
Kjære medlem av BKFH, 
 
Da er høsten i gang! 
Og BKFH-styret gleder seg til å brette opp ermene og fortsette arbeidet for bedre leve-og 
arbeidsvilkår for oss alle her i Bergen og gamle Hordaland fylke, sammen med deg og alle 
våre andre medlemmer. 
 
Vi har mye spennende på trappene! I dette medlemsbrevet vil du kunne lese om hvordan 

- NBK kommer til Bergen for å holde seminar om regionreformen og kunstnerøkonomi, 
8. september. Mer info HER og påmelding HER. 

- vi setter i gang igjen med åpen kontortid hver første torsdag i måneden på loftet i 
Hordaland Kunstsenter fra 13.00-17.00. Velkommen! 

- BKFH arbeidsgrupper, bli med på arbeidet! Vi starter nå opp arbeidsgrupper for  
- BKFH medlemsarrangementer 
- Ateliersituasjonen i Bergen 
- BKFHs 90-års jubileum i 2020 

- vi er ferdige med gjennomføringen av kartleggingen av arbeids-og levevilkårene til 
visuelle kunstnere i Vestland. Takk til alle som har svart! 

- Korona: Hva har vi å forholde oss til nå?  
 
 
NBK SEMINAR I BERGEN 8. SEPTEMBER 
NBK har gjennomført seminarer i ulike deler av landet for å informere om regionreformen og 
snakke om kunstnerøkonomi. Nå er turen kommet til Bergen. Seminaret vil finne sted på 
Bergen Kunsthall.  
Styreleder i BKFH Agnes Nedregård og styreleder i Biletkunstnarane i Sogn of Fjordane 
(BKSF) Aud Marit Skarrebo Holmen bidrar med den første presentasjonen av resultater fra 
kartleggingen av arbeids-og levekårene til medlemmene i BKFH, BKSF og Norske 
Kunsthåndverkere Vest-Norge (NKVN) i Vestland fylke. 
På grunn av korona-situasjonen er det begrensede plasser, så husk å melde deg på! Mer 
info om programmet finner du HER og link til påmelding finner du HER. 
 
ÅPEN KONTORTID BKFH 
Etter en trist lang pause grunnet korona-situasjonen, starter BKFH forsiktig opp igjen med 
åpen kontortid på loftet på Hordaland Kunstsenter. Vi vet godt at noen spørsmål, hjertesukk 
og nysgjerrig arbeidslyst kan være lettere å snakke om ansikt til ansikt. Anti-bacen står klar, 
hjertelig velkommen! 
Hver første torsdag i måneden fra 13.00-17.00. Første gang denne høsten blir torsdag 3. 
september. 
 
BKFH ARBEIDSGRUPPER 
Du kan være med på arbeidet for å gjøre Bergen og regionen til et bedre sted å være for 
billedkunstnere! 
Kontakt oss på e-post bkfh@bkfh.no eller telefon 45000762 om du har spørsmål eller vil ha 
informasjon om hvor og når du kan møte opp for å lære mer om en av våre arbeidsgrupper: 

https://www.facebook.com/events/632167147426216/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuNSn4QatgQa6zwrwUWEsCvXaXCqpCJ6rYsamD1bnRFZP2sQ/viewform
https://www.facebook.com/events/632167147426216/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuNSn4QatgQa6zwrwUWEsCvXaXCqpCJ6rYsamD1bnRFZP2sQ/viewform
mailto:bkfh@bkfh.no


- BKFH medlemsarrangement! 
Arrangementer kan for eksempel være diskusjoner om tema du har lyst å ta opp, 
medlemsfester, fredagspils eller søndagskaffe. Bare fantasien (og korona) setter 
grenser! Hordaland Kunstsenter er normalt vår base for arrangementer. 
Kontaktpersoner i styret: Agnes og Kwestan.  

- Ateliersituasjonen i Bergen 
Er du interessert i se nærmere på hvordan situasjonen ser ut for atelierer for 
billedkunstnere i Bergen, og være med på å tenke på mulige alternative løsninger? 
Denne arbeidsgruppen er allerede så smått i gang. Kontaktperson i styret: Elke. 

- BKFH jubileum! 
BKFH fyller 90 år i 2021, og det må vi jo feire! Har du lyst til å være med å planlegge 
hvordan vi best kan feire jubileet? Vi har mange muligheter, og har også mottatt 
økonomisk støtte fra fylket til dette formålet. Kontaktperson i styret: Bo 

Alle arbeidsgrupper har et lite budsjett å rutte med, dette kan også brukes til å honorere 
arbeidsinnsats. 
 
KARTLEGGING 
Vi har endelig gjennomført kartleggingen av arbeids- og levevilkårene til medlemmer av 
BKFH, BKSF og NKVN i nye Vestland fylke! Svarprosenten totalt ligger på rundt 40%, 
hvorav 31% av BKFHs medlemmer har svart. Ikke så aller verst synes vi, tusen takk til alle 
som har bidratt! Dette er et uvurderlig materiale for oss i fagorganisasjonens videre arbeid 
for å bedre alle kunstneres kår i fylket i tiden fremover. 
Nå jobbes det med å gjennomgå materialet og presentere det for dere. 
Første snikkikk får du om du blir med på NBKs seminar på Bergen Kunsthall 8. september. 
 
KORONA: HVA HAR VI Å FORHOLDE OSS TIL NÅ? 
Korona-viruset har ikke forlatt oss ennå, dessverre. 
Det er frustrerende, men vi må bare holde motet oppe og gjøre hva vi kan for å ikke bare å 
holde kunstlivet gående, men også styrke billedkunstnernes posisjon gjennom en vanskelig 
periode. 
 
Vi kan for øyeblikket gjennomføre arrangementer med opp til 200 personer, om det er plass 
til 1 meter mellom hver av deltagerne/ publikummerne. Videre krav til slike arrangementer 
finner du i Folkehelseinstituttet sin veileder for arrangementer, HER 
Alle reiser til og fra utlandet er for øyeblikket frarådet, og karantene på 10 dager gjelder for 
ankomst fra alle land som til enhver tid er røde. Folkehelseinstituttets info på hvilke land det 
gjelder finner du HER  
 
Norske Billedkunstneres (NBK) samleside for korona og arbeidsvilkår finner du HER 
 
Samleside fra Norsk kulturråd om deres korona-tiltak finner du HER 
Kulturrådet har også laget en side med oversikt over nasjonale tiltak som gjelder kulturlivet, 
den finner du HER 
 
Info om korona-krisen fra Vestland fylke kan du finne HER 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/?term=&h=1
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/
https://www.norskebilledkunstnere.no/koronakrisen-og-arbeidsvilkar/
https://www.kulturradet.no/korona
https://www.kulturradet.no/om-kulturradet/vis-artikkel/-/krisetiltak-i-forbindelse-med-koronasituasjonen
https://www.vestlandfylke.no/om-oss/beredskap/korona/


Vestland fylke besluttet i juni å bruke ytterligere 35,8 millioner til styrking av kultur-og 
næringslivet i fylket som følge av korona-pandemien, fordelt likt mellom kultur og næring. 
Hovudutval for kultur, idrett og integrering har ikke besluttet fordelingen av disse midlene 
ennå, og BKFH er på saken. 
 
Info om korona-krisen fra Bergen kommune kan du finne HER 
Bergen kommune tar imot innspill på konsekvenser av korona-krisen fra kulturfeltet på 
e-post kultur.korona@bergen.kommune.no. 
 
HVA JOBBER DU MED I DISSE KORONA-DAGER? 
Fikk du ikke med deg BKFHs korona-bilag i Bergens Tidene i juni? Du kan se det HER. 
Vi har også noen eksemplarer av papirbilaget igjen. Vil du ha ett? Kom innom i kontortiden! 
 
BKFHS TILLITSVALGTE 
Til sist vil vi minne om at BKFHs årsmøte har valgt inn representanter for fagorganisasjonen 
i mange ulike styrer og stell i Bergen og gamle Hordaland fylke. 
Har du spørsmål eller kommentarer til hvordan institusjoner og organisasjoner fungerer for 
deg eller dine kolleger? Husk at på BKFHs nettside ligger det et dokument med informasjon 
om hvor BKFH er representert og kontaktdetaljer til dem som besitter vervene. Det finner du 
HER.  
BKFH-styret vil rette en STOR takk til alle tillitsvalgte som har tatt på seg ansvar for å 
representere billedkunstnerne i Bergen, gjennom vår alles fagorganisasjon BKFH. 
Vil du være tillitsvalgt? I god tid før neste årsmøte (feb/mars 2021) vil vi sende ut 
informasjon om hvordan du kan melde din interesse for et av BKFHs mange viktige verv. I 
mellomtiden finner du mer informasjon om vervene HER. 
(Noe som ikke stemmer i disse dokumentene? Ta kontakt så retter vi). 
 
BKFH-STYRET  
Etter litt omrokkeringer har vi konstituert BKFH-styret på nytt. Vi er glade for at Bo Magnus 
har takket ja til å bli ny nestleder!  
Styrets sammensetning og kontaktdetaljer til hver enkelt av oss finner du HER. 
 
Sammen er vi sterke! 
 
Arbeidslystne hilsener fra 
BKFH-styret 
 
Agnes Nedregård - styreleder 
Bo Magnus - nestleder og kasserer 
Kwestan Jamal 
Elke Karnik 
Hedvig Thorkildsen 
 

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus
https://issuu.com/snoap/docs/org-bkfh-innstikk-200610-bt?fr=sZjY4MzQ3ODI0Mg&fbclid=IwAR0PQtxwYKA2LzqJuaG4B4fKDJBnzQd_tm2Pq4LXCgUrnBT8kHzvaSu_mEU
http://bkfh.no/wp-content/uploads/2020/08/VERV-I-BKFH-2020-ny-aug-2020.pdf
http://bkfh.no/wp-content/uploads/2020/07/Vervsoversikt-BKFH-juli-2020.pdf
http://bkfh.no/wp-content/uploads/2020/08/VERV-I-BKFH-2020-ny-aug-2020.pdf

