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Sak 6 – Godkjenning av møtereglement
Møtereglement – Norske Kunstforeningers årsmøte
1.

Årsmøtet ledes av møteleder. Protokollen føres av to valgte representanter.

2. Årsmøtet er åpent for alle deltakere som er invitert til årsmøtet, og for pressen.
3. Bare de stemmeberettigede har tale-, forslags- og stemmerett. Andre deltakere har talerett.
Styret har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett, dersom de ikke samtidig representerer
en stemmeberettiget forening. Direktør har talerett. Pressen har ikke talerett.
4. Ingen gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Dersom flere fra samme stemmeberettigede forening har ordet i samme sak, kan de til sammen ikke ha ordet mer enn 4
ganger. Taletiden settes til høyst 3 minutter første gang, og 2 minutter for senere innlegg.
Styremedlemmer og direktør kan få ordet utenom talelisten for å svare på spørsmål og gi
opplysninger. Møtelederen og representanter kan foreslå forkortning av taletiden. Slike
forslag tas opp til avstemning straks.
5. De som krever ordet til dagsorden eller til saksopplysning, får ordet med en gang og har
maksimum 1 minutts taletid, og bare 1 gang i samme sak.
6. Det er adgang til 1 replikk på maksimalt 1 minutt i hver sak.
7.

Møtelederen kan foreslå strek satt med inntegnede talere. Slike forslag tas opp til avstemning
straks.

8. Replikker tas fra salen, andre innlegg må holdes fra talerstolen.
9. Forslag skal fremmes skriftlig til møtelederen, og være undertegnet med representantene og
foreningens/lagets navn. Nye forslag kan ikke fremsettes etter at strek er satt, eller etter at
saken er tatt opp til votering. Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten. Forslag
kan trekkes tilbake inntil votering er begynt.
10. Møtelederen avgjør voteringsmåten. Ved avstemning brukes fortrinnsvis håndsopprekning.
Hvis noen ber om det, kan skriftlig votering eller navneopprop finne sted. Det valgte tellekorps fungerer under avstemningene. Blanke stemmesedler telles ikke, og stemmene regnes
som avgitt. Avstemninger avgjøres ved alminnelig flertall, unntatt vedtektsendringer som
krever 2/3 flertall av antall stemmeberettigede på årsmøtet. Ved stemmelikhet anses et
forslag som falt.
11. Representantene skal melde fra dersom de forlater salen under avstemning. Stemmeretten
kan avgis til en annen deltaker fra samme forening/lag.

Sak 9: Orientering om budsjett 2019
Budsjett 2019
Egne inntekter
Medlemskontingent
Andre egeninntekter (salg med mer)
Sum egne inntekter
Andre driftsinntekter
Driftstilskudd Norsk kulturråd
Gave Sparebankstiftelsen DNB til NåDa
Andre inntekter
Produksjonsstøtte fra Norsk kulturråd til Kunst Pluss
Støtte fra Fritt Ord / BKH / andre
Momskompensasjon
Sum andre driftsinntekter
Sum inntekter
Aktivitetskostnader
Årsmøte / kunstfestival
Studietur Berlin 2018
Workshoper / seminarer / kurs / møter
Kunst Pluss
Nettside og medlemssystem HyperSys
Prosjektstøtte
Utstyrstøtte
Fraktstøtte
Driftsstøtte til fylkeslagene
Årets kunstforening
Stipend kuratorstudium
Debutantpris
Prosjekt NåDa
Diverse prosjekter
Sum aktivitetskostnader

Regnskap 2018

Regnskap 2017

460 000
62 000
522 000

435 094
73 655
508 749

419 663
34 696
454 359

5 561 000

5 561 000
500 000
250 000
70 000
360 701
6 741 701

5 495 000
1 000 000
125 000
80 000
30 000
298 200
7 028 200

6 873 000

7 250 450

7 482 559

232 000

70 051
127 368
75 495
475 259
44 972
355 867
150 200
411 092
40 749
30 000

121 083

220 000
70 000
120 000
380 000
6 351 000

100 000
2 030 000

70 107
450 000
76 818
2 377 978

46 008
511 129
160 327
368 780
145 000
400 686
37 600
30 000
20 000
66 630
900 000
48 360
2 855 603

Lønnskostnader
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Honorar styreleder
Foretakspensjon
Andre personalkostnader
Sum lønnskostnader

3 018 882
428 482
20 000
162 000
31 500
3 660 864

2 887 308
453 045
20 000
280 748
28 591
3 669 692

2 567 867
428 500
20 000
393 252
22 476
3 432 095

Øvrige kostnader
Husleie
Regnskap, revisjon og øvrige konsulenttjenester
Reisekostnader
Styrekostnader
Diverse kostnader
Sum øvrige kostnader

364 000
210 000
159 000
130 000
280 500
1 143 500

347 442
206 092
157 669
134 618
338 850
1 184 671

318 046
159 324
160 772
138 087
259 123
1 035 352

Sum kostnader

6 834 364

7 232 341

7 323 050

8 000

7 967

9 546

46 636

26 076

169 058

Finans
RESULTAT

82 000
440 000
34 000
400 000
150 000
450 000
42 000
30 000
70 000

Sak 10 – Medlemskontingent for 2020
Medlemskontingenten til Norske Kunstforeninger er i dag 1400 i grunnkontingent, pluss 17
kroner per medlem den enkelte kunstforening har.
Fra bevilgende myndigheter mottar kunst- og kulturlivet signaler om å øke egeninntektene. En
økning av medlemskontingenten er en del av det pågående arbeidet med å styrke Norske
Kunstforeningers økonomi for 2020.
Styret i Norske Kunstforeninger anbefaler årsmøtet å øke grunnkontingenten for 2020 med 200
kroner til 1600 kroner, og den medlemsavhengige delen med en krone til 18 kroner per medlem.
Gjennom å søke Norske Kunstforeningers støtteordninger samt å søke om momskompensasjon
ligger muligheter for å få noe tilbake av egeninnsatsen (kontingenten) i tillegg til det
paraplyorganisasjonen og kompetansesentret Norske Kunstforeninger tilbyr
medlemsforeningene hvert år.

Sak 11 – Innkomne saker
Innen fristen 11. mars 2019 var det kommet inn en sak som ønskes behandlet av årsmøtet:

Organisatoriske grep knyttet til endringene i kommune- og regionstruktur
Bakgrunn
I forbindelse med et forslag om vedtektsendringer knyttet til fylkeskunstlag/regionale nettverk
ba Årsmøtet 2018 «styret gjere ei heilskapleg vurdering av kva for organisatoriske grep det vil
være riktig å gjere for at organisasjonen kan være best rusta til å møte endringane i kommune- og
regionstruktur».
For å forberede saken har styret bedt en prosjektgruppe om å bistå med kartlegging og arbeide
frem alternative løsninger som skal presenteres Årsmøtet 2019. Prosjektgruppens
sammensetning har vært:
•
•
•
•
•

Sissel Aurland, styremedlem, og gruppens leder
Gjertrud Steinsvåg, styremedlem (styremedlemmene, oppnevnt av styret, representerer
ulik fartstid i styret og ulik størrelse på kunstforening)
Roald Nilsen, representant fra en av dagens fylkeskunstlag, oppnevnt av de fire
fylkeskunstlagene
Anne-Grethe Thoresen, representant fra administrasjon, oppnevnt av daglig leder
Trond Bogsnes, ekstern rådgiver, oppnevnt av styret

Utvalget har tatt utgangspunkt i, den såkalte regionreformen, som innebærer at det fra 2020 blir
11 fylkeskommuner, mot 19 i dag.
Som en del av reformen er de fremtidige fylkeskommunene (også kalt regioner) tiltenkt et større
ansvar for norsk kulturliv enn hva dagens fylkeskommuner har. Dette er en viktig endring og vil
etter utvalgets mening innebære at behovet for dialog med fylkeskommunene øker. Norske
Kunstforeninger, i likhet med «kultur-Norge» for øvrig, må treffe tiltak for å lykkes i dette.
Norske Kunstforeninger har i dag fire fylkeskunstlag, men bare ett samsvarer geografisk med den
nye regionstrukturen.
Behovet for dialog med fylkeskommuner
Behovet for nye tiltak i forbindelse med regionreformen er, etter utvalgets mening, i første rekke
knyttet til kulturpolitiske og økonomiske forhold. Kunstforeningene behøver et ansvarlig talerør

inn mot Fylket, som kan ivareta Norske Kunstforeningers og medlemmenes interesser. Den
viktigste oppgaven blir da f.eks. å arbeide for økte fylkeskommunale driftstilskudd og frie
prosjektmidler til kunstforeningenes virksomhet i fylket. Annet samarbeid kunstforeningene
imellom kan også være relevant når det gjelder kunstfaglige spørsmål, kurs, generelt
nettverksarbeid etc., men dette kan tilpasses etter behov og løses på ulike måter.
Med bakgrunn i Norske Kunstforeningers formål er det viktig at alle tiltak holder et høyt faglig
nivå.
Organisatorisk ser utvalget for seg en ansvarsfordeling som beskrevet i denne matrisen:
Politisk hierarki
Departement
Fylkeskommune
Kommune

Fagpolitisk og økonomisk
Norske Kunstforeninger - administrasjon
Fylkeslag og andre modeller
Lokallag/-forening

Kunstfaglig
Annet relevant samarbeid

Høringsuttalelser
Basert på fjorårets årsmøtediskusjon og andre innspill har utvalget vært oppmerksom på at det er
ulike synspunkter på spørsmålet om fylkeslag. For å gi kunstforeningene anledning til å komme
med synspunkter og innspill så tidlig som mulig i prosessen, ble det derfor i januar invitert til
høring.
Det ble mottatt til sammen 35 svar, hvorav fire fra de nåværende fylkeskunstlagene (Akershus,
Rogaland, Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag). Av de 31 kunstforeningene som svarte, var hele
20 lag (65%) hjemmehørende i fylker med fylkeskunstlag. Jevnt over må engasjementet sies å
være lite i fylker uten fylkeskunstlagsorganisering. Fra enkelte fylker ble det ikke mottatt svar i
det hele tatt.
I høringen var det ulike og sprikende oppfatninger om en del sentrale spørsmål/hovedprinsipper
vedr. fylkeskunstlag. Høringssvarene er tilgjengelige på NKF sine nettsider.
Tiltak
Etter utvalgets mening vil velfungerende fylkeslag ikke være til hinder for andre, relevante tiltak.
Skal fylkeslagene ha tilstrekkelig legitimitet vis-a-vis fylkeskommunene, så vel som internt i
Norske Kunstforeninger, mener imidlertid utvalget at fylkeslagenes formelle plassering i Norske
Kunstforeninger, rolle og rammebetingelser må være vesentlig tydeligere enn i dag.
Det anbefales derfor på det sterkeste at Årsmøtet 2019 enes om en organisering av fylkeslag, der
kravene fra Norske Kunstforeninger til fylkeslagene klargjøres.
På bakgrunn av dette foreslår utvalget:
A. En endring av Norske Kunstforeningers vedtekter
B. I tillegg til at det innføres standard vedtekter for fylkeslagene
Om dette blir vedtatt må Styret og Administrasjon bidra til en god etablering av fylkeslag der det
ligger til rette for dette / er ønsket, herunder bistå med omdanning av eksisterende
fylkeskunstlag.

A. Forslag til vedtektsendringer i Norske Kunstforeninger
For å legitimere og tydeliggjøre fylkeslagenes posisjon fremmes det forslag om å endre Norske
Kunstforeningers vedtekter i samsvar med utvalgets innstilling. Der det i høringsrunden har
vært klart ulike oppfatninger foreslås alternative ordlyder til avstemming. Følgende foreslås:

AVSTEMMING NR. 1:
I dagens §5 heter det:
5.1. Alle kunstforeninger/lag og fylkeskunstlag, som støtter forbundets formål kan være
medlemmer.
5.2. Medlemskapet oppnås etter søknad til styret i Norske Kunstforeninger. Medlemskap gir
automatisk medlemskap i fylkeskunstlag.
Dette foreslås endret til:
5.1. Alle kunstforeninger/lag, som støtter forbundets formål kan være medlemmer.
5.2. Medlemskapet oppnås etter søknad til styret i Norske Kunstforeninger.
I tillegg foreslås en ny:
§6 Fylkeslag
6.1. Medlemmer etter §5 kan organiseres i fylkeslag, ett for hver fylkeskommune.
AVSTEMMING NR. 2:
6.2. - Alternativ A:
6.2. Medlemskap i Norske Kunstforeninger gir automatisk medlemskap i fylkeslag, der
slikt finnes.
6.2. - Alternativ B:
6.2. Medlemskap i Norske Kunstforeninger gir automatisk rett til medlemskap i
fylkeslag, der slikt finnes. Medlemskap i fylkeslaget er frivillig.
AVSTEMMING NR. 3:
6.3. - Alternativ A (Dersom 6.2. - Alternativ A vedtas):
6.3. Fylkeslaget skal godkjennes av Norske Kunstforeningers styre.
6.3. - Alternativ B (Dersom 6.2. - Alternativ B vedtas):
6.3. Fylkeslaget skal godkjennes av Norske Kunstforeningers styre. Godkjenning
forutsetter at antall medlemmer i fylkeslaget er lik eller mer enn 2/3 av alle
kunstforeningene i Fylket.
6.4. Fylkeslaget organiseres i tråd med standard vedtekter, vedtatt av Norske
Kunstforeningers årsmøte.
AVSTEMMING NR. 4:
6.5. - Alternativ A:
6.5. Fylkeslaget har møte- tale- og stemmerett rett på Norske Kunstforeningers årsmøte.
6.5. - Alternativ B:
6.5. Fylkeslaget har møte- og talerett på Norske Kunstforeningers årsmøte, men ikke
stemmerett.
6.6. Dersom fylkeslaget ikke lenger oppfyller Norske Kunstforeningers krav til fylkeslag
kan Norske Kunstforeningers styre kreve at laget endrer navn eller oppløses.
Den følgende nummerrekkefølgen i Norske Kunstforeningers vedtekter endres
tilsvarende.

B. Forslag til likelydende vedtekter for alle fylkeslag tilsluttet Norske
Kunstforeninger
I samsvar med endrede vedtekter for Norske Kunstforeninger foreslås følgende standard
vedtekter for fylkeslagene:
VEDTEKTER FOR xx FYLKESLAG
Vedtektene er vedtatt på Norske Kunstforeningers årsmøte 2019
§1. Fylkelagets navn og geografiske plassering
Fylkeslagets navn er XX Fylkeslag, og dekker xx Fylkeskommune («Fylket»).
Fylkeslaget er tilsluttet Norske Kunstforeninger.

§2. Formål
Fylkeslagets formål er å arbeide for kunstforeningenes interesser i Fylket. Arbeidet skal være i
tråd med Norske Kunstforeningers til enhver tid gjeldende vedtekter, strategi og handlingsplan,
og derigjennom bidra til at Norske Kunstforeninger når sine mål. Norske Kunstforeningers
formål er å gi flest mulig tilgang til profesjonell kunst.
§3. Hovedoppgaver
Fylkeslaget skal i samråd med Norske Kunstforeninger og de tilhørende medlemsforeninger:
1.

være et talerør inn mot Fylket og ivareta Norske Kunstforeningers og
medlemsforeningenes interesser i Fylket.
2. arbeide for økte fylkeskommunale driftstilskudd og frie prosjektmidler til
kunstforeningenes virksomhet i Fylket.
3. styrke kunstforeningenes arbeid i Fylket.
§4. Medlemskap
Alle kunstforeninger i Fylket som er tilsluttet Norske Kunstforeninger har rett til medlemskap i
fylkeslaget. Medlemskap i fylkeskunstlaget er frivillig. Antall medlemmer må være lik eller mer
enn 2/3 av alle kunstforeningene i Fylket, for å tilfredsstille kravene som Norske Kunstforeninger
stiller til et fylkeskunstlag.
§5. Årsmøte
Årsmøtet er fylkeslagets høyeste organ. Hver medlemsforening har én stemme på årsmøtet.
Årsmøtet finner sted innen utgangen av mars hvert år. Årsmøtet skal:
-

behandle regnskap og årsberetning
behandle arbeidsprogram og budsjett
velge leder for styret, for ett år
velge styremedlemmer med varamedlemmer for to år
velge revisor, valgkomité og evt. andre tillitsvalgte
behandle viktige saker vedrørende Norske Kunstforeninger
behandle andre saker av felles interesse for medlemmene

Innkalling og saksdokumenter til årsmøtet sendes medlemsforeningene og Norske
Kunstforeningers administrasjon senest tre uker før møtet skal holdes. Tilsvarende sendes
protokoll tre uker etter avholdt årsmøte.
§6. Styret
Styret består av minimum tre, maksimum syv personer. I tillegg til de ordinære
styremedlemmene velges to varamedlemmer. Styret leder fylkeslaget mellom årsmøtene.
Styremedlemmenes sammenhengende funksjonstid er maksimalt seks år. Medlemmet kan, etter
fire år ute av styrevervet, velges på nytt.
Dersom styret finner det hensiktsmessig kan det løpende styrearbeidet ivaretas av et
arbeidsutvalg (AU), valgt av styret. AU skal bestå av styrets leder og minimum to av styrets
medlemmer.
Det føres referat fra alle styremøter. Møtereferatene sendes Norske Kunstforeningers
administrasjon og medlemsforeningene innen 14 dager etter at møtet er avholdt.
Det er styrets ansvar å ansette eventuell daglig leder.
§7. Vedtekter
Vedtektene kan endres med 2/3 flertall på Norske Kunstforeningers ordinære årsmøter.

§8. Oppløsning
Fylkeslaget oppløses hvis det ikke lenger oppfyller Norske Kunstforeningers krav til fylkeslag,
jamfør §4 og Norske Kunstforeningers vedtekter.
Fylkeslaget kan på eget initiativ oppløses etter vedtak med 2/3 flertall på to påfølgende ordinære
årsmøter.
Ved oppløsning skal disponible midler gå til de lokale kunstforeningene som er medlem av
kunstlaget.

Sak 12 – Valg
I Norske Kunstforeningers vedtekter § 6.1 står det: «Norske Kunstforeninger ledes av et styre.
Styret skal ha totalt 7 medlemmer. I tillegg velges 3 varamedlemmer. Medlemmer og
varamedlemmer velges på årsmøtet». Styremedlemmer velges for to år av gangen, mens
varamedlemmer velges for ett år av gangen.
I § 6.4 står det: «Samtlige av Norske Kunstforeningers fem regioner skal være representert i
styret.» Regionene er Nord-Norge, Trøndelag, Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. Videre i § 6.4:
«De øvrige 2 styremedlemmer (styreleder og et styremedlem) velges uavhengig av region».
De tre varamedlemmene velges i prioritert rekkefølge. Ved valg av varamedlemmer er det ingen
krav om representasjon fra ulike regioner.
Valgkomiteen 2018–2019 har bestått av:
Edel Maria Brynjulfsen (Hammerfest Kunstforening/Nord-Norge)
Aslak Høyersten (Bergen Kunsthall/Vestlandet)
Trude Lyng (Kunsthall Grenland/Sørlandet)
Styret fremmer forslag til valgkomité på 3 medlemmer som velges for tiden fram til neste
årsmøte. Valg som medlem i valgkomiteen er begrenset til sammenhengende 3 år.

a) Valg av styremedlemmer
Nåværende styre
• Gjertrud Steinsvåg, styreleder, (Oslo Kunstforening/Østlandet)
På valg, valgt inn i 2015 (i permisjon september 2017–mai 2019)
• Mona Elin Aarø, nestleder, (Haugesund Kunstforening/Vestlandet)
Ikke på valg, valgt inn i 2016 (fungerende styreleder september 2017–mai 2019)
• Sissel Aurland (Sørum Kunstforening/Østlandet)
Ikke på valg, valgt inn i 2018
• Monica Milch Gebhardt (Vadsø Kunstforening/Nord-Norge)
På valg, valgt inn i 2017
• Øyvind R. Kvarme (Heimdal Kunstforening/Trøndelag)
Ikke på valg, valgt inn i 2018
• Morten Lindgren (Kunsthall Grenland/Sørlandet)
På valg, valgt inn 2017
• Kjell-Erik Ruud (Hardanger Kunstlag/Vestlandet)
På valg, valgt inn i 2015

Gjertrud Steinsvåg og Kjell-Erik Ruud har informert valgkomiteen om at de ikke tar gjenvalg.

Valgkomiteens innstilling til styreleder:
• Mona Elin Aarø (Haugesund Kunstforening/Vestlandet)
Aarø ble valgt inn i styret i 2016 og ble i fjor gjenvalgt for perioden 2018–2020. Hun har fungert
som styreleder siden september 2017. I henhold til vedtektenes paragraf 6.2. skal alle
styremedlemmer, herunder styreleder velges for to år ad gangen. Valg av Aarø som styreleder
vil derfor gjelde inneværende 2-års periode, det vil si at hun velges for 1 år fram til årsmøtet
2020.
Valgkomiteens innstilling til styremedlemmer:
• Monica Milch Gebhardt (Vadsø Kunstforening/Nord-Norge)
Gjenvalg
•

Morten Lindgren (Kunsthall Grenland/Sørlandet)
Gjenvalg

•

Maria Rusinovskaya (Bergen Kunsthall/Vestlandet)
Ny
Maria Rusinovskaya (f. 1981) har 15 års variert arbeidserfaring innenfor samtidkunstfeltet,
både med kunstnerisk forskning og idéutvikling, produksjonsgjennomføring, formidling til
publikum og ikke minst stimulering av diskusjoner rundt kunstverk som kan bidra til en
bredere samfunnskritisk debatt. Dette fokuset har preget hennes yrkeskarriere, og hun har
bred kunstfaglig erfaring i de forskjellige rollene hun har hatt, bl.a kan nevnes; vitenskapelig
medarbeider ved Murmansk kunstmuseum, kunstfaglig prosjektleder i den Kirkenes- baserte
kuratorgruppa Pikene på Broen, kurator for Landmark ved Bergen Kunsthall og i tillegg
selvstendig kurator for en rekke freelancer-prosjekter. I hennes nåværende stilling som en
kurator ved Bergen Kunsthall har hun ansvar for det kunstneriske programmet på Landmark med over 200 arrangementer årlig, som omfatter både diskursive serier, presentasjon av
tidsbaserte kunstverk, musikkprogram. I tillegg har hun kuratoriske ansvar for kunsthallens
tverrdisiplinære gjesteopphold-program, og kuraterer utstillinger knyttet til det. Utvikling av
Landmark som kunstnerisk arena i tråd med Bergen Kunsthalls overordnede kunstneriske
profil krever samtidig at hun til enhver tid er oppdatert på dagens prosesser og forhold på den
norske, skandinaviske og internasjonale kunstscenen og kulturpolitikk. Gjennom dette
arbeidet og hennes tidligere engasjement har hun opparbeidet et omfattende nettverk i
nasjonale og internasjonale kunst-, produksjons-, teori- og forskningsmiljøer.

•

Vsevolod Kovalevskij (Tromsø Kunstforening/Nord-Norge)
Ny
Vsevolod Kovalevskij (f. 1988) har studert og tatt sine mastergrader innen film og kunst i
London, Vilnius og Tromsø. Han er nå ansatt som kurator i Tromsø Kunstforening. Siden han
flyttet til Tromsø i 2016 har han hatt en rekke erfaringer innen et bredt spekter i det lokale
kunstfeltet. Hans internasjonale erfaring er et spennende bidrag inn i styret. Dette sier han
selv:
«In my relatively short duration of time in Norway, since I first moved into Tromsø in the
summer of 2016 to study at the Tromsø Academy for Contemporary Arts for my second MA
degree. I had an opportunity to work, shape, contribute on the various levels and occasions, to
what I call by now my second home city, by working with almost all of the cultural institutions
in Tromsø. Be it artists' run spaces like Kurant, Small Projects, Gallery Snerk or established
organisations like Tromsø Kunstforening, Nordnorsk Kunstmuseum, Polarmuseet. Before my
move to Tromsø from Vilnius, Lithuania, I had a pleasure to be a teaching fellow and later a
lecturer at the Vilnius Art Academy. The university where I received my BA and first MA
degrees in photography and media arts. During my studies, I became a member of the
Lithuanian Interdisciplinary Artists' Association (LIAA) in 2014 and shortly after I was asked
to become a board member to help represent and re-shape the association on the national level.
That included me becoming curator of the first gallery that LIAA had opened called Malonioji

6. On a side to my responsibilities as the curator of Malonioji 6 gallery and the board members
of LIAA, I was operating in the position of curatorial assistant and coordinator at the largest
contemporary art institution in the Baltic region, Centre of Contemporary Arts Vilnius. An
internationally acclaimed institution, that has been operating since 1992.»
Valgkomiteen anser derfor Maria Rusinovskaya og Vsevolod Kovalevskij som meget kvalifiserte
og spennende kandidater å få inn i styret til Norske Kunstforeninger!

b) Valg av varamedlemmer
Nåværende varamedlemmer:
1. Kari Berge (Sandefjord Kunstforening/Østlandet)
På valg, valgt inn i 2018
2. Marit Silsand (Kunstforeningen Verdens Ende/Østlandet)
På valg, valgt inn i 2018
3. Asbjørn Hagerup (Namsos Kunstforening/Trøndelag)
På valg, valgt inn i 2018
Årsmøtet skal velge:
3 varamedlemmer i prioritert rekkefølge – velges for ett år av gangen
Valgkomiteens innstilling til varamedlemmer:
• Vara 1: Kari Berge (Sandefjord Kunstforening/Østlandet)
Gjenvalg
•

Vara 2: Marit Silsand (Kunstforeningen Verdens Ende/Østlandet)
Gjenvalg

•

Vara 3: Nina Gjølgasæther (Ørland Bjugn Kunstforening/Trøndelag)
Ny
Som 3. vara har vi fått inn Nina Gjølgasæther (f. 1965) fra Ørland Bjugn Kunstforening.
Gjølgasæther arbeider ved Ørland kultursenter og Ørland kulturskole. Hun er tekstilkunstner
og har tatt kuratorstudiet i Bø. Hun var drivkraft bak etableringen av Hannah Ryggen
Triennalen, som nå har blitt et samarbeid mellom kunstforeningen og Nordenfjeldske
Kunstindustrimuseum.

c) Valg av valgkomité
Styrets forslag til valgkomité 2019–2020:
• Edel Maria Brynjulfsen, styremedlem, Hammerfest Kunstforening (Nord-Norge) – Gjenvalg
• Aslak Høyersten, valgkomitémedlem, Bergen Kunsthall (Vestlandet) – Gjenvalg
• Beate Juell, styreleder, Toten Kunstforening (Østlandet) – Ny

Innmelding av årsmøtedelegat
Hver medlemsforening i Norske Kunstforeninger har én stemme på årsmøtet. Merk at kunstforeningen
må ha betalt medlemskontingenten for 2019 til Norske Kunstforeninger for å ha stemmerett. Til
årsmøtet må delegaten ta med sakspapirene som er sendt kunstforeningen. Delegaten stemmer på
vegne av sin forening.
Navn på kunstforeningens årsmøtedelegat må innen 25. april meldes inn via det nettbaserte
medlemssystemet HyperSys. Nærmere forklaring til påmelding er sendt ut på e-post og finnes også
på vår nettside: www.kunstforeninger.no/nyheter/meld-inn-delegat-til-arsmotet/ Ta kontakt på telefon
22 42 20 35 eller post@kunstforeninger.no hvis dere trenger hjelp til innlogging eller påmelding.
NB! Bare dersom en person som ikke har styreverv i kunstforeningen skal være deres årsmøtedelegat,
skal fullmaktsskjemaet under fylles ut og returneres.

Fullmakt for årsmøtedelegat 2019
Det bekreftes herved at

(navn)

representerer

(kunstforening/kunstlag/kunsthall/fylkeskunstlag)

som delegat til Norske Kunstforeningers årsmøte 11. mai 2019, kl. 09.00–12.00, på Scandic Maritim,
Åsbygata 3, Haugesund.

(sted/dato)

(signatur styreleder)
Fullmaktsskjemaet returneres Norske Kunstforeninger innen 25. april 2019:
Per post til Norske Kunstforeninger, Kongens gate 2, 0153 Oslo eller e-post til post@kunstforeninger.no

Søknad om reisestøtte
Norske Kunstforeningers årsmøte
Haugesund 11. mai 2019

Kunstforening/-lag, fylkeslag:
Navn:
Adresse:
Postnummer:

Poststed:

E-post:

Mobil:

Reisekostnader tur/retur Haugesund
Bilag nr:
Fly

kr.

Båt

kr.

Buss

kr.

Tog

kr.

Annet, spesifiser:

kr.

Privat bil

Antall km:

(kr. 3,50 per km)

kr.

Reisekostnader totalt

kr.

Minus egenandel

kr.

Grunnlag for reisestøtte

kr.

–1 000

Til utbetaling (påføres av Norske Kunstforeninger)

Bankkontonummer for utbetaling:
Reisestøtte for årsmøtedelegater
Delegaten (én fra hver forening) representerer foreningen under årsmøtet og har stemmerett.
Delegatene betaler i utgangspunktet sine reiseutgifter selv, basert på rimeligste reisemåte, f. eks.
minipris på tog eller økonomibillett på fly. I etterkant av årsmøtet kan årsmøtedelegaten søke om
å få refundert reiseutgifter ved å sende inn skjema og reisekvitteringer. Kostgodtgjørelse kan ikke
tas med. Totalt er 20 000 kr avsatt til reisestøtte, og støtten fordeles på bakgrunn av innkomne
søknader.
Send skjema med vedlegg innen 25. mai 2019 til:
Norske Kunstforeninger
Kongens gate 2
0153 Oslo
eller til hanne.houen@kunstforeninger.no

