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2. Årsmelding og årsrapporter

Årsmelding styret i BKFH 2019
Styrets sammensetning
Det nye styret ble konstituert på styremøte 31. mars 2019 og bestod da av:
Agnes Nedregård 3/19-3/21 (Leder) - Tilleggsverv: B-Open årsmøte
Hedvig Thorkildsen 3/19-3/21 (Nestleder) - Tilleggsverv: Kunstnerverksteder CS55
Sveinung Unneland 3/19-3/21 - Tilleggsverv: Styret HKS
Kristin Austreid 3/18-3/20 - Tilleggsverv: Stiftelsen Klosteret 17
Adriana Alves 3/18-3/20 - Tilleggsverv: Representantskapet i KODE
1.Vara: Jane Sverdrupsen 3/19-3/20
2. Vara: Håkon Holm-Olsen 3/19-3/20
Fra september 2019 har Håkon Holm-Olsen trådd inn permanent for Adriana Alves grunnet
utfordringer knyttet til jobb-pendling. Fra desember 2019 har Sveinung Unneland trukket seg
fra styrevervet, hvorpå Jane Sverdrupsen har steppet inn som vara.

Handlingsplan 2019
Vedtatt på årsmøtet i BKFH 2019
1. Arbeide for videreutvikling av kunst-og kunstnerpolitikk opp mot Hordaland og det
nye Vestland fylkeskommune. Følge aktivt opp Hordaland fylkeskommunes arbeid
med kulturplan 2014-2024.
2. Arbeide for videreutvikling av kunst-og kunstnerpolitikk opp mot Bergen kommune.
Følge aktivt opp kunstplanen for Bergen kommune, og Bergen kommunes arbeid
med overordnet strategi for kultur i Bergen de neste 10 årene. Her under
pilotordningen med utstillingshonorar.
3. Fortløpende forfølge saker som ligger inn under foreningens formål, herunder være
en tydelig fagpolitisk stemme i Hordaland.
Innspill fra medlemmer på årsmøtet:
Handlingsplanen ble vedtatt med kommentar om at det er ønsker om
medlemsmøte(r). Blant sakene som er aktuelle er diskusjon om B-open, VISP og
samarbeid med BKSF frem mot fylkessammenslåing.
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Hovedprioriteringer 2019
Verv i BKFH
Styrets første prioritet i perioden har vært å tilstrebe demokrati og transparens i
organisasjonen.
Etter styrets syn er det tillitsvervene som er bærebjelken i BKFH. Uten tillitsverv, finnes det
ingen fagorganisasjon. Ikke bare dem som har tatt på seg tillitsverv i styret, men alle våre 47
medlemmer som har sagt ja til å sitte i verv eller stille som vara til disse vervene, gjør et
formidabelt arbeid for oss alle. Styret ønsker å sette fokus på viktigheten av at BKFH har
oppnådd representasjon i så mange viktige fora i regionen, slik at billedkunstnere i det frie
feltet kan bli hørt.

Når det nye styret i BKFH i 2019 begynte arbeidet, ble nyvalgt styreleder og nestleder møtt
av gjentatte kommentarer fra medlemmer om at BKFH har for mange verv.
Etter nærmere undersøkelser viste det seg at en stor andel av BKFHs tillitsvalgte ikke var
klar over at de hadde tatt på seg verv for organisasjonen, hadde misforstått hvilket verv de
sitter i, eller hva det innebærer.
Styret har derfor prioritert å begynne en gjennomgang av alle verv for å forsøke å følge dem
opp bedre, se om de fungerer etter intensjonen, om det er noen vi ikke lenger har bruk for,
og dessuten se på om det finnes fora hvor vi mangler representasjon.
Styret vil oppfordre alle medlemmer til å ta kontakt med sine representanter i disse ulike
foraene om dere har spørsmål eller innspill til disse.
Kommunikasjonsflyt og rutiner innad i organisasjonen
Vi ble oppmerksomme på at verken styreleder i HKS, tillitsvalgt fra BKFH, eller daglig leder i
HKS kjente til den historiske sammenhengen mellom fagorganisasjonen, kunstsenteret og
Stiftelsen Klosteret 17, og at denne historiske linken ikke er nevnt på hverken BKFH eller
HKS sine nettsider. Deretter fikk vi en henvendelse fra daglig leder på HKS med forslag om
å legge ned representantskapet i HKS, samtidig som en av BKFHs tillitsvalgte i HKS'
representantskap meldte om irregulariteter i avholdelsen av representantskapsmøtet i 2019.
Styret i BKFH har brukt mye ressurser det siste året for å forsøke å få oversikt over denne
situasjonen, og gjøre vårt for å oppdatere informasjon, bedre rutiner og åpne kanaler for
kommunikasjon. Mye er allerede rettet opp ved hjelp av små grep i form av bedret
informasjonsflyt og kommunikasjon.
Vi ber om tålmodighet rundt det som vi ennå ikke har rukket over.
Ressursmangel i organisasjonen
Det er klart for oss at BKFH har lidd under betydelig mangel på ressurser over lengre tid,
samt et urimelig arbeidspress på leder og nestleder som har gått ut over den daglige driften i
organisasjonen.
Slik vi forstår det er det ønskelig at BKFH har aktive kunstnere i lederposisjoner, og at det
derfor er mer tjenlig med et aktivt styre enn at leder og nestleder arbeider mer.
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Styret har derfor tatt initiativ til noen endringer i budsjetteringen for 2020. Etter at vi søkte og
fikk tildelt to-årig KUP-støtte fra fylket har vi funnet noe slingringsmonn for disse endringene.
Se 3) vedlagt budsjett med kommentarer, og 4) saker fra styret.
Arbeid med styrets handlingsplan for 2019
1. Styret har hatt en aktiv dialog med fylkeskommunen i perioden. Se møtevirksomhet
og logg styrearbeid.
2. Styret har hatt to møter med kulturadministrasjonen i Bergen kommune i perioden,
for å følge opp deres prioriteringer innen vårt felt. Ettersom regionreformen påvirker
alle nivåer på dette tidspunktet, har oppfølging av pilotordningen med
utstillingshonorar ikke vært høyt prioritert.
3. Vi håper vi har oppnådd å bidra til dette punktet gjennom arbeidet med å styrke
organisasjonen, samt opprettelsen av arbeidsgrupper (se under).
I forhold til innspill fra medlemmer på årsmøtet:
BKFHs første medlemsmøte i perioden, 13. mai på Hordaland Kunstsenter, var viet til en
gjennomgang av det overordnede formålet til ulike aktører i kunstfeltet i regionen, og ment
som en start på at arbeid med å styrke forståelsen for og dialogen mellom disse. BKFH, som
demokratisk medlemsorganisasjon, kan fungere som et bindeledd og en upartisk aktør i
kunstfeltet i regionen.

Møtevirksomhet
- Styremøter
Styret avholdt seks ordinære styremøter i 2019, samt et heldags styreseminar.
- Møter med fylket og kommunen
Styret har gjennomført to møter med kulturadministrasjonen i Hordaland fylke i perioden,
styreleder har i tillegg hatt flere telefonsamtaler og uformelle samtaler på seminar i Førde i
september. Disse har i hovedsak handlet om regionreformen. Fylket har signalisert
potensielle muligheter for fremtidig driftsstøtte til fagorganisasjonene.
Styret har hatt to møter med kulturadministrasjonen i Bergen kommune i perioden. Her tok vi
bl.a. opp en sak fra et medlem om momsplikt på kunstkonsulent arbeid for kommunen. Vi
følger opp dette videre.
- Møter i arbeidsgrupper
I tillegg til styremøter har styremedlemmer hatt flere møter i ulike arbeidsgrupper i BKFH. Se
mer om arbeidsgrupper under.
Se også logg styrearbeid.

Tilbud til medlemmer
-

Åpen kontortid: hver første torsdag i måneden fra juni 2019
1. mai markering med avduking av ny fane for BKFH på Hordaland Kunstsenter og
deltagelse i 1. mai toget sammen med NKVN, DNS, Bergen Assembly og andre.
- Medlemsmøter/ samlinger: 13. mai og 9. november
Medlemsfester, samarbeid med NKVN: 21. juni (i samarbeid med HKS) og 1. februar 2020
- BKFH søknadsskrivingskurs med NBK på Hordaland Kunstsenter, 1. oktober
- Informasjonsmøte med Norsk Kulturråd, samarbeid med VISP, 15. November
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-

Informasjonsmøte med Bergen Kommune på Hordaland Kunstsenter, samarbeid
med VISP, 22. januar 2020
- Arbeidsgrupper (se mer under)
Se også logg styrearbeid.

Arbeidsgrupper
Styret bestemte seg på styremøte i mai for å organisere det fagpolitiske arbeidet i
arbeidsgrupper, hvor medlemmer er inviterte til å delta aktivt. Minst ett medlem fra styret har
sittet i hver arbeidsgruppe, for å sikre god kommunikasjon mellom styret og
arbeidsgruppene. Arbeidsgruppene har hatt eget budsjett, som fortløpende har blitt justert av
styret. Etter styrets vurdering har dette vært en vellykket strukturering av det fagpolitiske
arbeidet i BKFH.
Gjennomførte arbeidsgrupper i 2019:
● Regionreform og samorganisering BKFH og BKSF
Fra styret i BKFH: Agnes, Hedvig
Samarbeid med BKSF
● Kartlegging
Fra styret i BKFH: Kristin, Hedvig, Agnes, Håkon
Samarbeid med BKSF og NKVN
● Hedersmerker
Fra styret i BKFH: Kristin, Håkon
● Verv for BKFH
Fra styret i BKFH: Agnes, Hedvig, Håkon
● Arbeidsvilkår Bergen Assembly
Fra styret i BKFH: Jane, Sveinung
● Valg 2019
Fra styret i BKFH: Håkon
Styret ønsker å fortsette å organisere det fagpolitiske arbeidet i arbeidsgrupper, se vedlagte
forslag til handlingsplan og budsjett for 2020.

Regionreformen - samarbeid med BKSF og NKVN
Styret har prioritert å bruke tid på et nært samarbeid med BKSF i forbindelse med
regionreformen. Vi har hatt tett telefonkontakt og møttes flere ganger, bl.a. på seminar i
Førde i september, og vi har gjennomført et felles møte med fylkesadministrasjonen i
desember.
Vi har også samarbeidet tett med NKVN i perioden, blant annet med gjennomføring av felles
medlemsfester på Hordaland Kunstsenter i juni 2019 og februar 2020.
I januar 2020 sendte styreledere i BKFH, BKSF og NKVN inn et felles innspill til
fylkespolitikerne i Vestland Fylke om støtteordninger til det frie feltet, og i skrivende stund
arbeides det med et oppfølgingsskriv om samme tematikk.
Det foreligger ingen føringer fra NBK om at BKFH og BKSF må slås sammen.
Fylkespolitikerne ønsker felles henvendelser, men er åpne for at vi fortsetter å være to
adskilte organisasjoner. Språkrådet har bestemt at de eksisterende stedsnavnene består, så
det foreligger heller ingen behov for å vurdere navneendring på nåværende tidspunkt.
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Medlemmer
Per 31.12.2019 hadde BKFH 257 ordinære medlemmer og 1 student-medlem.
I 2019 har vi fått 16 nye medlemmer, mens vi har hatt 3 utmeldinger og 3 dødsfall.

Økonomi
Regnskapet er blitt ført av leder og kontrollert av styret.
Styret har i samarbeid med Ingrid Nord fått på plass et nytt system for regnskapsføring, med
gode kontrollfunksjoner og fortløpende oversikt over budsjett og regnskap. BKFH har også
fått ny bankrelasjon med DNB. Feilføringer i A-meldinger har blitt rettet opp i dialog med
Skatteetaten.
Gjennom dette arbeidet har tidligere problemer med økonomistyring blitt gjennomgått, og det
er i samråd med regnskapskyndige og med skatteetaten besluttet at det settes strek under
regnskapet fra 2018, med ny frisk start fra 2019.
BKFH har søkt og mottatt 2-årige KUP-midler fra fylket på totalt 200 000 for 2020 og 2021.
Se også regnskap for 2019 og styrets budsjettforslag for 2020.

LOGG styrearbeid BKFH mars 2019 - februar 2020
17. februar
Styremøte 1/2020. Agnes, Hedvig, Kristin, Håkon, Jane
6. februar
Åpen kontortid HKS, Hedvig
1. februar
Medlemsfest med BKFH og NKVN og BKFH-bar på Hordaland Kunstsenter med bidrag til
diskusjon om ateliersituasjonen i Bergen fra Arne Rygg. Ca 100 medlemmer fra begge
organisasjoner til stede. Hedvig og Kristin
Styreleders arbeid feb: XX timer
Forberedelse styremøte 1/2020, delegering og oppfølging av arbeid i styret, behandling av
div henvendelser fra medlemmer, oppfølging av arbeidsgrupper, arbeid med kartlegging og
vervsstrukturer, utbetaling honorarer, A-meldinger, løpende regnskapsføring, forberedelser
årsmøte: dialog med nominasjonsutvalg, innhenting av årsmeldinger verv, arbeid med
styrerapport, regnskap 2019 og budsjett 2020, handlingsplan og saker fra styret.
23. januar
Åpen kontortid HKS, Håkon
22. januar
Informasjonsmøte med Bergen Kommune på Hordaland Kunstsenter, samarbeid med VISP,
ca 10 medlemmer til stede, Kristin
15. januar
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Skriftlig innspill til fylkespolitikerne i Vestland Fylke om støtteordninger til det frie feltet fra
styrelederne i BKFH, BKSF og NKVN, Agnes
Styreleders arbeid jan: XX timer
Arbeid med skriftlig innspill til fylkespolitikerne i Vestland fylkeskommune sammen med
styreledere i BKSF og NKVN, delegering og oppfølging av arbeid i styret, behandling av div
henvendelser fra medlemmer, oppfølging av arbeidsgrupper, arbeid med kartlegging og
vervsstrukturer, utbetaling honorarer, A-meldinger, løpende regnskapsføring, forberedelser
årsmøte: dialog med nominasjonsutvalg, innhenting av årsmeldinger verv, arbeid med
styrerapport, regnskap 2019 og budsjett 2020, handlingsplan og saker fra styret.
20. des
Utsendelse medlemsbrev, Agnes
17. des
Lunsjmøte med Bergen Kommune sammen med NKVN og VISP, Kristin og Håkon
11. des
Styremøte 6/2019. Agnes, Hedvig, Kristin, Håkon, Sveinung
4. des
Møte med kulturadministrasjonen i Hordaland/ nye Vestland fylke, med BKSF.
Hedvig og Kristin
Styreleders arbeid des: XX timer
Forberedelse styremøte 6/2019, delegering og oppfølging av arbeid i styret, medlemsbrev,
behandling av div henvendelser fra medlemmer, oppfølging av arbeidsgrupper, arbeid med
kartlegging og vervsstrukturer, arbeid med regionreformen inkl. dialog med BKSF og NKVN,
arbeid med nytt regnskapssystem, regnskapsføring 2019, utbetaling honorarer, A-meldinger,
kommunikasjon med skatteetaten, oppretting av feil i A-meldinger for hele 2019,
forberedelser årsmøte: innkalling, dialog med nominasjonsutvalg, innhenting av
årsmeldinger verv, påbegynnelse styrerapport, arbeid med budsjett 2020, handlingsplan og
saker fra styret
22. nov
Møte hvor hele styrene i BKFH, NKVN og HKS var innkalt, om hvordan vervene i styret og
representantskapet i HKS er ivaretatt.
Agnes, Hedvig, Kristin
19. nov
Formøte med nominasjonsutvalget og Arne Rygg før årets nominasjonsprosess. Agnes og
Hedvig
15. nov
Informasjonsmøte med Norsk Kulturråd v/ Inger Eri og Kalle Øen, samarbeid med VISP.
Hedvig (og Agnes)
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9. nov
Medlemskos med BKFH-bar på HKS, ca 7 medlemmer til stede. Agnes, Hedvig og Håkon
8. nov
Uformell forberedelses-samtale representanter for styrene BKFH, NKVN og HKS om
planlagt møte 22. November. Til stede: Agnes og Hedvig
7. nov
Åpen kontortid HKS, Hedvig
Styreleders arbeid nov: XX timer
Delegering og oppfølging av arbeid i styret, behandling av div henvendelser fra medlemmer,
oppfølging av arbeidsgrupper, arbeid med kartlegging og vervsstrukturer, forberedelse og
gjennomføring av møter med/om samarbeid mellom BKFH, NKVN og HKS, arbeid med
regionreformen inkl. dialog med BKSF og NKVN, kommunikasjon med HKS, utbetaling
honorarer, A-meldinger, arbeid med nytt regnskapssystem, budsjettering/ regnskapsføring
2019
21. okt
Utsendelse medlemsbrev, Agnes
16. okt
Styreleder presentasjon av BKFH på Coast Contemporary - Håholmen. Agnes
8. okt
Styreseminar. Agnes, Hedvig, Kristin, Sveinung, Håkon
3. okt
Åpen kontortid HKS, Hedvig
1. okt
BKFH søknadsskrivingskurs med NBK, på Hordaland Kunstsenter. Hedvig, Kristin
Styreleders arbeid okt: XX timer
Forberedelse av styreseminar, delegering og oppfølging av arbeid i styret, behandling av div
henvendelser fra medlemmer, oppfølging av arbeidsgrupper, arbeid med kartlegging og
vervsstrukturer, planlegging av møter med/om samarbeid mellom BKFH, NKVN og HKS,
arbeid med regionreformen inkl. dialog med BKSF og NKVN, kommunikasjon med HKS,
utbetaling honorarer, A-meldinger, arbeid med nytt regnskapssystem, løpende
regnskapsføring, forberedelse og gjennomføring av presentasjon av BKFH på Coast
Contemporary
19. sept
Seminar om kunst i offentlig rom, Førde, og møte med fylket, BKSF og NKVN. Agnes
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17. sept
Møte med Ingrid Nord om BKFH regnskap. Agnes
5. sept
Styremøte 5/2019
Åpen kontortid HKS Agnes og Hedvig
1. sept
Prosjektsøknad til Hordaland Fylkeskommune, Agnes
Styreleders arbeid sept: XX timer
Prosjektsøknad Hordaland Fylkeskommune, medlemssregistrering, behandling av div
henvendelser fra medlemmer, delegering og oppfølging av arbeid i styret, oppfølging av
arbeidsgrupper, arbeid med kartlegging og vervsstrukturer, planlegging av div møter,
agenda for styreseminar, arbeid med regionreformen inkl reise til Førde, kommunikasjon
med HKS, åpen kontortid, arbeid med ny regnskapsfører, ny bankkonto, utbetaling
honorarer, A-meldinger, løpende regnskapsføring
22. aug
Møte med daglig leder HKS, Agnes
Møte med Ingrid Nord om BKFH regnskap, Agnes
19. Aug
Møte med kulturadministrasjonen i Bergen kommune: Harm-Kristian Tolden, Øyvor Johnsen,
Synnøve Vik. Agnes og Hedvig
14. aug
Møte med Stacy Brafield, styreleder HKS fra BKFH. Agnes
1. aug
Åpen kontortid HKS, Agnes og Hedvig
Styreleders arbeid aug: XX timer
Behandling av div henvendelser fra medlemmer, oppfølging av arbeidsgrupper, arbeid med
kartlegging og vervsstrukturer, planlegging av div møter, agenda for styremøte, arbeid med
regionreformen, kommunikasjon med HKS, åpen kontortid, innledende arbeid med ny
regnskapsfører, utbetaling honorarer, A-meldinger, løpende regnskapsføring
29. juli
Utsendelse medlemsbrev
4. juli
Åpen kontortid HKS, Agnes og Hedvig
1. juli
Utsendelse medlemsbrev
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Styreleders arbeid juli: XX timer
Meldemsbrev, åpen kontortid, oppfølging av e-post kommunikasjon, utbetaling honorarer,
A-meldinger, løpende regnskapsføring
26. juni
Agnes møte med Ruben Steinum og Gyrid Garshol, NBK
21. juni
BKFH og NKVN sommerfest i samarbeid med Hordaland Kunstsenter. BKFH: Organisering,
invitasjon og mat (Stacy Bradfield), NKVN: Dekorasjon, HKS: Bar og DJ - performance av
Gitte Sætre.
21. juni
Styremøte 4/2019. Agnes, Hedvig, Kristin, Sveinung, Håkon
20. juni
Møte med Annbjørg Fjellhaug om BKFH regnskap, Agnes og Hedvig
Møte om fest med Silje og Frøydis fra NKVN, Agnes
6. juni
Åpen kontortid HKS, Agnes og Hedvig
3. juni
Søknad om KUP-midler til Hordaland Fylkeskommune, Agnes.
Styreleders arbeid juni: 79 timer
Søknad til Hordaland fylke om KUP-midler. Åpen kontortid. Arbeid med BKFH regnskap,
møte med Ingrid Nord om regnskapsarbeid for BKFH. Agenda for styremøte. Planlegging av
sommerfest med NKVN på HKS. Forslag til budsjett for arbeidsgrupper. Innkjøp av harddisk.
To medlemsbrev. E-post til alle som innehar verv for BKFH. Oppfølging av regionreformen.
Avtale møte med kommunen i august. Forberedelser og rapporter, utbetaling honorarer,
A-meldinger, løpende regnskapsføring.
31. mai
Telefonmøte med Berit Hartvedt, Hedvig
Møte med Aslak Høyesten, VISP, Agnes
23. og 24. mai
NBKs landsmøte, Lillestrøm. Delegater fra BKFH: Agnes, Kristin, Adriana og Anne-Marte
Dyvi.
22. mai
Bergen International Summit, Grieghallen - Åpning av Festspillene. Agnes
21.mai
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Uformell samling for alle delegater og representanter til NBKs landsmøte fra Hordaland, på
Hordaland Kunstsenter.
18. mai
Introduksjon av ny google drive for alle BKFHs styredokumenter fra 2013.
16. mai
Møte med Per Morten Ekerhovd, fylkeskultursjef Hordaland/ Vestland og Tone Haugland,
saksbehandler kulturavdelingen Hordaland fylke. Informasjon om status regionreformen.
Agnes og Hedvig.
14. mai
Styremøte 3/2019. Agnes, Hedvig, Håkon, Kristin
13. mai
- Møte med daglig leder på Hordaland Kunstsenter. Agnes
- Medlemsmøte om fagpolitiske prioriteringer i BKFH: HKS, VISP, B-Open og
Kunstgarasjen. Rundt 35 medlemmer deltok. Agnes og Hedvig
9. mai
Fagseminar om kunstkritikk, Bergen Kommune. Kristin til stede.
3. mai
Møte med Magdeli Fosse om Kunstgarasjen, Agnes
Møte med Linda Soh Trengereid om B-Open, Agnes
2. Mai
Møte med Aslak Høyersten om VISP, Agnes
1.mai
BKFH 1. mai markering. Samarbeid med NKVN, DNS og flere. Innvielse av ny fane for
BKFH. Kaffe og kjeks på HKS før avgang. Rundt 40 medlemmer deltok.
Styreleders arbeid mai: 79 timer
Forberedelser til årsmøte, kommunikasjon med delegater og representanter fra Hordaland.
Planlegging av medlemsmøte. Oppfølging av regionreformen, forberedelse til møte med
fylket. Opprydding i filer, samling i en egen BKFH google drive. Opprydding i filsystem for
medlemsregistrering, formatering av excelark. Referater. Utbetaling honorarer, A-meldinger,
løpende regnskapsføring.
30. April
Årsmøte VISP. Agnes til stede
27. April
Møte påtroppende leder og nestleder. Agnes og Hedvig
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26. April
Møte avtroppende og påtroppende styreledere - innføring i rutiner, tilgang til altinn, bank etc.
Agnes og Adriana
Styreleders arbeid april: 68 timer
Overtagelse av permer, filer etc. Sette seg inn i rutiner, økonomi, verv-struktur etc.
Samtaler og mailkommunikasjon om BKFHs historie med bl.a. Roger Gjerstad, Svein
Rønning, Arne Rygg, Sissel Lillebostad, Sissel Blystad. Registrering av medlemmer som har
flyttet ut av fylket. Planlegging av 1. Mai og medlemsmøte i mai. Oppfølging av div.
e-postkommunikasjon.
31. Mars
Styremøte 2/2029. Konstituerende styremøte. Adriana Alves, Agnes Nedregård, Hedvig
Thorkildsen, Sveinung Unneland, Kristin Austreid.
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Rapport for nominasjonsutvalgets arbeid 2019
Nominasjonsutvalget, som ble valgt på årsmøtet 2019 består av Trudi Jaeger, Andreas Dyrdal og Caroline
Kierulf. Vi har hatt to møter i 2019 og ett møte sammen med styreleder og nestleder i BKFH hvor Brynhild
Winter fungerte som vara for Andreas Dyrdal.Vi har også hatt mye kontakt via epost og telefon.
Til verv som velges på NBKs landsmøte nominerte vi:
Erik Friis Reitan til sentralstyret i NBK, Åse Løvgren og Anne Marthe Dyvi til til nominasjonsutvalget, Sissel
Lillebostad til vederlagsfondet,

Til NBKs stipendkomite nominerte vi: Suvi Niemenen, Kirsti Van Hoegee,
Til Den Nasjonale Jury nominerte vi: Trine Lise Nedreås, Vilde Salhus Røed, Åsne Eldøy
Nominasjoner til verv som skal besettes på årsmøtet i BKFH 2020 framgår av egen sak i innkallingen til
årsmøtet 2019.

Bergen, 6. januar 2019
Caroline Kierulf, Andreas Dyrdal og Trudi Jaeger
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Rapport fra CS55 2019

Styret i 2019 bestod av Rebecca Teigland NKVN, Caroline Kierulf BKFH, Nestleder Lars Ove Toft
fra BEK og Styreleder Nina Grieg. Etter årsmøte i mars 2019, ble Caroline Kierulf valgt til ny
styreleder og Hedvig Thorkildsen gikk inn som representant for BKFH mens Lars Ove Toft og
Rebecca Teigland fortsetter i sine verv. Annbjørg Fjellhaug er forretningsfører i CS55.
Styret har hatt ansvar for regnskap og behandling av søknader på ledige atelierer samt andre
saker angående CS55. Til sammen har styret hatt 6 styremøter. Det ble søkt om drift-støtte fra
Bergen Kommune og Hordaland Fylkeskommune for 2020.
I CS55 er det 28 atelierer som brukes av 35 kunstnere. I tillegg er det to atelierer for nyutdannede
som blir tildelt for inntil 2 år, et stort prosjektrom, et fellesverksted til utleie både for interne og
eksterne kunstnere og lokaler for Bergen senter for elektronisk kunst (BEK).
I 2019 ble CS55 tildelt 440 003kr i driftstøtte fra Bergen Kommune, en økning på 6503kr fra 2018
og mottok 52000kr fra Hordaland Fylkeskommune en økning på 1000kr fra 2018.
Tilskudd går til drift og subsidiering av leie for lokaler som brukes til atelier for profesjonelle
billedkunstnere og kunsthåndverkerne i Bergen.
Atelier for nyutdannede ble i 2019 tildelt Brynhild Winther og Iben Krogsgaard. Det har vært fem
atelierbytter i 2019.
Sommeren 2019 ble CS55 informert av huseier at selskapet Grane Invest som eier bygningen
C.Sundtsgt 55 ønsker å selge bygget. Pr dags dato er salget fortsatt ikke ferdigstilt. CS55 har en
bindene leiekontrakt for de neste syv årene.

Med vennlig hilsen

Hedvig Thorkildsen
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Årsrapport Kunstnerisk råd 2019.
Kunstnerisk råd avholdt ett møte 2.9.19 i samband med tildeling av Hordaland Fylke
Kunstnerstipend 2019. Det var 61 søkere til feltet visuell kunst, av totalt 159. Fylket økte
antall stipend til 14 samt størrelsen fra kr 30000 til kr 40000. Av de nominerte fikk seks
billedkunstnere tildelt stipend: Kay Arne Kirkebø, Vilde Salhus, Katrin Berge, Hilde A.
Danielsen, Cato Løland og Tom Kosmo.
Tim Ekberg, Trine Hovden og Sissel Lillebostad
(Morten Kvamme var ikke tilstede)
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Verv i BKFH
Styreleder i B-Open.
Jeg ble informert om vervet samtidig som jeg ble valgt på årsmøtet 2019. Etterpå avventet
jeg kontakt fra tidligere styreleder for orientering om vervet.
Den kontakten kom ikke. Styret består av en person fra de to kunstnerorganisasjonene
NKVN, BKFH samt fra HKS ved Petra. Petra, som kanskje skulle representere kontinuiteten,
var fraværende mye av 2019. Likevel har hun bidratt med det hun har kunnskaper om og
det har vært bra. Men vi tre har etter beste evne prøvd å finne ut hvilket arbeid det er
forbundet med vervet. Det foreligger ingen møtereferater eller annen dokumentasjon fra
tidligere styre på dette, så vidt jeg har forstått. Det ser ut som mye har gått på «husk» og
muntlig overføring på det meste.
Vi ble kastet ut i arbeidet da Linda tok kontakt i slutten av august, og informerte om at ny
Prosjektleder skulle ansettes.
Vi vurderte alle søknader som kom inn i samråd med Linda, og valgte å ta inn to til intervju.
Det resulterte at vi tilbød Bjørn- Henrik Lybeck jobben etter Linda, da han var best kvalifisert
for denne. Vi utarbeidet arbeidskontrakt basert på tidligere kontrakt og har allerede hatt
vårt første styremøte i 2020, hvor også han var tilstede.
Hovedarbeidet med selve B-Open ligger selvsagt hos prosjektleder, men vi i styret ønsker å
legge vekt på å lage rutiner og systemer som gjør det lettere å overta verv og raskt få
oversikt over hva vervet består i, for å kunne være en god støttespiller for prosjektleder i
gjennomføringen av B-Open.
Følgende Årshjul for styret i B-Open, har vi satt sammen som en mal foreløpig.
Styret har (minimum) tre møter i året. Årsmøte avholdes 3 uker etter BKFHs årsmøte hvert
år.
Styremøte 1 (februar):
-

gjennomgang revidert regnskap for forrige år
gjennomgang årsrapport
godkjenning av justert budsjett for inneværende år
konkrete planer for årets B-Open / driftsoppdatering

Styremøte 2 (mai / juni)
-

evaluering av årets arrangement / driftsoppdatering

Styremøte 3 (september / oktober)
-

gjennomgang av foreløpig regnskap
driftsoppdatering
godkjenning av budsjettforslag for kommende år
planer for kommende år
ev. forslag til vedtektsendringer etc. som må sendes til BKFH og NKVN

15.01.20 Styreleder Dora S Kittilsen
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Hordaland kunstsenter
Styrets årsberetning for 2019
Styrets sammensetning:
Frem til representantskapsmøtet 28. mai 2019 bestod styret av:
Æsa Bjørk (NKVN,) 17-19 - styreleder
Vara Ingrid Nord, 17-19
Kirsti van Hoegee (BKFH), 18-20 - nestleder
Vara: Klara Sofie Ludvigsen, 18-20
Sveinung R. Unneland (BKFH), 17-19
Vara: Rune Werner Molnes, 17-19
Anneli Belsvik Aras (NKVN), 18-20
Vara: Åse Kvalbein, 18-20
Petra Rahm (HKS), 17-19
Vara: Annbjørg Fjellhaug, 17-19
Toralv Mikkelsen (HFK), 15-19
Vara. Olav Kvinge, 15-19
Bente Ebbesvik (fritt grunnlag), 17-19
Fra representantskapsmøte 28. mai 2019 bestod styret av:
Stacy Brafield (BKFH), 19-20 - styreleder
Vara: Klara Sofie Ludvigsen, 18-20
Anneli Belsvik Aras (NKVN), 18-20 - nestleder
Vara: Åse Kvalbein, 18-20
Sveinung R. Unneland (BKFH), 19-21
Vara: Rune Werner Molnes, 18-20
Ingrid Nord (NKVN), 19-21
Vara: Frøydis Lindén, 19-21
Annbjørg Fjellhaug (HKS), 19-21
Vara: Petra Rahm, 19-21
Toralv Mikkelsen (HFK), 15-19
Vara. Olav Kvinge, 15-19
Bente Ebbesvik (fritt grunnlag), 19-21

Hordaland kunstsenters virksomhet
Hordaland kunstsenters kjernevirksomhet er utstillinger og fagarrangementer, gjestekunstnerordning, arbeid med kunst i oﬀentlig rom, bokhandel og publikasjoner. Det ble avholdt 10 utstillinger
av kortere eller lengre varighet, samt en rekke fagarrangementer. HKS deltok i og arrangerte seminarer og samtaler, fungerte som rådgiver og kom med kunstpolitiske innspill.
For utførlig informasjon om kunstsenterets virksomhet i 2019 henvises det til nettsidene,
www.kunstsenter.no, samt til Årsrapport for Hordaland kunstsenter.
Styrets arbeid
Det har vært avholdt 4 styremøter med i alt 36 saker.
Grunnet en skuﬀende tildeling av driftsmidler fra Hordaland fylkeskommune, begynte året med
vanskelige beslutninger angående nedbemanning og kutt i arbeidstimer. Styret og daglig leder ble
enige om størrelsen på nedskjæringene og måtte balansere budsjettet ut fra dette. Nedskjæringene ble møtt med hard kritikk fra de ansatte og ansattes representant i styret. Det ble lagt vekt
på at institusjonen med dette risikerer å miste viktig kompetanse og erfaring. Beslutningen ble
likevel respektert og fulgt opp. Pågående samtaler med Hordaland fylkeskommune ble fulgt opp,
for å sikre at konsekvensen av den avslåtte søknaden om økning i driftsmidler ble godt kjent.
I 2019 har styret ferdigstilt og lagt frem den nye strategi- og handlingsplanen for 2018-2022.
Å organisere Respresentantskapsmøtet i mai viste seg vanskelig og kaotisk. Møtet ble avholdt
uten politiske representanter, og med for få medlemmer tilstede. Styret arbeider for å forbedre dialogen med BKFH og NKVN. Et hovedpoeng for diskusjonen er å forbedre strukturen for Representantskapsmøtet.
Økonomi
Hoveddelen av budsjettet til Hordaland kunstsenter gikk i 2019 til drift, produksjon og formidling
av senterets faglige virksomhet. Vi mottok kr. 3.502.000 i faste driftsmidler fra Hordaland
fylkeskommune og kr. 113.833 kroner fra Bergen kommune i fast støtte, øremerket sommerutstillingen. I tillegg mottok HKS prosjektstøtte fra Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune og
Norsk Kulturråd. HKS sitt internasjonale gjestekunstnerprogram mottok kr. 239.000 i fast
driftsstøtte fra Hordaland fylkeskommune i 2019.
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Overskuddet til Hordaland kunstsenter 2019 var på kr. 187 500. Årets overskudd overføres til
budget 2020. Gjestekunstnerprogrammet hadde et underskudd på kr. 12.050,-, som dekkes av
egenkapitalen.
Styret og daglig leders arbeid resulterer i en økning av Hordaland kunstsenters driftsbudsjett 2020
fra kr. 3.502.000 til kr. 3.950.000 fra Vestland Fylkeskommune.
Styret vil fortsatt ha et særlig fokus på økonomi, og arbeide for økte bevilgninger.
Arbeidsmiljø samt andre forhold ved Hordaland kunstsenter
Grunnet den skuﬀende budsjettildelingen fra Hordaland fylkeskommune, ble nesten alle stillinger
redusert med 10 eller 20%. En stilling (resepsjonsmedarbeider) ble kuttet helt, og arbeidsoppgavene tilknyttet denne stillingen dekkes innenfor de andre stillingene. Nedskjæringene påvirket
arbeidsmiljøet negativt, spesielt i de første månedene av året, og som forventet var motivasjonen
hos de ansatte lavere.
Etter første halvår forbedret situasjonen seg, da vi fant muligheter for å øke antall arbeidstimer, og
fikk ekstra inntekt til administrasjon gjennom prosjektstøtte, samt at de ansatte ble vant til den
nye arbeidssituasjonen.
Hordaland kunstsenter hadde 6 fast ansatte i 2019, hvorav tre menn og tre kvinner. Til sammen
utgjør dette 3,8 årsverk. Hordaland kunstsenters styre har i 2019 bestått av fem kvinner og to
menn.
Arbeidsmiljøet ved Hordaland kunstsenter anses som godt. HMS-arbeidet følges opp av daglig
leder av Hordaland kunstsenter. Senteret har i 2019 hatt 11 dager i sykefravær, og en
langtidssykemelding. Det har ikke blitt rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen.
Styret kjenner ikke til noen forhold av viktighet for å bedømme Hordaland kunstsenters stilling og
resultat som ikke fremgår av regnskapet og balansen med noter. Det er heller ikke etter regnskapsårets utgang inntrådt forhold som etter styrets syn har betydning for bedømmelse av regnskapet.

Styret for Hordaland kunstsenter
Bergen 25. Mars 2020
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Notater til representantskapsmøte for HKS, avholdt 28.mai 2019
Som det kommer fram fra listen over tilstedeværende var BKFH underrepresentert
(to av sju, fem medlemmer + to varer), og ingen av representanter fra Hordaland
Fylkeskommune var tilstede. Underrepresentasjon fra BKFH kan skyldes dels
forvirring rundt spørsmålet om hvem som skulle sitte i møtet i 2019 – dem som er
ved å gå av etter to år eller dem som er blitt nyvalgt ved årsmøtet i mars 2019.
At ingen fra Hordaland Fylkeskommune var tilstede er svært uheldig i tillegg, og
årsaken til det var ikke klart.
Konkret til referatet:
Innkalling og dagsorden ble godkjent, men det ble litt forvirring rundt
handlingsplanens fremlegging. Det ble etterspurt handlingsplan som vedlegg i
sakspapirene som sendtes ut. En kortfattet versjon ble printet ut og lagt fram på
møtet til gjennomlesning, mens en mer fyldig handlingsplan ble det muntlig gjort
rede for og diskutert og godkjent.
En diskusjon kom ikke med i referatet, fordi det ikke var meldt inn som sak, og ikke
tatt opp som eventuelt, men ble oppfattet som en mer uformel diskusjon i forkant av
møtet, da det viste seg at mange ikke kom.
Det ble diskutert om representantskapet eventuelt skulle legges ned og at
organisasjonene var tilstrekkelig involvert ved representantene i styret. Jeg mener å
huske at dette var oppe før på et årsmøte til BKFH, men husker ikke om eller
hvordan det ble fulgt opp.
At diskusjonen kommer opp er et tydelig tegn på at rollen til representantskapet
burde diskuteres og tydeliggjøres – sammen med en gjennomgang av rutiner og
ansvar av de forskjellige partene – representantskapet, styret og ledelsen -, for å
unngå underrepresentasjon og forvirring i forhold til rutiner.
Problematikken er tatt opp med styret.
Forsøk på tydeliggjøring av rutiner og ansvarsfordeling, er veldig bra og nødvendig.
Bergen, 17/1 - 2020
Sabine Popp
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Årsrapport 2019
Fagutvalg for kunst i offentlig rom ved Hordaland kunstsenter
Fagutvalget for kunst i offentlig rom ved Hordaland kunstsenter bestod i 2019 av Petra
Rahm (HKS), Hilde A. Danielsen (NKVN) og Turid Uldal (BKFH). Vararepresentanter var
Tone Saastad (NVKN) og Noomi Gjerde (BKFH).
Fagutvalget avholdt 5 møter, og behandlet 7 saker. Det ble gjort innstilling til
kunstkonsulent til følgende prosjekter:
Bergen kommune: Holen skole
Budsjett kr. 3000 000, 21 søknader,
Kunstkonsulenter: Grethe Unstad og Linda Soh Trengereid
Bergen kommune: Åsane sykehjem
Budsjett kr. 3000 000, 7 søknader
Kunstkonsulent: Bjørn Inge Follevåg
Bergen kommune: Prosjektet Kvinner på sokkel/Kim Friele
Budsjett (forprosjekt) kr. 500 000, 4 søknader
Kunstkonsulent: Maya Økland
Region Nordhordland helsehus AS: Region Nordhordland helsehus
Budsjett kr. 3000 000, 3 søknader
Kunstkonsulent: Lasse Berntzen
Bergen kommune: Landåssvingen 15
Budsjett kr. 3000 000, 5 søknader
Kunstkonsulent: Espen Johansen
Bergen kommune: Garnes ungdomsskule
Budsjett kr. 3000 000, 5 søknader
Kunstkonsulent: Ruth Elisiv Ekeland
Bergen kommune: Kristianborg barnehage
Budsjett kr. 300 000, 13 søknader
Kunstkonsulent: Nina Bang Larsen
Fagutvalget har vært opptatt av rekruttering av nye konsulenter, og ser med glede at
Bergen kommune følger opp dette gjennom å gi mulighet for en opplæringsstilling ved
Holen skole, og gjennom å tilby tett oppfølging for en ny konsulent ved Kristianborg
barnehage.
Det har vært variert mengde mottatte søknader på de forskjellige prosjektene, og på
noen prosjekter kunne vi gjerne sett flere søknader. Samtidig ser vi stor interesse for de
prosjektene som har vært rettet mot nye konsulenter. Vi har også mottatt flere søknader
fra andre skandinaviske land.
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Årsrapport 2019, Rådet for kunst i offentlige rom i Bergen
Rådet har i 2019 hatt følgende styremedlemmer:
•

Bodil Friele, politisk oppnevnt (H) - leder

•

Stig Morten Frøiland, politisk oppnevnt (A) - nestleder

•

Line Daatland – KODE kunstmuseer og komponisthjem

•

Randi Grov Berger- oppnevnt av Norske Billedkunstneres forening Hordaland

•

Anneli Belsvik Aras – oppnevnt av Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge

•

Lars Tørressen - oppnevnt av Bergen Arkitektforening

I tillegg møtte disse som observatører:
Svein Petter Kveim - Bymiljøetaten
Sophie Dedekam Kryvi - Etat for utbygging
Elisabeth Vaule – rådgiver ved Fagavdeling for kunst og kulturutvikling fungerte som sekretær for
Rådet frem til august 2019 da hun gikk av med pensjon.
Trine Lise Nedreås – rådgiver ved Fagavdeling for kunst og kulturutvikling overtok som sekretær i
Rådet fra august 2019.
Trine Lise Nedreaas har siden Elisabeths avgang, hatt ansvaret for alle kunstprosjekter relatert til
kommunens byggeprosjekter der 1% av bygge-kostnadene er avsatt til kunst, samt kommunens
kunstregister og samarbeid med Bymiljøetaten om vedlikehold av utendørs kunst.
Rådet har i 2019 hatt 4 møter med 28 saker til behandling. Møtene er blitt holdt i Strømgaten 19,
Høgsetevegen 13, Rosenkrantzgaten 3 og på Norsk Trikotasjemuseum.

Kunst til kommunale bygg og anlegg
Påbegynte prosjekter i 2019
•

•

•

Nordnes skole skal oppgraderes og bygges om. Uteområder skal oppgraderes og det skal
oppføres et tilbygg som skal huse barnehage. Ferdigstillelse mai/juni 2020. Kunstbudsjettet
er 3.mill. Ingun Myrstad var kunstkonsulent frem til 15.sep. 2019, da hun gikk av pga. tilbud
om fast jobb i Trondheim. Lasse Berntzen tok over som kunstkonsulent fra 1.sep. 2019.
Utvalget har hatt 5 møter i 2019. Kunstplan del 1 er godkjent av Rådet. Det ble satt i gang 1
konkurranse for trappeløpet i skolen, og 2 direkte oppdrag, ett som tar for seg
inngangsportalen til skolen og barnehagen og et annet som jobber mot
elevmedvirkningsprosjekt på vegger og gulvflater rundt på skolen.
Holen skole skal ha nytt skolebygg ferdig til høsten 2021. Ramme til kunstprosjekter er 3 mill.
Holen skole har 2 kunstkonsulenter; Grethe Unstad og Linda Soh Trengereid. Sistnevnte er
under opplæring og derfor på lavere timesats. Kunstplan del 1 er godkjent av Rådet. Utvalget
har hatt 7 møter i 2019.
Åsane sykehjem. 100 sengers sykehjem bak eksisterende Midtbygda sjukeheim, ved Åsane
senter. Det nye sykehjemmet skal være tilpasset beboere med demens. Kunstbudsjettet er
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på 3.mill. Ferdigstillelse vår/sommer 2022. Kunstkonsulent er Bjørn Inge Follevåg.
Kunstutvalget har hatt 2 møter i 2019.
Pågående prosjekter i 2019
•

•

•

•

•

Bergen Rådhus. Arne Rygg er kunstkonsulent for nytt rehabilitert Rådhus. Kunstutvalget har
hatt 8 møter i 2019. Kunstplan del 1 er godkjent av Rådet. Utvalget har fokusert særlig på
Rådhusplassen som egnet sted for kunstoppdrag. I tillegg har kunstutvalget valgt ut
trappetårnet mot Kaigaten som eget prosjekt. Totalt kunstbudsjett er kr. 3,5 mill. Det ble
gjennomført internasjonal prekvalifisering for begge områdene med påfølgende
konkurranse. 2 kunstnere var invitert til konkurransen til trappetårnet og 5 til Rådhusplassen.
Konkurranseutkast ble levert i desember 2019. Ferdigstilling for rådhusprosjektet er nå
beregnet til sommer 2021. Line Daatland sitter som representant for Rådet i kunstutvalget.
Ved Midtun skole bygges det nytt tilbygg. Kunstbudsjetter er 1 720 000 kr. Espen Johansen er
kunstkonsulent. Kunstplan del 1 er godkjent av Rådet. Utvalget har hatt 6 møter i 2019. Det
ble gjennomført prekvalifisering for prosjektet, med påfølgende konkurranse for atriet i
skolen mellom 2 kunstnere. Erin Sexton vant denne konkurransen. Lasse Årikstad ble invitert
til direkte oppdrag til kunst utendørs og kunst spredd rundt inne på skolen. Ferdigstilles i
løpet av 2020.
Nytt skolebygg og rehabilitering av eksisterende bygg ved Eidsvåg skole skal stå ferdig våren
2022. Det er bevilget 3 mill. til prosjektet og Kirsten Mørck er kunstkonsulent. Kunstplan er
godkjent av Rådet. Utvalget har hatt 3 møter i 2019. Etter åpen prekvalifisering er 2
kunstnere så langt valgt til direkteoppdrag.
Sandsli bo- og aktivitetssenter er et nybygg med kunstbudsjett på 2 625 000 som skal stå
ferdig høsten 2020. Kunstnerisk konsulent er Lillian Dahle. Utvalget har hatt 6 møter i 2019.
Del 1 av kunstplanen er godkjent av Rådet. 4 kunstnere er valgt til direkteoppdrag og alle
skisser er godkjente av kunstutvalget.
Siljuslåtten sykehjem er åpnet og det meste av kunsten er på plass. Det gjenstår
skulpturfontener til atriet, laget av Gunnar Thorsen og utendørs sjiraffskulptur laget av Stav
og Skjelbreia. Disse er forventet på plass våren 2020.

Andre pågående prosjekter i 2019
•

•

Kunstutvalget for Bybanen videreføres av Hordaland fylkeskommune med Bybanens
byggetrinn 4 til Fyllingsdalen. Hilde Skjeggestad er kunstnerisk konsulent. Trine Lise Nedreaas
sitter for Bergen kommune i kunstutvalget. Utvalget jobber nå med terminalen på Haukeland
der kunstner Inger Johanne Rasmussen har takket ja til å gjøre it kunstprosjekt i gulvet. Jan
Freuchen er valgt til kunstner ved terminalen Kristianborg. Forprosjekt og skisser er godkjent.
Videre jobbes det med Fyllingsdalen/området omkring Oasen. Kunstnerduoen Aksnes og
Moen er invitert for å jobbe spesifikt opp mot nærområdet. Utvalget tenker seg et
permanent verk i forlengelsen av dette.
Nye Åsane videregående skole og kulturhus er et samarbeid mellom HFK og Bergen
kommune. Det er satt av 5.5 mill. til utsmykking og bygget skal være innflyttingsklart
sommeren 2020. Grethe Unstad er kunstkonsulent. Trine Lise Nedreaas sitter for Bergen
kommune i kunstutvalget.

Avsluttede prosjekter 2019
•

Storetveit og Vadmyra barnehager ble ferdigstilt med «Levende frøbank» og hyttene
«Shengo» og «Lille Kurvhus» i juni 2019. Gitte Sætre har vært kunstkonsulent her.

Kunst i landskap
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•

Etter initiativ fra Rieber og GC Rieber Fondene er det foreslått at skulpturer i norsk granitt av
internasjonale kunstnere fra Os symposium skulptur- i 2019 gis i gave til de frivillige
dugnadsgjengene som opparbeider friluftsområder for allmuen på Fløyen, Smøråsfjellet,
Birkelandseidet, Marmorøyene, Kalandseidet og Alvøen. Prosjektet er fullfinansiert av
Rieber. Marmorguttene har ville sette sin skulptur opp på valgt sted og inviterte Rådet på
befaring for å anbefale/godkjenne plassering. Bodil og Stig Morten dro på befaring til
Marmorøyene, den eneste plassering som er på offentlig grunn.

Bergen Internasjonale lyskunstfestival / Bergen Lights
•

I løpet av året skiftet festivalen navn til Bergen Lights og festivalens størrelse ble nedskalert
grunnet tidspress og manglende økonomi til å gjennomføre festivalen i den størrelsen den
først var tenkt. Trine Lise deltok på noen møter som representant for Rådet. Festivalen er
planlagt å sammenfalle med 950 års jubileet, og hovedsakelig foregå mellom 17 - 19 januar
2020.

Kvinner på sokkel
•

•

•
•
•
•

Bystyrerepresentantene Oddny Irene Miljeteig (SV) og Hilde Maria Boberg Andresen (SV)
oversendte Bystyrets kontor 21.09.18 et privat forslag som går ut på at Bergen kommune
hvert år i ti år fra og med 2020 skal reise en statue/skulptur/byste av en navngitt kvinne i
byrom i Bergen.
Bergen bystyre behandlet saken i møtet 10.04.2019 sak 83/19 og fattet følgende vedtak:
1. I 2020 er det 85-årsdagen til Karen Christine Friele, og bystyret meiner det ville høva seg
godt om denne pioneren frå Bergen vert den fyrste til å bli heidra i tråd med denne saka.
2. Finansiering av satsinga vert lagd inn i Økonomiplan og årlege budsjett.
3. Bergen bystyre vedtek at det kvart andre år i ti år frå og med 2020 skal reisast
statue/skulptur/byste, eller anna kulturuttrykk, av ei namngjeven kvinne.
Statuer/skulpturar/byster eller anna kulturuttrykk skal ha ei synleg plassering i byromma.
I rådsmøte den 04.06.2019 ble det vedtatt at Rådet setter av 500 000 til prosjektet i påvente
av Bystyrets budsjettvedtak i desember 2019. Dette er et engangsbidrag.
I bystyrets budsjettvedtak i desember 2019 foreslår byrådet å styrke ordningen kunstnerisk
utsmykning med kr. 2,0 mill. årlig over en tiårs-periode til formålet.
Kunstkonsulent for Kim Friele prosjektet ble ansatt 12.11.2019 og kunstutvalg ble konstituert
og godkjent av Rådet for kunst i offentlige rom på møte 19.11.2019.
Kunstutvalget består av: Maya Økland som kunstkonsulent, Hannah Gillow-Kloster fra Skeivt
Arkiv, Kiyoshi Yamamoto fra Norske Billedhoggere, Svein Petter Kveim fra Bymiljøetaten og
Trine Lise Nedreaas, rådgiver på Fagavdeling for kunst og kulturutvikling. utvalget har knyttet
til seg Hilde Herming som har skrevet boken «Fast plass», en oversikt over minnesmerker av
kvinner i Norge. Utvalget har hatt 2 møter. Kunstutvalget har utarbeidet kunstplan og
annonsert utlysning i fagblader til prekvalifisering på rekordtid. Plassering av Kim Friele
monument er under utredning.

Skulpturløypen
•
•

I rådsmøte den 05.03.2019 ble det vedtatt å gi tilleggsbevilgning for å fullfinansiere
skulpturen Re-sources.
Bygging av Bybanen. Det er for tiden stor aktivitet i området ved Store Lungegårdsvanns
østside, noe som medfører at ytterligere planer for Skulpturløypen blir lagt i bero. Grunnet
arbeid med bybanen er installasjonen/skulpturen Regnhytten av Martin Borchert fjernet og
på lager i påvente av ny plassering.
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•

•

I desember 2019 fikk Rådet og konsulent for skulpturløypen Bjørn Inge Follevåg invitasjon til
jurydeltakelse i vurderingen av de innkomne mulighetsstudiene for bystrand og ny
Lungegårdspark våren 2020. Follevåg deltar i juryen for å ivareta skulpturløypen i dette
arbeidet.
Tagging på skulpturer i skulpturløypen. I august ble to av skulpturene knyttet til
Skulpturløypen rundt Store lungegårdsvann tagget ned. Skulpturene står mellom Florida og
Brannstasjonen. Verkene som ble rammet er: "Orientation – A Monument to the
Honeybee" av kunstnerne Marianne Morild og Luke Lowing, og «Landskap» av kunstneren
Sigurdur Gudmundsson. Installasjon i vannet laget av BAS (Bergen Arkitekthøyskole) sin like
ved ble også tagget på. Taggingen ble raskt fjernet av bymiljøetaten og forholdet ble anmeldt
til politiet av BKKN.

Rådets egne midler
•

Etter at ny ordning med at 1 % av bygge-kostnader i Bergen kommune skal gå til utsmykking,
er det en pågående diskusjon i Rådet rundt fremtidig fokus og bruk av Rådets egne midler.
Kunst til nye skoler, barnehager og sykehjem blir ivaretatt av ordningen, og dermed fristilles
Rådets midler til bruk andre steder. I møte 19.11.2019 ble det diskutert at midlene bør
spisses mot prosjekter utenfor bykjernen, i områder der det mangler og trengs kunst og
kunstprosjekter.

Vedlikehold og konservering av utendørs kommunal kunst
•

•
•

•

Fast renhold og fjerning av tagging som har oppstått i løpet av året blir utført av Parkdrift.
Voksing er det hverken tid eller arbeidskapasitet til. Parkdrift konsentrerer ressursene om å
vaske skulpturene i indre sentrum jevnlig.
Etter lang tid ble endelig Finn Eirik Modahls verk «Sol» på Råstølen fullstendig reparert og
vasket i desember 2019.
Bronseskulpturene Bjørnstjerne Bjørnson og Nordahl Grieg i Teaterparken ble vasket og
renset, og polert med ny voks. Arbeidet ble gjennomført av Bevaringstjenestene.
Bjørnstjerne Bjørnson har flere strukturelle skader som bør følges opp av metallkonservator
som har erfaring med utendørsskulptur.
Arnold Haukeland skulpturen «Rød vind», foran Stenersen samlingen ble rengjort, og påført
1. strøk UV-Lakk.

Kunstregistrering – konservering
•

•
•

Arbeidet med opprettelse av en vedlikeholds-modul fra Primus (kommunens kunstdatabase)
gjennom kommunens eget FDV-system og BK-bilde har stoppet opp siste årene. Her er
uforutsette datatekniske utfordringer som må løses. Videre blokkerte oppdatering av ny
Windows 10 tilgangen til Primus et halvt år. Denne hendelsen sammen med knappe
arbeidsressurser til formålet, har ført til et etterslep i kunstregisteret. Ved siste oppdatering
fra Primusnett ble 650 kunstverk ved en feil omgjort til et systemnummer. Dette problemet
er ikke løst.
Flere kunstverk i kommunen har fått nye rammer og glass.
Med 1% ordningen investerer kommunen flere millioner i kunst hvert år og Kommunens
kunstsamling vokser. I bystyrets budsjettvedtak for 2020 ble det i møte 18.12.2019 satt av
midler til ny stilling for kunstregistrering og vedlikehold. Denne kommer på plass tidlig i 2020.

Pressedekning
•

19.02 ble det skrevet kunstkritikk i BT av den nye skulpturen Re-sources ved store
Lungegårdsvann.
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•

08.05. var det helside i BA om Holberg statuen på Vågsallmenningen og forholdene rundt
vedlikehold.

Diverse
•
•
•

Det er utbetalt honorar til styremedlemmene i 2019 på til sammen kr. 99.690
Elisabeth Vaule gikk av med pensjon i august 2019.
Trine Lise Nedreaas gikk fra 50 – 100% stilling i august 2019. Trine Lise jobber med kunst i
offentlige rom.

Bergen 23. januar 2020
Rådet for kunst i offentlige rom i Bergen kommune.

28

REFERAT FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE I KODE
Sted: KODE 1, 4.etg. Festsalen
Tid: 18.12.2019, 17.00 – 19.00
Til stede:

Grete Grung – Troldhaugens venner, Espen Berntsen – Hordaland Fylkeskommune,
Frode Thorsen – UiB, Bjørn Laastad – Lysøens venner, Lars Jørgen Dahl –
Fortidsminneforeningen, Kjell Erik Husom – CREO Hordaland Sogn & Fjordane, Astrid
Sleire – Norske Kunsthåndverkere Vest Norge, Lisbeth Lunde Axelsen - Os kommune,
Rolf L. Johansen, Stiftelsen VK, Nina Hestness – Stiftelsen Sølvskatten, Ole Reinert
Berg-Olsen – Bergen Næringsråd, Kjetil Smørås – Visit Bergen, Asle Bakke Brodin –
Foreningen EKKO, Elizabeth Bovoli – Design Region Bergen

Meldt forfall:

Sylvelin Gunnarson - Stiftelsen Stenersen, Stein Olaf Onarheim – Bergen Assembly,
Stein Bjørlykke – Stiftelsen Siljustøl, Adriana Alves – Bildende Kunstneres Forening
Hordaland

Fra KODEs administrasjon: direktør Petter Snare og Kate Håvardstun

Dagsorden for møtet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Konstituering av representantskapet med valg av leder for rep.skapet i perioden
des. 2019 - des. 2023
Godkjenning av referat fra forrige møte
Status for museets virksomhet så langt i 2019 v/Petter
Orientering om budsjett 2020 v/Petter
Utstillingsprogram og andre aktiviteter 2020 v/Petter
Status for ny passasjerbåt og kaianlegg Lysøen v/Petter
Orientering fra styrets arbeid v/Åsta
Valg av medlem til KODEs styre for perioden des. 2019 – des. 2023.
Eventuelt

Referat
Bjørn Laastad ønsket velkommen. Møtet startet med presentasjonsrunde av alle representantene.
1. Konstituering av representantskapet med valg av leder for rep.skapet i perioden
des. 2019 - des. 2023
Espen Berntsen presenterte valgkomiteens innstilling til leder. Frode Thorsen, UiB, ble foreslått som
ny leder og forslaget ble enstemmig vedtatt.
En kort oppsummering av ordførers rolle i representantskapet ble gjennomgått.
Bjørn Laastad som avtroppende ordstyrer leder møtet.
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2. Godkjenning av referat fra forrige møte
Referatet fra møte 26.11.2018 ble godkjent uten merknader.
3. Status for museets virksomhet så langt i 2019 v/Petter
Petter Snare orienterte om årets utstillinger samt større arrangement. Årets besøkstall er svært gode
med 285.000 besøkende hittil i år. Munch-utstillingen har hatt 48.000 besøkende pr. november og
har vært en av KODEs mest suksessfulle utstillinger. NRKs kunstanmelder kåret «Krefter» til årets
kunstopplevelse og KODE til årets museum. Troldhaugen/Lysøen har stor suksess med
konsertprogram for komponisthjemmene. Det er gjennomført ca. 500 konserter i år. Dette gjør
komponisthjemmene til Norges største kammermusikkarrangør i Norge.
Petter har i media hatt fokus på KODEs finansielle situasjon og fått god pressedekning. Dette merkes
med politisk støtte.
Videre orienterte Petter om utfordringer for museet med funn av asbest i kontorfløyen i KODE 4 som
gjorde at hele organisasjonen måtte flytte i løpet av en uke. Midlertidige lokaler er i Rosenkrantzgt. 3,
og nye lokaler fra mars 2020 i Aasegården med varighet på 3-5 år. Sølvskatten er midlertidig stengt
på grunn av problemer med taket i salen. men vil gjenåpnes i 2020. Det er bestilt teknisk
gjennomgang av Lysøen, etter at det er konstatert insektsproblemer i villaen.
Leie av magasin er på plass med finansiering fra Bergen Kommune og over statsbudsjettet. Alle
gjenstander fra KODE1 er ferdig renset etter støvutbrudd.

4. Orientering om budsjett 2020 v/Petter
KODE har fått støtte fra staten på 30 mill, fra kommunen 60 millioner og fra fylket 4 mill. KODE er
betydelig underfinansiert, og administrasjon og styre må sammen lage et budsjett som går i
balanse.

5. Utstillingsprogram og andre aktiviteter 2020 v/Petter
Petter Snare orienterte om utstillingsprogram for 2020. (vedlagt)

6. Status for ny passasjerbåt og kaianlegg Lysøen v/Petter
Kontrakt er inngått med Måløy verft. El-båt vil være ferdig til mai 2020. (Tegninger/bilder vedlagt)
Det er inngått avtale med Marinegruppen Tysnes som skal levere alle bryggene; Buane Kai og på
Lysøen.

7.Orientering fra styrets arbeid v/Åsta Otteren Ellingsen
Åsta informerte om utfordringer KODE har hatt siste året. Hun gav skryt til Petter for synliggjøring av
KODEs finansielle utfordringer og oppmerksomhet rundt skjevfordeling av midler i media. Åsta
opplever det som svært givende å være en del av KODEs styre. Videre bemerket hun at nye
medlemmer er et fremtidsrettet valg som vil gi inspirasjon utenfra, hvor representantene vil være
gode rådgivere og til hjelp både for styre, administrasjonen og ledelsen i KODE.

8. Valg av medlem til KODEs styre for perioden des. 2019 – des. 2023.
Valgkomiteens innstilling til styrerepresentant: Kjetil Smørås – Visit Bergen, ble enstemmig vedtatt.
Valgkomiteens innstilling til vara til styre: Kjell Erik Husom – Creo, ble enstemmig vedtatt.
Representantene presenterte seg selv og deres bakgrunn og erfaring innen både nærings- og
kulturliv.
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9. Eventuelt
Bjørn Laastad informerte om samarbeidsavtale mellom Lysøens venneforening og KODE som
oppleves som vanskelig og ikke godt fungerende fra venneforeningen sin side. Dette har medført at
samarbeidsavtale vil bli behandlet internt i venneforenings styre, og vil muligens bli foreslått nedlagt.
Representanter fra øvrige venneforeninger har hatt god dialog og erfaring med deres bidrag gjennom
engasjement og kunnskap og har opplevd samarbeidet som positivt.

Det ble etterspurt hvilke-/hvor mange kunstverk KODE har kjøpt inn i løpet av 2019.
Oversikt er vedlagt.

Referent: Kate Håvardstun
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Innkjøpt 2019

03.01.2020

Identifikasjonsnr
BKM .0 0 8 4 1 /1 9
Betegnelse
Akvarell
Tittel
Uten tittel (NOR: anvendt)
Datering
- Produksjon
2016 - 2016 (Signatur)
- Innkjøp
2019 - 2019
Kunstner
Hellenes, Mette
Ervervelse
Kjøpt inn fra utstillingen "You are something else" på museet, 2019
Identifikasjonsnr
BKM .0 0 8 4 2 /1 9
Betegnelse
Akvarell
Tittel
Uten tittel (NOR: anvendt)
Datering
- Produksjon
2016 - 2016 (Signaturen)
- Innkjøp
2019 - 2019
Kunstner
Hellenes, Mette
Ervervelse
Kjøpt inn fra utstillingen "You are something else" på museet, 2019
Identifikasjonsnr
BKM .0 0 8 4 3 /1 9
Betegnelse
Akvarell
Tittel
Uten tittel (NOR: anvendt)
Datering
- Innkjøp
2019 - 2019
Kunstner
Hellenes, Mette
Ervervelse
Kjøpt inn fra utstillingen "You are something else" på museet, 2019
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Innkjøpt 2019

03.01.2020
Identifikasjonsnr
BKM .0 0 8 4 4 /1 9
Betegnelse
Akvarell
Tittel
Uten tittel (NOR: anvendt)
Datering
- Innkjøp
2019 - 2019
Kunstner
Hellenes, Mette
Ervervelse
Kjøpt inn fra utstillingen "You are something else" på museet, 2019
Identifikasjonsnr
BKM .0 0 8 4 5 /1 9
Betegnelse
Akvarell
Tittel
Uten tittel (NOR: anvendt)
Datering
- Innkjøp
2019 - 2019
Kunstner
Hellenes, Mette
Ervervelse
Kjøpt inn fra utstillingen "You are something else" på museet, 2019
Identifikasjonsnr
BKM .0 0 8 4 6 /1 9
Betegnelse
Akvarell
Tittel
Uten tittel (NOR: anvendt)
Datering
- Innkjøp
2019 - 2019
Kunstner
Hellenes, Mette
Ervervelse
Kjøpt inn fra utstillingen "You are something else" på museet, 2019
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Innkjøpt 2019

03.01.2020
Identifikasjonsnr
BKM .0 0 8 4 7 /1 9
Betegnelse
Akvarell
Tittel
Uten tittel (NOR: anvendt)
Datering
- Innkjøp
2019 - 2019
Kunstner
Hellenes, Mette
Ervervelse
Kjøpt inn fra utstillingen "You are something else" på museet, 2019
Identifikasjonsnr
BKM .0 0 8 4 8 /1 9
Betegnelse
Akvarell
Tittel
Uten tittel (NOR: anvendt)
Datering
- Innkjøp
2019 - 2019
Kunstner
Hellenes, Mette
Ervervelse
Kjøpt inn fra utstillingen "You are something else" på museet, 2019
Identifikasjonsnr
BKM .0 0 8 4 9 /1 9
Betegnelse
Akvarell
Tittel
Uten tittel (NOR: anvendt)
Datering
- Innkjøp
2019 - 2019
Kunstner
Hellenes, Mette
Ervervelse
Kjøpt inn fra utstillingen "You are something else" på museet, 2019
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Innkjøpt 2019

03.01.2020
Identifikasjonsnr
BKM .0 0 8 5 0 /1 9
Betegnelse
Akvarell
Tittel
Uten tittel (NOR: anvendt)
Datering
- Innkjøp
2019 - 2019
Kunstner
Hellenes, Mette
Ervervelse
Kjøpt inn fra utstillingen "You are something else" på museet, 2019
Identifikasjonsnr
BKM .0 0 8 5 1 /1 9
Betegnelse
Akvarell
Tittel
Uten tittel (NOR: anvendt)
Datering
- Innkjøp
2019 - 2019
Kunstner
Hellenes, Mette
Ervervelse
Kjøpt inn fra utstillingen "You are something else" på museet, 2019
Identifikasjonsnr
BKM .0 0 8 5 2 /1 9
Betegnelse
Akvarell
Tittel
Uten tittel (NOR: anvendt)
Datering
- Innkjøp
2019 - 2019
Kunstner
Hellenes, Mette
Ervervelse
Kjøpt inn fra utstillingen "You are something else" på museet, 2019
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Innkjøpt 2019

03.01.2020
Identifikasjonsnr
BKM .0 0 8 5 3 /1 9
Betegnelse
Akvarell
Tittel
Uten tittel (NOR: anvendt)
Datering
- Innkjøp
2019 - 2019
Kunstner
Hellenes, Mette
Ervervelse
Kjøpt inn fra utstillingen "You are something else" på museet, 2019
Identifikasjonsnr
BKM .0 0 8 5 4 /1 9
Betegnelse
Akvarell
Tittel
Uten tittel (NOR: anvendt)
Datering
- Innkjøp
2019 - 2019
Kunstner
Hellenes, Mette
Ervervelse
Kjøpt inn fra utstillingen "You are something else" på museet, 2019
Identifikasjonsnr
BKM .0 0 8 5 5 /1 9
Betegnelse
Akvarell
Tittel
Uten tittel (NOR: anvendt)
Datering
- Produksjon
2016 - 2016 (Signatur)
- Innkjøp
2019 - 2019
Kunstner
Hellenes, Mette
Ervervelse
Kjøpt inn fra utstillingen "You are something else" på museet, 2019
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Innkjøpt 2019

03.01.2020
Identifikasjonsnr
BKM .0 0 8 5 6 /1 9
Betegnelse
Akvarell
Tittel
Uten tittel (NOR: anvendt)
Datering
- Innkjøp
2019 - 2019
Kunstner
Hellenes, Mette
Ervervelse
Kjøpt inn fra utstillingen "You are something else" på museet, 2019
Identifikasjonsnr
BKM .0 0 8 5 7 /1 9
Betegnelse
Akvarell
Datering
- Produksjon
2014 - 2018
- Innkjøp
2019 - 2019 (Faktura)
Kunstner
Baird, Vanessa
Ervervelse
Kjøpt inn fra utstillingen "You are something else" på museet, 2019
Identifikasjonsnr
BKM .0 0 8 5 8 /1 9
Betegnelse
Akvarell
Datering
- Produksjon
2014 - 2018
- Innkjøp
2019 - 2019 (Faktura)
Kunstner
Baird, Vanessa
Ervervelse
Kjøpt inn fra utstillingen "You are something else" på museet, 2019
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Innkjøpt 2019

03.01.2020
Identifikasjonsnr
BKM .0 0 8 5 9 /1 9
Betegnelse
Akvarell
Datering
- Produksjon
2014 - 2018
- Innkjøp
2019 - 2019 (Faktura)
Kunstner
Baird, Vanessa
Ervervelse
Kjøpt inn fra utstillingen "You are something else" på museet, 2019
Identifikasjonsnr
BKM .0 0 8 6 0 /1 9
Betegnelse
Akvarell
Datering
- Produksjon
2014 - 2018
- Innkjøp
2019 - 2019 (Faktura)
Kunstner
Baird, Vanessa
Ervervelse
Kjøpt inn fra utstillingen "You are something else" på museet, 2019
Identifikasjonsnr
BKM .0 0 8 6 1 /1 9
Betegnelse
Akvarell
Datering
- Produksjon
2014 - 2018
- Innkjøp
2019 - 2019 (Faktura)
Kunstner
Baird, Vanessa
Ervervelse
Kjøpt inn fra utstillingen "You are something else" på museet, 2019
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Innkjøpt 2019

03.01.2020
Identifikasjonsnr
BKM .0 0 8 6 2 /1 9
Betegnelse
Maleri
Tittel
Mandala (NOR: anvendt)
Datering
- Innkjøp
2019 - 2019 (Innkjøpsprotokoll)
- Produksjon
1983 - 1983
Kunstner
Ness, Ole Jørgen
Ervervelse
Kjøpt fra kunstneren våren 2019.
Identifikasjonsnr
BKM .0 0 8 6 3 /1 9
Betegnelse
Maleri
Tittel
Mana (NOR: anvendt)
Nattkappen (NOR: alternativ)
Datering
- Innkjøp
2019 - 2019
- Produksjon
1990 - 1990
Kunstner
Ness, Ole Jørgen
Ervervelse
Kjøpt fra kunstneren, våren 2019
Identifikasjonsnr
BKM .0 0 8 6 4 /1 9
Betegnelse
Maleri
Tittel
Flukten (NOR: anvendt)
Datering
- Innkjøp
2019 - 2019
- Produksjon
1991 - 1991
Kunstner
Ness, Ole Jørgen
Ervervelse
Kjøpt fra kunstneren, våren 2019
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Innkjøpt 2019

03.01.2020
Identifikasjonsnr
BKM .0 0 8 6 5 /1 9
Betegnelse
Installasjon
Tittel
Cycle (NOR: anvendt)
Datering
- Innkjøp
2019 - 2019
- Produksjon
2010 - 2010
Kunstner
Ness, Ole Jørgen
Ervervelse
Kjøpt fra kunstneren, våren 2019
Identifikasjonsnr
BKM .0 0 8 6 6 /1 9
Betegnelse
Installasjon
Tittel
Cycle (NOR: anvendt)
Datering
- Innkjøp
2019 - 2019
- Produksjon
2010 - 2010
Kunstner
Ness, Ole Jørgen
Ervervelse
Kjøpt fra kunstneren, våren 2019
Identifikasjonsnr
BKM .0 0 8 6 7 /1 9
Tittel
Embracing Perplexity (NOR: anvendt)
Datering
- Produksjon
1999 - 2011
- Innkjøp
2019 - 2019 (Innkjøpsmøte)
Kunstner
Ness, Ole Jørgen
Ervervelse
Kjøpt fra kunstneren, våren 2019
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Innkjøpt 2019

03.01.2020
Identifikasjonsnr
BKM .0 0 8 6 8 /1 9
Betegnelse
Maleri
Tittel
Anima Narcis (NOR: anvendt)
Datering
- Produksjon
1986 - 1986
- Innkjøp
2019 - 2019
Kunstner
Ness, Ole Jørgen
Ervervelse
Kjøpt fra kunstneren, våren 2019
Identifikasjonsnr
BKM .0 0 8 6 9 /1 9
Betegnelse
Maleri
Tittel
Template of qualia (NOR: anvendt)
Datering
- Produksjon
2013 - 2013
- Innkjøp
2019 - 2019 (Innkjøpsmøte)
Kunstner
Ness, Ole Jørgen
Ervervelse
Kjøpt fra kunstneren, våren 2019
Identifikasjonsnr
BKM .0 0 8 7 0 /1 9
Betegnelse
Maleri
Tittel
Cumulus Neurosa (NOR: anvendt)
Datering
- Produksjon
2017 - 2017
- Innkjøp
2019 - 2019 (Innkjøpsmøte)
Kunstner
Ness, Ole Jørgen
Ervervelse
Kjøpt fra kunstneren, våren 2019
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Innkjøpt 2019

03.01.2020
Identifikasjonsnr
BKM .0 0 8 7 1 /1 9
Betegnelse
Maleri
Tittel
Dorsoventralia 5 (NOR: anvendt)
Datering
- Produksjon
2016 - 2016
- Innkjøp
2019 - 2019 (Innkjøpsprotokoll)
Kunstner
Ness, Ole Jørgen
Ervervelse
Kjøpt fra kunstneren, våren 2019
Identifikasjonsnr
BKM .0 0 8 7 2 /1 9
Betegnelse
Maleri
Tittel
Dorsoventralia 10 (NOR: anvendt)
Datering
- Produksjon
2016 - 2016
- Innkjøp
2019 - 2019 (Innkjøpsprotokoll
)
Kunstner
Ness, Ole Jørgen
Ervervelse
Kjøpt fra kunstneren, våren 2019
Identifikasjonsnr
BKM .0 0 8 7 3 /1 9
Betegnelse
Maleri
Tittel
Abominator (NOR: anvendt)
Datering
- Produksjon
2014 - 2014
- Innkjøp
2019 - 2019 (Innkjøpsmøte)
Kunstner
Ness, Ole Jørgen
Ervervelse
Kjøpt fra kunstneren, våren 2019
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Innkjøpt 2019

03.01.2020
Identifikasjonsnr
BKM .0 0 8 7 4 /1 9
Betegnelse
Maleri
Tittel
Perpetual elegy (NOR: anvendt)
Datering
- Produksjon
2012 - 2017
- Innkjøp
2019 - 2019 (Innkjøpsprotokoll)
Kunstner
Ness, Ole Jørgen
Ervervelse
Kjøpt fra kunstneren, våren 2019
Identifikasjonsnr
BKM .0 0 8 7 5 /1 9
Betegnelse
Maleri
Tittel
Cryptomnesia (NOR: anvendt)
Datering
- Produksjon
2000 - 2000
- Innkjøp
2019 - 2019 (Innkjøpsprotokoll)
Kunstner
Ness, Ole Jørgen
Ervervelse
Kjøpt fra kunstneren, våren 2019
Identifikasjonsnr
BKM .0 0 8 7 6 /1 9
Betegnelse
Installasjon
Tittel
Nesstudio (NOR: anvendt)
Datering
- Produksjon
1973 - 2019
- Innkjøp
2019 - 2019 (Innkjøpsprotokoll)
Kunstner
Ness, Ole Jørgen
Ervervelse
Kjøpt fra kunstneren, våren 2019
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ÅRSRAPPORT BKFH 2019 FRA VISP

12.jan.2020

VISP er en nettverk og kompetanseorgansasjon for det visuelle feltet som arbeider for å bedre
og tilrettelegge vilkårene for produkssjon og formidling av visuell kunst i Norge. VISP
henvender seg til alle aktører og ledd innen det visuelle feltet – kunstnere, gallerier,
institusjoner, produsenter, kuratorer, kritikere og leverandøre, og søker å være samlende for
hele feltet.
Hovedaktivitet til VISP foregår i Bergen og Hordaland, aktivitet i andre deler av landet er
betinget lokal støtte.
Styret i 2019 har bestått av Hilde Jørgensen(styreleder/bkfh), Maria
Rusinovskaya(nestleder/fri representant), Karen Blomgren(fri representant), Maria Almås
Frantzsen(nkvn), Hans Flø(fri representant/juridisk),
Gabriell Kvendseth(1.vara/bkfh), Maria Udd(2.vara/nkvn)
Det har vært gjennomført fire styremøter, samt styreseminar og julebord i løpet av året.
Hovedarbeid gjennom året:
Nasjonal aktør
VISP har utvidet sitt virkefelt til ett nasjonalt mandat og har i 2019 nådd ut til en nasjonal
medlemsmasse. VISP anser at denne aktiviteten styrker og promoterer også det visuelle feltet
på Vestlandet. VISP vil øke sin kursaktivitet nasjonalt dersom støtte kan omsøkes gjennom
lokale støtteordninger.
Samarbeid
VISP skal gjennom møter, nettverk og arrangement søke samarbeid med institusjoner og
organisasjoner i det visuelle feltet. VISP har I 2019 lagt særlig vekt på samarbeid og
kunnskapsutveksling med fagorganisasjoner som BKFH, NKVN, UKS, NBK og NK.
Informasjonsbank
VISP har oppgradert nettsiden til å kunne håndtere nasjonalt medlemsskap, utover dette har vi
utviklet og styrket informasjonen tilknyttet siden. VISP opplever en større bruk av siden og
flere brukere innhenter informasjon digitalt.
Kompetanse
VISP tilbyr sine medlemmer kurs og seminar av høy kvalitet for å styrke deres profesjonalitet
gjennom faglig påfyll, inspirerende forelesninger og praktisk/administrativ informasjon. VISP
prøver I dialog med miljøet, og legge opp til kurs det er behov for, både på kort og lang sikt.
Her kan man trekke frem skrivekurset I samarbeid med TagTeam, et kurs vi håper vil være
med på å rekrutere skribenter/kritikere fra Bergen. Ellers er online-kurs et konsept vi vil
arbeide videre med, i 2019 ble det holdt kurs i regnskapsprogrammet Fiken online, et konsept
som muliggjør kompetanseheving også i distriktet, kurset fikk gode tilbakemeldinger av
brukere.
Kunstguide.no
VISP promoterer kunstguide.no og arrangement knyttet til denne for å stimulere til økt
synlighet og økt salg, og derav økte inntekter til det visuelle feltet i regionen. Kunstguide skal
øke omsetning i et lite marked, ikke ta andeler fra eksisterende gallerier. Et fagutvalg er
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ansvarlig for utvelgelse av kunstnere, dette for å opprettholde ett høyt faglig nivå på
nettstedet. VISP har I 2019 gjennom ulik aktivitet fortsatt å bygge opp et renomme rundt
prosjektet samt en aktiv brukergruppe.VISP ønsker et høyere fokus på prosjektet og fikk
høsten 2019 støtte fra Kreativ Norge til videreutvikling av prosjektet.
Kritikersamtaler
Kritikersamtaler er et initiativ for å øke diskursen rundt arbeider/utstillinger vist
i regionen og nå også nasjonalt. I en samtid der kritikken mister spalteplass har VISP
sett på Kritikersamtaler som et viktig bidrag til et større fokus på kunstneriske
prosjekter. Kritikersamtaler har vært arrangert som en paneldebatt med inviterte
kunstkritikere, historikere, debattanter. Kritikersamtaler synliggjør feltet utad og gir
feltet og dets utøvere kritisk og faglig tilbakemelding innad. VISP har arrangert 3 samtaler i
Bergen, og en i Oslo. Samtalen i Oslo ble støttet av NoFoFo og avholdt på Fotogalleriet med
over 100 besøkende.
Rabattavtaler
VISP har i 2019 inngått rabattavtaler for våre medlemmme med Fiken og Scandic Hotels,
utover allerede innehavende avtaler.
Medlemsrekruttering.
VISP har hatt en god økning av medlemmer i 2019, og vil fortsette arbeidet for økning av
medlemstallet. Rekruttering av medlemmer synes å følge graden av aktivitet og synlighet I
media og sosiale medier.

For BKFH
styreleder Hilde Jørgensen
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Rapport for verv i
Faglig råd i Visp – Produsentenhet for visuell kunst 2018

Utvalget består av Heidi Bjørgan NKVN, Kristina Aas NKVN og Suvi Nieminen BKFH

Utenom ingen annen aktivitet i løpet av 2019 ble det hold et lite lunsjmøte tirsdag den 10. desember
2019 på Landmark der daglig leder på Visp Aslak Høyersten informerte oss medlemmene i faglig råd i
Visp om at Kunstguide har søkt og fått innvilget støtte fra Kreativt Norge til å utvikle en utleieordning
for kunst gjennom Kunstguide.
På møtet diskuterte vi videre utvikling av nettsiden Kunstguide.no

Målsetninger med kunstguide er:
www.kunstguide.no er en nettportal for presentasjon av profesjonelle kunstnere i Hordaland, med
formål om å øke synlighet og salg av visuell kunst i fylket. Nettsiden skal stimulere til økte inntekter
for profesjonelle kunstnere og mer oppmerksomhet rundt feltet.
1.
2.

Øke salg av kunst laget av profesjonelle kunstnere fra Hordaland
Gi større synlighet for det profesjonelle kunstfeltet i Hordaland til
et bredt publikum

Strusshamn 13.01.2020
Suvi Nieminen
medlem av fagutvalget i Visp
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Årsmelding 2019
Stiftelsen Klosteret 17
Formål
Stiftelsen Klosteret 17 har som formål å stille lokaler til disposisjon for Hordaland
Kunstsenter, Bildende Kunstneres forening Hordaland, Norsk Kunsthåndverkere
Vest-Norge og de målsettinger disse arbeider for. Stiftelsen har ansvar for forsvarlig
forvaltning og drift av bygningen. Stiftelsen Klosteret 17 leier også ut lokaler til Ny
Musikk og Transitteateret.

Medlemmer og aktivitet
Stiftelsens styre har i 2019 bestått av 5 medlemmer utpekt av:
Hordaland fylkeskommune

Lisa Nøttseter

Bergen Kommune

Trond Wathne Tveiten

Hordaland kunstsenter

Mathijs van Geest

BKFH

Kristin Austreid

NKVN

Anne Lise Karlsen

Det har i 2019 vært avholdt 4 styremøter med Anne Lise Karlsen som styreleder.
Annbjørg Fjellhaug er ansatt som regnskapsfører, og overtar etter VIEW LEDGER
AS v/ Linda Strømsnes. Stiftelsen har også skiftet revisor fra Ranveig Furelid /Faktura
Revisjon til Ørjan Johansson /RMS.
Styrets hovedfokus har vært rehabiliteringen av bygningen.

Bygningsmessige tiltak
Anne Lise Karlsen og Annbjørg Fjellhaug har jobbet sammen som prosjektledere for
rehabiliteringen av huset.
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Rehabiliteringen er et tredelt prosjekt:
1. Rehabilitering av utvendig tak
2. Rehabilitering av fasade
3. Modernisering av visningsrom
Rehabiliteringen av fasaden ble gjennomført høsten 2019, i tråd med innspill fra
byantikvaren. Inngangspartiet og seglet blir malt når været tillate det. En modernisering av
visningsrommet er planlagt å gjennomføres våren 2020, sammen med taket som også skal
skiftes våren 2020.
Artikkel i Nordnesrepublikken om rehabilitering av Klosteret 17:
https://nordnesrepublikken.no/2019/09/11/landemerke-under-oppussing/

Økonomi
Stiftelsen har i år blitt tildelt 100.000 kr fra Bergen kommune angående søknad om tilskudd
til vedlikehold av ikke-kommunale kulturbygg, og 300.000 kr fra Hordaland Fylkeskommune,
Utval for kultur, idrett og regional utvikling / Spelemidlar til Lokale kulturbygg, til
oppgradering og modernisering av Klosteret 17. Etter søknad om fritak for eiendomsskatt,
vedtok Bergen bystyre fritak i desember 2019.

Kristin Austreid
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RESULTATREGNSKAP BILDENDE KUNSTNERES FORENING HORDALAND 2019 OG BUDSJETT 2020
Org. no. 986 888 411
BKFH

Budsjett 2020

Regnskap

Budsjett

Regnskap

Budsjett

2019

2019

2018

2018

Inntekter drift
3441 Hordaland Fylkeskommune (Fra 2020: Vestland Fylke)*

100,000.00 kr

40,000.00 kr

0.00 kr

0.00 kr

0.00 kr

40,000.00 kr

3640 Prosjektstøtte

20,000.00 kr

0.00 kr

15,000.00 kr

3920 Kontingenter

3442 Offentlig prosjektstøtte

130,000.00 kr

166,564.00 kr

125,000.00 kr

136,050.00 kr

125,000.00 kr

3970 NBK fagpolitiske midler

30,000.00 kr

0.00 kr

34,000.00 kr

34,514.00 kr

34,000.00 kr

3999 Andre Inntekter - Norsk Tipping og annet**

10,000.00 kr

953.36 kr

1,000.00 kr

423.00 kr

1925 Rustifondet

30,000.00 kr

44,295.00 kr

44,295.00 kr

1920 DNB brukskonto (oppsparte midler)

25,500.00 kr

8040 Renteinntekter

0.00 kr

66.99 kr

0.00 kr

Sum inntekter drift

345,500.00 kr

251,879.35 kr

259,295.00 kr

170,987.00 kr

159,000.00 kr

* Mottatt: 200 000 i KUP-midler for 2020 og 2021
** Inntekter 2018: Norsk Tipping (Vi kan ikke lenger motta slike midler)
Inntekter 2019: Norsk Tipping og VIPPS/ BKFH cafésalg
Budsjetterte inntekter 2020: VIPPS/ BKFH cafésalg
Utgifter drift

budsjett 2020

regnskap 2019 budsjett 2019

regnskap 2018 budsjett 2018

4600 Medlemsfest

12,000.00 kr

10,956.30 kr

5,000.00 kr

4,918.00 kr

5,000.00 kr

4610 Fagpolitisk satsning/Prosjekter

70,000.00 kr

60,025.65 kr

70,000.00 kr

0.00 kr

3,000.00 kr

4615 Faglig forum/Seminar

37,000.00 kr

4,825.00 kr

20,000.00 kr

11,584.00 kr

5,000.00 kr

5000 Styrehonorar Ledere

90,000.00 kr

112,012.20 kr

102,000.00 kr

99,257.00 kr

95,000.00 kr

5330 Andre styrehonorar

61,000.00 kr

17,389.90 kr

15,000.00 kr

9,750.00 kr

15,000.00 kr

5340 Andre honorar i BKFH

20,000.00 kr

12,800.00 kr

12,000.00 kr

7,500.00 kr

12,000.00 kr

5400 Arbeidsgiveravgift

30,000.00 kr

22,804.00 kr

20,000.00 kr

16,127.00 kr

20,000.00 kr

7420 Gaver

1,000.00 kr

0.00 kr

0.00 kr

0.00 kr

0.00 kr

6700 Revisjonshonorar

5,000.00 kr

2,500.00 kr

20,000.00 kr

0.00 kr

0.00 kr

6800 Kotorrekvisita

2,000.00 kr

0.00 kr

2,000.00 kr

4,879.00 kr

6,000.00 kr

6840 Faglitteratur, tidsskrifter m..m

0.00 kr

0.00 kr

0.00 kr

0.00 kr

6860 Møteutgifter

2,000.00 kr

1,890.00 kr

1,580.00 kr

2,378.00 kr

6900 Telefon og webside - internett og kopiering (HKS)***

2,000.00 kr

3,457.00 kr

420.00 kr

420.00 kr

200.00 kr

0.00 kr

0.00 kr

0.00 kr

0.00 kr

0.00 kr

0.00 kr

0.00 kr

7461 Tilskudd B-open

2,000.00 kr

2,000.00 kr

2,000.00 kr

2,000.00 kr

7462 Tilskudd VISP

1,000.00 kr

1,000.00 kr

1,000.00 kr

1,000.00 kr

7790 Andre utgifter

10,000.00 kr

0.00 kr

15,000.00 kr

0.00 kr

0.00 kr

300.00 kr
345,500.00 kr

167.50 kr
251,827.55 kr

286,000.00 kr

159,813.00 kr

164,000.00 kr

0.00 kr

51.80 kr

-26,705.00 kr

11,174.00 kr

-5,000.00 kr

6940 Porto
7460 Tilskudd andre

8170 Gebyr og renteutgifter
Sum utgifter drift
Resultat drift
*** Regning for 2018 ført i 2019-regnskap
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3,000.00 kr

BALANSE BKFH 2019
2019

2018

2017

0.11 kr

358,783.00 kr

391,900.00 kr

16,850.00 kr
388,033.28 kr

57,900.00 kr
416,683.00 kr

16,800.00 kr
408,700.00 kr

Leverandørgjeld******

-17,025.00 kr

-9,012.00 kr

-13,683.00 kr

Skyldig arbeidsgiveravgift

-11,303.00 kr

-3,146.00 kr

-3,569.00 kr

Skyldig forskuddstrekk

-11,468.00 kr

-4,266.00 kr

-3,918.00 kr

Verdibanken/ Easybank driftskonto (avsluttet 2019)
1920 DNB Brukskonto - kort (ny 2019)

176,439.29 kr

1925 Rustifondet konto (ny 2019)***

200,059.18 kr

1950 Skattetrekkskonto (ny 2019)

11,534.70 kr

Kundefordringer*****
Bankbeholdning pr. 31.12.

SUM

-28,328.00 kr

-12,158.00 kr

-17,252.00 kr

Annen Egenkapital

416,361.28 kr

428,841.00 kr

425,952.00 kr

Egenkapital/gjeld

388,033.28 kr

416,683.00 kr

408,700.00 kr

**** Rustifondet: Uttak opp til 30 000 per år for fagpolitisk arbeid
***** Rest medlemskontigenter 2019 fra NBK
****** Leverandørgjeld:

17,025.00 kr

Støtte til B-Open 2019

2,000.00 kr

Honorarer nominasjonsutvalg 2019

6,000.00 kr

Internett og kopiering HKS 2019

1,525.00 kr

Honorar vertskap BKFH 2019

5,000.00 kr

Honorar teknisk hjelp med nytt regnskapssystem

2,500.00 kr

KOMMENTARER TIL BUDSJETT 2020
BKFH har blitt tildelt KUP-midler fra fylket på 100 000 over to år (2020/21) for å arbeide med å styrke organisasjonen ved å:
- styrke samarbeidet mellom relevante aktører i kunstfeltet i regionen
- arbeide med regionreformen, i samarbeid spesielt med BKSF, og med NKVN
- BKFHs 90-års jubileum i 2021
Styret foreslår å redusere hierarkiet innad i styret og legge til rette for et i større grad arbeidende styre - ved å innføre:
- Et bunnhonorar på 6000,- i året for styremedlemmer, i tillegg til styremøtehonorarer.
- Honorarer for møter med kommune/ fylke eller andre representative situasjoner, etter styrets beslutning i hvert enkelt tilfelle.
- å skille ut regnskapsføring fra styrelederstillingen med 12000 i året, lederlønn reduseres tilsvarende – slik at arbeidet kan delegeres innad i styret.
Styreleder er likevel ansvarlig for at jobben blir gjort.
Styret foreslår å øke honorarer til nominasjonsutvalget til 3000,- per utvalgsmedlem i året (fra 2000,- i 2019)
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4. Saker fra styret og andre innkomne saker

a) Forslag til handlingsplan for styret i 2020
Forslagsstiller: Styret
1. Regionreformen
- Arbeide for videreutvikling av kunst-og kunstnerpolitikk opp mot nye Vestland
fylkeskommune
- Jobbe mot en formalisering av samarbeidet med BKSF
- Følge opp regionale konsekvenser av nasjonal kulturmelding
2. Arbeide for videreutvikling av kunst-og kunstnerpolitikk i kommunene i Vestland fylke,
herunder kommunale konsekvenser av regionreformen, med særlig fokus på Bergen
kommune.
3. Oppfølging av BKFHs verv og tilitsvalgte.
4. Gjennomføre arbeidet med kartleggeren.
5. Opprettelse og oppfølging av arbeidsgrupper etter innspill fra medlemmer og/eller
styret.

b) Forslag til budsjett 2020
Forslagsstiller: Styret
Se punkt 3: Regnskap BKFH 2019 og Budsjett 2020.
Kommentarer til budsjett 2020
Som nevnt i styrets årsmelding det klart for oss at BKFH har lidd under betydelig mangel på
ressurser over lengre tid, samt et urimelig arbeidspress på leder og nestleder som har gått ut
over den daglige driften i organisasjonen.
Slik vi forstår det er det ønskelig at BKFH har aktive kunstnere i lederposisjoner, og at det
derfor er mer tjenlig med et aktivt styre enn at leder og nestleder arbeider mer. Styret
foreslår derfor å redusere hierarkiet innad i styret og legge til rette for et i større grad
arbeidende styre.
BKFH har blitt tildelt KUP-midler fra fylket på 100 000 over to år (2020/21) for å arbeide med
å styrke organisasjonen ved å:
- styrke samarbeidet mellom relevante aktører i kunstfeltet i regionen
- arbeide med regionreformen, i samarbeid spesielt med BKSF, og med NKVN
- BKFHs 90-års jubileum i 2021
Tildelingen innebærer et større arbeidspress på styret, samtidig som midlene gir rom for
endringer i budsjett-prioriteringene for 2020.
De viktigste endringene i forslaget til budsjett for 2020 er som følger:
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1. Det tildeles et bunnhonorar på kr 6000,- i året for styremedlemmer som ikke har verv
som styreleder eller nestleder. Dette honoraret kommer i tillegg til
styremøtehonorarer.
2. Møter med kommune/ fylke eller andre representative situasjoner honoreres etter
styrets beslutning i hvert enkelt tilfelle
Forslag til vedtak:
Budsjett for 2020 godkjennes

c) Forslag om å skille ut regnskapsføing fra styrelederstillingen i styret i BKFH
Forslagsstiller: Styret
Bakgrunn:
Styreleder er ikke nødvendigvis til enhver tid den i styret som er best skikket til å føre
regnskapet for organisasjonen. Arbeidspresset på styreleder er stort, og styret ser det som
ønskelig å finne gode løsninger for distribusjon av arbeidsoppgaver innad i styret.
Regnskapsføring er en oppgave som enkelt kan oppfylles av andre styremedlemmer.
Styreleder bør likevel ha ansvar for at jobben blir gjort - og kan selvsagt fremdeles gjøre
jobben om det sittende styret ser det som mest hensiktsmessig. Styret foreslår å skille ut
regnskapsføringen fra styrelederstillingen, en oppgave som honoreres med kr 12000,- i året
eller kr 1000,- i mnd. (Honorarer ledere i BKFH totalt: kr 8 160,- per måned, hvorav vanlig
praksis de siste årene har vært å fordele dette med kr 5760,- til styreleder og kr 2400,- til
nestleder).
Se også punkt 4.b)
Forslag til vedtak:
Regnskapsføring for BKFH skilles ut fra styrelederstillingen og honoreres med kr 12000,årlig. Lederlønn reduseres tilsvarende. Styret beslutter hvilket styremedlem som vil utføre
arbeidet med regnskapsføring og bli honorert for dette. Styreleder er ansvarlig for at
oppgaven blir utført tilfredsstillende.

d) Forslag til endring av instruks nominasjonsutvalget
Forslagsstiller: Styret
Se endringsforslag markert i gult.
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RETNINGSLINJER FOR NOMINASJONSUTVALGET I BKFH

1. Fra BKFHs vedtekter:
§ 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.

2. Generelle retningslinjer:
Nominasjonsutvalget består av 3 medlemmer som til sammen har bred kjennskap til foreningens
medlemmer. Utvalget skal innstille til verv i BKFH og NBK på oppdragene fra styret i BKFH.
Som vedlegg til instruksen følger en oversikt over de ulike vervene som er på valg i BKFH . I tillegg
mottar medlemmene i utvalget en oppdatert oversikt over hvilke personer som innehar de ulike verv, og
for hvilket tidsrom. Utvalget skal motta papirene fra styret i BKFH snarest råd etter avlagt årsmøte. Styret
pålegges å ta kontakt med utvalget i god tid før tidsfrist for levering av de ulike innstillinger.
Utvalget skal i sine innstillinger legge ved kortfattede biografier for alle kandidater.

3. Verv som skal besettes på BKFHs årsmøte:
Nominasjonsutvalget skal i samarbeid med styret i BKFH i god tid før nominasjonene sende ut til alle
medlemmer en oversikt over de ulike vervene som er på valg i BKFH, med oppfordring om å melde sin
interesse for å sitte i ulike tillitsverv for BKFH og/eller nominere andre medlemmer som kandidater til
verv.
På grunnlag av oversikt over hvem som innehar de ulike verv, skal nominasjonsutvalget levere styret en
fullstendig og oversiktlig innstilling i god tid før hvert årsmøte. Tidsfrist avtales med styret. Utvalget skal
tilstrebe en god spredning i alder, kjønn og faggruppetilhørighet, og at de nominerte innehar kompetanse
innenfor de ulike verv. Utvalget skal ikke innstille flere personer enn det antallet verv som skal besettes.
Utvalget skal innstille minst én person til hvert verv som skal besettes.
Alle kandidater skal være spurt på forhånd.
Nominasjonsutvalgets innstilling vedlegges årsmøtepapirene. Årsmøtet har anledning til å
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fremme benkeforslag før votering.
Opplysning om hvert enkelt verv, samt tidsfrist, blir oversendt nominasjonsutvalget fra styret i BKFH.
Styret i BKFH skal tilstrebe at oppgaven som oversendes utvalget kommer så samlet som mulig.
BKFH honorerer nominasjonsutvalget med en samlet sum årlig, pr. 2016 på kr. 2.000,- pr. person.
BKFH honorerer nominasjonsutvalget med en samlet sum årlig, pr. 2020 på kr. 3.000,- pr.
person.

BKFH 2016 (1995,oppdatert 2008 av AMSH/AR, 2014 av AB/VSR)
BKFH 2020  (1995,oppdatert 2008 av AMSH/AR, 2014 av AB/VSR, 2016)
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Forslag til vedtak:
Styrets endringsforslag vedtas.

e) Forslag til økning av honorar nominasjonsutvalget
Forslagsstiller: Styret
Styret mener arbeidet til nominasjonsutvalget er veldig viktig for organisasjonen, og honorert
avt i forhold til arbeidsmengde. Styret foreslår derfor å øke honoraret til kr 3000,- per år per
person, mot kr. 2000,- i dag.
Forslag til vedtak:
Nominasjonsutvalgets medlemmer honoreres med kr 3000,- per år.

f) Forslag om vara i HKS’ styre fra BKFH-styret
Forslagsstiller: Styret
Ett av styremedlemmene i BKFH er også av årsmøtet valgt inn som styremedlem til styret i
HKS. Denne har en personlig vara, som ikke nødvendigvis sitter i styret til BKFH. Styret
forstår intensjonen bak ordningen som å sikre god kommunikasjon mellom styrene.
Styret foreslår derfor at vara også blir nominert blant medlemmene i styret i BKFH.
Forslag til vedtak:
Vara til vervet som styremedlem både i BKFH og i HKS skal ligge som tilleggsverv til styret i
BKFH.

g) A new system to elect members for the different BKFH positions.
Forslagsstiller: Branko Boero Imwinkelried
Forslag til vedtak:
Members should be able to propose themselves to be elected.
Styrets merknad:
Saken faller. Sammenfaller med sak 4. d) Sak fra styret: Forslag til endring av instruks
nominasjonsutvalget.
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h) Lokaler til disposisjon for BKFH i Klosteret 17
Forslagsstiller: Branko Boero Imwinkelried/ styret
BKFH should have a space in its house for the members to organize events, exhibitions,
workshops, talks, something that belongs to the Union and does not have to pass through
the bureaucracy of HKS.
Branko Boero Imwinkelried
Styrets merknad:
Styret synes dette er en interessant idé. Siden det ikke foreligger et konkret forslag til
vedtak, legger styret frem to vedtaksforslag for årsmøtet som oppfølging av forslaget.
1. Styret kunne se for seg en ordning hvor BKFH-medlemmer disponerer en fast dato i
måneden i kaféområdet på HKS for å avholde selvinitierte arrangementer.
2. Det finnes to kontorlokaler på loftet som i dag er leid ut til eksterne leietakere. Om
disse kunne disponeres av BKFH (og NKVN), kunne det åpne lokalet som i dag
fungerer som kontor for fagorganisasjonene frigjøres til å fylle slike funksjoner som
Branko Boero Imwinkelried skisserer. Styret ønsker å foreslå for styret i Klosteret 17
å ta stilling til om BKFH kunne disponere større arealer i bygget. Om styret i Klosteret
17 finner rom for å vurdere dette, bør NKVN inviteres med i denne dialogen.
Styrets forslag til vedtak:
1. BKFHs årsmøte ber styret i Hordaland Kunstsenter sette av en dag i måneden hvor
BKFH-medlemmer disponerer kaféområdet fritt til å avholde egne arrangementer.
Administreres av styret i BKFH.
2. BKFHs årsmøte ber styret i Klosteret 17 ta stilling til om kontorlokalene på loftet, som
i dag er leid ut til eksterne leietakere, kunne disponeres av BKFH, med intensjon om
å frigjøre arealer til disposisjon for arrangementer i regi av BKFHs medlemmer.
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VALG OG VERV I BKFH 2020
NOMINASJONER: MARKERT I GULT
STYRET I BKFH
Agnes Nedregård 3/19-3/21 (Leder) Tilleggsverv: B-Open årsmøte
Cort Piil-smauet 9, 5004 BERGEN, 45000762, agnes.nedregard@gmail.com
Hedvig Thorkildsen 3/19-3/21 (Nestleder) Tilleggsverv: Kunstnerverksteder CS55
Sophus Pihls gate 11, 5034 BERGEN 40044109, hedvig.thorkildsen@gmail.com
Gabriel Kvendseth 3/20-3/21 Tilleggsverv: Styret HKS (Erstatter Sveinung Unneland)
Baglergaten 10, 5032 BERGEN 97547958, g.kvendseth@gmail.com
Bo Magnus 3/20-3/22
Hopsåsen 12, 5232 PARADIS, 9097395, bo.magnus@gmail.com
Elke Karnik Kolbjørnsen 3/20-3/22
Kirkevikvegen 102, 5307 ASK, 478 82 894, elke.karnik@gmail.com
1.Vara : Kwestan Jamal Bawan 3/20-3/22
Sikthaugen terrasse 95, 5145
FYLLINGSDALEN , 909 49 515, jkwestan@hotmail.com
2. Vara: Kristen Keegan 3/20-22
Øvre Fjellsmauet 9, 5018 BERGEN, 46425985, kristensupine@gmail.com

NOMINASJONSUTVALG
Caroline Kierulf 3/19-3/21
Furukollen 17, 5165 LAKSEVÅG, 975 86 886, carkie@online.no
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Trudi Jaeger 3/19-3/21
Straumeveien 45, 5152 BØNES, 95125932, trudi@trudijaeger.no
Andreas Dyrdal 3/19-3/21
41739670, andreasdyrdal@hotmail.com
1.vara: Kirsti von Hoegee 3/19-3/21
Renen 91, 5099 BERGEN, 40049347, kvhoegee@gmail.com
2.vara: Brynhild Winther 3/19-3/21
Landåssvingen 26 a, 5096 BERGEN, 93065201, brynhild_w@yahoo.no

KUNSTNERISK RÅD
Tim Ekberg 3/20-3/22
98113713, timekberg87@gmail.com
Åsne Eldøy 3/20-22
92649639, asne.eldot@gmail.com
Cato Løland 3/20-3/22
Nordre Skogveien 71 5057 BERGEN, 97695090, lolandcato@gmail.com
1. vara: Azar Asharif 3/20 -22
Thormøhlensgate 12, 5006 BERGEN, 958 31 075
2. vara: Line Hvoslef 3/20-22
Idrettsveien 35, 5052 BERGEN, 90978080, line@hvoslef.no

STYRET I B-OPEN
Dora Sofie Kittelsen 3/19-3/21
Sundts veg 50 B, 5221 NESTTUN, 91317740, dskittilsen@gmail.com
Vara: Anngjerd Rustand 3/19-3/21
Breistølen 40, 5034 BERGEN, 913 66 186, anngjerd@gmail.com

STYRET I HKS
Gabriel Johann Kvendseth 5/20-5/21 (Erstatter Sveinung Unneland)
Baglergaten 10, 5032 BERGEN, 97547958, g.kvendseth@gmail.com

62

Personlig vara: Rune Werner Molnes 5/19-5/21
Skogveien 55 B, 5306 ERDAL 91183399, post@runemolnes.com
Stacy Brafield 5/20-5/22
Breistølen 19A , 5034 BERGEN, 95175986 stacybrafield@gmail.com
Personlig vara: Bjørn-Hernik Lybeck 5/20-5/22
Kristofer Jansons vei 84, 5089 BERGEN, 970 87 629, bhlybeck@gmail.com

REPRESENTANTSKAPET I HKS
Sabine Popp 5/19-5/21
Fredlundveien 27A, 5073 BERGEN, 98458282, sabine-p@online.no
Jannecke Heien 5/19-5/21
Mor Åses vei 37, 5142 FYLLINGSDALEN, 55164140/99564608, janneckeheien@gmail.com
Malin Lennström-Örtwall 5/19-5/21
Formannsvei 4, 5037 BERGEN, 93805149 malin.lennstrom.ortwall@gmail.com
Nina Grieg 3/20 – 3/22
Krohengsgt. 31, 5031 BERGEN, 936 57 252, nina.grieg@gmail.com
Simone Hooymans 3/20 – 3/22
Kunstnerhuset Messen, Postboks 5614 ÅLVIK, 912 43 429,
postmaster@simonehooymans.com
1. vara: Roger Gjerstad 5/19-5/21
Radøyvegen 2590, 5937 BØVÅGEN 56370006, rgjerstad@hotmail.com
2. vara: Kobie Nel 5/19-5/21
Christian Michelsensgt. 5, 5012 BERGEN 977 50 407, kobi3nel@gmail.com
To representanter og to vararepresentanter oppnevnes av henholdsvis BKFH og
NKVN annenhvert år, i dialog med NKVN.
Oppnevnt av BKFH:
Renate Rivedal 3/20 – 3/22
Nye Sandviksveien 69 B, 5032 BERGEN 415 14 874, r_rivedal@hotmail.com
Vara: Heidi Jaeger 3/20 – 3/22
Kråkenesveien 43, 5152 BØNES, 95756659, heidiannjaeger@gmail.com, (etter 1.april:
heidi@kunstgarasjen.no).
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Jørgen Blitzner 3/20 – 3/22, Gyldenprisv. 41, 5056 BERGEN, 959 38 820,
jorgen@blitzner.net
Vara: Åsil Bøthun 3/20 - 3/22 Vassteigen 114, 5141 FYLLINGSDALEN
asilbothun@hotmail.com

FAGUTVALG FOR KUNST I OFFENTLIG ROM VED HORDALAND
KUNSTSENTER
Turid Uldal 3/19-3/21
Søndre Skogveien 14, 5055 BERGEN, 55 29 52 02/ 482 97 033, post@turiduldal.no
Vara: Noomi Louise Gjerde 3/19-3/21
Øvre Stadionveien 30, 5161 LAKSEVÅG, 47669394, noomilouise@yahoo.no

BKFHs KANDIDATER TIL INNSTILLINGSKOMITÉ FOR REGIONALE
PROSJEKTMIDLER FOR VISUELL KUNST VEST v/KIN (Vestland og
Møre og Romsdal)
Sara Kollstrøm Heilevang 3/20-3/22
Steinkjellergaten 8B, 5003 BERGEN, 400 85 298, sara.heilevang@gmail.com
Vara: Erik Friis Reitan 3/20-3/22
Allégaten 15, 5007 BERGEN 92820212, erikreitan@gmail.com

RÅDET FOR KUNST I OFFENTLIGE ROM I BERGEN
Randi Grov Berger 1/18– 12/21
Hans Haugesgate 37, 5033 BERGEN 95196773, randigrovberger@gmail.com
Vara: John Audun Hauge 3/19-12/21 Sandviksbod 19, 5035 BERGEN, 55 32 67 36/
90784038, john.audun.hauge@gmail.com

REPRESENTANTSKAPET FOR KODE – KUNSTMUSEENE I
BERGEN
Tilleggsverv til styret: Dette tilleggsvervet fordeler styret selv blant styremedlemmene.
Vara: Torill Nøst 1/18-12/22
Nyhavnsbakken 3, 5042 BERGEN 99034532, post@torillnost.no
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STYRET I VISP – PRODUSENTENHET FOR VISUELL KUNST
Anette Friedrich Johannessen 5/20-3/22
Øvre Kleppe- Vegen 160b, 5308 KLEPPESTØ, 476 45 713, anettefrij@gmail.com
Vara: Linda Soh Trengereid 5/20-3/22
Sollien 63, 5096 BERGEN, 986 42 89, linda.soh.trengereid@gmail.com

VESTLANDSUTSTILLINGENS STYRE
Åse Løvgren 3/19-3/21
Thormøhlensgt. 12, 5006 BERGEN, 936 45 257, ase.lovgren@gmail.com
Vara: Grete Byrkjeland 3/19-3/21
Vik 13, 5643 STRANDVIK 56 58 49 95/ 90107013, gbyrkjeland@gmail.com

FAGLIG RÅD i VISP – PRODUSENTENHET FOR VISUELL
KUNST
Suvi Nieminen 3/20-3/22
Postboks 25, 5318 STRUSSHAMN 992 35 614, suvi@online.no
Vara: Kay Arne Kirkebø 3/20-3/22
Fjøsangerveien 35 5054 BERGEN, 993 18 505, kakirkebo@gmail.com

REPRESENTANTSKAPET TIL KUNSTSKOLEN I BERGEN
Hilde Skjeggestad 3/20-22
Austre Solheia 12, 5251 SØREIDGREND, 979 82 084, hilde@skjeggestad.org
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6. Evt
a) Innspill fra Vestlandsutstillingen
VU har et innspill til BKFH sitt årsmøte: På neste årsmøte den 10. mai i Bergen kommer vi til
å diskutere og forhåpentligvis ta avgjørelsen på hva som skal skje med fortsatt drift av
Vestlandsutstillingen etter jubileet i 2022. Som situasjonen er i dag har vi mistet støtte i og
med sammenslåingen til Vestland (de videreførte kun Hordaland sin støtte og ikke de
100.000 som vi fikk fra Sogn og Fjordane Fylkeskommune). Vi blir nødt til å se på muligheter
for å kunne drive VU kun basert på driftsstøtten. Ulike alternativer vil fremkomme av
innkallingen til årsmøtet som sendes senest to uker før møtet. Det er derfor viktig at BKFH
sin kandidat stiller til møtet på vegne av kunstnerne i sin region. Det er også fint om BKFH
kan lodde stemningen hos sine medlemmer om hva de tenker om Vestlandsutstillingen:
-Er det behov for Vestlandsutstillingen?
-Skal vi beholde åpen innsending?
-Er det viktig at den vises i 6 visningssteder årlig eller holder det med 3?
Merknad fra styret:
Det planlegges et medlemsmøte i slutten av mars for å diskutere denne saken.
Et medlem fra styret i BKFH vil delta på Vestlandsutstillingens årsmøte i mai.

b) Innspill fra BKFH-medlem Imi Maufe

Etter Arne Ryggs presentasjon på HKS festen på 1. feb blir jeg inviterte å sende inn en
kommenter/invitasjon til at BKFH tar opp diskusjonen rundt fremtiden av
atelierplass/kunstnerbolig/kunstners mulighet å bo i Bergen sentrum.
Dokken området er under transformasjon som betyr at et stort området vil endre seg veldig
mye i den nær fremtiden.
Bergen Ateliergruppe er inviterte av Bergen kommune å snakke om vårt fremtiden og deltar i
Dokkens fremtiden - men det er også kanskje en tema som er veldig viktig for BKFH og
medlemmer å konsentrere seg om og representeres på fremtidig diskusjoner rundt Dokkens
fremdrift og i general ombygning av Bergen sentrum og plass for kunstnere i fremtiden.
Bergen kommune organiserer BYLAB https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/bylab
Jeg var med den siste bylab (kanskje en av de før fra kunstsektor)
https://www.facebook.com/events/2321086858017676/
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Jeg tror den saken er bare et sak for individuelle kunstnere eller individuelle fellesatelier,
men en mulighet for alle til å komme sammen og bidra med kunnskap om hvordan vi kan
påvirke Bergen kommune til å inkludere kunstnere i en levende byliv.
Merknad fra styret:
Styret foreslår å opprette en arbeidsgruppe for å arbeide med denne tematikken.
Medlemmer oppfordres til å melde sin interesse.
c) Innspill fra BKFH-medlem Branko Boero Imwinkelried
- Local institutions including Bergen Kunsthall and KODE should show a minimum
percentage of local artists, like 30%
- BKFH members would benefit from clarifying the situation with structures in Bergen,
what is Bergen Kommune supposed to do for the artists? What is VISP supposed to
do and what it's actually doing? I've been working in Bergen for 5 years, but it is still
unclear to me how many resources are allocated to VISP and what for
Merknad fra styret:
Styret påpeker at BKFH har en tillitsvalgt i styret til VISP. Styret foreslår at saker som
har med strukturer utenfor BKFH hvor organisasjonen har representanter å gjøre, i
utgangspunktet formidles til denne representanten, som kan ta saken videre.
- Studio spaces are essential for artists, but not enough and very expensive. This
should be a topic to discuss with Bergen Kommune and how they could more
efficiently sponsor studio spaces
Merknad fra styret:
Viser til innspill fra Imi Maufe ovenfor, og styrets forslag om å opprette en
arbeidsgruppe som kan jobbe med denne tematikken. Medlemmer oppfordres til å
melde sin interesse.
- How does Bergen Assembly benefit local artists? Should BKFH discuss with the
Assembly about establishing a more fluid dialog?
Merknad fra styret:
Viser til arbeidsgruppen opprettet i 2019 som jobber med denne tematikken.
Medlemmer oppfordres til å melde sin interesse.
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VEDTEKTER	
  FOR	
  BILDENDE	
  KUNSTNERES	
  FORENING	
  HORDALAND	
  
Vedtatt	
  på	
  Bildende	
  Kunstneres	
  Forening/Norske	
  Billedkunstneres	
  landsmøte	
  og	
  BKS	
  Bergen/Bildende	
  
Kunstneres	
  Forening	
  Hordalands	
  årsmøte	
  22/4-‐79	
  med	
  endringer	
  i	
  1980,	
  1981,	
  1992,	
  2007,	
  2009,	
  2013	
  og	
  
2015	
  
	
  
§	
  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.	
  Ved	
  innmelding	
  gir	
  det	
  enkelte	
  medlem	
  fullmakt	
  til	
  at	
  BFKH	
  kan	
  forhandle	
  om	
  og	
  inngå	
  kollektive	
  
avtaler	
  med	
  myndigheter	
  og	
  lokale	
  brukere	
  i	
  Hordaland.	
  Fullmakten	
  er	
  ikke-‐eksklusiv.	
  
§	
  3-‐5.	
  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	
  eller	
  
medlemskap	
  i	
  NBK.	
  	
  	
  
§	
  3-‐6.	
  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.	
  Alle	
  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.	
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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.	
  
§	
  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	
  	
  
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	
  	
  
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	
  skal	
  innkalles	
  med	
  minst	
  4	
  ukers	
  varsel	
  når	
  minst	
  1/10	
  av	
  medlemmene	
  eller	
  et	
  
flertall	
  i	
  styret	
  krever	
  det.	
  Krav	
  om	
  Ekstraordinært	
  Årsmøte	
  skal	
  fremmes	
  skriftlig	
  til	
  Styret.	
  Sakspapirer	
  
skal	
  følge	
  innkallingen.	
  Kun	
  den	
  eller	
  de	
  saker	
  det	
  blir	
  påkrevd	
  ekstraordinært	
  Årsmøte	
  for	
  kan	
  behandles.	
  
Møtet	
  konstituerer	
  seg	
  på	
  samme	
  måte	
  som	
  et	
  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.	
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§	
  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	
  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	
  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.	
  
	
  
§	
  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	
  er	
  ikke	
  uravstemningen,	
  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	
  samtidig	
  besluttes	
  hvorledes	
  
BKFHs	
  midler	
  og	
  andre	
  aktiva	
  skal	
  ivaretas/disponeres.	
  
	
  
§	
  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.	
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FULLMAKT

Jeg gir herved _______________________________ fullmakt til å stemme på mine
vegne på ordinært årsmøte i BKFH 9. mars 2020.

_____________________________________________________
Fullmaktsgivers navn

_________________

___________________________________

Sted/dato

Fullmaktsgivers underskrift

VERVSOVERSIKT BKFH
Redigert februar 2020 av styret i BKFH

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 - UTGÅTT
F.o.m utgangen av 2017 og inn i 2018 ble mandatet til denne ordningen (på
kulturdepartementets ordre) overdratt fra Kulturrådet til Kunstsentrene i Norge (KiN). Det ble
bestemt at det skulle være kunstnerorganisasjonene sentralt som skulle nominere
utvalgsmedlemmer til et utvalg og det var KiN som skulle administrere ordningen, nå med
endret navn: Regionale Prosjektmidler for Visuell Kunst. I denne overdragelsen falt de regionale
utvalgene bort.

REGIONALE MIDLER FOR VISUELL KUNST - KIN
Kunstnerorganisasjonene (NBK, NK, FFF), samt KiN, nominerer sammen utvalgsmedlemmer
fra de fem regionene (NORD, MIDT, ØST, VEST og SØR).

BKFH nominerer kandidater til NBK. NBK sender inn innspill til KiN, og KiN setter sammen
regionale komitéer for stipendet— i vårt tilfelle Region Vest.
Det totale antallet mandater fra NBK i de fem regionale komitéene for ordningen (10) går ikke
opp med antallet nominerte medlemmer fra alle under-forbundene. Derfor vil det til enhver tid
være enkelte forbund som ikke er representert direkte, men i form av vara verv.

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 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.

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-, taleog forslagsrett i styret.

REPRESENTANTSKAPET TIL KUNSTSKOLEN I BERGEN
Oppnevnende instanser til Kunstskolen i Bergen (KiB) sitt representantskap er BKFH,
NKVN, Bergen kommune, UiB v/KMD og Folkeuniversitetet vestlandet.
Hver oppnevnende instans skal velge ett medlem hver til skolens representantskap, uten
vara. Virketiden for hvert medlem er 2 år og kan velges sammenhengende maksimalt tre
ganger.
Representantskapet til KiB er de som velger styrets medlemmer i styret til KiB og fastsetter
honorar til styret, samt uttaler seg i vedtekts-saker. Det er også representantskapet som
har myndighet til å avsette styremedlemmer.

Vestlandsutstillingen

Frå utstillinga Mastens Lyder, Kaster Loss av Karen Skog i Haugesund Billedgalleri
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FORMÅL

Vestlandsutstillingen (VU) er den eldste landsdelsutstillinga og vart vist for fyrste gong på Bergen
Kunstforening i 1922. Det har heilt sidan byrjinga vore ei juryert gruppeutstilling med fri innsending. I
byrjinga bestod juryen av 5 kunstnarar som var vald av biletkunstnarorganisasjonane, men har sidan 1998
bestått av 1-3 inviterte kuratorar. Formålet med utstillinga er å arrangere ei årleg turnerande utstilling med
verk av kunstnarar som har tilknyting til Vestlandet. Utstillinga skal vise fram samtidskunst av høg kvalitet
som speglar den vestlandske kunstscena ut mot resten av landet, samstundes som ho engasjerer publikum
og fremjar samtidskunst lokalt.

STATUS

VU gjekk inn i 2018 med optimisme, etter omorganisering (sept. 2017) og nye krefter i styret. Eit styre
beståande av ei avgrensa gruppe av medlemsmassen, og dei resterande medlemmene som øvste organ på
årsmøtet, ser ut til å gjere VU meir handlekraftig og omstillingsdyktig. Konsekvensar av dette er m.a. ei
betydeleg styrking av VU sin økonomi, sjølv om styrkinga i hovudtrekk kjem som øyremerka midlar og ikkje
som driftsmidlar.
Infrastrukturen i VU er no god, men framleis med rom for forbetringar. Å få tak i meir midlar, fører til meir
søknadsarbeid, meir administrasjon av midlane, og rapportering omkring bruken av midlane. Styret
arbeider med eit mål om å kunne auke den tilsette si stilling frå 35% til 50% for å få til ei god og føreseieleg
drift. VU hadde også vore tent med å ha ein arbeidande styreleiar i 50%. Dette er imidlertid avhengig av at
det er driftsmidlane frå fylkeskommunane som vert auka. Vidare har arbeidet med å auke honorar til
kunstnarane vore av høg prioritet, samt honorar for gjennomført arbeid til tillitsvalde.

ØKONOMI
Økonomien til VU er no under kontroll med positive framtidutsikter. Rekneskapen for 2018 har ved
årsskiftet eit overskot på 14.284 kr og 487.000 kr på bok i øyremerka midlar. Av desse er 260.000 kr støtte
frå Hordaland Fylkeskommune sine KUP-midlar til profesjonalisering av VU. Resten er prosjektmidlar til
VU19 i form av 112.000 kr frå Kulturrådet til stadspesifikke kunstverk, 50.000 kr frå Fritt Ord til
utstillingskatalog, 25.000 kr frå Stiftelsen Kjell Holm til opninga i Ålesund og 40.000 kr frå Bergen kommune
til utstillingskatalog. Finansieringa er mogeleggjort gjennom godt samarbeid og planlegging mellom
utstillingsleiar, styreleiar og kuratorane for 2018 og 2019.
For å kunne etablere ei føreseieleg drift er det likevel heilt naudsynt å få auka driftstilskota, som har stått
på staden kvil i mange år. UL og styreleiar har i 2018 teke initiativ til møte med SFK og HFK for å gjere greie
for VU sin situasjon og VU sine ambisjonar. Møta har vorte positivt mottekne, og det har blitt uttrykt
forståing for behovet for styrking av driftstilskota, sjølv om ingen har kunna gje lovnad om auka tilskot. Det
vart også teke kontakt med MRF, men møtet fann fyrst stad i februar 2019. Også dette var eit positivt møte
, men diverre utan ein konkret auke.
I budsjettet for 2019 synleggjer den eksterne prosjektstøtta kor underfinansiert VU i realiteten er. Å belage
seg på prosjektstøtte er ei kortsiktig og personavhengig løysing som korkje vil eller kan halde fram over tid.

BESØKSSTATISTIKK
2018: 4875
2017: 2596
2016: 3191
VU PÅ NETT
I 2018 har VU gått frå 1334 følgjarar på Facebook i januar, til 1491 i desember. Dvs ein auke på 157
følgjarar.
På Instagram vart det oppretta ein eigen konto for VU18 som har 908 følgjarar og 133 innlegg. VU sin eigen
Instagramkonto vart oppretta i juni 2017 og har pr. 27. mars 2019 1066 følgjarar og 104 innlegg.
VISNINGSSTADER
VU18 har vore annleis enn alle tidlegare utgåver, gjennom kurator Randi Grov Berger sitt konsept om
separatutstillingar. Tilbakemeldinga får visningsstadene er at dette konseptet liknar meir på det som dei
allereie sjølve gjer. Dei uttrykkjer at det var OK for VU å gjere dette eitt år, men at dei ønskjer at VU igjen
vert ei gruppeutstilling som viser kvalitet i breidde frå ulike kunstnarar med tilknyting til Vestlandet.

Frå utstillinga Flyt av Ragnhild Aamås i Kunstmuseet Kube. Foto: Maya Økland

LAGER
VU flytta lageret sitt inn på Visp sitt lager 3.jan. 2018. Prisen er gunstig (kr. 3000 pr. år), og etter
opprydding av VU sitt lager, er lagerbehovet også vesentleg redusert. Denne ordninga har fungert fint i
heile 2018.

STYRE:
Fram til årsmøtet 5.mai 2018 bestod styret av følgjande:
Styreleiar: Maya Økland, Kunsthall Stavanger
Nestleiar: Simon Wågsholm, BKMR
Styremedlemmer:
Simon Næsse, Haugesund Kunstforening
Sandra Vaka Olsen, BKFR
Etter årsmøtet 5.mai 2018 har styret bestått av følgjande:
Styreleiar: Maya Økland (uavhengig kandidat, kunstner/kurator) – 2 år
Nestleiar: Simon Næsse, nestleiar, (Haugesund Kunstforening) – 2 år
Styremedlemmer:
Trine Røssevold, (BKMR) – 2 år
Sandra Vaka Olsen, (uavhengig kandidat, kunstner) – 2 år
Karen Noer Korssjøen, (Kunsthuset Kabuso) – 2 år
Vara til styret:
Christiane Lieungh, (KUBE) – 2 år
Eivind Egeland, (BKFR) – 2 år

MØTER i 2018
16. Jan. – UL i møte med Sogn og Fjordane Fylkeskommune
31. Jan. – UL i møte med kurator for VU18 Randi grov Berger
8. Feb. – Styremøte #1 på Skype
28. Feb. – Styreleiar i møte med kurator for VU19 Marte D. Jølbo
21. Mars – Styreleiar og UL skypemøte om søknad driftstilskot HFK
9. April – Styrleiar og UL i skypemøte med kurator for VU19 Marte D. Jølbo
18. April – VU styremøte #2 på Skype
24. April – Styreleiar og UL i møte på Skype
4. Mai – Styreleiar og UL i møte med Hordaland Fylkeskommune
5. Mai – Årsmøte for VU i Bergen
18. Mai – Styreleiar og UL i møte med Marte D. Jølbo på Skype
18. Juni – UL i møte med kurator for VU18 Randi Grov Berger
28. Juni – Styreleiar og UL i møte på Skype
9. Juli – Styreleiar i møte med kurator for VU19 Marte D. Jølbo
20. Juli – Styreleiar i møte med kurator for VU19 Marte D. Jølbo
7. August – Styreleiar i møte med UL
9. August – Styreleiar og UL i møte på Skype
16. August – Styremøte #3 på Skype
22. August – UL i møte med kurator for VU19 Marte D. Jølbo og Kunstgarasjen (befaring + kontrakt)
17. September – Styreleiar og UL i møte i Bergen
30. Oktober – Styreleiar i møte med kurator for VU19 Marte D. Jølbo
6. November – Styreleiar og UL i møte i Oslo
16. November – Styreleiar i møte med kurator for VU19 Marte D. Jølbo og designerarar av katalog på Skype
26. November – Styremøte #4 på Skype
17. Desember – UL i møte med kurator for VU18 Randi Grov Berger (bretting og utsending av publikasjon)
UL har i 2018 vore på nettverkssamling m/landsdelsutstillingane i Trondheim 24.-25.sept., og på
Kulturrådet sin Årskonferanse i Bergen 20.nov.

Frå ei stille visning i Trudi Jaeger si utstilling QUARTUS Illuminations – Atlas Littoralis, i Kunsthuset Kabuso.

Rapport utstillingar VU18
Utlysing og utval
VU2018 vart lyst ut som ein Open Call utan tema. Kurator var Randi Grov Berger(RGB), som driv
visningsstaden Entreé i Bergen. RGB valde eit konsept med separatutstillingar for å gje publikum eit
djupdykk i utvalde kunstnarskap med tilknyting til Vestlandet. Det kom inn 161 søknadar innan fristen.
Ettersom VU18 vart utlyst som ei rekkje separatutstillingar, var søknadsmaterialet svært omfattande.
Alle dei 4 fylka vart representert i følgjande utval av kunstnarar: Trudi Jaeger (H), Karen Skog (R + H),
Blomgren & Skúladottír (H), Ragnhild Aamås (MR), Magnhild Øen Nordahl (SF + H), Eivind Egeland (R).
Kurator tok stort ansvar, og var til stades under montering ved alle visningsstadene.

Frå utstillinga The Frisbee Perspective av Magnhild Øen Nordahl i SFKM. Foto: Maya Økland

14.04.-20.05.2018
Trudi Jaeger på Kunsthuset Kabuso
QUARTUS Illuminations – Atlas Littoralis
Kunstnaren heldt «stille visning» 4 sundagar i utstillingsperioden.
27.04.-27.05.2018
Karen Skog i Haugesund Billedgalleri
Mastens lyder, kaster loss
Minikonsert to gonger i løpet av utstillingsperioden.
14.06.-12.08.2018
Blomgren & Skúladottír i Kunsthall Stavanger
Extractions

24.08-07.10.2018
Ragnhild Aamås i Kunstmuseet Kube
Flyt
02.09.-28.10.2018
Magnhild Øen Nordahl i Sogn og Fjordane Kunstmuseum (SFKM)
The Frisbee Perspective
13.10.-17.11.2018
Eivind Egeland i Entreé
Father of Evil
Premiere på Cinemateket i samarbeid med Visp sitt CineArt-program
Kunstnarsamtale i etterkant av premieren

Frå utstillinga Extractions av Blomgren & Skúladottír i Kunsthall Stavanger.

Publikasjon
RGB søkte støtte til publikasjonen frå fleire stader, og VU mottok såleis kr. 54 000 frå Bergen kommune og
kr. 30 000 frå Fritt Ord til dette.
Seks skribentar fekk i oppdrag å skrive kvar sin tekst til kvar sin kunstnar/utstilling:
- Kristoffer Jul-Larsen om Trudi Jaeger
- Kjersti Rorgemoen om Karen Skog
- Phoebe Cummings om Blomgren & Skúladottír
- Kaisa Aglen om Ragnhild Aamås
- Hans Carlsson om Magnhild Øen Nordahl
- Maria Lyngstad Willassen om Eivind Egeland

Designer for publikasjonen var Afarin Alsharif. Alle 6 tekstane vart til slutt samla i ein boks. Trykk vart gjort
hjå Pamflett i Bergen, på deira risograf. VU brukte kr. 20 000 frå eige budsjett til publikasjonen, og RGB
valde å la sitt reisebudsjett for 2017 på kr. 10 000 bli overført til budsjett for publikasjonen til VU18.
Publikasjonen heldt seg innafor budsjettet og RGB sendte inn sluttrapport for støtta som var motteken frå
Bergen kommune og Fritt Ord. Begge rapportane vart godkjende.
Oppsummering
Randi Grov Berger gjorde ein framifrå jobb som kurator for VU18, og hadde god kontroll og dialog med alle
involverte partar til eikvar tid. Det oppstod god tillit og smidighet i samarbeidet mellom kurator og UL.
Vederlaget til kunstnarane gjekk opp frå kr. 3000 i 2017 til kr. 10 000 i 2018. Dette hang sjølvsagt også
saman med at det var færre kunstnarar involvert. Samstundes vart kunstnarane vald ut tidleg nok til at dei
sjølve hadde tid til å søkje eigne midlar. Alle kunstarane mottok støtte utover vederlaget dei fekk frå VU.
Bergen 28.03.2019, Anneli Belsvik Aras (UL).

Resultatregnskap
Vestlandsutstillingen
Inntekter
Møre & Romsdal fylkeskommune
Sogn & Fjordane fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Rogaland fylkeskommune
Øremerkede prosjektmidler utstilling
Andre inntekter
Sum inntekter
Utgifter
Kunstfrakt
Honorar kunstnerisk leder
Vederlag kunstnere
Transportforsikring
Design/trykk/web/pr
Utstillingskatalog
Reise Kunsterisk Leder
Kontorrekvisita Utstillingsleder
Lønn utstillingsleder inkl feriepenger
Arbeidsgiveravgift
Styrehonorar
Møtekostnad styre/årsmøter
Årsmøtet reiser, overnatting
Regnskapsfører
Revisor
Avskrivning hjemmeside
Uforutsette utgifter
Lagerleie
Internett/telefon Utstillingsleder
Nettverksmøte Landsdelsutstillinger
Reisekostnader Utstillingsleder
Reisekostnader Kunstnere
Yrkesskadeforsikring
Sum utgifter
Overføringer
Overført overskudd
Sum overføringer

Vestlandsutstillingen

Note

2018
130 000
100 000
152 000
138 000
84 774
84 000
688 774

2017
130 000
100 000
150 000
135 000
15 226
3 060
533 286

35 878
60 000
80 030
545
4 194
108 310
17 797
1 553
188 512
30 269
19 500
1 474
3 965
23 626
7 125
37 641
30 348
2 250
5 400
3 082
7 142
4 953
897
674 490

72 864
0
54 500
3 916
20 319
0
0
1 292
174 991
28 087
10 000
5 820
33 862
17 938
6 125
18 828
6 999
80
5 400
3 835
8 206
0
478
473 538

14 284
14 284

59 748
59 748

Side 1

Balanse
Vestlandsutstillingen
Eiendeler

Note

2018

2017

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Restverdi hjemmeside
Sum immaterielle eiendeler

37 641
37 641

75 282
75 282

Sum anleggsmidler

37 641

75 282

40 000
40 000

40 159
40 159

Bankinnskudd, kontanter o.l.

739 944

322 449

Sum omløpsmidler

779 944

362 608

Sum eiendeler

817 585

437 890

Omløpsmidler
Periodiseringer
Utgifter utstilling neste år
Sum fordringer

Vestlandsutstillingen

Side 1

Balanse
Vestlandsutstillingen
Egenkapital og gjeld

Note

2018

2017

284 099
284 099

269 815
269 815

40 000
260 000
50 000
112 000
25 000
487 000

54 000
74 774
0
0
0
128 774

-440
15 586
1 143
20 198
10 000
46 486

0
15 796
2 741
20 764
0
39 301

Sum gjeld

533 486

168 075

Sum egenkapital og gjeld

817 585

437 890

Egenkapital
Egenkapital
Egenkapital
Gjeld
Øremerkede prosjektmidler
Tilskudd Bergen Kommune Ustillingskatalog
KUP Midler HFK
Tilskudd Stift Fritt Ord Utsillingskatalog
Tilskudd Norsk Kulturråd Stadspesifikke verk
Tilskudd Stiftelsen Kjell Holm
Sum øremerkede prosjektmidler
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Utlegg ansatte
Avsatte feriepenger Utstillingsleder
Avsatt styrehonorar
Sum kortsiktig gjeld

Øystese, 04.05.2019
Styret i Vestlandsutstillingen

Maya Økland
Styreleder

Sandra Vaka Olsen
Styremedlem

Simon Næsse
Styremedlem

Trine Røssevold
styremedlem

Karen Noer Korssjøen
styremedlem

Anneli Belsvik Aras
Koordinator

Vestlandsutstillingen

Side 2

