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Innkalling til årsmøte i BKFH 2014 
 
Tid:   Torsdag 6. Mars 2014 kl. 18.30 
Sted:   Hordaland Kunstsenter 
 Klosteret 17, 5005 Bergen 
 

 
Dagsorden: 
 
1. Konstituering 

a) Valg av møteleder 
b) Valg av to møtereferenter 
c) Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med referentene 
d) Valg av tellekorps 
e) Godkjenning av innkalling og dagsorden 
f) Antall stemmeberettigede til stede 
 

2. Årsmelding og årsrapporter    s. 2     
 
3. Regnskap 2013      s. 26     
 
4. Saker fra styret/Innkommende saker       

a) Forslag til handlingsplan for styret 2014  s. 28    
b) Forslag til budsjett 2014    s. 28 (26) 
c) Forslag innsendt av Berit Hartveit   s. 28 

(Vedlagt er også PDF med mer informasjon om saken) 
d) Forslag innsendt av Roger Gjerstad   s. 28 
e) Forslag innsendt av Roger Gjerstad/ RKS  s. 30 
 

 
5. Valg       s. 32    
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
FULLMAKT (inntil 2 fullmakter pr medlem) 
 
Jeg gir jeg herved ___________________________________ fullmakt til å avgi stemme på 

vegne av meg på ordinært årsmøte i BKFH den 06.3.2014 

 

 
………………. ……………………….. ……………………………  
Sted/ dato  Fullmaktgivers underskrift  Fullmaktsgivers navn med blokkbokstave 
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Rapporter 2013: 
 
Årsmelding fra styret       s. 3 
 
B-open        s. 7    
   
Stiftelsen Klosteret 17      s. 8  
 
Frida og Olaf Rustis legat      s. 9     
 
Nominasjonsutvalget      s. 10   
 
Fondet til kunstnerisk utsmykking av Bergen by   s. 11  
 
Representantskapet til Hordaland Kunstsenter   s. 15   
 
Vestlandsutstillingen      s. 17 
         
Kunstnerisk Råd      s. 19 
 
Kunstnerverksteder i C. Sundtsgt.55    s. 20    
 
Representantskapet KODE     s. 21 
      
VISP        s. 22 
 
Styret i Hordaland Kunstsenter     s. 24    
 
Innstillingskomiteen for utstillingsstipend   s. 25    
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Årsmelding fra styret i BKFH 2013 
 
Bildende Kunstneres Forening Hordaland (BKFH) er en faglig sammenslutning av yrkesaktive 
bildende kunstnere i Hordaland, som arbeider for å ivareta billedkunstnernes faglige, ideelle, 
økonomiske og sosiale rettigheter og interesser. BKFH er distriktsorganisasjon i Norske 
billedkunstnere (NBK). 
 
 
1. Styrets arbeid 
a) Styrets sammensetning1 
Arne Bakke: leder BKFH  
Vilde Salhus Røed: nestleder BKFH, tilleggsverv: Stiftelsen Klosteret 17, Vestlandsutstillingens styre 
Linda Rogn: styremedlem, tilleggsverv: Kunstnerverkstedene CS55, Årsmøterepresentant B-open 
Julie Lillelien Porter: styremedlem 
Azar Alsharif: styremedlem, tilleggsverv: Rustis legat 
Maia Urstad: vara, tilleggsverv: vara til Vestlandsutstillingens styre 
Malin Lennström-Örtwall: vara, tilleggsverv:  Årsmøterepresentant B-open 
 
b) Møtevirksomhet 
Styret hadde i 2013 syv ordinære styremøter. Styrets medlemmer var ellers i en rekke møter som følge 
av tilleggsvervene listet over. Utover dette var det også møter og dialog med Visp, Radøy Kunstsenter 
og Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune, Hordaland kunstsenter, Hordaland fylkeskommune 
i forbindelse med arbeid med ny kulturplan og nominasjonsutvalget i BKFH. Styrerepresentanter har 
også deltatt på NBKs ledermøte og NBKs landsmøte, og hatt arbeidsmøter i forbindelse med 
planlegging av og arbeid med faglig forum, fagpolitisk satsningsområder og kunstneraksjon. 
 
c) Prioriteringer 2013 
I januar og til dels februar gikk det meste av tiden til administrativt arbeid i forhold til organisasjonen 
og forberedelser til årsmøte. I 2013 var det spesielt mye å gjøre på grunn av arbeid med BKFHs nye 
vedtekter og forberedelser til landsmøtet i NBK.   
Våren 2013 var preget av arbeid med innspill i forbindelse med den nye stipendordningen som skulle 
erstatte GI, samt andre nasjonale kunstpolitiske tema (spesielt i forbindelse med NBKs landsmøte).  
Høsten begynte forholdsvis rolig frem til den nye regjeringen la frem sitt budsjettforslag. Selv om 
BKFH primært skal arbeide opp mot lokale og regionale myndigheter, så vi viktigheten av å støtte opp 
om NBKs #kunstneraksjon ved å gjennomføre den lokalt.  
  
Handlingsplanen 2013 
1. Arbeide for en videre utvikling av kunst- og kunstnerpolitikk opp mot Hordaland fylkeskommune 
2. Fortsette arbeidet for at Bergen Kommune følger opp den vedtatte kunstplanen for 2008 og følge 
opp våre forslag til oppdatering av den (levert høsten 2012) 

                                                
1 Fram til årsmøtet 2013 var styret satt sammen slik: 
Arne Bakke: leder,  
Randi Grov Berger: nestleder, tilleggsverv: Stiftelsen Klosteret 17 
Tom Kosmo: styremedlem, tilleggsverv: Kunstnerverkstedene C.Sundtsgt.55,  
Vilde Salhus Røed: styremedlem, tilleggsverv: Rustis fond 
Julie Lillelien Porter: styremedlem, tilleggsverv: Årsmøterepresentant B-open 
Rasmus Hungnes: vara, tilleggsverv: Årsmøterepresentant B-open, Vestlandsutstillingen 
Torgrim Sund: vara 
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3. Følge løpende saker som ligger inn under foreningens formål 
 
Bergen Assembly 2013 – Monday Begins on Saturday 
På BKFHs årsmøte i 2013 ble det ytret ønske fra flere om en sterkere dialog mellom triennalen og 
BKFH om hvordan den lokale kunstscenen er representert og synliggjort. Bergen Assembly gikk av 
stabelen høsten 2013, med et utstillingsprogram som fant sted i flere allerede eksisterende 
visningssteder i Bergen og et program som i åpningshelgen besto av blant annet et symposium og 
performance. Både i forkant av triennalen, under dens visningsperiode og i etterkant, har den lokale 
kunstscenen selv arrangert diskusjoner og debatter om Bergen Assemblys forhold til den lokale 
kunstscenen og om Monday Begins on Saturday’s faglige innhold. BKFH har derfor valgt å ikke 
arrangere debatt eller møte for å diskutere dette. BKFH ønsker derimot å ha en direkte dialog med 
Bergen Assembly fremover, og vil dele våre erfaringer og meninger med triennalen i arbeidet frem 
mot neste utstilling. 
 
Innspillskonferanse Kulturdepartementet 
Kulturdepartementet inviterte til innspillskonferanse om Kulturløftet III på Litteraturhuset 23 mai 
2013, hvor styreleder og nestleder i BKFH deltok. BKFH var heldig å slippe til med et kort muntlig 
innspill. I hovedsak fokuserte styreleder på at det ikke har skjedd noen store løft på det visuelle 
kunstfeltet, og at vi som skapende kunstnere må høres ut fra våre egne premisser. Dette var noe 
daværende kulturminister Hadia Tajik bet seg merke i, og som hun spesifikt nevnte i sin 
avslutningstale. I etterkant ble det også sendt inn et skriftlig og mer utfyllende innspill. 
 
Faglig forum – Rapport fra Istanbul-triennalen  
Kunsthistoriker og kurator Espen Johansen ble invitert til Hordaland kunstsenter 3.desemeber for å gi 
oss en rapport fra Istanbul-triennalen 2013.  
 
#kunstneraksjonen 
Kunstneraksjonen var en nasjonal markering som ble avholdt 19.november 2013. Aksjonen hadde sin 
bakgrunn i den nye regjeringens foreslåtte kutt i statsbudsjettet, som blant annet omfattet å kutte 15 
mill. som skulle gå til de nye langvarige arbeidsstipendene (erstatningen for GI). NBK var 
hovedarrangør for den nasjonale markeringen, med støtte fra NK og flere andre organisasjoner i 
Kunstnernettverket. I Bergen markerte vi med å dekke til Den Blå Steinen og annen kunst i det 
offentlige rom, og delte bildene til #kunstneraksjonen sammen med kunstnere i hele landet. Det var 
over 100 fremmøtte til markeringen i Bergen, som også fikk oppmerksomhet i pressen både lokalt og 
nasjonalt. 
 
Synlighet og debatt 
- Billedkunst nr 1/ 2013: Stipenddebatt blant kunstnere, kommentar fra styreleder BKFH i artikkel 
- TV2 Nyhetene 13. november: Nyhetsinnslag med styreleder BKFH på nyhetsinnslag i saken om kutt 
av 15 millioner kroner til de nye langvarige stipendene 
- Bergens Tidende 19.november: Innlegg/kommentar om kutt i kulturbudsjettet fra styreleder BKFH 
sammen med styreleder NKVN 
- NRK Radio Hordaland 19. november: Intervju med styreleder BKFH i forbindelse med 
#kunstneraksjonen 
- NRK Vestlandsrevyen 19.november: Innslag fra #kunstneraksjonen i Bergen  
- NRK Nyhetene 19.november: Nasjonal dekning av #kunstneraksjonen, med innslag fra Bergen 
- Bergens Tidende 19. November: Sak om #kunstneraksjonen på nettavisen med påfølgende 
kortversjon i BT papirformat 20. November 
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- Bergensavisen 19. November: Intervju og artikkel om #kunstneraksjonen i nettavisen 
 
Landsmøte i NBK 2013 
Landsmøtet 2013 ble avholdt i Oslo 24. og 25.mai 2013, hvor Arne Bakke, Vilde Salhus Røed, Maia 
Urstad og Anne Marthe Dyvi representerte BKFH. Noen av sakene som ble diskutert heftigst og mest 
omfattende var blant annet sentralstyrets beretning 2011-2013, Bondilia, sosiale velferdsordninger og 
rettigheter for billedkunstnere, og stipendbehandlingen. Grunnorganisasjonenes vedtekter ble også 
gjennomgått, og det ble holdt valg på NBKs verv.  
Referat fra landsmøtet kan leses på NBK sine nettsider: http://www.billedkunst.no/nbk/om-
nbk/landsmoter 
 
NBK ledermøte 
Nestleder deltok på ledermøte på Kunstnernes Hus i Oslo 15.november. Dette var i utgangspunktet et 
krisemøte i forbindelse med den nye regjerningens foreslåtte kutt i kulturbudsjettet, spesielt med 
hensyn til totalkutt i de langvarige stipendene som skal erstatte GI. På møtet ble det lagt en felles 
strategi for å gjennomføre #kunstneraksjonen nasjonalt, selv om det varslede kuttet i stipendordningen 
allikevel ikke ble iverksatt.  
 
Hordaland Fylkeskommune (HFK) 
Byromsreklame/reklamefinansiert kollektivtransport 
BKFH støtter det offentlige oppropet mot reklamefinansiert kollektivtrafikk og byromsmøbler i 
Bergen. Styremedlem Azar Alsharif deltok på møte i Bergen Offentlige Bibliotek 15.november. Det 
ble også sendt innspill til samtlige politiske fylkesparti i forkant av møte i Fylkestinget 10.desember 
hvor det ble vedtatt med 29 mot 28 stemmer at Fylkestinget går inn for reklamefinansiert 
kollektivtrafikk og byromsmøbler. 
 
Regional kulturplan 2014 – 2024 
BKFH sendte i 2012 et innspill til HFK sitt arbeid med Regional kulturplan 2014 – 2024. Vi har fulgt 
opp dette arbeidet i 2013 gjennom nestleders deltagelse på innspillskonferansen om kulturplanen 
6.november i Terminus Hall. Styreleder sitter også i HFK sin innspillsgruppe for Regional kulturplan 
2014 – 2024. BKFH følger opp dialogen med nytt skriftlig innspill til planen i 2014. 
 
Bergen kommune 
Budsjett 
Budsjett for 2013 viser at den vedtatte kunstplanen ikke ble fulgt og at bevilgningene til det frie feltet 
fremdeles ligger omtrent på nivå med 2008. Det var vedtatt en økning i prosjektmidler fra 780.000,- til 
930.000,- Dette er ikke en varig økning, da det hovedsakelig er et resultat av at Bergen Assembly 
skulle avholdes i 2013 og at Bergen kommune forventet ekstra søknader fra kunstnere og 
visningsarenaen som vil gjøre prosjekter samtidig (men uavhengig) med triennalen.  
Det har vært rullering på Bergen kommunes kunstplan, noe som har ført til at det frie feltet skal 
styrkes ytterligere i tiden fremover. BKFH har bidratt med innspill. Beklageligvis har 
budsjettunderskudd ført til at det er blitt kuttet ca 300.000 kr i støtte til internasjonal utveksling 
(opprinnelig beløp 2.9 mill). For budsjett til 2014 er det satt opp en økning i antall arbeidsstipend. 
Prosjektmidler er gått ned med 315.000 kr. Dette kuttet er lavere en den økningen som er gjort for de 
nye faste rammene som er bevilget det frie feltet. 
 
Nye på faste poster i budsjettet 
2013: Bergen Ateliergruppe, Entreé, Bergen Kjøtt m.fl.  
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2014: For 2014 er visningsrommene Knipsu og Tag Team Studio blant de nye på fast post. Det er også 
svært gledelig at Hordaland kunstsenter endelig er på fast post, selv om beløpet kun er 90.000,- 
 
Visp  
BKFHs styreleder har vært i flere møter med Visp, også sammen med styreleder i NKVN. Vi har blant 
annet diskutert kursvirksomhet som kan gjennomføres av Visp, og som er aktuelle for BKFHs og 
NKVNs medlemmer å delta på. BKFH støttet Visp med 5.000,- i 2013.  
 
Kontakt med studentmiljøet  
BKFH ved Tom Kosmo holdt en presentasjon av BKFH på ”overlevelseskurs” for avgangsstudenter 
ved Kunst- og Designhøgskolen i Bergen. 
 
Faglitteratur 
BKFH abonnerer på Morgenbladet og Frieze. Disse er tilgjengelige på HKS’ kafé sammen med 
bladene kunstsenteret abonnerer på.  
 
Medlemsbrev  
HKS sender ut e-post hver torsdag til medlemmer i BKFH og NKVN. I tillegg sender BKFH ut egen 
e-post om saker som er mer direkte relevant i forholdt til BKFH og våre medlemmer.  
Husk å gi oss beskjed dersom du får ny e-postadresse eller om du ikke mottar e-post fra BKFH og 
HKS! 
 
 
2. Drift og økonomi 
 
a) Medlemskap 
Antall aktive/betalende medlemmer pr. 31.12.2013 var 231 mot 229 pr 31.12.2012. 
 
Vi ønsker alle våre nye medlemmer i 2013 velkomne! 
 
b) Økonomi 
Regnskapet har vært ført av leder og er blitt kontrollert av styret.  
Regnskapet for 2013 viser et overskudd på kr 16.755,-  I 2012 var underskudd på kr 27.583,- 
Egenkapitalen er på 117.473,-   
 
 
Bergen 21. januar 2014 
                         
                             
 
Arne Bakke  Vilde Salhus Røed       Linda Rogn 
 
 
 
Azar Alsharif  Julie Lillelien Porter   
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www.b-open.no 
 
rapport 2013 
 
2013 var et år med lesesirkler, seminar og workshop – ikke Åpne atelier arrangementet. Dette 
arrangementet vil gå av stabelen igjen i 2014. B-open holdt to seminarer i 2014, samt en workshop i 
etterkant av Bergen Assembly. Det ble avholdt 8 lesesirkler og 5 styremøter. Aktivitetene listes under: 
 
Seminar - http://www.b-open.no/?k=28&id=181&a1=Program&a2=Seminar%202013 
 
27. mai – Kunstneren som samfunnsaktør – med Jeanne van Heesvijk , Katrine Meisfjord, Gitte Sætre, Stine 
Gonsholt, Åse Løvgren, Frans Jacobi 
7. desember – Kunst og vitenskap, et mulig samarbeid? – med James Jackson Griffith, Edvind Østergaard, Roar 
Sletteland, Esther Leslie, Cecilia Jonsson, Signe Lidén 
 
Workshop 
27. november - A Re-assembly on Bergen Assembly Triennial 
 
Nora Adwan, Johnny Herbert, Rasmus Andreas Hungnes, Georgia Rodger, Apichaya Wanthiang 
 
Lesesirkel - http://www.b-open.no/?k=28&id=170&a1=Program&a2=Lesesirkel 
29. oktober – Gabriel Kvendseth 
23. september - Alwynne Pritchard 
26. juni – B-open 
28. mai – Imi Maufe – Tema ”art books and artists books” – gruppe som har fortsatt å møtes og skal delta i art-
book- fair sammen. 
23. april - Gitte Sætre – nye samlinger i egen regi planlagt, tema  
19. mars – Alain Ayers 
26. februar – Sabine Popp og Jannicke Heien 
29. januar – Andreas Rubing 
 
Styremøter 
Styremedlemmer: Anne Szefer Karlsen (HKS), Sveinung Unneland (BKFH), Frøydis Lindén (NKVN) leder. 
Datoer: 24/5, 6/6, 21/7,24/11, 3/12. 
 
Årsmøte 2013: 7. mai.  
Tilstede: B-opens styre: Frøydis Lindén (NKVN), leder,  
Sveinung Unneland (BKFH) styremedlem, Anne Szefer Karlsen (HKS, daglig leder) BKFH: Linda Rogn, Azar 
Alsharif NKVN : Martin Woll Godal, Rebecca Teigland HKS: Torunn Brandanger (styret) 
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RAPPORT FRA STIFTELSEN KLOSTERET 17, 2013 
 
 
Stiftelsen Klosteret 17 har som formål å stille lokaler til disposisjon for Hordaland kunstsenter,  
Bildende Kunstneres Forening Hordaland, Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge og de  
målsettinger disse arbeider for. Stiftelsen har ansvar for en forsvarlig forvaltning og drift av  
bygningen.  
 
 
Stiftelsen hadde et felles årsmøte/styremøte 7.mars 2013, hvor Linda Strømsnes, Kyrre Sørensen, Siri 
Brekke, Petra Rahm (for Anne Szefer Karlsen) og Rita Marhaug (for Hilde Angel Danielsen) deltok.  
 
 
Styreleder Kyrre Sørensen rapporterer fra 2013: 
 
I 2013 fikk Stiftelsen Klosteret 17 gjennom søknad om økonomisk støtte på 100 000,- fra Hordaland 
fylkeskommune (HFK). Målet er å fullføre rehabilitering, samt sørge for å bedre fremtidige muligheter 
til å utvikle og vedlikeholde bygget.  
 
Tiltak som er vedtatt/utført av stiftelsen i 2013 er nedvasking hvert 3. år, oftere boning, installering av 
ny varmepumpe og forbedring av arbeidslys i kjeller.  
 
Bytting av 3 ytterdører ble vedtatt, og Fortidsminneforeningen og Riksantikvaren er bedt om hjelp i 
saken. Som et tiltak mot fukt i krypten vedtok leder og nestleder å bruke midler på automatisk 
avfukter. 
 
Leder har vært i dialog med vedlikeholdsavdelingen for bygg i Bergen kommune og ytret ønske om 
tettere samarbeid for byggteknisk assistanse.  
 
For å imøtekomme nye søknadskrav legges det frem for styret på årsmøtet å gå inn for fullstendig 
universiell utforming med sertifisering i utstillingslokalet og kafe. 
 
Foreløpig regnskapsresultat ligger på et overskudd i 2013 på kr. 104 337,-  mot kr. 71 908,- i 2012 
Styret har ikke tatt ut honorar i 2013. 
 
Revisor for stiftelsen er Fakta revisjon AS. Regnskapskontor er Netledger. 
 
 
 

 
Vilde Salhus Røed, Bergen 23.januar 2014 
Nestleder BKFH 
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Årsberetning 2014 
Frida og Olaf Rustis legat 
 
Det ble avholdt et styremøte i 2013 (28.august), med daglig 
leder Jan Richard Blich og styremedlem Adriana Alves 
tilstede. Dette var et orienteringsmøte da det ikke var 
innkommet noen søknad eller andre saker til behandling. 
Regnskap og årsberetning for 2012 ble godkjent og signert 
digitalt. 
 
Voss 25. januar 2014 
  
Azar Alsharif og Adriana Alves 
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ÅRSRAPPORT 2013 FRA NOMINASJONSUTVALGET I BKFH 
 
BKFH sitt nominasjonsutvalg har for året bestått av Maya Økland, Øyvind Johnsen og Rita 
Marhaug.      
 
Nominasjon til sentrale verv i NBK organisasjonen 
Nominasjonsutvalget i BKFH foreslo to kandidater til hvert av vervene det skulle velges til på 
landsmøtet i mai-13. Utvalget hadde 3 møter i løpet av februar og mars. 
  
Sentralstyret i NBK 2 år    
Arne Magnar Rygg 
Vilde Salhus Røed 
 
Nominasjonsutvalget (NBK)2 år  
Gitte Sætre 
Maia Urstad 
   
Kontrollutvalget 2 år  
Hilde Skjeggestad 
   
Vederlagsfondet 4 år   
Sissel Lillebostad 
Toril Johannessen 
 
Nominasjon til sentrale juryverv i NBK organisasjonen 
I august gjennomførte vi nominasjonsdiskusjonen vår gjennom e-postkorrespondanse. Vi 
nominerte fire kandidater, to til henholdsvis Stipendkomiteen og to til Den nasjonale jury. 
 
Stipendkomiteen 
Kurt Johannesen 
Maia Urstad 
Den nasjonale jury 
Kwestan	  Jamal	  Bawan	  
Ane	  Sagatun	  
 
 
  
 
Rita Marhaug 
For nominasjonsutvalget i BKFH 
21.1.2014 
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Årsrapport 2013 
Bergen kommunes fond til kunstnerisk utsmykking av byen.  
 
Fondet til kunstnerisk utsmykking (Fondet) har i 2013 hatt følgende styremedlemmer: 

6. Bodil Friele, politisk oppnevnt (H) - leder  

7. Stig Morten Frøiland, politisk oppnevnt (A) - nestleder 

8. Erlend Høyersten – Bergen Kunstmuseum 

9. Reinhard Haverkamp - oppnevnt av BKFH (Bildende kunstneres forening Bergen og 
Hordaland) 

10. Vibeke Harild – oppnevnt av NK Vestnorge (Norske Kunsthåndverkere)  

11. Inga Lindstrøm  ( fra sept. 2013) - oppnevnt av Bergen Arkitektforening 

I tillegg møter: 
Mogens Lock Hansen  - observatør fra Grønn etat 
Per Aase Andresen - observatør fra Bergen Kommunale Bygg – Etat for utbygging 
Grete Riis – rådgiver ved Seksjon for kunst og kultur er sekretær for Fondet (50 % stilling) 
Elisabeth Vaule har ansvaret for kunstregistreringsarbeidet, og vedlikehold av utendørs kunst 
i samarbeid med Grønn etat. Dette utgjør en ca 35 % stilling. Hun deltar i styremøter der  
saker hun er involvert i behandles.  
Styret for Fondet til kunstnerisk utsmykking har hatt 5 møter med 27 saker til behandling i 
2013. Møtene er blitt holdt på biblioteket i Lysverket ved Bergen Kunstmuseum.  
Kunstnerisk utsmykking av kommunale bygg og anlegg  
Bystyret bevilget kr. 1 mill. til kunstnerisk utsmykking for 2013 til fondsstyrets forvaltning. 
Følgende prosjekter fikk bevilgning i 2013: 
• Kr. 1.000.000 til kunst i Skansenparken (hvorav kr. 600.000 i 2013 og 400.000 i 2014). 

Den nye parken på Skansen skal anlegges ved Skansedammen ifb med et nytt 
parkeringsanlegg under den gamle dammen. Prosjektet gjennomføres som et samarbeid 
mellom Etat for utbygging og Grønn etat. Kunstnerisk konsulent er Hilde Skjeggestad. 
Grete Riis og Reinhard Haverkamp representerer Fondet i kunstutvalget som hadde 4 
møter og en befaring i 2013. Kunstnerne Suvi Nieminen, Anngjerd Rustand og Jon 
Gundersen er valgt ut til å konkurrere om kunstoppdraget. Avgjørelse blir tatt i løpet av 
februar 2014. 

• Kr. 300.000 til Ulsmåg skole etter søknad fra Etat for utbygging om ekstra bevilgning 
til kunstprosjekt til en ny stor barneskole. Fondets styre hadde tidligere bevilget kr. 
600.000 til dette prosjektet. Kr. 100.000 +  inntil kr 105.000 til kunstnerisk konsulent 
ble innvilget fra KORO. Som kunstnerisk konsulent ble Randi Grov Berger tilsatt etter 
søknad i samarbeid med Hordaland Kunstsenter.  Kunstutvalget, hvor Grete Riis har 
deltatt, hadde fire møter i 2013, hvor av to av disse var jurymøter der kunstnerne Ebba 
Bohlin og Marisa Ferreia ble valgt til å utføre hver sitt kunstprosjekt hhv ute og inne 
ved den nye skolen.   
  

• Kr. 50.000 ble gitt som ekstrabevilgning til Hellen skole til nymontering av et stort 
keramikkrelieff utført av Kari og Odd Gjerstad. Relieffet ble oppført i 1955 da skolen 
var ny, og var plassert utvendig på en vegg som ble revet ifb med utbyggingen av 
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skolen. Relieffet ble saget ut av betongveggen, og er derfor svært tungt og komplisert å 
montere. Men Fondets styre vurderte relieffet til å ha høy kunstnerisk verdi, og et fint 
eksempel på utsmykkingskunst fra denne tiden. Det arbeides med løsninger for ny 
montering.  

•  

• Kr. 50.000 ble bevilget i tilskudd til et privat initiativ til minnesmerke over Mons A. 
Kårbø  (stortingsmann, grunnlegger av Noregs Sildesalslag og sentral person i norsk 
fiskeriutvikling) på Norges Fiskerimuseum i Sandviken. Dette var første gang Fondets 
styre gikk aktivt inn i en prosess, der en privat giver ønsker å oppføre et minnesmerke, 
etter at Bergen kommunes regler for mottak av private kunstgaver ble vedtatt. Det var 
ønskelig fra prosjektgruppen at Fondets styre kunne bidra økonomisk til kunstverket.  
Kunstnerne Nina Sundby, Gunnar Torvund og Istvan Lisztes ble invitert til å komme 
med skisseforslag, og Gunnar Torvunds forslag ble valgt som vinner. Prosjektgruppen 
arbeidet ut fra en økonomisk ramme på til sammen kr. 300.000, og bidrag fra sentrale 
sponsorer var forespeilet før man gikk i gang med arbeidet. Restfinansieringen på kr. 
200.000 var ikke på plass ved årets slutt. Prosjektet som var planlagt oppført til 
Fiskerimuseets åpning i 2015, kan derfor bli utsatt.  

 
Avsluttede prosjekter: 
 

Hellen skole fikk i 2011 bevilget kr. 600.000 til kunst ifb. med utbygging. I 2012 ble det 
etter konkurranse avgjort at Kyrre Bjørkås og Rune Andreassen skulle utføre et felles 
kunstprosjekt i en sentral trappeoppgang i det nye bygget. Prosjektet ble ferdigstilt 
høsten 2013, og er et integrert kunstverk i hovedinngangen til skolen. Verket som har 
tittelen «Skogen stend men han skiftar sine tre», består av et veggarbeid i tre og en 
stor stålkule som henger ned fra taket, og dreier rundt en gang i timen. Rundt kulen er 
det montert en urskive som er en kopi av den gamle klokken som henger på en stor 
glassvegg ut mot skolegården.   

 
• Kunstprosjekt i forbindelse med ombygging/utbygging av Ny Krohnborg skole ble 

ferdigstilt i slutten av 2012. Området er bygget ut med idrettshall og kulturhus, i 
tillegg til at skolen har fått nye og ombygde arealer. Da det var midler til overs på 
utsmykkingsbudsjettet da arbeidene til kunstnerne Turid Uldahl og Tine Aamodt ble 
ferdigstilt i 2011, var det ønske fra skolen om veggmaleri på to vegger utenfor 
danse/musikksalen. Oppdraget gikk til Silje Heggren som malte et humørfylt og 
fargerikt graffitiinspirert motiv.  

Andre pågående prosjekter: 
 
Fondet samarbeider med kultur- og idrettsavdelinga Hordaland fylkeskommune vedr. 
utsmykking til "Helleren", som skal bestå av svømmeanlegg, to videregående skoler og 
offentlig vrimleareale inne og ute. Samlet avsetning til kunst er ca kr. 6 mill. Grete Riis deltar 
i kunstutvalget. Flere kunstnere er så langt valgt ut til å oppføre ulike kunstverk i den store 
bygningen. Kunstneriske konsulenter er Sissel Lillebostad og Arne Rygg. Fondets bidrag til 
dette prosjektet utgjør kr. 900.000 samt kr. 200.000 fra KORO. 
 
Kunstutvalget for Bybanen ble i 2012 videreført av Hordaland fylkeskommune, da det er dem 
som er ansvarlig for Bybanens byggetrinn 2 og 3. Jørgen Blitzner fortsetter som kunstnerisk 
konsulent. Grete Riis representerer Bergen kommune i kunstutvalget, men kommunen er ikke 
inne med finansiering av kunst til denne delen av bybaneutbyggingen, som har et totalbudsjett 
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på kr. 3 mill. Et veggmaleri ved Mårdalen stasjon utført av Torunn Skjelland ble ferdigstilt i 
våren 2013. Gisle Frøyslands elektroniske kunstprosjekt i tunellen fra Nesttun ble forsinket 
pga av uforutsatte tekniske problemer. Kunstutvalget var på en vellykket studietur til Nice 
24.- 27.april. Her deltok de på guidet omvisning til kunstprosjektene langs bybanen, samt 
møter med prosjektleder for bybanekunsten i Nice. 
Grete Riis har deltatt i tre møter med prosjektgruppen som arbeider med fornying av Bård 
Breiviks søyler på Torgalmenning. Gruppen ledes av Siv. ing. Steinar Birkeland som var 
prosjektleder for Torgalmenning da denne ble oppgradert i 1999. Det arbeides med utskifting 
av søylene og nytt glasstak.  
 
Andre saker til behandling i Fondets styre 
I slutten av 2012 anbefalte Fondets styre oppføring av den abstraherte stålskulpturen 
«Familietreet/Ringspelet/Hjernespegler linje» av Per Inge Bjørlo. Skulpturen er finansiert av 
EGD Holding AS og ble montert utenfor firmaets kontorbygning på Sydnesplass 1. Grønn 
etat var imot at kunstverket skulle plasseres på dette stedet, men byrådet tok hensyn til 
Fondets anbefaling og vedtok at skulpturen skulle oppføres, og dette ble gjennomført våren 
2013.  
 
Flere mindre saker om oppføring av skulpturer og plaketter på offentlig og privat grunn har 
vært forelagt for Fondets styre i 2013. Bl.a. plassering av en skulptur utført av Jan Haugland  
av en buekorpsgutt i Laksevågsparken,  en skulptur av Arne Mæland på Kong Christian 
Fredriks plass på Møhlenpris og en neoninstallasjon på en husvegg i Domkirkegaten utført av 
kunstneren Svein Møxvold. 
 
Vedlikehold og konservering av utendørs kommunal kunst:  
”Vedlikeholdsgruppen” bestående av representanter fra Grønn etat og Seksjon for kunst og 
kultur/Fondet har hatt to møter i 2013.  
Renhold og fjerning av tagging som har oppstått i løpet av året blir jevnlig utført av 
Byggvedlikehold ved bestilling av Grønn etat.  
Rundt kunstverket Sol på Råstølen har det hele 2013 pågått nye bygge- og gravearbeider. 
Etter boligutbygger Erstad & Lekven Utbygging AS var ferdige, har Vann og avløpsetaten 
flyttet diverse ledninger i området. De skulle tilbakeføre plenen (som er en del av 
kunstverket) da gravingen var ferdigstilt. Bybanen satte så i gang med sitt prosjekt med 
bybanestopp og undergang med trapp i samme området. Området rundt kunstverket er dermed 
fortsatt en byggeplass og vil antagelig være det et år framover. Bybanen har påtatt seg 
ansvaret for å tilbakeføre plenområdet i opprinnelig form. Et fond på kr 100 000 gitt av 
Bergen Tomteselskap, skal sikre vedlikehold i 10 år framover. Råstølen Velforening skal 
disponere fondet og årlig rapport til Seksjon for kunst og kultur. Det er gjort to henvendelser 
til Bergen Tomteselskap i løpet av året og anmodet om at dette fondet aktiveres snarest. Det 
er ikke kommet noe tilbakemelding på dette.  
Skulpturkonservator Helena Strandberg jobbet sammen med sin assistent i Bergen i august. 
Da ble del 2 av konserveringsarbeidet av Christiestøtten på Muséplass utført. Statuen er nå 
ferdig vokset til grunnlovsjubileet i 2014. Universitetet i Bergen bidro økonomisk til 
konserveringsarbeidet. Det viste seg under arbeidet at bolter som holdt skulpturen på plass var 
rustet helt av. Skulpturen måtte løftes av sokkelen og nye bolter ble laget. Dette arbeidet kom 
raskt i gang og ble utført av Grønn etat. Det skal videre foretas rensing av granitten til våren 
2014. 
Det er kommet en henvendelse og foretatt befaring i Klostergarasjen med Daglig leder for 
Bergen Parkering Bjørg Hatlem. Bergen Parkering ønsket at kunstverkene skulle rehabiliteres. 
Prosessen er nå i gang. 
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Det har videre vært et møte med kollega Vilde Andrea Brun på Seksjon for kunst og kultur 
om bevaring av Dolk-malerier i Bergen by. Vilde jobber med denne saken. 
Tårnfoten ved Nonneseter har fått nytt lys. Dette er utført av Grønn etat. I den forbindelse ble 
den svartmalte nettingen på smijernsvinduene skiftet ut med pleksiglass på innsiden. Det er nå 
bedre innsyn til skulpturen «Mor og barn» av Hans Jacob Meyer. 
Kunstregistrering - konservering 
Hele registreringssystemet Primus er nå overført til Kultur-ITs database. Dette har gitt en 
bedret sikkerhet for systemet og vil gjøre det enklere i fremtiden å gjøre det tilgjengelig for 
alle. Kommunikasjonen mellom Bergen kommunes nett og Primusnett har derimot vært 
komplisert.  
Vedlikeholdsarbeidet av Primus fortsetter samtidig med registreringsarbeid. Dette gjelder og 
utsmykninger der vedlikehold er påkrevd, eventuell mangelfull skilting og omplassering.  
I 2013 fikk 9 kunstverk ny plassering. Dette er først og fremt utsmykking i Rådhuset der nye 
byrådsavdelinger har flyttet inn.  
Etter en henvendelse fra Bergen Byarkiv er det foretatt befaring sammen med 
papirkonservator fra KODE og laget notat om Byprospekt av Henning Meyer 1985-88, mål 
158 x 412. Anbefalingen tilrådde begrenset konservering, ny innramming og opphenging på 
Byarkivet.  
Arbeidet med konservering og rengjøring av malerier stoppet litt opp i 2013,  
malerikonservatoren ikke hadde kapasitet til å påta seg oppdrag. I 2013 har ett maleri blitt 
konservert. Det er et portrett av Erik og Amalie Skram malt 1895 av Harald Slott-Møller på 
Bergen offentlige Bibliotek. En trainée på Konserveringsavdelingen på KODE utførte 
oppdraget. 
Arbeidet med overføring av data fra Primus til kommunens eget FDV-system og BK-bilde har 
foregått gjennom hele året. Denne prosessen går langsomt framover, men håpet er at det i 
løpet av 2014 skal bli mulig å sende ut automatiske oppdateringer over kunst i alle etater i 
Bergen kommune via FDV-systemet.  
Det ble på våren 2013 sendt ut etterlysning på Bergen kommunes intranett over savnede 
kunstverk som var registret i liste sist sjekket i 1992. To malerier kom til rette pluss et som 
tilhørte Bergen kunstmuseum. 
Det har vært to store oppslag i Bergens Tidende om konservering av maleriet av Amalie og 
Erik Skram og konservering av Christiestøtten på Muséplass. 
Diverse 
Grete Riis og Elisabeth Vaule er lokalisert i KODE 4, Kunstmuseene i Bergen. Seksjon for 
kunst og kultur står som arbeidsgiver og leier to kontorer i østfløyen i 4. etg, i 
Lysverksbygningen. 
Grete Riis har vært Bergen kommunes representant i Estetisk utvalg ved UiB. Hun deltok på 
ett møte i 2013. Elisabeth Vaule er innstilt fra Bergen kommune til å overta dette vervet i 
2014. 
Det er utbetalt honorar til styremedlemmene i 2013 på til sammen kr. 80.000. 
 
Bergen 28. januar 2014 
 
Styret i Bergen kommunes fond til kunstnerisk utsmykking av byen 
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RAPPORT FOR VESTLANDSUTSTILLINGEN 2013 
 
Vestlandsutstillingen ble for første gang avholdt i 1922, og avholdes årlig. Kunstnere med tilknytning til 
Vestlandet kan søke om deltagelse. Vestlandsutstillingen er en viktig visningsmulighet for regionens kunstnere, 
og har en viktig funksjon ved å vise samtidskunst av høy kvalitet i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, 
Hordaland og Rogaland.  
 
 
Vestlandsutstillingen 2013 – tegnNEARFAR 
 
Kurator for VU 2013 var kunstner Kjetil Berge, i samarbeid med en jury bestående av kuratorer basert i London. 
I tillegg ble noen kunstnere invitert til å delta. tegnNEARFAR viste arbeid av Thora Dolven Balke, Daniel Bell, 
Merete Christensen, Vania Cunha, Alexander Greenall, Jason Havneraas, Fride Haram Klykken, Anne Knutsen, 
Anders Kjellesvik og Sigmund Skard, Lars Korff Lofthus, Joakim Lund, Marianne Løvvik, Louisa Minkin, 
Marius Moldvær, Jorun Roaldseth, Bodil Røvik-Larsen, Linda Skare, Kristian Skylstad, Roald Solberg, Annika 
Strøm, Mia Taylor, Janna Thole-Juul, Kaspar Vigestad og Simon Wells. 
 
Turnéplan for 2013 
Haugesund Kunstforening, Haugesund: 8.02. - 03.03. 
Sogn og Fjordane Kunstmuseum, Førde: 09.03 - 02.04. 
Stavanger kunstforening, Stavanger: 11.04 – 01.05. 
Kunsthuset Kabuso, Øystese: 11.05. – 02.06. 
Kunstmuseet Kube, Ålesund: 08.06.-30.06 
 
Etter turnéen ble utstillingen satt opp i Winchester Gallery, i samarbeid med studenter ved Winchester School of 
Art hvor Kjetil Berge underviser, under tittelen drawNEARFAR. 
 
Fra utlysningsteksten for VU 2013  
Vestlandsutstillingen inviterer til tegnNEARFAR  
Ein teiknekonkurranse om kor ein er.  
 
Vestlandsutstillingen leitar etter arbeid som fortel om sjela og intellektets tilstand i 2013. Kva er utsikta frå 
kanten her i vest? Er det norske landskapet endra? Ser ein det økonomiske stupet og dei sterke omveltningane i 
resten av verda? Kan nokon sjå oss?  
Teikning er eit fundamentalt tenkje-reiskap. Med teikning kan ein laga ei rask skisse som syner kor ein skal 
starte, eller eit bearbeidd arbeid som viser vegen. Teikning er eit verktøy til å finne ut av det ukjente og forklare 
det kompliserte. Det kan lett brukast og ha vidtrekkjande verknader.  
 
 
Vestlandsutstillingen 2014 – den enes brød, den andres nød  
 
Kunstnerisk leder for VU 2014 er Lars Sture. 
Deltagende kunstnere: Audar Kantun & Marthe Elise Stramrud, Bettina Hvidevold Hystad & Simon Torssell 
Lerin, Bjørn-Henrik Lybeck, Bjørn Venø, Cameron MacLeod, Camilla Haukedal, Cato Løland, Ellen Henriette 
Suhrke & Hilde Skevik, Gitte Sætre, Ingeborg Kvame, Johannes Høie, Johnny Herbert, Kent Fonn Skåre, 
Kristen Veste Rønnevik, Kristin Austreid, Kristina Kvalvik, Lena Katrine & Heidi-Anett, Linda Larsen, Maren 
Juell Kristensen og Tove Kommedal. 
 
Utlysningstekst VU 2014 
Mennesket er et sammensatt vesen, parallelt med vår iboende egoisme er det sosiale fellesskap grunnleggende 
for vår tilværelse. 
Vi har behov for å høre til og har tallrike arenaer for å tilfredsstille vår trang til samhold og samhørighet. 
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Samtidig; opplever vi en stadig sterkere individualisme på bekostning av fellesskapet? Har den utilslørte 
egoismen blitt mer utbredt, blitt mer akseptabel? Har vårt verdigrunnlag blitt uklart? 
I VU2014 stilles spørsmål omkring ’JEG’ og de ulike ’VI’ som vi er en del av, og vi søker kunstprosjekt som 
reflekterer over idéer omkring individet og fellesskapet. 

Turnéplan for 2014 
Kunsthall Stavanger, Stavanger:  23.01- 13.02 
Sogn og Fjordane Kunstmuseum, Førde: 1.03- 23.03. 
Kunstmuseet Kube, Ålesund: 5.04- 27.04. 
Haugesund Kunstforening, Haugesund: 9.05- 1.06. 
Kunsthuset Kabuso, Øystese: 8.11- 9.12. 
 
 
Styret i Vestlandsutstillingen 2013 – 2014 
 
Styreleder: Maria Hjelmeland (BKFS) 
Nestleder: Joakim Lund (Haugesund kunstforening) 
Heidi Ann Jaeger (Kunsthuset Kabuso) 
Liv Dyste Sønderland (BKMR) 
Gunhild Moe (BKFR) 
Vilde Salhus Røed (BKFH) 
Benedicte Holen (Kunstmuseet KUBE) 
Mona Orrstad Hansen (Kunsthall Stavanger) 
Atle Atterås (Sunnfjord Kunstlag) 
 
Arbeidsutvalget: Maria Hjelmeland (leder), Joakim Lund (nestleder) og Vilde Salhus Røed (medlem) 
 
 
Det ble avholdt årsmøte i Vestlandsutstillingen lørdag 15.juni 2013, hvor styret ble konstituert som over.  
 
Fra august 2013 ble Mei Szetu ansatt som ny utstillingskoordinator i 50% stilling. 
 
 
  
Vilde Salhus Røed 
Bergen, 14.januar 2014 
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RAPPORT FRA KUNSTNERISK RÅD 2013 
 
Kunstnerisk råd består av: Kirsti van H. Kosmo (leder), Christian Bøen (nestleder) og Jannece 
Knudsen Heien. 
 
Antall møter: 2 
 
 
Instilling til Hordaland fylkeskommunes Kunstnarstipend 2013 
Møtedato: 3. juni 
 
Vurderingskriterier: Kunstnerisk råd har i sitt arbeid vurdert kunstnerisk kvalitet på bakgrunn 
av billedmateriale, søknadsskjema, CV og annen kunstnerisk dokumentasjon. Rådet har 
prioritert høy kunstnerisk aktivitet og kunstnerskap som har virket aktivt i fylket. 
Antall behandlede søknader:  39 
Kunstnarstipend 1: Randi Nygård, 25.000 
Kunstnarstipend 2: Ellen Ringstad, 25.000 
 
 
Meldemsopptak 
Møtedato: 6. september 
 
Vurderingskriterier: Kunstnerisk råd har tatt opp medlemmer til BKFH i henhold til 
opptakskriterier vedtatt av NBK Landsmøte. 
 
Antall behandlede søknader: 3, der 2 ble tatt opp som medlem. 
 
 
 
 
 
 
Bergen 20. Januar 2014 
Kirsti van H. Kosmo 
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Rapport	  for	  verv	  på	  vegne	  av	  BKFH	  for	  KUNSTNERVERKSTEDER	  CS55.	  	  
	  
Kort	  om	  Kunstnerverksteder	  cs55:	  det	  blir	  støttet	  av	  Bergen	  kommune	  og	  Hordaland	  
fylkeskommune,	  og	  ble	  etablert	  i	  1999	  som	  et	  andelslag	  for	  profesjonelle	  billedkunstnere	  og	  
kunsthåndverkere.	  C.	  Sundtsgate	  55	  er	  et	  industribygg	  med	  9	  etasjer	  på	  Nordnes	  i	  Bergen	  
sentrum	  med	  gjennomsnittlig	  560	  m2	  grunnflate	  pr.	  etasje.	  Kunstnerverksteder	  cs55	  leier	  5	  
etasjer	  som	  tilsamen	  rommer	  31	  verksteder	  i	  tillegg	  til	  BEK	  -‐	  Bergen	  senter	  for	  elektronisk	  
kunst.	  To	  av	  atelierene	  er	  for	  nyutdannede	  og	  et	  prosjektrom	  for	  kunstnere	  med	  
tidsbegrenset	  behov.	  	  
	  
I	  skrivende	  stund	  består	  styret	  av	  styreleder	  Karen	  Kipphoff,	  Annbjørg	  Fjellhaug	  
(Regnskap/administrasjon),	  Lars	  Ove	  Toft	  (BEK),	  Rebecca	  Teigland	  (NKVN),	  Linda	  Rogn	  
(BKFH).	  
	  
Årsmøte	  avholdes	  den	  13.3.2014	  kl.	  18.30	  på	  BEK.	  
Som	  representant	  for	  BKFH	  har	  jeg	  (Linda	  Rogn)	  deltatt	  på	  tre	  av	  tre	  styremøter	  i	  2013-‐2014.	  
	  
-‐	  Styremøtet	  avholdt	  08.01.2014:	  
Dato	  for	  årsmøte	  ble	  satt	  til	  den	  13.3.2014	  kl.	  18.30	  på	  BEK.	  	  
Tildeling	  av	  atelierplass	  i	  8.etg.	  Etter	  bred	  utlysning	  av	  ledig	  atelier	  i	  8.	  etg.	  på	  VISPsiden,	  
110listen	  og	  gjennom	  HKS	  sin	  nyhetsbrev	  kom	  det	  in	  5	  meget	  sterke	  søknader.	  
	  
	  
-‐	  Styremøtet	  avholdt	  30.09.2013:	  
Kort	  orientering	  ved	  Karen	  Kipphoff	  om	  at	  det	  var	  innkalt	  til	  husmøte	  og	  at	  de	  fleste	  etasjene	  
har	  gjennomført	  møter,	  slik	  at	  det	  har	  kommet	  inn	  en	  del	  spørsmål	  og	  ideer	  som	  var	  satt	  på	  
dagsorden.	  	  
Sonderinger	  med	  huseier,	  kommunen	  og	  KHIB	  om	  reforhandling	  av	  ny	  leieavtale	  utover	  2016	  
bør	  begynnes	  i	  høst/vinter	  2013.	  	  
Oppgradering	  av	  internett,	  ny	  stasjon	  i	  4.etg	  settes	  opp,	  dette	  koster	  omtrent	  kr.4000.	  
Rehabilitering	  av	  kjøkkenet	  i	  4.etg	  bevilges	  ekstra	  kr.4000,	  oppgraderingen	  er	  nå	  ferdigstilt.	  	  
	  
	  

	  
-‐	  Styremøtet	  avholdt	  23.04.2013:	  
Nytt	  styre	  ble	  konstituert	  	  med	  Karen	  Kipphoff	  som	  styreleder	  i	  følge	  med	  vedtektene.	  
Det	  ble	  ikke	  oppnevnt	  vara.	  	  
Behandling	  av	  søknader	  og	  tildeling	  atelier	  for	  nyutdannete.	  Det	  var	  kommet	  in	  9	  søknader	  
av	  tilsamen	  12	  søkere.	  Utlysningen	  ble	  lagt	  ut	  på	  VISP,	  110listen,	  HKS	  nyhetsbrev	  og	  ved	  
gjentatte	  utsendelse	  til	  KHIB.	  To	  atelier	  tildeles.	  	  
	  

	  
	  
Linda	  Rogn	  21.01.13	  
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Rapport fra Kodes representantskap 
Om representantskapets funksjon (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 av 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. Representantskapet møtes minst en gang i året. 
 
Det var møte 12.des. 2013. Viktige saker som ble tatt opp var 
 

• Vedtektsendringer KODE. Hovedsakelig at vedtektsendringene forandres slik at KODE nå 
også har mulighet til å eie samlinger og bygg. I tidligere vedtekter sto det: "Museet kan ikke 
selv eie samlinger eller bygninger", som nå skal strykes. 

Undertegnede etterlyste visjoner og budsjett som viste denne viktige endringen. 
 

• Generell info fra Kodes styre, årsmeldinger og budsjett. 

Undertegnede etterlyste midler fra Kulturrådets innkjøpsordning som ble avviklet i 2007 som var en 
veldig viktig og bra ordning for kunstnerne. Det ble gitt kr 200.000 til de regionale museene for å ta 
over ordningen, et beløp som i 2008 ble utvidet, og det ble spesifisert at dette ble gitt som del av 
driftsmidler, men at det ble "forusatt at midlene i sin helhet  skulle gå til innkjøp av kunst..."2.  
 
I 2011 hadde KODE kr 1375,- og i 2012 hadde de kr 0,- i budsjettene på innkjøp av kunst (ikke synlig 
i budsjettet var kr 900.000 som ble gitt fra Bergen Kommune til innkjøp i 2012). Ingen fra 
regnskapsavdelingen var tilstede, så det ble ikke gitt et klart svar på dette, men det vil følges opp av 
BKFHs sin representant. Direktør forklarte at det var veldig vanskelig å kjøpe inn kunst pga prekær 
magasinmangel. 
 

• Annet 

I samtaler med NKVN sin representant ser vi det som viktig å få inn en kunstner i KODEs styre, blant 
annet for å styrke den kunstneriske andelen av styret og for å kunne gi støtte til de kunstneriske 
valgene. Dette vil vi arbeide for sammen. 
NVKN sin representant for honorar for denne deltakelsen fra sin organisasjon, men det gjør ikke 
BKFH sin. Da dette er et viktig arbeid bør dette også kunne lønnes fra BKFH. Det er ordinært to møter 
i året i dette organet. 
mvh Åse Løvgren 
 
 
 
 
                                                
2	  se st.meld: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/regpubl/stmeld/2011-
2012/meld-st-23-20112012/6/1.html?id=680620	  
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Årsrapport	  for	  VISP	  2013	  
	  
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.	  	  
	  
Styret	  2013	  
Styreleder:	  Stefan	  Törner	  (valgt	  på	  fritt	  grunnlag)	  
Nestleder(t.o.m.	  04.13):	  Maia	  Urstad	  (valgt	  på	  fritt	  grunnlag)	  	  
Nestleder	  (f.o.m.	  04.13):	  Einride	  Torvik	  (valgt	  på	  fritt	  grunnlag)	  
Styremedlem:	  Hallgeir	  Isdahl	  (kompetanse	  innen	  jus	  og	  økonomi)	  
Styremedlem:	  Malin	  Lennström-‐Örtwall	  (BKFH)	  
Styremedlem	  (t.o.m.	  04.13):	  Trine	  Hovden	  (NKVN)	  
Styremedlem	  (f.o.m.	  04.13):	  Martin	  Woll	  Godal	  (NKVN)	  
	  
Vara:	  Karen	  Skog	  (BKFH)	  
Vara	  (t.o.m.	  04.13):	  Kari	  Merete	  Paulsen	  (NKVN)	  
Vara	  (f.o.m.	  04.13):	  Rebekka	  Teigland	  (NKVN)	  
	  
Styrets	  sekreter	  og	  Daglig	  leder:	  Aslak	  Høyersten	  
	  
Styremøter/Årsmøte:	  
Det	  ble	  avholdt	  5	  styremøter:	  11.januar,	  13.mars,	  22.mai,	  23.september	  og	  27.november.	  	  
I	  tillegg	  ble	  det	  holdt	  et	  styreseminar	  den	  23.september.	  Årsmøte	  ble	  avholdt	  den	  23.april.	  	  
På	  årsmøtet	  ble	  det	  vedtatt	  en	  navneendring	  og	  det	  nye	  navnet	  er	  VISP	  –	  produksjonsenhet	  for	  
visuell	  kunst.	  
	  
Økonomi:	  
I	  2013	  mottok	  VISP	  støtte	  fra	  Bergen	  Kommune	  (225	  000kr),	  Norsk	  Kulturråd	  (500	  000kr),	  Hordaland	  
Fylkeskommune	  (103	  000kr),	  BKFH	  (5	  000kr)	  og	  NKVN	  (5	  000kr).	  	  
Årsregnskapet	  er	  på	  nåværende	  tidspunkt	  ikke	  ferdigstilt.	  
	  
Aktivitet:	  	  
I	  løpet	  av	  året	  har	  VISP	  arrangert	  25	  arrangementer	  i	  form	  av	  kurs,	  workshop,	  forelesninger	  og	  
debatter.	  Av	  disse	  er	  18	  egenproduserte	  og	  7	  i	  samarbeid	  med	  andre	  aktører;	  
9.	  januar:	  Hvordan	  lese	  og	  forstå	  et	  regnskap	  
21.	  januar:	  Alt	  du	  trenger	  å	  vite	  om	  opphavsrett	  –	  workshop	  med	  BONO	  
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6.	  februar:	  Hvordan	  skape	  tillit	  til	  bank	  og	  finans	  
6.	  februar:	  Kontrakter	  og	  forhandlingsteknikk	  
20.	  februar:	  Skatt,	  avgift	  og	  moms	  
22.	  februar:	  Frokostmøte	  med	  Bergen	  Assembly	  
2.	  mars:	  Kritikerkurs	  med	  Nina	  Marie	  Haugen	  Holmefjord	  
6.	  mars:	  Prosjektplanlegging	  
13.	  mars:	  Rett	  i	  ryggen	  
9.	  april:	  Hvordan	  sette	  opp	  et	  enkelt	  regnskap	  
10.	  april:	  Se	  meg	  da!	  –	  kurs	  i	  pressestrategi	  	  (samarbeid	  med	  Proscen)	  
11.	  april:	  Skattekurs	  i	  Ålvik	  
6.	  mai:	  Selvangivelsekurs	  
27.	  mai:	  Hvem	  er	  du	  –	  kurs	  i	  identitet	  og	  merkevarebygging	  	  (samarbeid	  med	  Manøver)	  
11.	  juni:	  Forsikringsordninger	  ved	  Tryg	  forsikring	  
18.	  juni:	  Presenting	  and	  working	  with	  video	  artworks	  
16.	  september:	  Fagdag	  galleri	  og	  visningsrom	  
17.	  september:	  Debatt	  om	  kunstbyen	  Bergens	  bærekraft	  	  (samarbeid	  med	  KUNSTFORUM)	  
24.-‐26.	  september:	  Lean	  business	  bootcamp	  (samarbeid	  med	  Manøver)	  
5.	  oktober:	  Assembling	  the	  Assembly	  	  (samarbeid	  med	  KHiB)	  
12.-‐13.	  oktober:	  Wordpress	  1:	  for	  begynnere	  
7.	  november:	  Dokken	  Diskuterer:	  Bergen	  Assembly	  og	  kunstmiljøet	  i	  Bergen	  	  (samarbeid	  med	  BAG)	  	  
16.-‐17.	  november:	  Workshop	  i	  photoshop	  II	  
23.-‐24.	  november:	  Workshop	  i	  InDesign	  
26.	  november:	  B	  Open	  Research	  	  (samarbeid	  med	  B-‐Open)	  
	  
I	  tillegg	  ble	  det	  arrangert	  8	  Manøver,	  hvorav	  VISP	  hadde	  hovedansvar	  for	  2	  Manøver.	  	  Manøver	  er	  et	  
møtested	  for	  kunst-‐	  og	  kulturfeltet	  i	  vestlandsregionen,	  i	  samarbeid	  mellom	  BRAK,	  Proscen,	  Design	  
Region	  Bergen,	  MediArena	  og	  VISP.	  Ovenstående	  aktører	  fra	  film-‐	  og	  media,	  musikk,	  scenekunst,	  
visuell	  kunst	  og	  design	  feltet	  går	  sammen	  og	  lager	  ett	  felles	  treff	  hver	  siste	  torsdag	  i	  måneden.	  	  
	  
VISP	  tilbyr	  nå	  14	  rabattavtaler	  for	  medlemmer.	  I	  2013	  har	  VISP	  inngått	  tre	  nye	  rabattavtaler	  med	  
Minde	  Snekkeri,	  TIF	  Viking	  fysioterapi	  og	  Tryg	  forsikring.	  
	  
I	  løpet	  av	  året	  er	  følgende	  12	  kunstnere	  presentert	  som	  Månedens	  kunstner	  i	  VISP:	  
Grethe	  Unstad,	  Gro	  Petersen,	  Vegard	  Vindenes,	  Martin	  Woll	  Godal,	  Kari	  Aasen,	  Håkon	  Holm-‐Olsen,	  
Magnhild	  Øen-‐Nordahl,	  Dillan	  Marsh,	  Borghild	  Rudjord	  Unneland,	  Torild	  Stray,	  Æsa	  Bjørk	  og	  Egil	  
Røed,	  	  
	  	  
Per	  31.12.13	  hadde	  VISP	  634	  medlemmer.	  	  
	  
Vennlig	  hilsen	  
	  
	  
Malin	  Lennström-‐Örtwall	  
styremedlem	  og	  BKFHS	  representant	  
Bergen	  6.januar	  2013	  
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Hordaland Kunstsenter 

 
Since the appointment of the new board in 2013 the main work has been to finalise the new 
strategic plan, secure the future funding from Hordaland Fylkeskommune and Bergen 
kommune, set out the 2014 artistic programme and prepare the process for the appointment of 
a new Director. Anne Szefer Karlsen has been the current director for nearly six years and has 
managed the development of the Centre, its profile and successful programme in every 
respect with great energy and professionalism. There will be an opportunity to thank and 
celebrate Anne in the  coming months. 
 
The next annual report will soon be available online. The new strategic plan and information 
on the new director post, which has just reached its deadline for application is online. 
 

 
Alain Ayers, Chair of the Board, Hordaland Kunsenter 
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Referat fra Innstillingskomiteen for Statens utstillingsstipend, Hordaland sept. 
2013 

Innstillingskomiteen for utstillingsstipend 2013 avholdt møte på Hordaland Kunstsenter 2. 
oktober. Følgende komitémedlemmer var tilstede: 

Heidi Nikolaisen (BKFH) 
Mai Lahn-Johannessen (Norske kunstforeninger) 
Anne Szefer Karlsen (Hordaland fylkeskommune). 
NKVNs representant Ingrid Nord meldte forfall med kort varsel pga. sykdom og vara 
kunne ikke stille. I og med at det var én søker med kunsthåndverkstilknytning valgte 
vi å gjennomføre møtet som planlagt.  
Komiteen har lagt vekt på den kunstneriske kvaliteten i innstillingen. Komiteen mottok 
totalt 7 søknader, 6 av 7 søkere ble innstilt til stipend av komiteen. Antallet søkere 
viser en nedgang på 9 fra forrige år og bekrefter dermed en nedadgående trend over 
de siste årene. Nedgangen i antall søkere ser vi som et tegn på at denne 
stipendordningen ikke lenger har treffende/aktuelle kriterier og ser fram til den nært 
forestående omleggingen av stipendet.  
 
 
 
Heidi Nikolaisen 
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BKFH  -  Org. nr. 986 888 411     
Resultatregnskap 2013 og Budsjett 2014     
     

Regnskap Regnskap Budsjett 
Driftsinntekter Note 2012 2013 2014 
3110 Kontingenter   122 250 132 209 127 000 
3620 Prosjektstøtte   0 0 0 
3640 NBK prosjektstøtte    0 0 0 
3650 NBK Fagpolitiske midler   31 380 31 380 31 380 
3660 Fylkeskasseraren  1 4 200 3 200 3 200 
Andre Inntekter   396 0 0 
Sum driftsinntekter:   158 226 166 789 161 580 
Driftskostnader      
Lønn og honorarer      
6611 Styrehonorarer ledere 2  69 310 85 264 90 000 
6612 Andre styrehonorarer   8 400 13 800 16 000 
6613 Andre honorarer   10 450 12 000 20 000 
5410 Arbeidsgiveravgift   8 651 14 145 15 000 
Sum lønn og honorarer   96 811 125 209 141 000 
Kontorhold m.m.        
5960 Gaver og blomster   1 100 0 0 
6760 Møteutgifter   2 433 1 794 0 
6800 Kontorrekvisita, kopiering    486 1 295 0 
6850 Porto   0 0 0 
6900 Telefon og websider   2 986 1 636 0 
6940 Regnskapsførsel   0 0 0 
6950 Andre utgifter   396 0 7 000 
7100 Reiseutgifter   0 0 0 
Sum kontorhold m.m.   7 401 4 725 7 000 
Prosjekter og investeringer        
7500 Faglig forum + fagpolitiske satsninger   43 922 2 709 15 000 
7502 B-open   0 5 000 5 000 
7503 Faglitteratur, tidsskrifter, m.m. 1 470 3 453 3 500 
7504 Medlemsfest    3 251 4 934 5 000 
7505 Kunstneraksjon 3  31 563 1 724 1 500 
7506 VISP   5 000 5 000 3 000 
Sum prosjekter og investeringer   85 206 22 820 33 000 
       
Sum driftskostnader:   189 418 152 754 181 000 
Driftsresultat:   -31 192 14 035 -19 420 
       
Finansinntekter og kostnader    
8070 Renteinntekter   3 806 2 918 2 500 
7771 Øreavrunding ut   0 1 0 
7770 Bankgebyrer   197 197 200 
Sum finansinntekter og kostnader   3 609 2 720 2 300 
       
Årsoverskudd/Underskudd   -27 583 16 755 -17 120 
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BKFH 2013     
     
     

Balanse 31.12.2013 
  

    
    
Eiendeler         
Bank 1     128 855    
Kasse     140    
Fordringer      3 200  
Ikke fakturert fordring        
Sum eiendeler:     132 195   
          
Egenkapital og gjeld         
Egenkapital     117 473  
Skyldig forskuddstrekk     5 812  
Skyldig arbeidsgiveravgift     2910  
Kortsiktig gjeld     6 000  
Sum egenkapital og gjeld     132 195  
 
 
 
Noter: 
1: Hordaland fylkeskommune utbetalt beløp til Kunstnerisk råd for behandling av HFK 
kunstnerstipend. Denne varierer fra år til år i forhold til søkermasse. BKFH betaler 
Kunstnerisk råd en fast sum (2.000kr) for behandling av HFK stipend og et møte med 
medlemsopptak.  
 
2: Honorar til styreleder og nestleder økte med 600 kr til leder og 300 kr til nestleder i 2013. 
Det vil bli lagt inn en årlig økning fra og med 2014 som tilsvarer omtrent lønnsveksten i 
Norge. 
 
3: Denne posten hadde i 2012 navnet profilering og kr 31.563 ble brukt på ny logo og nye 
nettsider i 2012. De to neste årene har posten endret navn til Kunstneraksjon. 
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Sak 4 a: Forslag til handlingsplan for 2014 fra styret i BKFH 
 
 
1.  
Arbeide for en videre utvikling av kunst- og kunstnerpolitikk opp mot Hordaland fylkeskommune: 
Følge opp Hordaland fylkeskommunes arbeid med kulturplan 2014 – 2024. 
 
2.  
Arbeide for en videre utvikling av kunst- og kunstnerpolitikk opp mot Bergen kommune: Følge opp 
kunstplanen for Bergen kommune og Bergen kommunes arbeid med overordnet strategi for kultur i 
Bergen de neste 10 år. 
 
3. Utvikling av BKFH som organisasjon blant annet gjennom videre arbeid med foreningens 
vedtekter. 
 
4. Forfølge løpende saker som ligger inn under foreningens formål. 

Sak 4 b: Budsjett 2014, se side 26 
 
 
 
INNMELDTE SAKER:  
 
 
Sak 4 c:  Etablering av KUNSTGARASJEN 
 
(Utfyllende beskrivelse av forslaget følger som vedlegg til sakspapirene) 
 
Forslagsstiller: Berit Hartveit, som har utarbeidet forslaget i dialog med følgende kunstnere 
med atelier i Møllendalsveien 17: Arne Bakke, Hilde Skjeggestad, og Grethe Unstad, samt 
med Aslak Høyersten, leder for VISP, og Grete Byrkjeland, billedkunstner og 
aktivitetskoordinator i Os kommune. 
 
Bakgrunn 
Høsten 2008 var jeg engasjert som konsulent av Bergen kommune for å utrede tiltaket 
Produsentutvikling innen feltet visuell kunst (VISP). Som ledd i utredningen sendte jeg ut en 
spørreundersøkelse til alle medlemmene i BKFH og NKVN. Tilbake-meldingene ga klart 
uttrykk for at svært mange har behov for profesjonell assistanse i forhold til å få vist, 
formidlet og solgt egne arbeider. VISP har senere satt fokus på at markedet for salg av kunst 
er klart dårligere i Bergen enn i Oslo og Stavanger. Det er derfor behov for å styrke 
formidlingsleddet og bygge opp et profesjonelt sted som i stor målestokk presenterer og 
markedsfører lokale og regionale billedkunstneres arbeider og kompetanse.  
 
Formål og innhold 
Kunstgarasjen skal være en visningsarena for temporære utstillinger, presentere et stort utvalg 
kunst for salg i kommisjon fra profesjonelle billedkunstnere bosatt i Bergen og Hordaland og 
tilby faglig rådgiving ved innkjøp av kunst. Kunstgarasjen skal synliggjøre den bredden og 
kvaliteten som genereres i det lokale og regionale kunstfeltet, og vise  både etablerte og unge 
kunstnere.  
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Organisering 
Kunstgarasjen skal være en ideell kunstnerstyrt organisasjon / non-profit institusjon, hvor alle 
inntekter går direkte tilbake til driften av organisasjonen. Organisasjonens  
medlemmer skal bestå av profesjonelle billedkunstnere bosatt i Bergen og Hordaland. Alle 
medlemmer skal ha rett til å vise arbeider i kommisjon.  
 
Lokalisering 
Kunstgarasjen planlegges etablert i Møllendalsveien 15, i nabobygget til det eksisterende 
atelierfellesskapet i Møllendalsveien 17 (www.m17.no). I 2015 blir det der ledig et lokale 
med stort potensiale for å skape gode visningsmuligheter for kunst.   
 
Realisering: 
Det etableres en arbeidsgruppe som utarbeider forslag til organisasjonsmodell og vedtekter, 
samt finner aktuelle kandidater til styre og nominasjonsutvalg. Arbeidsgruppen inviterer så 
medlemmer i BKFH samt andre profesjonelle billedkunstnere i Bergen og Hordaland til et 
stiftelsesmøte. Etter at organisasjonen er formelt stiftet vil det  nyvalgte styret for 
Kunstgarasjen være ansvarlig for videre arbeid med å realisere prosjektet. 
 
Forslag til vedtak: 
BKFH ser positivt på  forslaget om å etablere visnings- og salgsstedet Kunstgarasjen, og vil 
støtte arbeidet med å realisere prosjektet. Et medlem av styret i BKFH vil delta i 
arbeidsgruppen som etableres for å utrede organisasjonsmodell. 
 
 
 
 
 
Sak 4 d:  
Innsendt av Roger Gjerstad 
 
Forslag til Årsmøtet i BKFH 2014 . 
BKFH nedsetter en mindre gruppe interesserte,  som lager en kladd-mal  for en info-
propaganda for å vise at vederlagsordningen kan brukes mye mer aktivit,  og ut over vederlag 
for utstillinger-visninger. 
 
Kommuner kan “låne” kunst mot et årlig avtalt vederlag for bolig og verksteds”leie”. 
Dette innebærer at kunstnere lettere kan bruke sin “kapital” direkte som betaling og at 
kommuner og kan bruke og “beholde” sin “kapital”.  Dette “frigjør” kunstnere fra for mange 
bi-jobber og “frigjør” til reiser, utveksling og arbeidsperioder i bla utlandet. 
 
 
 
 
 
 



 30 

Sak 4 e: 
 
Radøy Kunst Senter – RKS. 
 
BKFH velger fra Årsmøtet to representanter fra BKFH til styret i stiftelsen RKS. 
 
Siden vi er inne i en helt avklarende utvikling med kommune og fylkeskommunen i 2014,  
ber AU-RKS om, at Christiand Bøen og Jørgen Blitzner fortsetter/gjenvelges. AU-RKS ber 
Styret i BKFH finne vararepresentanter i løpet av 2014. 
 
Orientering:  
 
RKS er en kunstnerfaglig modell for visning av samtidskunstneres ytringer utenfor 
bysentra.  
 
RKS skiller seg fra nærmest samtlige prosjekter i mindre kommuner , ved at RKS både er en 
profesjonell helhet og har en “bærekraft”.  Senteret har fokusert på minimale kostnader til 
etablering og byråkrati, for å kunne kanalisere optimalt med midler til visning og vederlag.  
 
Samfunnet har tydelig signalisert  det ønsker å være en kunst og kulturnasjon, og har med 
kunstnerne diskutert virkemidler for produksjon, for reell ytringsfrihet og for praktisk 
formidling.  Dette for å følge opp at alle har en likeverdige rett til !  og tilgang på, original 
samtidskunst. 
 
Det sentraliserte kunstfeltet har i praksis  ikke utviklet betingelser for produksjon og 
utveksling av kunst, utenfor de sentrale markeder. Samfunnet har rett og slett ikke hatt en 
tilstrekkelig agenda for å utvikle et reelt formidlingsnett og slik sikret  målet om  en “økt bruk 
av kunst”. 
 
Når en ikke utvikler et operativt kunstnerstyrt nett med et lokalt mottakerapparat, får heller 
ikke kunstfeltet politisk legitimitet.  Framover vil færre politikere i et markedssamfunn , støtte 
kunstfeltet om en ikke etablerer en likeverdig tilgang på samtidskunst ut over bysentraene. 
RKS er i dette perspektivet en unik stiftelse , som kunstnerstyres med bla to fra  BKFH.  
 
Institusjonen trenger derfor ideer , støtte og hendvendelser fra alle kunstnere i regionen. 
 
Fra 2001 har derfor RKS, konsekvent prøvd å tilføre utstillerne transportstøtte og et mindre 
vederlag.  
Dette er DEN helt avgjørende startegien om kunstfeltet skal virke profesjonelt , utenom 
de sentrale markeder.   
 
RKS arbeider nå for å etablere et nettverk i hele fylket , bygd på produksjonenheter, 
med kunstnerstyrt visning, vederlag og internasjonal utveksling. 
 
Bolig og verksteder i denne modellen “betales” med lån av kunst etter vederlagssatser.Dette 
gir kunstnere operative bo og arbeidsmuligheter, samt en mulig “frigjøring” til flere visninger, 
salg og internasjonal utveksling.   Konseptet RKS er nedfeldt i en Utviklingsplan av 2009 
hvor en viser til  Kulturloven av 2007  sin vektlegging  av et kommunalt ansvar .  RKS 
foregriper Kulturloven ved å være en kommunal modell og et praktiskt, profesjonelt 
virkemiddel for økt ansvar og aktivitet.   
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RKS sin deltakelse i nettverket for gjestekunstnerverksteder / boliger  AIR  gir senteret en stor 
internasjonal kontaktflate.   Med 7 enkle gjeste-soverom  har RKS et fleksibelt tilbud som 
bevirker  økt bruk av tilbudene i Bergen.     
RKS søker i 2014 om opprettelse av 4 stk “prosjektverksteder” a  50 m2 .  Disse for “fri” 
benyttelse av kunstnere fra Bergen /Hordaland og utlandet.        –    Roger  
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Sak	  5:	  Valg	  2014:	  
 
Verv på valg:      Nominasjoner 
 
STYRET I BKFH      KANDIDATER: 
 
Arne Bakke 3/12-3/14 (Leder)      Erik Friis Reitan 

3/14-3/16 
Julie Lillelien Porter 3/12-3/14     Maia Urstad 

3/14-3/16 
1.Vara:Maia Urstad 3/13-3/14     Dillan Marsh 

3/14-3/15 
2.Vara: Malin Lennström-Örtwall 3/13-3/14   Nina Grieg  

3/14-3/15 
 
STYRET I B-OPEN 
Sveinung Unneland 3/12-3/14     Jane Sverdrupsen   

3/14-3/16 
STYRET I HKS 
Arne Ingvaldsen 5/12 - 5/14   Vilde Salhus Røed 

5/14-5/16 
 
 
Personlig vara: Azar Alsharif 5/12 – 5/14    Azar Alsharif 

5/14-5/16 
 
REPRESENTANTSKAPET I HKS 
Jeremy Welsh 5/12 – 5/14      Jeremy Welsh 

5/14-5/16 
 
Caroline Kierulf 5/12 – 5/14     Malin Lennström-Örtwall  

5/14-5/16 
 
INNSTILLINGSKOMITEEN FOR 
UTSTILLINGSSTIPEND 
 
Heidi Nikolaisen 3/12 – 3/14     Anne Marte Dyvi 

3/14-3/16 
 
Vara: Anne Marte Dyvi      Kwestan Jamal 

3/14-3/16 
 
VISP- PRODUSENTENHET  
FOR VISUELL KUNST 
 
Malin Lennström-Örtwall 5/12 – 5/14    Malin Lennström-Örtwall  

5/14-3/16 
 
 
Vara: Karen Skog 5/12 – 5/14     Hilde Jørgensen  

5/14-3/16 
RADØY KUNSTSENTER: 
Ingen representant pr i dag. 
Navn Navn        Christian Bøen  

3/14-3/16 
 
Vara: Navn Navn       Navn Navn 

3/14-3/16 
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Verv i BKFH 2013 
 
STYRET I BKFH 
Arne Bakke 3/12-3/14 (Leder) 
Vollavegen 39C, 5261 INDRE ARNA 
959 67 783, arne@fabulat.no 
 
Vilde Salhus Røed 3/13-3/15  (Nestleder) 
Tillegsverv: Stiftelsen Klosteret, vestlandsutstillingens styre 
Tartargaten 16, 5034 Bergen 
92623992, vildesr@gmail.com 
 
Azar Alsharif 3/13-3/15 
Tilleggsverv: Rustis Legat 
Konsul Børs gate 35, 5006 Bergen 
958 31 075, azaralsharif@gmail.com 
 
Linda Rogn 3/13-3/15 
Tillegsverv: B-opens årsmøte 
Kunstnerverkstedene CS55 
Henrik Mohnsvei 5, 5067 Bergen 
970 83 221, lindarogn@gmail.com 
 
Julie Lillelien Porter 3/12-3/14 
Tillegsverv:  
Nicolaysensv. 4, 5063, BERGEN 
457 74 480, julielillelienporter@gmail.no 
 
1.Vara:Maia Urstad 3/13-3/14 
Tillegsverv: vara i vestlandsutstillingens styre 
S. Munkelivsgt. 6, 5011 Bergen 
970 82 480, maur@maia.no 
 
2.Vara: Malin Lennström-Örtwall 3/13-3/14 
Tillegsverv: B-opens årsmøte 
Formannsvei 4, 5037Bergen 
93805149, malin.lennstrom.ortwall@gmail.com 
 
NOMINASJONSUTVALG 
Rita Marhaug 3/13-3/15 
Kolstien 103, 5097 Bergen 
55 27 06 82, rita.marhaug@khib.no 
 
Maya Økland 3/13-3/15 
Daniel Hansens gate 1, 5008 Bergen 
414 74 379, maya.okland@gmail.com 
 
Øyvind Johnsen 3/13-3/15 
Mosebakken 9, 5232 Paradis 
958 42 914, ojohnsen1@gmail.com 
 
KUNSTNERISK RÅD 
Jannecke Knudsen Heien 3/13-3/15 
Mor Åses vei 37, 5142 Fyllingsdalen 
99 56 46 08, janneckeheien@gmail.com 
 
Kirsti van Hoegee 3/13-3/15 
Birkelundsbakken 37, 5231 PARADIS 
400 49 347, kvhoegee@gmail.com 
 
Christian Bøen 3/13-3/15 
Sejersbjerget 15, 5018 Bergen 
905 91 687, termodress@gmail.com 
 
Vara: Therese Christensen 
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3/13-3/15 
Haugevn. 32, 5005 Bergen 
thechris@broadpark.no 
 
Vara: Grethe Unstad 3/13-3/15  
Nygårdsgt. 90a, 5008 Bergen 
55 31 53 81, gretunst@online.no 
 
STYRET I B-OPEN 
Sveinung Unneland 3/12-3/14 
Asbjørnsensgt. 27, 5053 Bergen 
482 45 222, sveinungunneland@gmail.com 
 
Vara: Anngjerd Rustand /13-3/15 
Bretterne 1, 5005 BERGEN  
913 66 186, anngjerd@gmail.com 
 
STYRET I HKS 
Arne Ingvaldsen 5/12 - 5/14 
Nedre Strangehagen 4 b, 5011 Bergen 
41 25 37 21, aingval@online.no 
 
Personlig vara: Azar Alsharif 5/12 – 5/14 
Konsul Børs Gate 35, 5006 Bergen 
958 31 075, azaralsharif@gmail.com 
 
Alain Ayers 5/13-5/15 
Hans Hauges gate 17, 5033 Bergen 
90886034, alainremyayers@gmail.com 
 
Personlig vara: Maia Urstad 5/13-5/15 
S. Munkelivsgt. 6, 5011 Bergen 
970 82 480, maur@maia.no 
 
REPRESENTANTSKAPET I HKS 
Jeremy Welsh 5/12 – 5/14 
Welhavensgate 49b, 5006 Bergen 
92263701, jeremy.welsh@myhome.no 
 
Caroline Kierulf 5/12 – 5/14 
Vågedalen 38, 5162 LAKSEVÅG  
55 32 68 23 / 97 58 68 86, carkie@online.no 
 
Karen Kiphoff 5/13-5/15 
Finvaldsmauet 6, 5005 Bergen 
977 39 262, kkipphoff@yahoo.de 
 
Arne Rygg 5/13-5/15 
Straumeveien 47, 5152 Bønes 
936 41 294 , arne.rygg@fil.uib.no 
 
Are Hauffen 5/13-5/15 
Fyllingsveien 4, 5161 Laksevåg 
416 76 689, mail@arehauffen.no 
 
Vara: Svein Møxvold 5/13-5/15 
Harald Hårfagresgt. 11, 5007 Bergen 
952 37 809, sveinmoxvold@yahoo.no 
 
 
Vara: Turid Uldal 5/13-5/15 
Søndre Skogvei 14, 5057 Bergen 
55 29 52 02, post@turiduldal.no 
 
REGIONALT SAMARBEIDSUTVALG 
Patrik Entian 3/13-3/15 
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Øvre Stadionveien 82, 5161 Laksevåg 
913 41 255, patrikentian@gmail.com 
 
Vara:  
Anne Skaansaar 3/13-3/15 
Alvøveien 155, 5179 GODVIK 
55 26 85 62 / 480 89 678, anskaans@online.no 
 
INNSTILLINGSKOMITEEN FOR 
UTSTILLINGSSTIPEND 
Heidi Nikolaisen 3/12 – 3/14 
Møllendalsveien 17, 5009  BERGEN  
454 21 116, heidinikolaisen@gmail.com 
 
Vara: Anne Marte Dyvi 
Breistølen 40, 5034 Bergen 
47625236, annemarthesin@gmail.com 
 
FONDET TIL KUNSTNERISK 
UTSMYKKING AV BERGEN BY: 
Stefan Törner 1/14– 12/17 
Michael Krohnsgt. 23, 5057 Bergen 
932 93 796, stefantorner@gmail.com 
 
Vara: Arne Ingvaldsen 1/14– 12/17 
Nedre Strangehagen 4 b, 5011 Bergen 
41 25 37 21, aingval@online.no 
 
 
REPRESENTANTSKAPET FOR KODE: 
Åse Løvgren 1/14-12/17 
Bakkegaten 2, 5032 Bergen 
93645257, aselov@gmail.com 
 
VISP- PRODUSENTENHET  
FOR VISUELL KUNST 
Malin Lennström-Örtwall 5/12 – 5/14 
Formannsveien 4, 5037 Bergen 
malin.lennstrom.ortwall@gmail.com 
 
Vara: Karen Skog 5/12 – 5/14 
Øvregaten 45, 5003 Bergen 
karenskog@gmail.com 
 
FRIDA OG OLAV RUSTIS LEGAT 
(«URDIFONDET»): 
Valgt fra styret: 
Azar Alsharif 
Konsul Børs gate 35, 5006 Bergen 
958 31 075, azaralsharif@gmail.com 
 
Valgt fra årsmøtet: 
Adriana Alves 3/13- 3/15 
Mindeveien 61, 5073 Bergen 
976 92 905, adriana.mar.alves@gmail.com 
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VEDTEKTER FOR BILDENDE KUNSTNERES FORENING HORDALAND 
Vedtatt på Bildende Kunstneres Forening/Bergens generalforsamling 22/4-79 med endringer i 1980, 1981, 1992, 2007, 2009 
og 2013 
 
§ 1: NAVN OG ORGANISASJON 
Bildende kunstneres forening Hordaland (BKFH)  er en fagorganisasjon for profesjonelle billedkunstnere i 
Hordaland.  
 
BKFH er en av Norske Billedkunstneres distriktsorganisasjoner, og er forpliktet av vedtekter og 
landsmøtevedtak i Norske Billedkunstnere.  
 
BKFH er organisert som en forening uten selvstendig økonomisk formål.  

 
§ 2: FORMÅL 
BKFH skal ivareta billedkunstnernes faglige, økonomiske, ideelle og sosiale interesser i Hordaland 

 
§ 3: MEDLEMSKAP 

§ 3-1. Skriftlig søknad om medlemskap stiles til BKFHs Styre.   
Medlemskap oppnås av profesjonelle billedkunstnere bosatt i Hordaland, og som oppfyller opptaksvilkår for 
distriktsorganisasjonene vedtatt på NBKs Landsmøte. 
Medlemskap i BKFH medfører automatisk medlemskap i NBK. 
§ 3-2. Medlemmer plikter å svare kontingent til både BKFH og NBK. Kontingentene innbetales til NBK. 
Kontingenten til BKFH fastsettes av Årsmøtet.   
Medlemmer som ikke har betalt kontingentene innen årets utgang, og som har mottatt skriftlig påkrav, mister sitt 
medlemskap i BKFH. Nytt medlemskap kan bare oppnås etter betaling av skyldig kontingent. Ved oppnådd 
pensjonsalder svares halve kontingenten til BKFH.  
§ 3-3. Profesjonelle billedkunstnere som bosetter seg for kortere eller lengre tid i Hordaland har rett til opptak 
uten ny vurdering når de har vært medlem i en annen distriktsorganisasjon.  
§ 3-4. Billedkunstnere bosatt utenfor Hordaland, som tidligere har vært medlem av BKFH eller som har sterk 
tilknytning til Hordaland, og som ellers oppfyller kravet om medlemskap, kan tilkjennes assosiert medlemskap. 
Assosiert medlemskap gir møterett og talerett, men ikke stemmerett i BKFHs organer heller ikke medlemskap i 
NBK.   
§ 3-5. Billedkunststudenter på masternivå kan søke om kollektivt eller individuelt studentmedlemskap. 
Studentmedlemskap er et assosiert medlemskap i BKFH, og det gir ingen rettigheter eller plikter i forhold til 
NBK. Medlemskapet opphører så snart utdannelsen avsluttes. Det samme gjelder ved permisjon. 
 
§ 4: BKFHs ORGANER 

• Årsmøtet (§ 5), Styret (§ 7), Nominasjonsutvalget (§8) og Kunstnerisk råd (§ 9) 
•  
• § 5: ÅRSMØTET 
• § 5-1. Årsmøtet er BKFHs øverste organ. Vedtak fattet på Årsmøtet er bindende for BKFHs medlemmer. 

§ 5-2. Årsmøtet holdes hvert år før 10. mars. Innkalling med foreløpig dagsorden sendes ut minst 2 måneder før 
møtet. Saker til Årsmøtet fremmes til Styret og må være innkommet 4 uker før Årsmøtet. Dagsorden med 
samtlige sakspapirer sendes ut minst 2 uker før møtet. Bare saker som er fremmet på denne måten kan tas opp på 
Årsmøtet. 
§ 5-3. Medlemmer av BKFH har rett til å møte på Årsmøtet. Medlemmer som ikke kan møte på Årsmøtet kan gi 
skriftlig fullmakt til et annet medlem. Fullmakt med åpent mandat sendes et medlem, fullmakt med bundet 
mandat sendes styret. Ingen medlemmer kan ha mer enn to fullmakter. 
Årsmøtet er beslutningsdyktig når, det er lovlig innkalt. Dersom Årsmøtet ikke er beslutningsdyktig, innkalles 
det til nytt årsmøte innen 3 uker. Dette Årsmøtet kan bare behandle saker som var fremmet til det ordinære 
Årsmøtet. 
§ 5-4. Assosierte medlemmer og inviterte Observatører har møterett, men ikke stemmerett. 
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• § 5-5. Årsmøtet konstitueres ved godkjenning av innkallingen, fastsettelse av dagsorden og valg av møteledere 
og to representanter til å godkjenne referatet. 

• § 5-6. Årsmøtet behandler:  Styrets årsberetning, Regnskap, Saker fremmet av eller gjennom Styret, 
Handlingsprogram for kommende periode, Budsjett for kommende periode, Fastsettelse av medlemskontingent, 
Oppnevninger og Valg.  

• § 5-7. Årsmøtet velger: 5 medlemmer til styret med 2 varamedlemmer, 3 medlemmer til Nominasjonsutvalget, 3 
medlemmer til Kunstnerisk råd med 2 varamedlemmer, Delegater til Landsmøtet i Norske Billedkunstnere og 
valg til andre råd og utvalg. 

• Representanter til alle verv velges for 2 år, så lenge det ikke foreligger andre bestemmelser. Varamedlemmer til 
styret velges for ett år og med prioritert rekkefølge. Samme person kan ikke velges til flere av organisasjonens 
organer. Ved alle valg er det bare medlemmer av BKFH som er valgbare.  

•  
• § 6: EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 
• Ekstraordinært Årsmøte sammenkalles med minst 4 ukers varsel når det kreves av minst 1/10 av medlemmene 

eller et flertall i styret. Krav om Ekstraordinært Årsmøte sendes skriftlig til Styret. Innkallingen sendes minst 1 
måned før møtet. Sakspapirer skal følge innkallingen. Bare den eller de saker det innkalles for kan behandles på 
Ekstraordinært Årsmøte. Regler for saksbehandlingen er for øvrig som for ordinært Årsmøte. 

 
• § 7: STYRET 
• § 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.  

 
§ 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.  
 

• § 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 medlemsopptak, utstillinger, stipendtildelinger, 
konkurranser og lignende.  

• § 9-2. Ved eksterne juryverv hvor BKFH skal oppnevne/foreslå jurymedlemmer samarbeider Styret med leder 
for Kunstnerisk råds 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. 
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• § 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. 

•  
• § 10: MEDLEMSMØTER 

Styret innkaller til medlemsmøter etter behov. Møtenes funksjon er å diskutere aktuelle saker og utveksle 
erfaringer. 

•  
•  
• § 11: URAVSTEMNING 
• § 11- 1. Styret, kan sende saker av spesielt stor viktighet for medlemmene til avgjørelse ved uravstemning. 

Likeledes kan Årsmøtet eller Ekstraordinært Årsmøte vedta at en sak skal sendes til uravstemning.  
• § 11- 2. NBKs Landsmøtevedtak og BKFHs Årsmøtevedtak kan ikke overprøves ved uravstemning. 

Landsomfattende uravstemninger, som er bindende etter NBKs vedtekter, binder også BKFHs medlemmer.  
• § 11- 3. Dersom ikke minst 2/3 av de avgitte stemmene er likelydende vil ikke uravstemningen være bindende, 

og den endelige avgjørelse tas av Styret. Årsmøtet fastsetter instrukser for den praktiske gjennomføringen av 
uravstemning. 

 
• § 12: OPPLØSNING 
• For at vedtak om oppløsning av BKFH skal være gyldig, må det vedtas av 2 påfølgende Årsmøter med et flertall 

på 2/3 av de avgitte stemmer. I tilfelle vedtak om oppløsning skal det samtidlig besluttes hvorledes BKFHs 
midler og andre aktiva skal ivaretas/disponeres og tilbakeføres medlemmene, og være i samsvar med BKFHs 
formål. 

 
• § 13: VEDTEKTSENDRINGER 
• Endringer av vedtekter krever 2/3 flertall på Årsmøtet. Vedtektsendringer trer i kraft etter foreløpig godkjenning 

av NBKs Sentralstyre. Vedtektsendringer anses først endelig vedtatt når de er godkjent på NBKs Landsmøte.  

 


