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2019
Januar

Frist for innsending av stoff til utstillingskalender i 
Kunst Pluss 1/2019

NB! Husk at vi har ny postadresse:
Norske Kunstforeninger, Kongens gate 2, 0153 Oslo

Nytt styre i kunstforeningen? Avløs det gamle styret i 
medlemssystemet HyperSys så snart årsmøtet i kunstfo-
reningen er gjennomført.

Februar

Innspillsfrist, høring om fylkeskunstlag
Betaling av kunstavgift, se www.kunstavgiften.no

Husk at styremedlemmer som ønsker å motta e-post og 
tidsskrift fra oss må krysse av for dette i HyperSys.

Mars

Søknadsfrist Kulturrådet (prosjektstøtte, kunstfaglige 
publikasjoner, gjesteoppholdsstøtte)
Påmeldingsfrist kunstfestivalen Avtrykk, Haugesund
Frist for innsending av årsmøtesaker + forslag på 
kandidater til styret i Norske Kunstforeninger
Workshop: Verktøykasse for utvikling av utstillinger, 
Kristiansand

Kunstfestival og workshoper er fine møteplasser, der du 
kan knytte kontakter og utveksle erfaringer med andre 
kunstforeninger.

April

Frist for innsending av stoff til utstillingskalender i 
Kunst Pluss 2/2019
Frist for innmelding av delegat til årsmøtet

Norske Kunstforeningers kontor er stengt i påsken, 
15.–22. april.

La deg inspirere av andre kunstforeninger: I kategorien 
Journal på nettsiden presenteres et utvalg spennende 
utstillinger og gode prosjekter.

Mai

Søknadsfrist frakt-, prosjekt- og utstyrstøtte
(for tiltak med oppstart 1. juli–31. desember 2019)
Kunstfestivalen Avtrykk, Haugesund
Norske Kunstforeningers årsmøte, Haugesund

Bruk utstillingskalenderen på www.kunstforeninger.no 
eller i Kunst Pluss for å promotere utstillingene deres – det 
er gratis!

Juni

Søknadsfrist momskompensasjon for 2018
Søknadsfrist Kulturrådet (prosjekt- og arrangørstøtte, 
driftstilskudd, publikasjoner, aspirantordning, rom for 
kunst)
Betaling av kunstavgift, se www.kunstavgiften.no

På let etter nye kunstnere til kunstforeningen? Se nett-
sidene våre for en oversikt over profesjonelle kunstnere.

Juli

Norske Kunstforeningers kontor har feriestengt i tre 
uker, 15. juli–4. august.

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

August

Grunnkurs i styrearbeid – med fokus på økonomi, 
Oslo

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

September

Søknadsfrist Kulturrådet (prosjektstøtte, kunstfaglige 
publikasjoner, gjesteoppholdsstøtte)
Seminar, Greenlightdistrict 2019, Porsgrunn
Workshop: Rekruttering av frivillige, Harstad
Frist for innsending av stoff til utstillingskalender i 
Kunst Pluss 3/2019
Workshop: Strategi, programmering og publikumsut-
vikling, Førde

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

Oktober

Betaling av kunstavgift, se www.kunstavgiften.no

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

November

Søknadsfrist frakt-, prosjekt- og utstyrstøtte
(for tiltak med oppstart 1. januar–30. juni 2020)

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

Desember

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

God jul og godt nytt år!      

Vi har gunstige avtaler for forsikring av kunst hos If, og 
frakt av kunst hos Atlas Spedisjon. Mer informasjon på 
www.kunstforeninger.no
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