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STYRET I BKFH  
Som styremedlem i BKFH har du mulighet til å påvirke kunstnerpolitikken i 
Bergen og Hordaland. Vi har jevnlig dialog med politikere og byråkrater i 
kommune og fylke, og opplever å bli hørt når vi kommer med innspill. Styret i 
BKFH tar tidvis initiativ til kurs, seminar, utstillinger, medlemsmøter og fester. 
Hva som skal prioriteres gjennom året bestemmes av årsmøtet, men innenfor 
disse rammene ligger det mange muligheter for det til enhver tid sittende styret!  
 
Styret i BKFH har kontakt inn mot Norske billedkunstnere (NBK) og er 
representert på ledermøter og landsmøter. BKFH har stått bak initiativ som HKS, 
B-open og VISP og organisasjonen har innflytelse gjennom en rekke verv. Siden 
det ikke er ansatte må styret i tillegg til å jobbe politisk se til at praktisk og 
administrativt arbeid i foreningen blir fulgt opp.  
 
Leder og nestleder har verv med honorar som i 2019 er på henholdsvis kr. 5760,- 
og 2400,- pr. mnd. (Det har vært tenkt at dette honoraret tilsvarer ca. 12 og 5% 
stilling, men det er viktig da å være bevisst at det er tillitsverv og ikke vanlige 
stillinger/ansettelser.) Honorarene  har sammenheng med at lederne 
tradisjonelt har tatt en stor del av det administrative arbeidet i tillegg til 
fagpolitisk arbeid, men det enkelte styre/årsmøte kan bestemme å fordele arbeid 
og honorar på ulike måter.  Styremedlemmer mottar 750,- pr møte og det er 
vanlig med ca. 7 styremøter i året. Når økonomien tilsier det har styret også 
mulighet til å benytte ekstra midler til prosjektarbeid etter ønske/delegering, 
etter vedtak på årsmøtet. Det er også mulig å søke eksterne prosjektmidler for å 
arbeide med større prosjekt.  
De fem styremedlemmene velges for to år, mens varamedlemmene velges for ett 
år. For å sikre kontinuitet skal det være 2-3 medlemmer på valg hvert år. 
 
Fra BKFHs vedtekter:  
§ 1: Bildende Kunstneres Forening Hordaland (BKFH) er en fagorganisasjon for 
profesjonelle billedkunstnere i Hordaland. (…)  
§ 2: BKFH skal ivareta billedkunstnernes faglige, økonomiske, ideelle og sosiale 
interesser i Hordaland. (…) 
§ 7: STYRET § 7-1. Styret er BKFHs øverste organ mellom årsmøtene. Styret 
velger selv sin leder/nestleder. 



 § 7-2. Styret leder og har ansvar for BKFHs virksomhet, med unntak av de 
oppgaver som etter vedtektene er tillagt Årsmøtet (§ 5), Nominasjonsutvalget 
(§8) og Kunstnerisk råd (§9). Styret har ansvar for gjennomføring av vedtak 
fattet på Årsmøtet.  
§ 7-3. Minst ett styremedlem skal sitte i styret for Hordaland kunstsenter. 
 § 7-4. Styret innkalles og sakspapirer sendes ut i god tid før styremøtet. Det skal 
føres referat fra styremøtene. Innkalling, saksliste og referat gjøres fortløpende 
tilgjengelig for medlemmene etter forespørsel.  
§ 7-5. Det skal avholdes minst 5 styremøter i året. Styret er beslutningsdyktig når 
minst 4 av medlemmer eller vara, herunder også leder eller nestleder, er til 
stede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er leders, 
eller i dennes fravær, nestleders, stemme avgjørende.  
 
 
 
 

 
NOMINASJONSUTVALGET I BKFH  
Nominasjonsutvalget er et verv med stor makt og stort ansvar. Det er avgjørende 
for at organisasjonen at makt blir spredt og vervene besatt med gode og 
kompetente personer. Det er vedtatt en egen instruks med enkle retningslinjer 
for arbeidet til nominasjonsutvalget. Denne skal ligge til grunn for utvalgets 
arbeid. Legg merke til at vedtektene sier at samme person ikke kan ha flere verv 
innad i BKFH (styre, kunstnerisk råd, nominasjonsutvalg). 
 
Nominasjonsutvalget nominerer til verv som skal velges på BKFHs årsmøte. 
(Dette arbeidet må være avsluttet innen begynnelsen av februar). Annethvert år 
(normalt i mars) skal Nominasjonsutvalget nominere kandidater til verv i Norske 
Billedkunstnere (NBK). Nominasjonene går til NBKs nominasjonsutvalg, som 
videre gjør sine nominasjoner til Landsmøtet. Annethvert år (normalt i august) 
skal det også nomineres til Den Nasjonale Jury og Stipendkomiteen. Disse 
nominasjonene går også til NBKs nominasjonsutvalg, som videre gjør sine 
nominasjoner før det gjøres valg blant alle NBKs medlemmer. 
 
Tidligere nominasjonsutvalg har kommentert at det er mer arbeid med vervet 
enn en kanskje skulle tro. Det er utfordrende å finne kandidater med rett miks og 
spredning av bakgrunn (motivasjon, kompetanse, kjønn, alder, geografi, kulturelt 
mangfold). Det er lurt å begynne arbeidet i god tid. En bør orientere seg om 
behov gjennom å møte styreleder i BKFH og ta en ringerunde til de som sitter i 
verv. BKFH bør sende en oversikt over nye og gamle medlemmer. En bør også 
søke å orientere seg i forhold til hva som finnes av (ny)etablerte kunstnere i 
Hordaland som ennå ikke har blitt medlemmer. Videre må det beregnes tid for å 



hente inn og renskrive biografier og begrunnelser for nominasjonene (dette 
gjelder spesielt for de nasjonale vervene).  
 
Det er ofte et stort gjennomtrekk og dermed kompetansetap i de ulike organene. 
Det er derfor viktig å vurdere hvem som bør spørres om å sitte videre i en ny 
periode i vervene og om det er erfarne medlemmer som er klar for ny periode. 
Samtidig er det kjempeviktig å inkludere og engasjere nyetablerte kunstnere. 
Manglende erfaring kan kompenseres gjennom engasjement. For tunge verv som 
styrene i BKFH og HKS er det særlig viktig å balansere kontinuitet og fornyelse. 
Til “lettere” verv som f.eks. innstillingskomiteen er erfaring mindre viktig. Men 
også her må en tenke spredning i kompetanse og bakgrunn.  
 
Til  nominasjonsutvalget bør det nominseres minst ett medlem som har 
oppdatert erfaring fra styrene i BKFH og/eller NBK og kjenner behovene i de 
ulike organene som skal besettes. Avtroppende styremedlmmer kan være gode 
kandidater. Ellers er det viktig at nominasjonsutvalgets medlemmer til sammen 
har bred kjennskap til kunstnerne i regionen.  
 
Til HKSs styre og representantskap skal det i samarbeid med NVKV nomineres 
kandidater på fritt grunnlag. Disse nominasjonene har ofte vært gjort i et 
samarbeid mellom styrene i BKFH og NKVN da det har vært vanskelig å opprette 
kontakt mellom nominasjonsutvalgene i BKFH og NKVN.  Det er viktig at dette 
avklares slik at disse nominasjonene ikke blir glemt. 
 
Det er viktig at det sitter representanter med kunnskap om Hordaland i alle 
nasjonale verv. Her kan en strategi være å se etter personer som det er 
sannsynlig at kan få støtte også fra andre av grunnorganisasjoner.  
 
Medlemmer i Nominasjonsutvalget har de siste årene fått kr. 2000/år, uavhengig 
av antall møter, e-post og telefoner. Vervet besettes for to år.  
 
Fra BKFHs vedtekter:  
§ 1: Bildende Kunstneres Forening Hordaland (BKFH) er en fagorganisasjon for 
profesjonelle billedkunstnere i Hordaland. (…)  
§ 2: BKFH skal ivareta billedkunstnernes faglige, økonomiske, ideelle og sosiale 
interesser i Hordaland. (…) 
§ 8: NOMINASJONSUTVALGET 
 § 8-1. Nominasjonsutvalget skal, under hensyn til forslag fra Styret og 
medlemmene, nominere kandidater til valg av Styremedlemmer, 
Nominasjonsutvalget og øvrige verv som skal besettes på årsmøtet. 
Nominasjonsutvalgets innstilling skal følge sakspapirene til Årsmøtet 



. § 8-2. Nominasjonsutvalget skal under hensyn til forslag fra Styret og 
medlemmene foreslå inntil tre kandidater til hvert av vervene som skal velges på 
NBKs Landsmøte.  
§ 8-3. Nominasjonsutvalget skal under hensyn til forslag fra Styret og medlemmene 
foreslå kandidater til Den Nasjonale Jury og NBKs Stipendkomite.  
§ 8-4. Nominasjonsutvalget skal i sitt arbeid tilstrebe faglig, aldersmessig, 
kjønnsmessig, geografisk og kulturelt mangfold.  
§ 8-5. Nominasjonsutvalget er beslutningsdyktig når 3 (alle) av utvalgets 
medlemmer eller varamedlemmer er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig 
flertall.  
 
 

 
KUNSTNERISK RÅD I BKFH 
 
To medlemmer av Kunstnerisk Råd skal sitte i juryen som innstiller kandidater 
til Hordaland Fylkeskommunes kunstnerstipend, visuell kunst.  
Til dette er det et møte i september/oktober. I tillegg gjør Kunstnerisk Råd andre 
kunstfaglige vurderinger som BKFH skal bidra med. Honorar for juryering av 
Hordaland Fylkeskommunes kunstnerstipend betales av fylkeskommunen, og 
varierer avhengig av søknadsmengde og tidsbruk. For alle oppdrag utover dette 
skal medlemmer i Kunstnerisk Råd honoreres med 570,- pr time. Vervet besettes 
for to år. 
 
Fra BKFHs vedtekter:  
§ 9: KUNSTNERISK RÅD § 9-1. Kunstnerisk Råd er BKFHs kunstfaglige råd og jury i 
Hordaland. Kunstnerisk råd er ansvarlig for kunstneriske vurderinger og juryering 
i forbindelse med utstillinger, stipendtildelinger, konkurranser og lignende.  
§ 9-2. Ved eksterne juryverv hvor BKFH skal oppnevne/foreslå jurymedlemmer 
samarbeider Styret med leder for Kunstnerisk Råd for å finne frem til kandidater. 
 § 9-3. Kunstnerisk råd består av tre representanter med to vararepresentant 
hvorav flest mulige faggrupper innen billedkunstfeltet er representert.  
§ 9-4. Kunstnerisk råd velges for to år av gangen.  
§ 9-5. Kunstnerisk råd utfører sitt arbeid selvstendig og innenfor sitt mandat. 
Kunstnerisk råds avgjørelser kan ikke overprøves og behøver ikke begrunnes.  
§ 9-6. Kunstnerisk råd velger selv leder og nestleder. Kunstnerisk Råd er 
beslutningsdyktig når minst 3 av juryens medlemmer eller varamedlemmer, 
herunder leder eller nestleder, er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig 
flertall. Ved stemmelikhet er leders, eller i dennes fravær, nestleders, stemme 
avgjørende.  
 
 



 
 

 
STYRET I HORDALAND KUNSTSENTER (HKS)  
Styret i HKS har minst fire møter hvert år. Normalt veksler representantene fra 
Norske Kunsthåndverkere Vest Norge og BKFH på å ha leder- og nestlederverv, i 
toårsperioder. Styreleder fungerer som bindeledd mellom leder og styre, og har 
et særlig ansvar for å drive styrets arbeid fremover. Styreleder følger opp daglig 
leder, er støttespiller i dennes arbeid og deltar på viktige møter i og utenfor 
Bergen. Styreleder har arbeidsgiveransvar for daglige leder. I 2017 fikk 
styreleder 1400,- og nestleder får 1000,- i honorar i måneden, pluss 1000,- for 
hvert styremøte. Styremedlemmer får 1000,- pr møte. Representanter og deres 
personlige vara i HKS’ styre velges for to år.  
 
Fra HKS’ vedtekter:  
§ 1. Hordaland Kunstsenter (HKS) er en selvstendig, regional formidlingsinstitusjon 
for billedkunst og kunsthåndverk. Senteret drives i fellesskap med Bildende 
Kunstneres Forening Hordaland (BKFH) og Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge 
(NKVN). Senteret har Hordaland fylke som sitt primære virkeområde, og skal være 
plassert i Bergen kommune. (…) 
§ 5. Hordaland Kunstsenters styre er kunstsenterets utøvende organ, og står 
ansvarlig for ledelse og drift av kunstsenteret. Styret skal føre tilsyn med 
kunstsenterets virksomhet og påse at regnskapsførsel, økonomiforvaltning samt 
daglig ledelse er betryggende ivaretatt.  Styret har 7 medlemmer. Disse 
medlemmene er:  2 medlemmer med personlige varamedlemmer fra BKFH - herav 
1 medlem fra styret i BKFH 2 medlemmer med personlige varamedlemmer fra 
NKVN - herav 1 medlem fra styret i NKVN 1 medlem valgt på fritt grunnlag, etter 
innstilling fra BKFH og NKVN 1 medlem og et varamedlem oppnevnt av Hordaland 
fylkeskommune 1 medlem og et varamedlem fra ansatte på HKS, oppnevnt av de 
ansatte. Representantskapet velger styrets medlemmer etter innstilling fra BKFH 
og NKVN, med unntak av medlemmer fra fylkeskommunen og de ansatte.  
 
 
 

 
 
 
REPRESENTANTSKAPET I HORDALAND KUNSTSENTER (HKS)  
Representantskapet er HKS’ høyeste beslutningsorgan. BKFH har 5 av 14 
medlemmer. Det er normalt ett møte i året, i mai. Dette er årsmøtet for HKS med 
behandling av bl.a. strategi, regnskap og årsrapport. Representantene forbereder 
seg gjennom å følge med på HKS’ aktivitet i løpet av året og lesning av 



årsmøtepapirene, i tillegg til å sette seg inn i HKS vedtekter. Det er et verv som 
kan være vanskelig å komme inn i for nye medlemmer som ikke har kjennskap til 
BKFH, NKVN og HKS.  
Fram til nå har det derfor vært tradisjon at det er de som har hatt vervet og fulgt 
med på HKSs aktivitet gjennom året, som møter. De som er nyvalgt møter første 
gang våren etter at de er blitt valgt, etter at de har fulgt HKSs aktivitet i ett år. I 
likhet med andre verv som kun innebærer ett møte i året har vervet ikke vært 
honorert. Vervet besettes for to år.  
 
Fra HKS’ vedtekter: 
 § 1. Hordaland Kunstsenter (HKS) er en selvstendig, regional 
formidlingsinstitusjon for billedkunst og kunsthåndverk. Senteret drives i fellesskap 
med Bildende Kunstneres Forening Hordaland (BKFH) og Norske 
Kunsthåndverkere Vest-Norge (NKVN). Senteret har Hordaland fylke som sitt 
primære virkeområde, og skal være plassert i Bergen kommune. (…)  
§ 4. Representantskapet er Hordaland Kunstsenters høyeste beslutningsorgan og 
fastsetter hovedretningslinjer for kunstsenterets virksomhet, samt eventuelle 
endringer i senterets vedtekter. Representantskapet skal føre tilsyn med styret og 
forvaltningen av kunstsenteret.   
Representantskapet har 14 medlemmer. Disse er:  5 medlemmer og 2 
varamedlemmer som velges av og blant Bildende Kunstneres Forening Hordaland 
(BKFH)  5 medlemmer og 2 varamedlemmer som velges av og blant Norske 
Kunsthåndverkere Vest-Norge (NKVN)  2 medlemmer og 2 varamedlemmer som 
oppnevnes av Hordaland fylkeskommune  2 medlemmer og 2 varamedlemmer som 
oppnevnes på fritt grunnlag .  
De offentlige representantene oppnevnes for en fire-års periode, samsvarende med 
valgperioden. Om nødvendig fravikes periodens lengde for å få til slikt samsvar. De 
øvrige velges / oppnevnes for en to-års periode, med mulighet for gjenvalg i 2 nye 
år,  av henholdsvis BKFH og NKVN. For de 10 valgte representantene fra BKFH og 
NKVN skal 5 være på valg hvert år. Om nødvendig velges representanter for ett år 
for å oppnå dette. Representantskapet konstituerer seg selv og velger leder med 2 
års funksjonstid og nestleder med 2 års funksjonstid. (…)  Representantskapet skal 
holde årsmøte hvert år, en måned etter at BKFH og NKVN har avholdt sine 
årsmøter, senest innen utgangen av mai. Til årsmøtet fremlegges: - kunstsenterets 
strategi for å nå sine mål - drifts- og investeringsbudsjett - regnskap med 
revisjonsberetning - styrets årsberetning - innkomne saker fra medlemmer i 
representantskapet - valg av styremedlemmer - valg av revisor Innkalling til 
årsmøte i representantskapet, med saksliste, sendes ut senest to uker før møtet. 
Møtet kan ikke behandle andre saker enn de som er ført opp i innkallingen. I 
tillegg til årsmøtet, kan det innkalles til møter i representantskapet når det vedtas 
som ønskelig av: styret i Hordaland Kunstsenter, eller et flertall i 
representantskapet, eller beslutningsorgan innen BKFH, NKVN, eller Hordaland 



fylkeskommune Møtene skal innkalles på samme måte som for årsmøtet i 
representantskapet.  
 
 

 
 
 
FAGUTVALG FOR KUNST I OFFENTLIG ROM VED HORDALAND 
KUNSTSENTER  
Fagutvalget består av én representant fra BKFH og én representant fra NKVN 
(med vara-representanter), samt prosjektleder for kunst i offentlig rom ved HKS. 
Vervet besettes for to år. 
Fagutvalget er et rådgivende organ, som har som hovedoppgave å gjøre 
innstillinger ti kunstkonsulent for ulike eksterne oppdragsgivere (kommuner, 
fylkeskommunen, andre). Fagutvalget kan også fungere som rådgiver for 
prosjektleder for kunst i offentlig rom ved HKS ved behov. 
Fagutvalget møtes ved behov. Møte, samt øvrig arbeid i fagutvalget honoreres av 
(ekstern) oppdragsgiver, gjennom HKS, og etter KORO sine satser for 
kunstkonsulenter. 
 
 

 
 
STYRET I B-OPEN  
Styret i B-open har 4-5 møter i året, pluss årsmøte. I tillegg er det litt arbeid i 
forbindelse med avviklingen av det årlige B-open. Det aller meste arbeidet gjøres 
av prosjektleder, som er ansatt i B-open. Prosjektleder deltar også på alle 
styremøtene. Én av representantene er styreleder, dette rullerer. Vervet 
honoreres med 5.000,- i året, og besettes for to år.  
 
Fra B-opens vedtekter:  
§1 Formål: B-open er en kunstarena for synliggjøring og markedsføring av 
profesjonell kunstnerisk virksomhet i Bergen og Hordaland. B-open skal legge til 
rette for utvidet kontaktflate mellom kunstnere, kunstfelt og publikum.  (...)  
§ 8 Styret B-open ledes av styrets 3 medlemmer som er høyeste myndighet mellom 
årsmøtene. Styret konstituerer seg selv, men styrets leder skal være et av 
medlemmene fra BKFH eller NKVN. Styret er beslutningsdyktig når styret er 
fulltallig. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmer. Styret skal: 1. 
Iverksette årsmøtets bestemmelser. 2. Oppnevne etter behov 
komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks og/eller 
kontrakt for disse, samt fastsette honorar.  3. Administrere og føre nødvendig 
kontroll med B-opens økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og 



bestemmelser. 4. Representere B-open utad. 5. Rapportere til NKVN og BKFH, 
herunder foreløpig årsrapport og fremdriftsplan innen 1. februar.  Styret skal 
møtes minimum 4 ganger i året, og fastsette sitt eget møteprogram for hvert 
halvår. Ekstraordinære styremøter kan innkalles når styreleder eller et 
styremedlem krever det.  
 
 
 

 
INNSTILLINGSKOMITEEN FOR UTSTILLINGSSTIPEND  
Til dels utdatert info - under oppdatering!  
 
Statens Utstillingsstipend ligger under Norsk Kulturråd, og man søker om 
stipendet via det lokale kunstsenteret i den regionen man skal avholde utstilling. 
Hordaland kunstsenter er sekretariat for Statens Utstillingsstipend i Hordaland.  
Innstillingskomiteen består av en representant fra henholdsvis Norske 
Kunsthåndverkere Vest Norge, Norske Kunstforeninger og Hordaland 
Fylkeskommune, i tillegg til en representant fra BKFH. Den regionale  
innstillingskomiteen behandler søknadene i Hordaland og innstiller inntil 10 
søknader med forslag til tildelingsbeløp, i prioritert rekkefølge. Alle 
innstillingene og søknadene med vedlegg sendes samlet til endelig behandling i 
den nasjonale tildelingskomiteen for utstillingsstipend. Denne er sammensatt av 
en representant fra henholdsvis Norske Billedkunstnere, Forbundet Frie 
Fotografer, Norske Kunsthåndverkere og Norske Kunstforeninger. Inntil endelig  
vedtak om tildeling foreligger, er behandlingen unntatt offentlighet. 
Innstillingskomiteen har et arbeidsmøte hvor det juryeres, i tillegg til 
forarbeid/gjennomgang av søknadene. Dette blir honorert med 429,- pr time, for 
både forarbeid og møte. Vervet besettes for to år. 
 
 
 
 

 
STYRET I VISP – PRODUSENTENHET FOR VISUELL KUNST  
 
Styremedlemmer og vara til VISP velges for to år, med mulighet for gjenvalg med 
maksimal sammenhengende funksjonstid på seks år. BKFH velger et 
styremedlem og en vara. Det er 4-5 møter årlig. Utover forberedelse og 
deltakelse på styremøter kan medlemmene pålegges mindre oppgaver mellom 
møtene. Styremedlemmer får 1000,- pr møte (inkludert forberedelser). Større 
arbeidsoppgaver utover styremøter honoreres med 250,- per time. 



VISPs styre velger selv sin leder. Styreleder fungerer som bindeledd mellom 
leder og styre, og har et særlig ansvar for å drive styrets arbeid fremover. 
Styreleder følger opp daglig leder, er støttespiller i dennes arbeid og deltar på 
viktige møter i og utenfor Bergen. Styreleder har arbeidsgiveransvar for daglige 
leder. Styreleder skriver etter avtale timer for arbeid, ettersom leder har 
varierende tidsbruk. Timesatsen er på 250,-. Vervet besettes for to år. 
 
Utdrag fra VISPs vedtekter: §9 Visp sitt styre er produksjonsenhetens utøvende 
organ, og står ansvarlig for ledelse og drift av Visp. Styret skal føre tilsyn med Visps 
virksomhet og påse at regnskapsførsel, økonomiforvaltning samt daglig ledelse er 
betryggende ivaretatt. Styret har fem medlemmer og to varamedlemmer. Styrets 
medlemmer: 1 medlem som velges av og blant Bildende kunstneres forening 
Hordaland (BKFH) 1 medlem som velges av og blant Norske Kunsthåndverkere 
Vest-Norge (NKVN) 1 medlem med arbeidserfaring og kompetanse innen jus og 
økonomi 2 medlemmer valgt på fritt grunnlag Styrets varamedlemmer: 1 
varamedlem som velges av og blant Bildende Kunstneres Forening Hordaland 
(BKFH) 1 varamedlem som velges av og blant Norske Kunsthåndverkere 
Vest-Norge (NKVN)  Styret i Visp bestemmer hvem av disse som er 1. og 2. vara.  
Styret konstituerer seg selv med unntak av styreleder som velges særskilt av 
årsmøtet. (...)  Styret skal avholde styremøte minst fire ganger i året, to i første 
halvår, og to i annet. (...)  
 
 
 

 
RÅDET FOR KUNST I OFFENTLIGE ROM I BERGEN 
 
Rådet (tidligere kjent som ”Fondet”) for kunst i offentlige rom i Bergen er et 
underutvalg under byrådet som er opprettet med det formål å kvalitetssikre all 
kunstnerisk utsmykking i offentlige rom i Bergen kommune. Rådet skal ha en 
samlet oversikt over utsmykkingsprosjekter og komme med faglige råd og 
innspill der kunst tas i bruk i offentlige rom. Rådet skal være med å sikre at 
kunstuttrykk blir en integrert del av kommunale bygg, anlegg og uterom i 
Bergen. Innføring av prinsippet om at 1 % av byggekostnadene ved nybygg og 
ved totalrehabilitering av eksisterende bygg skal avsettes til kunstnerisk 
utsmykking trådde i kraft fra 01.01.2018. Rådet gir kunstfaglige vurderinger og 
følger opp alle disse prosjektene. Rådet har også et kunstfaglig ansvar med 
hensyn til vedlikehold av utendørs kunstverk i samarbeid med Bymiljøetaten og 
Bydrift, og gir kunstfaglige råd om plassering av kunst i offentlig rom i Bergen 
kommune. Kommunens Fagavdeling for kunst og kulturutvikling har det 
administrative ansvaret. Rådet har 5-8 møter i året. 
 



Rådet for kunst i offentlige rom i Bergen kommune består av 2 politiske 
representanter som velges av bystyret, som henholdsvis leder og nestleder, 1 
representant fra KODE kunstmuseer og komponisthjem, 1 representant 
oppnevnt av kunstnerorganisasjonene Bildende Kunstneres Forening Hordaland 
(BKFH), 1 representant oppnevnt av Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge 
(NKVN), og 1 representant oppnevnt av Bergen Arkitektforening. 
 
For dette vervet er det viktig at representanten fra BKFH har bred kunnskap om 
problemstillinger ved kunst i offentlig rom. Vervet ble i 2016 honorert med 
16.170 (fra kommunen). Vervet besettes for fire år. 
 

 
 
REPRESENTANTSKAPET FOR KODE – KUNSTMUSEENE I BERGEN 
Representantskapet møtes minst en gang i året, ofte to ganger. BKFHs 
representant får 750,- per møte betalt av BKFH. Representanten velges for fire 
år.  
Fra KODEs vedtekter:  
§ 8 Representantskap Museets representantskap skal drøfte og gi råd til museets 
strategier og mål og ved beslutninger som i vesentlig grad vil påvirke museets 
fremtid.  Museets representantskap velger 1 styremedlem med varamedlem slik at 
de styrker styrets kompetanse og bredde. Representantskapet består av 
representanter fra tilskuddsgivere, samlingseiere, venneforeninger, faginstitusjoner 
og organisasjoner, regionale fora og andre partnere av viktighet for museet. Styret 
beslutter opptak vav nye medlemmer i representantskapet.  Ved valg av 
styremedlemmer er representantskapet beslutningsdyktig når flertallet av 
samlingseierne og minst 6 andre medlemmer er til stede.  Funksjonstiden for 
representantskapet er 4 år. Representantskapet velger selv ordfører og 
varaordfører.  
 
 

 
STYRET FOR VESTLANDSUTSTILLINGEN  
 
Som styremedlem deltar man på ett møte i året, som også er årsmøtet. Det er 
muligheter for å være med i arbeidsutvalget eller å være leder/nestleder. Som 
representant i arbeidsutvalget eller som leder/nestleder, vil man motta honorar. 
VU jobber for tiden med omstrukturering og med å forbedre økonomien, og har 
et mål om at alle styremedlemmer også skal få honorar. Vervet besettes for to år.  
Fra Vestlandsutstillingens vedtekter: 
 §2: Styrets oppgaver er å se til at utstillingen gjennomføres etter sitt formål og 
innenfor de økonomiske rammer som står til disposisjon. Styret har 9 medlemmer 



med personlig vara og består av 1 representant fra hver av de samarbeidende 
institusjoner og organisasjoner. Medlemmene bør utnevne/velge sine 
styrerepresentanter i VU-styret for to år om gangen.  Styret møtes normalt bare på 
årsmøtet, og er beslutningsdyktig bare dersom minst halvparten av 
representantene er til stede.  Saker til årsmøtet må være styreleder i hende senest 
1. april. Årsmøtet holdes i mai.  Årsmøtet velger et arbeidsutvalg (AU) med tre 
medlemmer med en felles vara. AU blir valgt av styrets medlemmer og består av 
VU’s styreleder, nestleder og et AU-medlem. Både institusjonene og organisasjonene 
skal være representert i AU. Leder og nestleder skal komme fra hvert sitt fylke. 
Styreleder blir valgt for to år om gangen. De andre blir valgt for et år om gangen. 
 
 
 

 
 
 
FAGLIG RÅD i VISP – PRODUSENTENHET FOR VISUELL KUNST 
Formålet til fagutvalget er å foreta skjønnsmessige vurderinger etter kriterier 
gitt av VISP til relevante tiltak og arrangementer. Fagutvalget skal sikre den 
kunstneriske kvaliteten og bredden, og at VISP representerer profesjonelle 
utøvere i feltet. Fagutvalget vil velge ut kunstnere til å bli representert i 
Kunstguide.no, besøksprogram og andre tiltak igangsatt av VISP. 
Fagutvalget består av tre representanter: en fra BKFH med vara, en fra NKVN 
med vara og en representant med kunstfaglig kompetanse med vara, valgt av 
VISPs styre.  
Det bør tilstrebes en faglig bredde i utvalget. Fagorganisasjonene bestemmer 
selv hvordan deres representanter blir valgt ut. Fagutvalget blir valgt for to år av 
gangen og blir valgt hvert partallsår, VISPs representant velges hvert oddetallsår. 
Representantene kan sitte i maks to perioder ( 4 år) 
Hvert medlem i fagutvalget har én stemme. Fagutvalget konstituerer seg selv og 
velger en leder som leder arbeidet og rapporterer til VISP sin daglige ledelse. 
VISP gir beskjed ved behov for fagutvalgsarbeid, og fagutvalget finner selv 
møtetid og møtested. 
Fagutvalgets kunstfaglige kompetanse anerkjennes og fagutvalget kan på dette 
grunnlaget foreta subjektive vurderinger. VISP skal ikke ha 
instruksjonsmyndighet over det kunstneriske skjønnet fagutvalget utøver og kan 
ikke overprøve dette. 
I arbeidet med kunstguide.no skal fagutvalget følge “Strategi for kunstguide” og 
gjeldende instruks fra VISP. Fagutvalget må være fulltallig for å være 
vedtaksdyktig. 
 
 



 
 
 
STIFTELSEN KLOSTERET 17 
Dette vervet er et tileggsverv for et styremedlem i BKFH. 
Stiftelsens formål er å stille lokaler til disposisjon for Hordaland kunstsenter, 
herunder lokaler for Bildende Kunstneres Forening Hordaland og Norske 
Kunsthåndverkere Vest-Norge, til fremme av de nevnte organisasjoners formål. 
Stiftelsens styre fastsetter leie og fordeler lokalene og brukertid. 
Styret holder møte minst 2 ganger om året og ellers så ofte formann bestemmer 
eller det forlanges av ett av styrets medlemmer. 
Stiftelsens styre tilsetter daglig leder og regnskapsfører, som sammen med 
stiftelsens formann gis fullmakt til å ivareta den daglige økonomiforvaltning i 
samsvar med vedtak i stiftelsens styre. Daglig leder har møte-, tale- og 
forslagsrett i styret. 
 


