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Kunstforeningskalenderen 2017

Januar

Vil dere lære mer om styrearbeid? Bestill den praktiske 
håndboken Styrearbeid – er det noen kunst? 

Februar

Betalingsfrist medlemskontingent, Norske Kunstforeninger
Workshop: Hvordan lykkes med søknadsskriving?
Søknadsfrist for deltakelse i prosjekt om samtidskunst 
og kulturarv for ungdom

 

Unngå å havne i momstrøbbel – ta utgangspunkt i vår 
salgskontrakt og følg våre råd for formidlingssalg.

Mars

Utgivelse Kunst Pluss 1 / 2017
Søknadsfrist Kulturrådet (prosjektstøtte, kunst og 
teknologi, kunstfaglige publikasjoner, aspirantordning)
Workshop: Rekruttering av frivillige og nye medlemmer
Frist for innsending av årsmøtesaker + forslag på 
kandidater til styret i Norske Kunstforeninger
Påmeldingsfrist kunstfestival og årsmøte

Nytt styre i kunstforeningen? Oppdater oversikten over 
styremedlemmer på www.kunstforeninger.no

April

Norske Kunstforeningers kontor er stengt i påsken, 
10.–17. april.

Det er gratis å stå oppført i Frivillighetsregisteret, 
registrer kunstforeningen via www.brreg.no! 

Mai

Søknadsfrist frakt-, prosjekt- og utstyrstøtte
Frist for innlevering av statistikk for 2016
Frist for innlevering av årsmelding, årsregnskap og 
oppdaterte vedtekter
Kunstfestivalen Greenlightdistrict, Porsgrunn/Skien
Årsmøte Norske Kunstforeninger, Skien

Ta i bruk portalen www.frivillig.no for å nå folk som 
ønsker å gjøre en frivillig innsats.

Juni

Søknadsfrist momskompensasjon 2016
Utgivelse Kunst Pluss 2 / 2017
Søknadsfrist Kulturrådet (prosjektstøtte, rom for kunst, 
driftstilskudd, kunstfaglige publikasjoner, arrangør-
støtte)

Har dere nye prosjekter på gang? På våre nettsider finner 
dere tips til hvor dere kan søke om støtte.

Juli

Søknadsfrist kunstfestival 2019

Norske Kunstforeningers kontor har feriestengt tre 
uker, 17. juli–6. august.

Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål eller trenger 
råd: post@kunstforeninger.no / 22 42 20 35

August

Husk at enkelte typer lotteri skal forhåndsmeldes og 
rapporteres til Lotteritilsynet.

September

Søknadsfrist Kulturrådet (prosjektstøtte, kunstfa-
glige publikasjoner)
Workshop: Grunnkurs i styrearbeid 

Trenger dere faglig påfyll? Relevante kurs, workshoper  
og  seminarer finner du på www.kunstforeninger.no

Oktober

Seminar: Verktøykasse for utvikling av utstillinger, i 
samarbeid med Nasjonalmuseet og Haugesund Kunst-
forening

Kunstforeninger kan få programvare som Windows, 
Photoshop, Word/Outlook/Excel og Office 365 billigere 
eller gratis. Mer informasjon: www.techsoup.no

November

Søknadsfrist frakt-, prosjekt- og utstyrstøtte
Utgivelse Kunst Pluss 3 / 2017

Husk at vi har gode fellesavtaler for forsikring av kunst 
hos If, og frakt av kunst hos Atlas Spedisjon. Mer 
informasjon på www.kunstforeninger.no

Desember

Søknadsfrist Kulturrådet (prosjektstøtte, rom for kunst, 
kunstfaglige publikasjoner)
Nominasjonsfrist for Årets Kunstforening

God jul og godt nytt år!      

Fra 2017 er Kunst Pluss til salgs i Narvesen, men 
kunstforeningene kan fremdeles tegne kollektivt 
årsabonnement til bare 150 kroner per medlem.
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