
Norske Kunstforeninger er paraplyorganisasjon og 
kompetansesenter for kunstforeninger og kunstlag 
i Norge. 

Norske Kunstforeninger
Kongens gate 2
0153 Oslo
post@kunstforeninger.no
22 42 20 35
www.kunstforeninger.no

Medlemsfordeler

 À Stemmerett på årsmøte
 À Søke frakt-, prosjekt- og utstyrstøtte.       

 Søknadsfrister 1. mai og 1. november
 À Søke momskompensasjon for frivillige    

 organisasjoner via Norske Kunstforeninger.         
 Søknadsfrist 1. juni

 À Råd og bistand i forhold som gjelder    
 kunstforeningsdriften

 À Delta på kurs, workshoper og             
 kunstfestival

 À Søke om å motta vandreutstillinger
 À Mulighet til å delta i ulike prosjekter
 À Medlemsbladet Kunst Pluss gratis til         

 styremedlemmer
 À Abonnere på Kunst Pluss til foreningens   

 medlemmer (kollektivt abonnement)
 À Rimelig kunst- og transportforsikring i If   

 forsikring
 À Rimelig transportordning gjennom Atlas            

 Spedisjon
 À Søke om å avholde kunstfestival                        

 (annethvert år)
 À Konkurrere om utmerkelsen Årets Kunstforening

Har du spørsmål? Trenger du råd om 
kunstforeningsdriften? 

Kontakt oss gjerne!

Susanne Svenseid, direktør
susanne.svenseid@kunstforeninger.no 

Anne-Grethe Thoresen, rådgiver
anne-grethe.thoresen@kunstforeninger.no 

Sten Nilsen, rådgiver og redaktør Kunst Pluss
sten.nilsen@kunstforeninger.no

Malin Olivia Dahlberg, rådgiver informasjon
malin.dahlberg@kunstforeninger.no

Hanne Houen, rådgiver økonomi/organisasjon
hanne.houen@kunstforeninger.no
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Oppdatere kontaktopplysninger
Foreningen er selv ansvarlig for å avløse det gamle 
styret etter avholdt årsmøte. Dette gjøres via Norske 
Kunstforeningers medlemssystem HyperSys på 
www.kunstforeninger.hypersys.no. Der oppdateres 
også postadresse og e-post til kunstforeningen, og til 
styremedlemmer. Husk at styremedlemmer som øn-
sker å motta e-post og tidsskriftet Kunst Pluss fra oss, 
må krysse av for dette i HyperSys. Ved spørsmål, kon-
takt oss på telefon 22 42 20 35 eller post@kunstforenin-
ger.no.

For å sikre at viktig informasjon når fram til det sit-
tende styret anbefales foreningen å ha en egen e-post-
adresse. Hvis kunstforeningen ikke har  eget domene, 
kan for eksempel gratistjenesten Gmail brukes (xxx.
kunstforening@gmail.com). I tillegg bør foreningen ha 
en fast postadresse eller postboks, samt en bankkonto 
i foreningens navn. 

Registrering i Brønnøysundregistrene
Foreningen skal være registrert i Enhetsregisteret og 
Frivillighetsregisteret i Brønnøysund.

Styreinformasjon skal hvert år oppdateres i Brønnøy-
sundregistrene (www.brreg.no) etter avholdt årsmøte.

Ha klart organisasjonsnummer, underskrevet proto-
koll fra årsmøtet, samt fødselsnummer (11 sifre) på 
hele styret (på nettet er kun fødselsdato synlig).

Gå til www.altinn.no. Velg Skjema og deretter Sam-
ordnet registermelding. Logg inn med personlig elek-
tronisk ID. Velg aktør eller søk på foreningens organi-
sasjonsnummer. Endre styreopplysningene, last opp 
protokollfil og send inn. Vent på signeringsoppgave på 
e-post/mobil og signer endringene elektronisk.

Oppdatering kan også sendes i posten. Det er da lurt 
å ha skjemaet Forenklet skjema for foreninger med på 
første styremøte. Skjemaet kan skrives ut fra www.
brreg.no. 

Brønnøysundregistrene gir veiledning på telefon 75 00 
75 00. Det arbeides med en løsning der endringer i sty-
ret automatisk sendes til Brønnøysundsregistrene fra 
medlemssystemet HyperSys.

Medlemskontingent 2019
Medlemskontingenten fastsettes av Norske Kunstfore-
ningers årsmøte. For 2019 er grunnkontingenten 
kr. 1 400,- pluss kr. 17,- per medlem i foreningen. Antall 
medlemmer telles per 31. desember 2018. Ved fami-
liemedlemsskap teller hvert medlem som individuelt 
medlem.

Ved utelatt betaling kan foreningen ikke motta frakt-, 
prosjekt-, og utstyrstøtte, stemme på årsmøtet eller 
søke om momskompensasjon. Norske Kunstforenin-
ger har rett til å innkreve ubetalt kontingent fra tidli-
gere år.

En kunstforening uten aktivitet kan søke om hvilende 
medlemskap med begrensede rettigheter i inntil tre år. 
Foreningen har da ikke stemmerett på årsmøtet. Det 
betales i perioden en redusert medlemskontingent på kr. 
200,- per år. Det oppgis én kontaktperson som vil mot-
ta informasjon fra Norske Kunstforeninger, inkludert 
tidsskriftet Kunst Pluss.

Statistikk
Foreningene plikter årlig å levere statistikk over sin ak-
tivitet til Norske Kunstforeninger. Informasjon om statis-
tikklevering sendes ut i februar.

Årsmøte, årsmelding og årsregnskap
Foreningene anbefales å avholde sitt årsmøte innen 
utgangen av mars hvert år. Årsmelding og signert års-
regnskap sendes til Norske Kunstforeninger etter års-
møtet. Frist: 1. juni

Årsregnskap skal være signert av styret, revidert av 
valgt revisor (utenfor styret) og godkjent av årsmøtet. 
Signering av årsregnskap skal skje på samme side som 
balansen, slik at det kommer fram hvilket regnskap 
som er godkjent. Revisors revisjonsberetning vedleg-
ges.

Vedtektsendringer
Norske Kunstforeninger skal orienteres om forenin-
gens eventuelle vedtektsendringer. Send nye vedtekter 
per post eller e-post. 

Kunstforeningens ansvar og forpliktelser


