
Kjære kunstner-kolleger, medlemmer av BKFH! 
 
Da er vi på’an igjen. En ny bølge av korona-spredning og påfølgende restriksjoner skyller 
over oss.  
Det er ikke helt lett å henge med i svingene, så derfor vil vi i styret i BKFH forsøke å hjelpe til 
å navigere i restriksjons-jungelen så godt vi kan, for det som gjelder billedkunstnernes 
profesjonelle aktiviteter. Se mer om det nedenfor. 
 
BKFH-JUBILEUM 
Vi må likevel ikke glemme å se fremover. BKFH er godt i gang med arbeidet med vårt 90-års 
jubileum neste år! Du kan storglede deg, dette blir spennende!! 
Mer info kommer veldig snart. 
Vi har en ivrig arbeidsgruppe på plass allerede, men flere gode krefter som har lyst å bidra 
er alltid hjertelig velkommen. Høres det kjekt ut? Om du sender oss en e-post på 
bkfh@bkfh.no eller tar en tlf til styreleder på 45000762, så vil vi fortelle mer om hvordan du 
kan bidra. 
Et eksempel på en konkret oppgave som venter på å løses, er en sånn ca. hundre sider som 
skal scannes og settes sammen til et pdf-dokument. Høres det ut som noe du kunne tenke 
deg å ta på deg, ta kontakt! 
 
KARTLEGGING 
En rapport fra kartleggingen av kunstnerhverdagen i Vestland fylke kommer. I mellomtiden 
kan du se noen av svarene i undersøkelsen i presentasjonen fra BKFH og BKSF for NBKs 
seminar om regionreformen i Bergen 8. september, på BKFHs nettside. 
 
POLITISKE INNSPILL 
På nettsiden vår kan du dessuten finne alle våre innspill til regionale politikere det siste året, 
se HER. 
 
BKFHs TILLITSVALGTE 
Husk at BKFH har tillitsvalgte i ulike styrer og stell i regionen, disse kan kontaktes om du har 
spesifikke spørsmål eller innspill til hvordan disse strukturene fungerer. Finn listen over alle 
verv med kontaktinfo HER, eller se vår nettside. 
I den sammenheng vil vi gjerne minne om at det snart er tid for å vurdere om du selv kunne 
tenke deg å stille til valg for et verv for BKFH i neste periode. Se beskrivelse av alle vervene 
HER. Mer info om dette kommer.  
En stor takk til alle dem som sitter i disse vervene i dag! Til dere - ikke glem at vi snart 
kommer til å begynne å mase på årsrapport for vervet du besitter. 
 
BRUK BKFH! 
Til slutt: Husk at fagorganisasjonen din er der for deg! Ikke nøl med å komme til oss med 
kommentarer, innspill, klager, informasjon eller spørsmål. Vi trenger at du forteller oss hvor 
skoen trykker, for å vite hvor vi bør prioritere å sette inn støtet! 
 
 
 

mailto:bkfh@bkfh.no
http://bkfh.no/kartlegging-av-det-frie-kunstfeltet-i-hordaland-og-sogn-og-fjordane/
http://bkfh.no/politiske-innspill-2020/
http://bkfh.no/wp-content/uploads/2020/08/VERV-I-BKFH-2020-aug-2020.pdf
http://bkfh.no/verv-i-bkfh/
http://bkfh.no/wp-content/uploads/2020/07/Vervsoversikt-BKFH-juli-2020.pdf




OM KORONA: 
 
BERGEN 
Akkurat nå er Bergen kommunes forskrift strengere enn de nasjonale, så vi begynner med 
restriksjonene som gjelder for våre medlemmer i Bergen by: 
 
Hele forskriften om smitteverntiltak i Bergen kommune, datert 6. november 2020, finner du 
HER 
Utdrag fra forskriften: 
 
§ 5 Stengning og begrensning av fritidsaktiviteter 
[...] Museer og lignende tilbud skal holde stengt. 
[...] Øvinger og organiserte idretts-, kultur-og andre fritidsaktiviteter for voksne tillates ikke. 
Bestemmelsen gjelder ikke slike aktiviteter for barn og unge under 20 år. 
 
§ 4 Innendørs arrangementer på offentlig sted 
Ved innendørs arrangementer på offentlig sted skal alle deltakere ha faste sitteplasser. Det 
er ikke tillatt å gjennomføre private eller offentlige innendørs arrangementer på offentlig sted 
med flere enn 20 deltakere til stede samtidig.  
 
§14 
[..] Forskriften trer i kraft 07.11.2020 og gjelder til og med 23.11.2020 
 
Vi har snakket med kommunen på telefonen, for å forsøke å få mer klarhet i akkurat hva 
dette betyr. De sier at gallerier og visningssteder må holde stengt, så lenge de kommer inn 
under definisjonen “Museer og lignende tilbud” - uansett størrelse på areal og antall 
besøkende. Organiserte kulturaktiviteter for voksne -som defineres som  “fritidsaktiviteter”- 
er forbudt, men tillatt for barn og ungdom under 20 år - så workshops for barn for eksempel, 
kan gjennomføres. Om man har planer om arrangementer innendørs som faller utenfor de 
forbudte kategoriene, må de gjennomføres med maksimum 20 deltagere hvor alle har faste 
sitteplasser. 
 
Om du har spesifikke spørsmål, går det an å ringe kommunen på tlf 55565556. 
 
NASJONALT 
Oversikt over de siste nasjonale tiltak fra regjeringen finner du HER 
 
Det har bl.a. blitt strengere regler for reising. “Unødvendige innenlandsreiser” frarådes, med 
mindre de kan gjennomføres uten nærkontakt med andre. For utlendingers innreise fra 
“røde” land, kreves det nå attest som viser negativ test for covid-19. Kravet gjelder ikke for 
nordmenn, personer som har bosted i Norge, personer i transitt eller personer som jevnlig 
ankommer Norge fra Sverige og Finland for å jobbe. Alle som kommer reisende fra ‘røde” 
land blir uansett pålagt hjemmekarantene i 10 dager. Oppdatert oversikt over “røde” land 
finner du HER 
 

https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/3766176/Forskrift-om-smitteverntiltak-i-Bergen-kommune-7-11-23-11
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak-fra-5.-november/id2783881/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/




Folkehelseinstituttet sin infoside om arrangementer kan bidra med nyttig informasjon om du 
er involvert i arrangementer i kommuner som ikke har strengere regler enn de nasjonale. 
Den finner du HER 
 
Norske Billedkunstneres (NBK) samleside for korona og arbeidsvilkår finner du HER 
 
 
Ta vare på deg selv og dem rundt deg, og glem ikke at ingen pandemier varer evig :) 
 
 
Og selvfølgelig, med eller uten en meter eller flere mellom oss - 
Sammen er vi sterke! 
 
Varme hilsener fra 
BKFH-styret 
 
Agnes Nedregård - styreleder 
Bo Magnus - nestleder og kasserer 
Kwestan Jamal 
Elke Karnik 
Hedvig Thorkildsen 

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.norskebilledkunstnere.no/koronakrisen-og-arbeidsvilkar/



