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2020
Januar

Frist for innsending av stoff til utstillingskalender i 
Kunst Pluss 1/2020
Søknadsfrist kunstfestival 2022
Søknadsfrist Kulturrådet (prosjektstøtte, kunstfag-
lige publikasjoner)

Meld inn nytt styre i HyperSys etter avholdt årsmøte. 
Denne informasjonen må også oppdateres i Brønnøy-
sundregistrene.

Februar

Betaling av kunstavgift, se www.kunstavgiften.no
Seminar: Regionreform og utstillingsøkonomi. 
Trøndelag senter for samtidskunst, Trondheim.
Seminar:  Regionreform og utstillingsøkonomi. 
Telemark Kunstsenter, Skien.
Frist for innsending av årsmøtesaker + forslag på 
kandidater til styret i Norske Kunstforeninger
Påmeldingsfrist årsmøtehelg

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

Mars

Søknadsfrist Kulturrådet (gjesteoppholdsstøtte for 
arenaer)
Utgivelse av Kunst Pluss 1/2020
Seminar: Regionreform og utstillingsøkonomi. 
Rogaland Kunstsenter, Stavanger

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

April

Frist for innsending av stoff til utstillingskalender i 
Kunst Pluss 2/2020 
Frist for innmelding av delegat til årsmøtet
Årsmøtehelg Norske Kunstforeninger, Oslo

Norske Kunstforeningers kontor er stengt i påsken, 
6.–13. april.

Trenger dere råd om søknadsskriving og søknadsinstans-
er? Kontakt oss gjerne for råd og veiledning!

Mai

Søknadsfrist frakt-, prosjekt- og utstyrstøtte
(for tiltak med oppstart 1. juli–31. desember 2020)
Søknadsfrist Kulturrådet (prosjektstøtte, kunstfag-
lige publikasjoner)

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

Juni

Søknadsfrist momskompensasjon for 2019 via  
Norske Kunstforeninger
Leveringsfrist statistikk/årsrapport for 2019
Søknadsfrist Kulturrådet (Aspirantordning, rom for 
kunst, arrangørstøtte kunstfestivaler)
Utgivelse av Kunst Pluss 2/2020
Betaling av kunstavgift, se www.kunstavgiften.no

Kunstforeninger kan bestille kollektivt årsabonnement 
på Kunst Pluss for sine medlemmer.

Juli

Norske Kunstforeningers kontor har feriestengt i tre 
uker, 13. juli–2. august.

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

August

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

September

Frist for innsending av stoff til utstillingskalender i 
Kunst Pluss 3/2020
Søknadsfrist Kulturrådet (prosjektstøtte, kunstfag-
lige publikasjoner)

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

Oktober

Betaling av kunstavgift, se www.kunstavgiften.no

Hvert år støtter vi ca 175 utstillinger og tiltak i kunstfore-
ningene. Et utvalg gode prosjekter presenteres på nettsi-
den til inspirasjon for andre.

November

Søknadsfrist frakt-, prosjekt- og utstyrstøtte
(for tiltak med oppstart 1. januar–30. juni 2021)
Utgivelse av Kunst Pluss 3/2020

Har dere behov for en teknisk oppgradering? Få Windows, 
Photoshop, Microsoft Office og annen programvare bil-
ligere eller gratis! Mer informasjon: www.techsoup.no

Desember

Søknadsfrist Kulturrådet (rom for kunst)
Nominasjonsfrist for Årets Kunstforening

Skal dere transportere kunst? Bruk våre gunstige avta-
ler for frakt hos Atlas Spedisjon og forsikring hos If. Mer 
informasjon på www.kunstforeninger.no
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Seminarer 2020: 
Regionreform og utstillingsøkonomi

Regional seminarrekke i samarbeid med 
Norske Billedkunstnere (NBK) og Kunstsentrene i Norge 
(KiN). Gratis deltakelse. Se våre nettsider for påmeld-
ing og mer informasjon. 

•• 10. februar 2020, kl. 10:00–16:00  
Trøndelag senter for samtidskunst, Trondheim 

•• 24. februar 2020, kl. 10:00–16:00  
Telemark Kunstsenter, Skien 

•• 19. mars 2020, kl. 10:00–16:00  
Rogaland Kunstsenter, Stavanger

•• Vår 2020 – Bergen, Vestland*

•• Høst 2020 – Agder*

•• Høst 2020 – Troms og Finnmark*

•• Høst 2020 – Innlandet*

•• Høst 2020 – Viken*

* Informasjon kommer. Følg med på våre nettsider 
kunstforeninger.no


