	Petra	Rahm,	som	er	ny	prosjektleder	for	kunst	i	offentlig	rom	ved	HKS,	og	
Vilde	Salhus	Røed,	2.12.16,	og	på	møtet	ble	det	enighet	om	at	Petra		rådfører	seg	med	Kunstfaglig	råd	når	
HKS	skal	involveres	i	kunstprosjekter	i	offentlig	rom	i	Hordaland	fylke.	

Etter	dette	har	rådet	fått	henvendelse	fra	Petra	i	en	sak	i	2016,	saken	gjaldt	Hordaland	fylkeskommune	sitt	
prosjekt	med	ny	videregående	skole,	kulturhus	og	bibliotek	i	Åsane,	hvor	HKS	skulle	utpeke	
kunstfaglig	prosjektleder.		Her	Grethe	Unstad		tildelt	dette	oppdraget,	etter	at	fire	kunstnere	ble	
invitert	til	å	melde	sin	interesse.	I	dette	tilfelle	var	et	ikke	tid	til	ordinær	utlysning	av	oppdraget.	

Ofte	er	det	hastesaker	som	kommer	til	HKS	når	det	dreier	seg	om	offentlige	kunstprosjekter,	med	
svært	korte	frister	for	å	HKS	til	å	arbeide	med	sakene.		Likevel	er	det	slik	at	vi	ser	det	som	positivt	at	
kommuner	og	andre	instanser	vil	bruke	den	kunstfaglige	kompetansen	ved	HKS.	Det	er	derfor	viktig	
at	BKFH	diskuterer	hvordan	en	best	mulig	sikrer	at	utlysning	av	konsulentoppdrag,	prosjektledere	osv	
foregår	på	en	så	demokratisk	måte	som	mulig.		

	

Arendal	8.2.17	

Anne	Skaansar	
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Rapport	for	styreverv		i	Visp	for	BKFH	2016	 	
	
VISP	er	et	kompetansesenter	og	en	nettverksorganisasjon	for	det	visuelle	kunstfeltet	
som	arbeider	for	å	bedre	og	tilrettelegge	vilkårene	for	produksjon	og	formidling	av	
visuell	kunst	i	Bergen	og	Hordaland.	VISP	henvender	seg	til	alle	aktører	og	ledd	innen	
det	visuelle	kunstfeltet	–	kunstnere,	gallerier,	institusjoner,	produsenter,	kuratorer,	
kritikere	og	leverandører,	og	er	organisert	som	en	medlemsorganisasjon	med	fritt	
medlemskap.	VISP	konsentrerer	sin	virksomhet	om	fire	kjerneområder:	
informasjonsbank,	råd	og	veiledning,	synliggjøring	og	samhandling	og	nettverksbygging,	
kompetanseheving	og	profesjonalisering.		
VISP	–	produksjonsenhet	for	visuell	kunst	ble	stiftet	den	10.	juni	2009	av	en	rekke	
aktører	innen	det	visuelle	kunstfeltet	i	Bergen/Hordaland.	
Undertegnede	har	gjennom	sitt	styreverv	i	Visp	jobbet	for	at	den	profesjonelle	
kunstscenen	representert	gjennom	BKFH	skal	kunne	nyttiggjøre	seg	Visp	som	en	
produksjonsenhet	for	det	visuelle	feltet	på	best	mulig	måte.	 	
	
	
Styret	består	av	Hilde	Jørgensen(styreleder/bkfh),	Hilde	Danielsen(nestleder/nkvn),	
Martin	Flack(fri	representant),	Maria	Rusinovskaya(fri	representant),	Hans	Flø(fri	
representant/juridisk),	Martin	Godal(1.vara/nkvn),	Gabriell	Kvendseth(2.vara/bkfh)	
	
Det	har	vært	gjennomført	fire	styremøter,	samt	et	styreseminar	og	julebord	i	løpet	av	
året.	
	
Hovedarbeid	gjennom	året.	
	
Ny	ansatt	i	VISP.	
Visp	har	utvidet	arbeidsstaben	med	en	40%	stilling	der	hovedansvarsområder	er	
kunstguide.no	og	Kritikersamtaler.	Styret	anser	dette	som	en	styrking	av	VISP	som	
organisasjon	som	vil	bedre	vilkårene	for	landsdelens	kunstnere.	
	
Kunstguide.no	
VISP	skal	gjennom	drift	av	nettsiden	kunstguide.no	og	arrangement	knyttet	til	denne	
stimulere	til	økt	synlighet	og	økt	salg,	og	derav	økte	inntekter	til	det	visuelle	feltet.	
Kunstguide	skal	øke	omsetning	i	et	lite	marked,	ikke	ta	andeler	fra	eksisterende	
gallerier.	Et	fagutvalg	er	ansvarlig	for	utvelgelse	av	kunstnere,	fagutvalgets	rolle	og	
instruks	er	utarbeidet	av	VISPs	styre.	
Fagutvalget	består	av	representanter	fra	BKFH,	NKVN	og	to	valgt	av	Visp’s	styre.	Dette	
for	å	opprettholde	et	høyt	faglig	nivå	på	nettstedet.	
Kunstguide.no	har	hatt	to	arrangement,	på	Boligmessen	i	Bergen	og	Invertarium	i	Oslo	
for	å	fronte	kunstnerne	som	er	representert	på	nettstedet.	Aktiviteten	rundt	nettstedet	
vil	øke	i	forbindelse	med	ny	ansatt	med	fokus	på	kunstguide.no.	
	
	
Regional	aktør	
VISP	har	i	2016	utvidet	sitt	virkefelt	til	å	omfatte	Sogn	og	Fjordane	og	Rogaland.	VISP	
anser	dette	styrker	det	regionale	samarbeidet,	samt	tydeliggjøring	av	det	visuelle	feltet	
på	Vestlandet	utad	som	region.		VISP	vil	øke	sin	kursaktivitet	Rogaland	og	Sogn	&	
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Fjordane	dersom	støtte	kan	omsøkes	gjennom	lokale	støtteordninger	(fylke/kommune).	
Så	lang	har	det	vært	arrangert	kurs	i	søknadsskriving,	frakt	og	lignende.		
	
	
Kritikersamtaler	
Kritikersamtaler	har	vært	et	initiativ	for	å	øke	diskursen	rundt	arbeider/utstillinger	vist	
i	regionen.	I	en	samtid	der	kritikken	mister	spalteplass	har	styret	sett	på	
Kritikersamtaler	som	et	viktig	bidrag	til	et	større	fokus	på	kunstneriske	prosjekter	på	
Vestlandet.	Kritikersamtaler	har	vært	arrangert	som	en	paneldebatt	med	inviterte	
kunstkritikere,	historikere,	debattanter.	Kritikersamtaler	synliggjør	feltet	utad	og	gir	
feltet	og	dets	utøvere	kritisk	og	faglig	tilbakemelding	innad.	Med	en	nyansatt	som	
dedikeres	til	prosjektet	vil	Kritikersamtaler	ytterligere	profesjonaliseres	og	synliggjøre	
landsdelens	kunstnere	for	et	større	publikum.	
	
Bergens	ateliersituasjon	
Spørreundersøkelse	for	å	kartlegge	ateliersituasjonen	for	byens	kunstnere	viste	at	
situasjonen	er	stabil	og	oversiktlig	per	i	dag,	men	en	viss	andel	av	kunstnerne	er	usikre	
på	situasjonen	fremover.	
	
Kurs	og	arrangement	
VISP	har	i	2016	avholdt	kurs,	arrangement	og	seminar	av	regionens	kunstnere	i	felt	og	
evner	som	det	er	et	behov	for	og	som	det	er	etterspurt	interesse	for.		
	
Kvartalsvise	møter	med	BKFH	og	NKVN	
VISP	har	i	2016	igangsatt	møter	med	ledere	i	BKFH	og	NKVN.	VISP	ønsker	en	tettere	
dialog	og	samarbeid	med	fagforeningene	for	å	kunne	bistå	bedre	som	en	formidler	av	
den	visuelle	kunstscenen	og	bedre	produksjonsvilkårene	for	landsdelens	kunstnere.	Den	
nærheten	fagforeningene	har	til	feltet	er	uvurderlig,	så	tilbakemeldinger	fra	
fagforeningene	på	en	fast	basis	anses	å	gagne	vilkårene	for	landsdelens	kunstnere.	Ett	
resultat	av	dette	er	at	VISP	produserte	fagforeningenes	seminar	om	utstillingsavtalen	
høst	2016.	VISP	og	fagforeningene	avholdt	også	en	sommerfest	med	150	besøkende	i	
Kunstgarasjen.	Møtene	er	igangsatt	for	å	fange	opp	større	og	mindre	problemer	i	
kunstnerens	produksjonsforhold	og	generelle	virke.	
	
	
	
	
	
Hilde	Jørgensen	



RESULTATREGNSKAP	BKFH	2016	OG	BUDSJETT	2017
Org.nr.:	986	888	411

Kontonr. Kontonavn Budsjett	2017 Sum	2016 Budsjett	2016 Sum	2015

DRIFTSINNTEKTER

3441 Hordaland	Fylkeskommune 3500 4700
3442 Offentlig	prosjektstøtte 13500
3640 Prosjektstøtte 40000
3920 Kontingenter 125000 123150 120000 120700
3970 NBK	Fagpolitiske	midler 34000 34514 34000 34253
3999 Andre	inntekter 3349

SUM	DRIFTSKINNTEKTER 159000 161013 157500 213153

DRIFTSKOSTNADER

4600 Medlemsfest 5000 5000 5000 4953
4610 Fagpolitiske	satsninger/Prosjekter 3000 27578 15000 46438
4615 Faglig	forum/Seminar 5000 210 5000 45052

5000 Styrehonorarer	ledere 95000 86949 90000 86216
5330 Andre	styrehonorarer 15000 18750 15000 13500
5340 Andre	honorarer	i	BKFH 12000 11750 15000 25000
5400 Arbeidsgiveravgift 20000 19896 13000 12180

KONTOR 6000 5379 7000 6086
7420 Blomster	og	gaver 655 590
6700 Revisjonshonorar
6800 Kontorrekvisita 275 79
6840 Faglitteratur,	tidsskrifter	med	mer 662 575
6860 Møteutgifter 1831 2845
6900 Telefon	og	websider 1920 1855
6940 Porto 36 142

7460 Tilskudd	andre 6000 6000 8000 8000
B-open 5000 5000 5000
VISP 1000 3000 3000

7790 Andre	utgifter 2190 3960
Depositum	2	nøkler	HKS 520
Gebyr	forsinket	arbeidsgiveravgift	2015 1670

SUM	DRIFTSKOSTNADER 167000 183702 173000 247425

DRIFTSRESULTAT -8000 -22689 -15500 -34272

Finansinntekter	og	-kostnader

8040 Renteinntekter 402 1500 1781
8170 Bankgebyrer	og	renteutgifter 321 300 189
8960 Overføringer	annen	egenkapital 12529

ÅRSOVERSKUDD -22608 -14300 -20151

Bergen,	8.februar	2017

Vilde	Salhus	Røed Erik	Friis	Reitan Nina	Grieg

Dillan	Marsh Kirsti	van	Hoegee



BALANSE	BKFH	2016
Org.nr.:	986	888	411

Per	31.12.2016
2016 2015 2014

Eiendeler

Inventar	og	utstyr
Fordringer 1000 14700 3400
Ikke	fakturert	fordring 8250 18720 10650
Verdibanken 116577 131089 161044
Kontantkasse

Sum	eiendeler 125827 164509 175094

Egenkapital	og	gjeld

Egenkapital 110423 137481 157632
Skyldig	forskuddstrekk 2040 5256
Skyldig	arbeidsgiveravgift 4251 1015 1945
Kortsiktig	gjeld 11153 23973 10261

Sum	egenkapital	og	gjeld 125827 164509 175094

Bergen,	8.februar	2017

Vilde	Salhus	Røed Erik	Friis	Reitan

Nina	Grieg Dillan	Marsh

Kirsti	van	Hoegee
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4	a)	
	
Handlingsplanen	for	2017	
	
1.	Arbeide	for	videreutvikling	av	kunst-og	kunstnerpolitikk	opp	mot	Hordaland	fylkeskommune.	Følge	aktivt	
med	på	at	mål	og	strategier	i	kulturplanen	2014-2024	blir	overholdt. 
 
2.	Arbeide	for	videreutvikling	av	kunst-og	kunstnerpolitikk	opp	mot	Bergen	kommune.	Være	i	dialog	om	og	
følge	aktivt	opp	arbeidet	ny	kunstplan	for	Bergen	kommune	2018-2027,	samt	at	overordnet	kulturstrategi	
2015-2025	blir	fulgt. 
 
3.	Fortløpende	forfølge	saker	som	ligger	inn	under	foreningens	formål,	herunder	være	en	tydelig	fagpolitisk	
stemme	i	Hordaland.	Styret	skal	spille	en	sosial	og	faglig	rolle	ovenfor	sine	medlemmer,	blant	annet	ved	å	
synliggjøre	sitt	arbeid.	
 
4.	Følge	opp	arbeidet	med	utviklingen	av	lokalt	utstillingshonorar. 
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4 c) 
 

Årsmøtet i B-open har vedtatt å fremme en liten endring i vedtektene. 

Utdrag fra § 4 Årsmøtet: 

« B-opens styreleder og prosjektleder har møteplikt til årsmøtet. Vedkommende har tale- og 
forslagsrett, men ikke stemmerett. B-opens styremedlemmer/varamedlemmer har møte- og talerett, 
men ikke forslags- og stemmerett.» 

Endringen er markert med rødt. 
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4	d)	
	
STATENS	UTSTILLINGSSTIPEND	–	EN	JOBB	FOR	KUNSTNERISK	RÅD?	
	
Styret	foreslår	at	representant	fra	BKFH	som	skal	sitte	i	komité	for	Statens	Utstillingsstipend	
velges	fra	Kunstnerisk	Råd	fremfor	at	det	er	et	eget	verv.	Kunstnerisk	Råd	vil	da	bestemme	
seg	i	mellom	hvem	som	skal	sitte	i	komitéen.	Nåværende	representant	med	vara	i	komité	for	
utstillingsstipend	besitter	vervet	ut	perioden	til	og	med	årsmøtet	i	2018.	Vervet	legges	ned	
etter	dette.	
	
Bakgrunn	for	forslaget	er	hovedsakelig	ønske	om	forenkling	av	administrasjon	med	vervene	i	
BKFH.	Med	omleggingen	av	jury	for	stipendutdeling	ved	Hordaland	Fylkeskommune	(2	
representanter),	ser	vi	for	oss	at	representantene	i	Kunstnerisk	Råd	kan	dele	oppgavene	
mellom	seg	
	
Styret	i	BKFH,	30/1-17	
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4	e)	
	
VESTLANDSUTSTILLINGEN	–	REPRESENTANT	FRA	BKFHs	MEDLEMMER	
	
BKFH	har	en	representant	med	vara	i	Vestlandsutstillingens	styre.	Tidligere	har	vervet	blitt	
valgt	fra	BKFHs	styre,	som	et	tilleggsverv.	Vervet	krever	såpass	at	det	i	perioder	blir	litt	mye	
når	vervet	kommer	på	toppen	av	styrevervet.	
	
BKFHs	styre	fremmer	derfor	forslag	til	årsmøtet	om	at	vervet	med	vararepresentant	velges	
blant	medlemmene	på	årsmøtet.			
	
	
Styret	i	BKFH,	30/1-2017	
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VALG	I	BKFH	2017	
	
Verv	på	valg	 	 	 	 	 Nominasjoner	
	
STYRET	I	BKFH	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
Vilde	Salhus	Røed	3/15-3/17	 	 	 Adriana	Alves	3/17-3/19	
Uren	8,	5036	Bergen	 	 	 	 Mindeveien	61,	5073	Bergen	
92623992,	vildesr@gmail.com	 	 	 97692905,	adriana.mar.alves@gmail.com	
	 	 	 	 	 	 	
Dillan	Marsh	3/15-3/17	 	 	 	 Caroline	Kierulf	3/17-3/19	
Øvre	Fjellsmauet	9,	5018	Bergen	 	 	 Furukollen	17,	5165	Laksevåg	
95871498,	dillanmarsh@gmail.com		 	 97586886,	carkie@online.no	
	
Nina	Grieg	3/15-3/17	 	 	 	 Magnhild	Øen	Nordahl	3/17-3/19	
Krohnengsgaten	31,	5031	Bergen	 	 	 Strandgaten	55,	5004	Bergen	
93657252,	nina.grieg@gmail.com	 	 	 90790539,	magnhildnordahl@gmail.com	
	
1.Vara:		
Lona	Hansen	3/16-3/17	 	 	 	 Kristin	Austreid	3/17-3/18	
Damsgårdsveien	69,	5058	Bergen	 	 	 Verftsgaten	15b,	5011	Bergen	
41409099,	hansenlona@gmail.com		 	 91730177,	kristinaustreid@gmail.com	
	
2.Vara:		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Magnhild	Øen	Nordahl	3/16-3/17	 	 	 Dora	Sofie	Kittilsen	3/17-3/18	
Strandgaten	55,	5004	Bergen	 	 	 Sundts	veg	50	B,	5221	Nesttun	
90790539,	magnhildnordahl@gmail.com	 	 91317740,	dskittilsen@gmail.com	
	
	
NOMINASJONSUTVALG	 	 	 	 	 	
	
Heidi	Nikolaisen	3/15-3/17	 	 	 Arne	Rygg	3/17-3/19	
Aad	Gjellesgate	12,	5036	Bergen	 	 	 Straumeveien	47,	5152	Bønes	
45421116,	heidinikolaisen@gmail.com	 	 93641294,	arne.rygg@gmail.com	
	
Tom	Kosmo	3/15-3/17	 	 	 	 Silje	Heggren	3/17-3/19	
Renen	91,	5099	Bergen	 	 	 	 Lynghaugen	15,	5038	Bergen	
92230726,	tom.kosmo@gmail.com		 	 92688802,	silje@siljeheggren.com	
	
Line	Hvoslef	3/15-3/17	 	 	 	 Margrethe	Kolstad	Brekke	11/17-3/19	
Idrettsveien	35,	5052	Bergen	 	 	 Fosswinckelsgate	29,	5007	Bergen	
90978080,	line@hvoslef.no	 	 	 46637502,	margrethebrekke@gmail.com	
	
1.vara:	
Margrethe	Kolstad	Brekke	11/16-3/17	 	 Trudi	Jaeger	3/17-3/19	
Fosswinckelsgate	29,	5007	Bergen	 	 	 Straumeveien	45,	5152	Bønes	
46637502,	margrethebrekke@gmail.com	 	 95125932,	trudi@trudijaeger.no	 	
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2.vara:	
Nytt	verv	fom	3/17	 Mekdes	W	Shebeta	3/17-3/19	

Øvre	fjellsmauet	9,	5018	Bergen	
	 97187438,	mekdesshebeta@gmail.com	

	
	

KUNSTNERISK	RÅD	 	 	 	 	 	
	 	
Sarah	Jost	3/15-3/17	 	 	 	 Elly	Prestegård	3/17-3/19	
Prof.	Hansteensgate	88,	5006	Bergen	 	 Langarinden	407,	5132	Nyborg	
46374585,	jost_sarah@hotmail.com	 	 55190406,	elly@ellyp.com	
	
Sveinung	Unneland	3/15-3/17	 	 	 Sissel	Lillebostad	3/17-3/19	
Asbjørnsensgate	27,	5053	Bergen	 	 	 Nygårdsgt.	90a,	5008	Bergen	
48245222,	sveinungunneland@gmail.com	 	 91803240,	sissel.lillebostad@gmail.com	
	
Anne	Marthe	Dyvi	3/15-3/17	 	 	 Anne	Marthe	Dyvi	3/17-3/19	
Breistølen	40,	5034	Bergen	 	 	 Breistølen	40,	5034	Bergen	
47625236,	annemarthesin@gmail.com	 	 47625236,	annemarthesin@gmail.com	
	
1.	vara:		
Grethe	Unstad	3/15-3/17			 	 	 Grethe	Unstad	3/17-3/19	
Nygårdsgaten	90a,	5008	Bergen	 	 	 Nygårdsgaten	90a,	5008	Bergen	
55315381,	gretunst@online.no	 	 	 55315381,	gretunst@online.no	
	
2.	vara:		
Sissel	Lillebostad	3/15-3/17	 	 	 Torild	Stray	3/17-3/19	
Nygårdsgaten	90a,	5008	Bergen	 	 	 Ellerhus	vei	2,	5043	Bergen		
91803240,	sissel.lillebostad@gmail.com	 	 99497318,	torildstray@gmail.com	
	
	
STYRET	I	B-OPEN		 	 	 	 	 	
	
Anngjerd	Rustand	/15-3/17	 	 	 Solvor	Holan	3/17-3/19	
Breistølen	40,	5034	Bergen	 	 	 Dokkeveien	2	D,	5007	Bergen	
91366186,	anngjerd@gmail.com	 	 	 95038135,	solan.holan@gmail.com	
	
Vara:	
Jane	Sverdrupsen	3/15-3/17	 	 	 Torgrim	Wahl	Sund	3/17-3/19	
Loddefjordveien	14,	5171	Loddefjord	 	 Breistølen	19	A,	5034	Bergen	
48106923,	janesverd@gmail.com	 	 	 93065222,torgrim.sund@gmail.com	
	
	
STYRET	I	HORDALAND	KUNSTSENTER	 	 	 	
	
Maia	Urstad	5/15-5/17	 	 	 	 Sveinung	Unneland	3/17-3/19	
Søndre	Munkelivsgaten	6,	5011	Bergen	 	 Asbjørnsensgate	27,	5053	Bergen	
97082480,	maur@maia.no	 	 	 48245222,	sveinungunneland@gmail.com	
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Personlig	vara:	
Anne	Marthe	Dyvi	5/16-5/17	 	 	 Rune	Werner	Molnes	3/17-3/19	
Breistølen	37,	5034	Bergen	 	 	 Skogveien	55	B,	5306	Erdal	
47625236,	annemartesin@gmail.com	 	 91183399,	post@runemolnes.com	
	
	
REPRESENTANTSKAPET	I	HORDALAND		 		
KUNSTSENTER	 	
	 	
Turid	Uldal	5/15-5/17	 	 	 	 Sabine	Popp	5/17-5/19	
Søndre	Skogvei	14,	5057	Bergen	 	 	 Fredlundveien	27A,	5073	Bergen	
55295202,	post@turiduldal.no	 	 	 98458282,	sabine-p@online.no	
	
Ragnhild	Ohma	5/15-5/17		 	 	 Nora	Adwan	5/17-5/19	
Martensgården	1,	5019	Bergen	 	 	 Erdalsvegen	46,	5226	Nesttun	
93232804,	ragnhildohma@hotmail.com	 	 91846441,	nora.adwan@googlemail.com	
	
Julie	Lillelien	Porter	5/15-5/17	 	 	 Numi	Thorvasson	5/17-5/19	
Nicolaysens	vei	4	,	5063	Bergen	 	 	 Steinkjellergaten	8b,	5008	Bergen	
45774480,	julielillelienporter@gmail.com	 	 48198366,	numith@gmail.com	
	
1.	vara:		
Svein	Møxvold	5/15-5/17	 	 	 	 Roger	Gjerstad	5/17-5/19	
Harald	Hårfagresgate	11,	5007	Bergen	 	 Radøyvegen	2590,	5937	Bøvågen	
95237809,	sveinmoxvold@yahoo.no	 	 56370006,	rgjerstad@hotmail.com	
	
2.	vara:		
Sabine	Popp	5/15-5/17	 	 	 	 Svein	Møxvold	5/17-5/19	
Fredlundveien	27A,	5073	Bergen	 	 	 Harald	Hårfagresgate	11,	5007	Bergen	
98458282,	sabine-p@online.no	 	 	 95237809,	sveinmoxvold@yahoo.no	
	
	
KUNSTFAGLIG	RÅD	FOR	KUNST	I	OFFENTLIG	ROM	VED	HORDALAND	KUNSTSENTER	
	
Anne	Skaansaar	3/15-3/17		 	 	 John	Audun	Hauge	3/17-3/19	
Alvøveien	155,	5179	Godvik	 	 	 Sandviksbod	19,	5035	Bergen	
55268562	/	48089678,	anne.skaansar@khib.no	 90784038,	john.audun.hauge@gmail.com	
	
Vara:		
Gitte	Sætre	3/15-3/17	 	 	 	 Noomi	Gjerde	3/17-3/19	
C.	Sundtsgate	55,	5007	Bergen	 	 	 Øvre	Stadionveien	30,	5161	Laksevåg	
93050078,	gittesatre@gmail.com	 	 	 47669394,	noomilouise@yahoo.no	
	
	
FONDET	TIL	KUNSTNERISK	UTSMYKKING	AV	BERGEN	BY	
	
Stefan	Törner	1/14–	12/17	 	 	 Randi	Grov	Berger	1/18–	12/21	
Michael	Krohnsgate	23,	5057	Bergen	 	 Hans	Haugesgate	37,	5033	Bergen	
93293796,	stefantorner@gmail.com	 	 95196773,	randigrovberger@gmail.com	
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Vara:		
Arne	Ingvaldsen	1/14–	12/17	 	 	 Stefan	Törner	1/18–	12/21	
Nedre	Strangehagen	4	b,	5011	Bergen	 	 Michael	Krohnsgate	23,	5057	Bergen	
41253721,	aingval@online.no	 	 	 93293796,	stefantorner@gmail.com	
	
	
REPRESENTANTSKAPET	FOR	MUSEUM	FOR	MUSIKK	OG	VISUELL	KUNST	(KODE)	
	
Åse	Løvgren	1/14-12/17	 	 	 	 Trond	Lossius	1/18-12/22	
Bakkegaten	2,	5032	Bergen	 	 	 Slettebrekko	25,	5363	Ågotnes	
93645257,	aselov@gmail.com	 	 	 95922613,	lossius@bek.no	
	
Vara	
Annette	Kierulf	3/15-12/17	 	 	 Torill	Nøst	1/18-12/22	
Listveitvegen	11,	5937	Bøvågen	 	 	 Nyhavnsbakken	3,	5042	Bergen	
95834398,	akierulf@online.no	 	 	 99034532,	post@torillnost.no	
	
	
VESTLANDSUTSTILLINGENS	STYRE	
Nytt	verv	fra	2017,	tidligere	tilleggsverv	for	BKFHs	styre	
	
	 	 	 	 	 	 Wim	Van	Den	Toorn	3/17-3/19	
	 	 	 	 	 	 Byrkjelundsvegen	41,	5600	Norheimsund	
	 	 	 	 	 	 46846116,	info@wimvandentoorn.com	
	
	 	 	 	 	 	 Vara	
	 	 	 	 	 	 Astrid	Drageset	3/17-3/19	
	 	 	 	 	 	 Skeisflaten	92,	5217	Hagavik	
	 	 	 	 	 	 astrdra@online.no	
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NOMINASJONER BKFH 2017 
 
 
 
STYRET BKFH 
 
Adriana Alves  
Født i Rio de Janeiro, bor og arbeider i Bergen. Hun gikk ut master 
ved Kunsthøgskolen i Bergen i 2006 og har siden deltatt i 
gruppeutstillinger inn- og utlands, hatt separate utstillinger ved 
Hordaland Kunstsenter og KNIPSU bl.a, blitt innkjøpt av Norsk 
Kulturråd og Sogn og Fjordane Kunstmuseum; og fått en rekke 
stipender og priser, bla Høstutstillingsprisen på Kunstnernes Hus i 
2007. 
Adriana Alves arbeider med installasjon, video og tekst som har til 
felles at de omhandler maktesløshet og utilstrekkelighet i relasjon 
til samfunnsmessige normer og strukturer. 
 
 
Caroline Kierulf 
Født 1968 i Oslo. 

Caroline er utdannet fra Kunsthøyskolen i Bergen og har 
samarbeidet med Annette Kierulf siden 1996. De arbeider ofte 
med kombinasjoner av tekst og bilde i tresnitt. Tresnittene utgjør 
også en viktig del når de arbeider med installasjoner. I tillegg til 
tresnitt består installasjonene av ulike elementer som veggmaleri, 
tegning og skulptur som tilsammen danner en romlig 
situasjon.   Caroline Kierulf har arbeidet som høyskolelektor i grafikk 
på Kunsthøyskolen i Bergen siden 2007 og førsteamanuensis fra 
2013. Hun har også holdt flere verv i kunstnerorganisasjoner, som  
NBKs stipendjury, nominasjonsutvalget i BKFH og styret i Norske 
Grafikere. 
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Magnhild Øen Nordahl 

Øen Nordahl er født 1985 i Ulsteinvik. Hun er i dag bosatt i Bergen 
og har atelier ved CS55 Kunstnerverksteder. I 2014 fullførte hun 
MFA ved Kungl. Konsthøgskolan i Stockholm. BFA har hun fra 
KHIB.Nordahl arbeider med skulptur innen en slags modernistisk 
formalisme, som reflekterer rundt kunnskapsspørsmål, håndverk 
og vitenskap. 

Magnhild Øen Nordahl har en sentral posisjon i Bergens og 
Norges kunstliv, og har blitt inkludert i flere viktige utstillinger ved 
tunge institusjoner som Astrup Fearnley museet, Stavanger 
Kunsthall, Bergen Kunsthall og Vigelandmuseet. Hun har hatt flere 
små administrative roller i Bergens kunstliv, f.eks koordinator 
ved Skulptur Bergen, en utstilling ved Bergen Kjøtt og organisator 
for Bergen Artbook Fair. 

 
 
1.vara  
Kristin Austreid 
f.1985 Haugesund, bor og jobber i Bergen. 

Austreid har sin kunstutdannelse fra Kunstskolen i Bergen, og en 
Bachelorgrad og Mastergrad fra KHIB. For tiden leier hun et av de 
to atelierene for nyutdannede hos CS55. Etter utdannelsen har 
hun vist arbeider på blant annet Agder Kunstsenter, 
Kunstnerforbundet Haugesund Kunstforening. Hun har erfaring 
med utstillingsproduksjon ved flere anledninger, blant annet 
utstillingen 65 Malerier på Bergen Kjøtt. Det siste året har hun 
arbeidet med en utsmykning til Karmsund Havnevesen. 

 
2. vara  
Dora Sofie Kittelsen 
Er født  Oslo men har bodd i Fana siden 2011. 
Hun har sin kunstneriske utdannelse fra bl annet Kunstfagskolen i Bærum og 
Academy of Arts, Caldas da Rainha, Portugal. 
Hun har hatt en rekke kollektiv og separatutstillinger, blant annet på Oseana 
Kunst og Kultursenter og Galleri Skallum, Bærum. 
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Kittelsen arbeider med akryl, kull, blyant, tusj eller mixed media på lerret eller 
papir. Ofte med fotografiet som utgangspunkt. 
 
 
NOMINASJONSUTVALGET 
 
Arne Rygg 
Arne Rygg har sin utdannelse fra  Kunststhøgskolen i Bergen, Avd.  
kunstakademet, 2003, og Universitet i Bergen, med hovedfag i filosofi fra 
1995. I sin kunstneriske praksis arbeider han situasjon- og kontekstspesifikt 
og ofte med hverdagsobjekter. Tematisk har han ofte gått i dialog med 
reklamens rom og plattform for å sette lys på samfunnsmessige 
problemstillinger, bl.a. spørsmål omkring hvordan nasjonal identitet bygges og 
vedlikeholdes. Rygg har og har hatt en rekke styreverv, bl.a. i NBK, og vært 
med å etablere Kunstgarasjen, B-open, Visp – Produsentenhet for visuell 
kunst og Kunstjournalen B-post. For sistnevnte har han i flere perioder vært 
medredaktør. 
 
 
Silje Heggren 
Født 1976 i Tromsø, har sin utdannelse fra Kunsthøyskolen i 
Bergen og Helsinki Academy of Fine Art. 
Silje Heggren jobber med maleri i en grafisk stil nært knyttet til 
pop-art. Motivene spenner fra hennes tidlige, realistiske arbeider 
hvor hun var opptatt av unge, hedonistiske mennesker ute på 
fester, barer og konserter, til helt abstrakte komposisjoner der 
fargeflatene får stå fritt. I en senere serie var det på internasjonale 
flyplasser Heggren fant motivene sine. I de nyeste arbeidene er 
det evighetsmaskiner, og evighetsmaskinenes historie Heggren tar 
for seg.  
Hun har en omfattende utstillingshistorikk fra Bergen, Stavanger, 
Oslo og en rekke gallerier i utlandet. Silje tar for tiden en Bachelor i 
kunsthistorie ved UiB. 
 
 
Margrethe Brekke 
Tekstilkunstner Margrethe Kolstad Brekke (1979) gikk ut med MA 
fra KHIB i 2014, og har siden den tid hatt utbredt utstillingsaktivitet 
i Norge og Russland. Blant kommende utstillingsaktivitet i 2017 er 
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Norske Tekstilkunstneres 40årsjubileum på 
Kunstnerforbundet.  Utover dette jobber hun over lengre tid i et 
tverrfaglig samarbeid med diverse prosjekter knyttet til en 
hanggliderforestilling, som blant annet gjennomføres i forbindelse 
med KORO Vågestykke på Høgskolen i Bergen 
 
 
1.Vara 
Trudi Jaeger 
Trudi Jaeger har sin bakgrunn fra St. Martin’s School of 
Art og Goldsmith’s College, London. Jaeger arbeider 
stedsrelatert med en direkte respons til situasjon og 
atmosfære. Hennes malerier og tegninger har ofte 
utspring i sårbare og utsatte landskaper. I 
arbeidsprosessen kan kroppens bevegelighet og den 
konsentrerte tilstedeværelsen kan minne om en meditativ 
performance. I hennes arbeider står linjenes rytme, 
strekens vekt og rommets tematikk i sentrum. Jaeger har 
hatt en rekke separatutstillinger, utsmykningsoppdrag og 
er representert i flere offentlige samlinger. 
 
2.vara 
Mekdes W Shebeta 
Shebata er født 1967 I Ethiopia. 

Etter å ha studert kunst i Addis Abeba og interiør arkitektur i Nairobi, fortsatte 
hun sine kunststudier med focus på skulptur og digital kunst I Oslo og Bergen. 

Hennes arbeider har vært vist på solo og gruppeutstillinger I Ethiopia, Kenya; 
Dresden og Norge.  

In her installation, sounds and video works, Mekdes employs the techniques 
of storytelling and narration that seek to overcome the traditional format of the 
documentary and take up the complex aesthetics of poverty 
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KUNSTNERISK RÅD  
 
Elly Prestegård 
Født 1951 i Åndalsnes.  
Elly Prestegård er utdannet fra KHiB og Slade School of Fine Art, 
University College, London. Hun har vært professor ved 
Kunsthøyskolen i Bergen. 
Gjennomgående tema er livssyklusene, nedbryting og oppbygging 
av organisk materiale, noe som gjenspeiles i prosessen og bruken 
av materialer. Teknisk beveger hun seg mellom grafikk, tegning, 
maleri, foto/digital og collage, hver for seg eller i samspill. 

Hun har holdt en rekke soloutstillinger, deltatt på juryerte 
utstillinger nasjonalt og internasjonalt, og gjort utsmykninger for bl. 
a. Norsk Hydro, Statoil, Norske Shell og KLP. Prestegård er 
representert i samlingene til Nasjonalmuseet, KODE, Oslo 
Kommunes Kunstsamling m.fl. 

Elly har holdt en rekke verv i organisasjoner lokalt og nasjonalt, 
blant andre Den Nasjonale Jury, NBKs stipendjury, Norsk 
Kulturråds innkjøpskomite og BKFH. 

 
 
Sissel Lillebostad 
Sissel Lillebostad er billedkunstner, kunsthistoriker, kurator og 
skribent. Koordinator for Skapende kuratorpraksis, KHiB, 2004-
2014. Hun har samarbeidet med komponister, koreografer, 
forfattere og dansere i utvikling av forestillinger og installasjoner. 
Leder to større Kunst i offentlig rom prosjekt i Bergen, deriblant 
HiB. Tidligere leder av Stiftelsen 3,14. Redaktør for Kunstjournalen 
B-Post 2008, 2012-2013, 2015.  
Sissel er og har vært involvert i en imponerende rekke verv og 
stillinger i både BKFH, NBK, OCA og UKS. Hun sitter for tiden i 
NBKs sentralstyre.  
 
Anne Marthe Dyvi 
Kunstner Anne Marthe Dyvi (f.1979 i Bærum) er utdannet og 
basert i Bergen, med master fra Kunst- og Designskolen samme 
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sted i 2010. I tillegg til sin egen praksis jobber hun på Bergen 
senter for elektronisk kunst som kunstnerisk utvikler. Hun er en del 
av kunstnergruppen Ytter og medredaktør for ytter.no. Ytter er et 
uavhengig, nettbasert kunstmagasin og kunstnergruppe, drevet 
siden 2008 av tre bergensbaserte kunstnere. Hennes kunstneriske 
arbeid er i forskjellige medier; skulptur, tekst, lyd, video, 
performance med mer, ikke trofast mot noen av dem. Hun er en 
del av ressursgruppa i PNEK som skal utvikle et nasjonalt arkiv for 
videokunst i Norge på oppdrag for Norsk Kulturråd.  
 
 
1.vara  
Grethe Unstad 
Grethe Unstad, f. 1959 har sin kunstutdanning fra Kunstskolen i 
Kabelvåg 1983-85 og Vestlandets Kunstakademi (KHiB), 
avgangsår 1992 
I tillegg til egen kunstnerisk praksis, har hun vært en del av den 
faste undervisningsstaben ved Kunstskolen i Bergen (KiB) hvor 
hun og også har fungert som rektor fra til 2015. 
Hun har hatt en rekke separatutstillinger, bl.a Oslo Kunstforening, 
Tromsø Kunstforening, M&R Kunstnersenter, Nordnorsk 
Kunstnersenter, LNM og private gallerier.  
Hun har utført flere utsmykningsoppdrag, bl.a. Apeltun Skole, 
Eikelund Kompetansesenter, Det Nye Rikshospitalet  i Oslo, St. 
Olav Hospital i Trondheim.  
Hun er representert i ulike samlinger, som Norsk Kulturråd og 
Nordland Fylkeskommune. 
 
2. vara 
Torild Stray  
f. 1964 
Stray er utdannet fra Universitetet i Bergen/kunsthistorie, 
Strykejernet kunstskole i Oslo, Nordic Art School i Finland, Valand 
Art Academy i Gøteborg og The New York Studio School of 
Drawing, Painting and Sculpture. Hun har mottatt flere prestisjetunge 
stipend og scholarships siden hun kom til New York, fra blant annet New 
York Times Foundation, Agnes Gund Scholarship og Scandinavian Society 
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Kulturpris. Stray var også invitert til et studio-opphold i World Trade 
Center. 
Stray har hatt en rekke separat- og gruppeutstillinger i Norge og i 
USA .Torild Stray bor og arbeider nå som kunstner i Bergen. 
 
 
STYRET B-OPEN 
 
Solvor Holan 
Solvor Holan  f.1976 i Levanger, bor og jobber i Bergen og har 
atelier på Norsk Stålpress i Sandviken. 
Hun startet sin kunstutdannelse på Ålesund Kunstskole (1999-
2001) og tok Bachelor og Master i Kunst ved KHIB (2002-2007).  
Hun arbeider hovedsakelig med tresnitt og tre som objekt, 
nonfigurativt og figurativt, men også med tekstil og redesign av 
klær, samt redesign av egne kunstverk. 
Fra 2008 til 2010 var hun med som kuratormedanvarlig for 
”Prosjekt Alvøen”, et eksperimentelt visningsrom for samtidskunst 
med fokus på nyetablerte kunstnere. Deltok på kollektivutstilling 
ved KHÅK i Ålesund før og etter jul. Er i år med på Klimafestivalen 
med tema redesign og jobber med å få utstillingsplasser fremover. 
 
 
Vara  
Torgrim Wahl Sund 
Torgrim Wahl Sund gikk ut fra Master i 2010 ved Kunst- og 
designhøgskolen i Bergen. Sund arbeider med grafikk, tegning, 
maleri, installasjon og mer eksperimentelle ting og bruker hybride 
uttrykk og teknikker. Han utforsker tema som 
”simplicity/complexity”, eksistensialisme; hva det vil si å være i 
livet, kropp og teknologi som en forlengelse av denne. 
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STYRET HKS 
 
Sveinung Unneland 
Sveinung Rudjord Unneland har sin utdannelse fra Avdeling 
Kunstakademiet, Kunsthøgskolen i Bergen i 2002-2007. Han har 
hatt flere separat- og gruppeutstillinger ved blant annet Hordaland 
Kunstsenter, Galleri LNM, Galleri 0047, Kunstnerforbundet, Tempo 
Skien, Visningsrommet Entrèe og Østfold Kunstsenter, Waterside 
Contemporary.Ved siden av dette har han vært aktiv på flere hold 
på kunstscenen, som i kunstnergruppen Members Club, Unge 
kunstneres Samfunn, som arrangør for en rekke gruppeutstillinger 
og som scenograf i  diverse teater/sceneprosjekt. 

Rudjord Unneland arbeider med maleri og skulpturer gjerne satt 
sammen i helhetlige installasjoner. Tematisk pendler kunsten hans 
tilsynelatende lett mellom humor og alvor, mellom det viktige og 
det ubetydelige.Sveinung har tidligere holdt en rekke verv i blant 
andre Kunstnerforbundet, UKS og BKFH. 

 

Vara  
Rune Werner Molnes 
Molnes er født i 1978 og har sitt virke som fotograf på Isotop 
fellesatelier, der han også er styremedlem. 
Han har hatt en rekke utstillinger, blant annet i Galleri 
Almenningen, Bergen, Fotografiets hus, Oslo, og Galleri Fold, 
Reykjavik.  
I år deltar han på Vestlandsutstillingen VU.  Molnes har utført en 
lang rekke oppdrag og utsmykninger. Blant annet for St Olavs 
Hospital, Universitetet i Bergen og Trondheim Kommune. 
 
 
 
REPRESENTANTSKAPET I HKS 
 
Sabine Popp  
Popp har studert på Kunst- og Designhøgskolen i Bergen 
(hovedfag i 2001), Universitetet i Barcelona og Glasgow School of 
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Arts. Etter noen års’ fokus på arktiske og subarktiske områder, var 
hun fra 2012-15 involvert i det kunstneriske 
utviklingsprosjektet Topografies of the Obsolete som utforsker det 
post-industrielle landskapet. I 2016 er hun gått igang med det 3-
årige prosjektet Agential Matter (Invisible Landscapes) som 
stipendiat ved Kunst- og Designhøgskolen i Bergen. 
 
Nora Adwan 
Nora Adwan er en billedkunstner som arbeider tverrfaglig med 
skulptur,  video og fotografi. Visuelt sett veksler hun mellom et 
figurativt og abstrakt formspråk hvor elementer  flytter og skift. 
Adwan er utdannet ved Kunst og design hogskolen i Bergen 2012 
- 2014, Kingston University 2001-2005. 
Hun har stillt ut på venues som; SAVVY Contemporary, Berlin 
2016, Townhouse Gallery, Egypt (2015), Bergen Kjøtt, Norway 
(2015) Galerie im Turm, Berlin (2012) og vart med på festivaler 
som British Shorts, Sputnik Kino, Berlin (2010) og Reindeerland 
700IS, Iceland (2008 og 2010) 
 
Numi Thorvasson 
Numi Thorvarsson (f.1983, Island) har bakgrunn i fotografi, og 
jobber med skulptur og installasjoner. Lyset står som regel i 
hovedfokus i hans arbeider. Han tok master ved KHIB vår 2016.  

 
 
1.vara  
Roger Gjerstad 
Gjerstad har sin utdannelse fra  UIB og Vestlandets 
Kunstakademi. 
Han har vært leder av BKFH i flere perioder og  
Ad-hoq-styreleder av HKS da det ble opprettet. 
Han har sittet i styret i Kunstindustrimuseet- Bergen, 
Styret i Vestlandets Kunstakademi, Sentralstyret i Norske 
Billedkunstnere og styreleder av kunstprosjektet, i 17 år : 
Skolenes Kunstverksted- Bergen 
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Han er styreleder av kunstprosjektet: Stiftelsen Radøy 
Kunstsenter. 
Gjerstad har hatt en rekke utstilinger. Sist på 
Visningsrommet USF I 2015.  
 
 
2.vara  
Svein Møxvold  
Møxvold er født I 1947 og har sin utdanning fra  
Royal College of Art, og Goldsmiths College of art, London. 
Han har hatt en rekke utstillinger I Norge og England, og mottatt 
flere stipend og priser. Bl annet Høstutstillingsprisen. I hovedsak 
arbeider han med installasjon, video og performance 
 
 
 
KUNSTFAGLIG RÅD FOR KUNST I DET OFFENTLIGE RÅD VED 
HKS 
 
John Audun Hauge 
f. 1955 Haugesund 
John Audun Hauge arbeider som skulptør i Sandviken, Bergen. 
Han tok sin hovedutdannelse på Vestlandets Kunstakademi, det 
som i dag heter Kunsthøyskolen i Bergen, 1973 til 1977 på 
skulpturavdelingen. 
Debututstilling på Galleri 1 i 1978, og etter det har han deltatt på 
en rekke utstillinger i inn og utland. Han har også hatt en rekke 
separatutstillinger, bl.a. som festivalutstiller under Filmfestivalen i 
Haugesund i 1996. 
Hauge har hatt over 30 utsmykkingsoppdrag over hele landet i sin 
karriere. Utsmykking utenfor Regjeringskvartalet, og 
Tsunamiminnestedet på Huk er blant de største. I fjor fullførte han 
utsmykking av inngangspartiet til Nytt Øsfoldsykehus. 
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Noomi Gjerde 
Noomi Louise Håseth Gjerde har sin utdanning fra Kunst-og 
Designhøyskolen i Bergen der hun tok bachelorgrad i tekstilkunst i 
2013. Hun fullførte mastergrad i kunst ved samme institusjon 
våren 2015. Gjerde har spesialisert seg innen digital vev. Høsten 
2014 utsmykket hun Realfagbyggets styrerom med det vevde 
verket "Veggen". Hun debuterte på Norske kunsthåndverkeres 
årsutsstilling "Kunsthåndverk 2016" i Hydrogenfabrikken i 
Fredrikstad høsten 2016. Hun jobber mye med digital manipulering 
og finner ofte inspirasjon i selve teknikken, om det er det digitale 
eller det taktile, følelsen av prosess, tilstedeværelse og utvikling. 
Gjerde samarbeider med flere materialbaserte kunstere under 
paraplyprosjektet "Tidsreisende"  kuratert av Sajetz Mathisen og 
Høyforsslett Bjørbæk. Kunstnergruppen har bekreftet 
utstillingsplass hos HardingarT, Utne, og hos Arkhangelsk Artist 
Union Gallery(RU) i 2017. Noomi Louise Håseth Gjerde bor og 
jobber i Bergen. 

 
 
 
FONDET TIL KUNSTNERISK UTSMYKNING AV BERGEN BY 
 
Randi Grov Berger 
(f.1982, Stord) bor og arbeider i Bergen hvor hun driver 
visningsrommet Entrée (etabl.2009). I 2016 mottok hun 
Bergen Kommunes Kulturpris. Hun er utdannet som kunstner 
med mastergrad fra programmet Konst i offentligheten, ved 
Konstfack i Stockholm og ved Skapende Kuratorpraksis, ved 
Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Ved siden av å initiere 
og produsere prosjekter ved Entrée (i uterom og i samarbeid 
med andre institusjoner), har hun arbeidet som 
kunstkonsulent i offentlige bygg. Under sin tid som 
styremedlem i BKFH arrangerte hun også et to-delt seminar 
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om kunstens rolle i det offentlige rom ved Bergen Offentlige 
Biblioteket.  For øyeblikket er hun aktuell med en Entrée 
satellitt i Harlem, New York og hun er kunstnerisk leder for det 
som blir en ny vri på den tradisjonelle Vestlandsutstillingen i 
2018. 
 
 
Vara  
Stefan Tørner 
Stefan Törner har en Master i Fine Art fra Kunsthøgskolen i 
Bergen. Han jobber med skulptur og installasjon og har i den siste 
tiden fokusert på kunst i offentlig rom. Estetikk, kommunikasjon og 
tiltrekning er ofte grunnleggende elementer i hans prosjekter. 
Stefan jobber i tillegg till eget kunstnerskap også med 
kunstproduksjon for et antall kunstnere, institusjoner, festivaler, 
gallerier etc. nasjonalt så vel som internasjonal 
 
 
 
REPRESENTANTSKAPET FOR MUSEUM FOR MUSIKK OG 
VISUELL KUNST (KODE) 
 
Trond Lossius 
Trond Lossius arbeider med lyd i audiovisuelle installasjoner som 
undersøker forhold mellom lyd, rom og sted. Spatial lyd avspilt 
over mange høyttalere fungerer som usynlig og temporært 
skulpturelt medium i stedspesifikke og stedtilpassede arbeider. 
Senere årene har han arbeidet mye med feltopptak gjort med 
surround mikrofon. Mange prosjekter er samarbeid med andre 
kunstnere. Han utvikler programvare til egne prosjekter som gjøres 
tilgjengelig for andre, og publiserer også forskning relatert til dette. 
 
Trond Lossius har utdanning i realfag, musikk (komposisjon) og 
som kunststipendiat ved KHIB. Han har tidligere vært engasjert 
som professor ved KHIB og Griegakademiet, og er ansatt i 50% 
ved BEK, Bergen senter for elektronisk kunst som FOU-
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koordinator. 
 
 
Vara  
Torill Nøst 
Torill Nøst er utdannet ved Vestlandets Kunstakademi, Det 
Kongelige Danske Kunstakademi og Jan van Eyck Academie i 
Maastricht. Nøst bor i Bergen og har verksted på USF. Hun jobber 
hovedsakelig med foto og installasjoner, og finner det fruktbart å 
variere mellom farge- og sort/hvitt. De senere årene har hun vært 
opptatt av mennesker i forskjellige settinger, fra det psykologiske 
og iscenesatte til det umiddelbare. Hennes fascinasjon for og 
analytiske arbeid med lyset har samtidig vært et sentralt punkt. 
 
 
 
VESTLANDSUTSTILLINGENS STYRE 
 
Wim Van Den Toorn 
Wim har bodd i Norheimsund i Hardanger siden 2008. 
Han kom hit fra Amsterdam med kunstnerprosjektet Kvammalokk, 
et prosjekt rettet til 
kunstnere i Norge og Nederland for å sterke det kulturelle miljøet i 
Kvam. 
Siden 2008 har han sitt atelier i det internasjonale Kunstnarhuset 
Messen i Ålvik. Der er 
han av de faste kunstnere og en viktig pådriver av huset 
Wim tok utdanningen sin på det Akademi for billedkunst AKI i 
Enschede, Nederland, 
Bachelor i Maleri og Master i Visuel Kunst kort etterpå. 
I 1994 gjorde han en Erasmus utveksling og studerte for tre 
måneder i Newcastle upon 
Tyne i England 
Siden 1997 har han vært selvstandig kunstner og fikk bl.a. en pris 
for unge malere i 1996 
og bli tildelt flere arbeidsstipend fra det Nederlandske Kunstfondet. 
Han har stilt ut både i 
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innenlandsk og utenlandsk. 
Han er et aktiv medlem i det Hardanger kunstmiljøet med flere 
styre medlemskaper og 
jobb. Han er en aktiv medlem i Kunstgarasjen og Kunstguide 
 
Vara  
Astrid Drageset 
 f. 1955 
Drageset er billedkunstner bosatt i Os 
Har sin utdannelse i kunstfag fra Manger Folkehøyskole, arkeologi 
grunnfag UiB og som billedkunstner ved Vestlandets 
Kunstakademi. 
Hun er innkjøpt av Bergen,Skien og Namsos Kunstforening og 
senest Os 
Kommune. Har utført utsmykningsoppdrag på Gullfaks A 
plattformen og 
Statens skole for sikkerhetsopplæring. 
Har mottatt Namdalstipendiet 2017 i nyere tid. Og er medlem av 
Norske 
Billedkunstnere, Bkfh og Landsforeningen Norske Malere, LNM. 
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