Kjære medlem av BKFH,
Etter en utfordrende vår er det nå tid for en velfortjent sommerferie!
Etter årsmøtet som vi gjennomførte bare dager før Norge stengte ned, har det nyvalgte
styret hatt 4 styremøter, hvorav tre av dem har blitt gjennomført digitalt. Tross en litt
utfordrende start uten å kunne møtes ansikt til ansikt, er vi stolte av hva vi har klart å
gjennomføre de siste månedene.

HVA HAR STYRET DREVET MED I VÅR?
Vi har fulgt opp myndighetenes retningslinjer og økonomiske støtteordninger for kunstnerne
gjennom korona-krisen, og formidlet dette gjennom flere medlemsbrev. Vi har skrevet
innspill til kommune og fylke alene og sammen med BKSF og NKVN, om kunstnernes kår
under krisen og hvordan støtteordninger og initiativer best kan hjelpe vårt felt. Noen av disse
har blitt tatt til etterretning, blant annet er en ny fagkomité for fylkets kunstnerstipender blitt
opprettet med representanter fra fagorganisasjonene. Vi har også rapportert til Vestland
Fylkeskommune om BKFH-medlemmenes kjærlighet til VU (takk for alle tilbakemeldinger på
det!) og er glade for at VU fikk støtten de ba om som hadde uteblitt i første runde. Vi har
også bedrevet mye annet, men vi skal ikke kjede deg med å ramse opp alt sammen her, du
vil med tiden få lese mer om det i neste årsrapport. Det har ikke vært stille, kan vi trygt si.

KARTLEGGING!
Vi har endelig sendt ut kartleggingen av arbeids- og levevilkårene til medlemmer av BKFH,
BKSF og NKVN i nye Vestland fylke! Resultatene av undersøkelsen vil presenteres på
høsten. Dette vil bli et uvurderlig materiale for oss i fagorganisasjonens videre arbeid for å
bedre alle kunstneres kår i fylket i tiden fremover.

Har du glemt å svare?? Du har ennå en sjanse! Svar innen utgangen av uken
(midnatt søndag 5. juli), og svarene dine vil bli tatt med i undersøkelsen.
Link til undersøkelsen HER

ARBEIDSGRUPPER
Vi fortsetter arbeidsgruppene våre etter ferien, så gi oss gjerne et ord om det er noe du
kunne tenke deg å engasjere deg i sammen med andre medlemmer av BKFH. Alle grupper
får et lite budsjett å rutte med.
For eksempel:
- Arbeidsgruppe jubileum 2021 - BKFH fyller 90 år!
- Arbeidsgruppe medlemsarrangementer - dette kan være arrangementer av alle slag,
som presentasjoner, diskusjoner, workshops, fester, det er opp til oss :)
- Arbeidsgruppe ateliersituasjonen i Bergen.
Og det er bare å komme med forslag til andre tema for arbeidsgrupper om det er noe som
engasjerer deg.

HVA JOBBER DU MED I DISSE KORONA-DAGER?
Og det beste til sist:
Vi er stolte av at vi har klart å bidra med noe positivt i den vanskelige virus-infiserte våren
2020. Tusen takk til alle dere som har sendt oss ord og bilder om livet under korona! Du har
sikkert lagt merke til de regelmessige e-postene og facebook postene hvor du har kunnet
lese om dine kollegers aktiviteter.
Vi klarte med støtte fra Norsk Kulturråd, Fritt Ord, NBK og flere lokale sponsorer, og med
iherdig innsats fra en liten, men dedikert arbeidsgruppe, å få samlet noe av dette materialet i
et nydelig innstikk til Bergens Tidende 6. juni i papirutgaven, og 14. juni i den digitale
utgaven. Takk til Brynhild Winther for en flott tekst til publikasjonen.

HER

Fikk du det ikke med deg? Du kan se det 

Da gjenstår det bare å legge seg til rette på svabergene og samle krefter til en høst som
igjen vil kreve mye av oss som fagorganisasjon, om vi skal nærme oss de arbeids- og
levevilkårene vi ønsker oss for alle våre medlemmer i BKFH.

God sommer til deg!
Husk: Sammen er vi sterke!
Sommervarme hilsener fra
BKFH-styret
Agnes Nedregård - styreleder
Hedvig Thorkildsen - nestleder
Bo Magnus - kasserer
Elke Karnik
Gabriel Kvendseth
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