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Styrets årsberetning for 2019

Formål
Siden 1978 har Norske Kunstforeninger vært 
paraplyorganisasjon og kompetansesenter for de allmenne 
kunstforeningene, kunstlagene og kunsthallene i Norge. 
Samlet er de 149 kunstforeningene tilknyttet Norske 
Kunstforeninger en betydelig formidler av samtidskunst her 
til lands. Det unike ved den publikumstyrte modellen, som 
kunstforeningene representerer, er at de finnes overalt med 
et stort mangfold i både organisasjonssammensetning og i 
utstillingsprofil. Mange steder er kunstforeningene det eneste 
visningssted hvor innbyggerne kan få tilgang til samtidskunst. 
Vår visjon er «Kunst skaper samfunn» og hovedmålet vårt er å 
styrke kunstforeningene i hele landet som attraktive 
visningssteder for samtidskunst, både for publikum og 
profesjonelle kunstnere. I vår strategi for 2018–2021 vektlegger 
vi verdiene: Nyskapende, støttende, engasjert, faglig sterk. 
Styre og administrasjon har arbeidet målrettet etter Strategi 
2018–2021 og Handlingsplan 2018–2019.

Status
Norske Kunstforeninger har også i 2019 arbeidet i tråd med 
vår strategi med fokus på å styrke kunstforeningene i hele 
landet som attraktive visningssteder for samtidskunst, for et 
stort publikum og som gode arbeidsplasser for profesjonelle 
kunstnere.
 Vi er opptatt av å kunne være tilgjengelig for alle 
kunstforeningene, og har fokus på støtte og veiledning i 
kunstfaglige så vel som organisatoriske spørsmål. Selv med 
en betydelig medlemsmasse, har vi hatt en god dialog med 
foreningene, og gjennom den gode dialogen har vi utarbeidet 
en rekke kompetansehevende tiltak og prosjekter. Vi 
vektlegger at de offentlige midlene skal komme 
medlemsforeningene til gode gjennom støtteordninger, 
rådgivning og motivasjon til nytenking og utvikling. I 2019 har 
Norske Kunstforeningers hovedsatsninger vært:

• Støtteordninger til frakt av kunst, utstilling- og formidlings-
prosjekter og utstyr til visning av kunst. Ordningene skal bidra 
til at kunstforeninger over hele landet kan vise profesjonell 
samtidskunst, og medvirker til utvikling og profesjonalisering. 
Tilskuddene gjør det mulig for kunstforeningene 
å vise et bredt spekter av kunstuttrykk, fordi de gir økonomisk 
handlingsrom til å satse på utstillinger med samtidskunst 
man ikke kan forvente å få salgsinntekter av. All støtte tildeles 
etter faglige vurderinger, og det tas hensyn til foreningenes 
ulike forutsetninger. I bevilgningene etterstreber vi geografisk 
spredning og balanse mellom større og mindre 
kunstforeninger. I 2019 bevilget vi 460 400 kroner i fraktstøtte 
fordelt på 127 søknader. 39 søknader til prosjektstøtte mottok 
til sammen 410 000 kroner. 152 500 kroner i utstyrsstøtte ble 
fordelt på 9 søknader. Antall søknader lå i 2019 på samme nivå 
som i 2018.

• Norske Kunstforeninger arrangerer både regionale 
workshops og i Oslo, etter ønsker og behov fra 
kunstforeningene. Workshop-programmet er tilpasset mindre 
grupper og gir kunnskap innen flere ulike felt, som er nyttige 
for at kunstforeningene skal kunne videreutvikle seg som gode 
visningssteder for samtidskunst. Workshop-programmet i 
2019 besto av følgende:

• Verktøykasse for utvikling av utstillinger, Kristiansand 
Kunsthall, 16. mars, Kristiansand, 11 deltakere fra 7 kunst-
foreninger og et kunstmuseum og tre fylker.

• Grunnkurs i styrearbeid - med fokus på økonomi, 31. 
august, Norsk Billedhoggerforening, Oslo, 14 deltakere, 12 
kunstforeninger og 6 fylker

• Strategi, programmering og publikumsutvikling, 14. sep-
tember, Førde, 10 deltakere, 6 kunstforeninger og 4 fylker.

 
Norske Kunstforeninger samarbeidet med Kunstsentrene i 
Norge (KiN) og arrangørene av kunstfestivalen 
Greenlightdistrict 2019, seminaret BRAKKVANN – de lokale og 
regionale i et internasjonalt perspektiv. Seminaret 
diskuterte klima- og miljøutfordringer knyttet til vann som 
allmenn ressurs og så samtidig på kunstfeltet i en lokal og 
internasjonal kontekst. Med foredragsholdere fra Frankrike, 
Nederland, Tyskland og Norge hadde seminaret fokus på 
å inspirere til å tenke nytt rundt vannutfordringene vi står 
overfor. Arrangørene bak Greenlightdistrict 2019 var Kunsthall 
Grenland, Skiens Kunstforening, Telemark Kunstsenter og 
Spriten Kunsthall.
 Som en viktig del av vårt kompetansehevende arbeid 
har vi utviklet et biennaleprogram og arrangerte to studieturer 
til Istanbul- biennalen 2019. Studieturene er åpne for alle 
tillitsvalgte i kunstforeningene og deres medlemmer. 61 deltok 
i Istanbul. Administrasjonen legger det kunstfaglige program-
met sammen med biennaleledelsen og vår samarbeidspartner 
Vista Travel i Norge, tar seg av det 
praktiske og har reiseleder med. Tilbakemeldingene fra 
deltakerne var svært positive, og i 2020 arrangerer vi to 
studieturer til Liverpool-biennalen.

• Norske Kunstforeninger mottok en generøs gave på 1,5 
millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til vårt prosjekt 
NåDa. Gaven ga oss muligheten til å invitere ti kunstforeninger 
til å delta i det som skulle bli et møtepunkt for kulturminner, 
samtidskunst og ungdom. De ti kunstforeningene som deltok 
i prosjektet, har sammen med kunstnere og barn og unge 
arbeidet fram kunstprosjekter gjennom kreative og innovative 
prosesser over en to års periode, fra 2017 til 2019. Prosjektene 
har økt bevisstheten av hva kulturminner er og hvilken 
betydning kulturarv har for oss mennesker, både hos 
deltakerne og et stort og engasjert publikum. Norske 
Kunstforeninger er opptatt av å styrke formidlingen av kunst 
og gi mulighet for deltakelse i kunstproduksjon gjennom sam-
arbeid med kunstnere. Prosjekter som NåDa kan 
utvide kunstforeningenes muligheter til å nå et nytt og yngre 
publikum. Prosjektet avsluttes formelt etter årskonferansen til 
Norske Kunstforeninger 2020, hvor fagseminaret vil 
omhandle nettopp NåDa, og deltakende formidling. En 
innholdsrik publikasjon som omhandler alle ti prosjekter, 
samt relevante artikler vil bli distribuert på årskonferansen og 
til samtlige medlemsforeninger i Norske Kunstforeninger, til 
inspirasjon.

• Norske Kunstforeninger tilbyr medlemsforeningene ulike 
utstillingsprogram, som skal heve kunstforeningenes 
kunnskap om samtidskunst og bidra til å nå nye publikums-
grupper. Vi har de siste årene spesielt hatt fokus på å bidra til 
mer kjennskap om ny norsk og internasjonal videokunst. 
I 2019 har vi videreutviklet samarbeidet med Statens 
Kunstutstilling – Høstutstillingen om å vise videoverk fra den 
årlige utstillingen. Tilbudet har gjennom flere år gitt gode 
tilbakemeldinger og flere trekker fram at programmet er godt 
egnet til formidling til ungdommer. I 2019 ble programmet vist 
i 13 kunstforeninger, godt geografisk fordelt. En formidler vil 
være tilstede på noen av visningsstedene.
 
• Norske Kunstforeninger har helt siden etableringen av 
paraplyorganisasjonen og kompetansesentret hatt et 
fagtidsskrift, som en viktig del av vårt kompetansehevende 
program. Kunst Pluss har tre årlige utgivelser med et opplag på 
1900 i 2019. Fagtidsskriftet inneholder blant annet 
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intervjuer og artikler om aktuelle problemstillinger innen 
kunst og det frivillige feltet, samt omtaler av utstillinger og 
bøker. Kunst Pluss er å finne hos en rekke Narvesenutsalg (68 
for 2020) og noen institusjoner. Vi ønsker å nå ut til flere, og 
har i 2019 inngått en avtale med Norsk Bibliotektransport. Fra 
2020 vil Kunst Pluss kunne leses i 83 biblioteker spredd over 
hele landet. Tidsskriftet sendes gratis til alle styremedlemmer 
i kunstforeningene. I forbindelse med etableringen av et nytt 
medlemsregister, HyperSys, har opplaget gått noe ned i
2019. Årsaken til dette, henger sammen med det nye medlems-
registret, som det kan ta litt tid å kjenne seg bekvem med. Alle 
tillitsvalgte som ønsker å motta Kunst Pluss må selv gå inn 
å krysse av at de ønsker å motta magasinet, som en følge av 
GDPR, personvernforordningen. Administrasjonen har brukt 
mye tid til veiledning og vil bruke mer tid på aktiv opplæring i 
HyperSys.

• Norske Kunstforeninger er en utadrettet virksomhet, og 
administrasjonen deltar derfor på arrangementer og møter i 
medlemsforeningene, innenfor den økonomiske rammen som 
er tilgjengelig. Gjennom direkte kontakt med medlems-
foreningene utveksles verdifull kunnskap, kompetanse og 
erfaring.

• Vi følger utviklingen på det kunstfaglige og frivillige feltet 
nøye. For å sikre størst mulig ressurser til medlems-
foreningene og synliggjøre kunstforeningenes viktige posisjon 
som formidlere av samtidskunst, deltar Norske 
Kunstforeninger på seminarer og i ulike politiske fora. Vi har 
årlige formelle møter med Norsk kulturråd, og deltar på 
relevante møter og konferanser.

• Norske Kunstforeninger har gjennom våre vel 40 år samlet 
en stor mengde dokumentasjon fra vår virksomhet, som vi fikk 
avlevert til Riksarkivet i 2019. Avleveringen består av 
dokumentasjon fra 1978 tom 2004.

Økonomi
Norske Kunstforeninger mottar i all hovedsak sine midler fra 
staten gjennom Norsk kulturråd. Vårt driftstilskudd fra Norsk 
kulturråd for budsjettåret 2019 var på 5 561 000 kroner. 
 Norske Kunstforeninger arbeider kontinuerlig og 
målbevisst med å styrke organisasjonens økonomi, og vi søker 
relevante offentlige og private instanser om støtte til ulike 
prosjekter. Vi mottok 60 000 kroner i støtte fra Fritt Ord til 
Kunst Pluss og Norsk kulturråd tildelte 70 000 kroner i 
produksjonsstøtte.
 Norske Kunstforeninger søker Lotteri- og 
stiftelsestilsynet om momskompensasjon på vegne av våre 
medlemsforeninger. I 2019 mottok vi vi en utbetaling på 3 782 
615 kroner for regnskapsåret 2018, fordelt på 86 lokale kunstfo-
reninger. Av dette gikk 426 090 kroner til Norske 
Kunstforeninger sentralt. Administrasjonen bruker betydelige 
ressurser på å synliggjøre ordningen slik at flere kunst-
foreninger søker, og bistår med veiledning og kvalitetssikring 
av søknadene.
 Det har ikke vært noen økning i driftsstøtten, men 
med en bevisst økonomistyring kan vi vise til et positivt årsre-
sultat også for 2019 på 89 800 kroner. Styret mener 
årsregnskapet gir et rettvisende bilde av organisasjonens 
resultat og finansielle stilling. Årsregnskapet er utarbeidet 
under forutsetning om fortsatt drift og styret bekrefter at 
denne forutsetningen er til stede. Disponering av resultatet 
fremgår av resultatregnskapet.
 Det er å bemerke at vi i tilsagnsbrevet fra Norsk 
kulturråd for 2020 har fått et kutt på 10% og varsel om at 

tilskuddet for 2021 vil bli vurdert. I forbindelse med dette, har 
vi hatt møte med Norsk kulturråd og vi vil ha et møte med 
Kulturdepartementet.
 Norsk kulturråd har gjort omdisponeringer som har 
ført til at flere andre har fått tilsvarende kutt som oss, og noen 
varsel om utfasing fra ordningen. Det er derfor viktig at Norske 
Kunstforeninger synliggjør våre og kunstforeningens behov, 
og ber sittende regjering øke støtten til Norsk kulturfond.

Framdriftsplaner
Vår nye kulturminister, Abid Raja, har sagt at kultur skal nå ut 
til alle, uansett hvor i landet vi bor, noe også hans forgjenger 
stadig understreket. I Kulturmeldingen, Meld. St. (2018-2019) 
Kulturens Kraft – Kulturpolitikk for framtida, kommer det 
tydelig fram at enkelte ordninger fortsatt må være statlige og 
sentraliserte, fordi det er nødvendig med et nasjonalt over-
blikk for å sikre overordnede mål. Men gjennom region-
reformen som trådte i kraft 1. januar 2020, skal mange opp-
gaver desentraliseres, det gjelder viktige kompetanse- og 
formidlingsoppgaver innenfor kulturfeltet.
 Norske Kunstforeninger vil arbeide for å synliggjøre 
våre behov i møter med offentlige instanser. Vi er bekymret 
for at konsekvensene for det visuelle kunstfeltet vil bli store 
med overføring av ansvar for kulturfeltet til fylkeskommunene 
med den nye regionreformen. Som et ledd i dette arbeidet, 
vil det i et samarbeid med Norske Billedkunstnere og Norske 
Kunstsentre (KiN) bli gjennomført åtte regionale seminarer 
som nettopp vil drøfte hvilke konsekvenser regionreformen får 
for de lokale kunstforeningene, kunstsentrene og kunstnerne. 
Norske Kunstforeninger vil være tilstede på alle seminarene 
for å presentere vår paraplyorganisasjon og kunstforeningene 
som er tilknyttet oss.
 I 2020 vil vi også videreutvikle vårt nordiske og 
europeiske samarbeid og har mottatt oppstartsmidler fra 
Nordisk kulturfond til å avholde to arbeidsmøter i henholdsvis 
Helsingfors og i Berlin. De fire organisasjonene, Arbeitsge-
meinschaft Deutscher Kunstvereine (ADKV), Finska Konst-
föreningen, Sveriges Konstföreninar og Norske 
Kunstforeninger, skal diskutere hvordan vi kan styrke våre 
organisasjoner og parallelt utvikle kompetansehevende 
utvekslingsprogrammer for kunstforeninger i de fire landene.
 Samarbeid har alltid vært viktig for Norske 
Kunstforeninger og i 2019 bevilget Sparebankstiftelsen DNB en 
million kroner til et stort formidlingsprosjekt Kunst fra Sápmi. 
Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom oss og Samisk 
Senter for Samtidskunst. 10 kunstforeninger vil være delaktige 
mottakere av et utstillings- og formidlingsprogram, som i 
samarbeid også med Den kulturelle skolesekken vil nå ut til
flere tusen skoleelever. Prosjektet vil i all hovedsak foregå i 
kunstforeninger sør for Nord-Norge. Prosjektet får oppstart i 
2020 og avsluttes i 2021.
 Norske Kunstforeninger har hatt et godt samarbeid 
med Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. I 2019 
arrangerte vi workshopen Verktøykassa for utvikling av 
utstillinger som er utviklet av Nasjonalmuseet og tidligere f
ormidlingsrådgiver ved museet, Anne Grete Ulldall. Vi er i 
dialog med Nasjonalmuseet om å kunne tilby våre kunstfore-
ningene nye kurs/workshoper innen grunnleggende 
formidlingsgrep i arbeid med utstillinger.

Medlemsforeninger
Per 31. desember 2019 var 149 kunstforeninger medlem av 
Norske Kunstforeninger. Av disse var 141 aktive kunst-
foreninger, mens 4 var hvilende kunstforeninger. 4 fylkeslag er 
tilsluttet Norske Kunstforeninger.
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Administrasjon
Norske Kunstforeninger har mange og viktige arbeids-
oppgaver. For å kunne iverksette og gjennomføre disse, er det 
behov for en faglig sterk og dedikert administrasjon. 
Administrasjonen består i dag av 4,6 årsverk, fordelt på fem 
personer. De ansatte har kompetanse innen ulike fagfelt som 
alle er viktige for videreutviklingen av den publikumsstyrte 
formidlingen. Arbeidsmiljøet anses som tilfredsstillende. 
Sykefraværet i 2019 har vært på 3,23 %. Administrasjonen 
holder til i leide lokaler i 5. etasje i Kongens gate 2 i Oslo. 
Norske Kunstforeninger påvirker det ytre miljø slik det er 
normalt for en kontorvirksomhet.

Likestilling
I administrasjonen er det fire kvinner og en mann. Det er fire 
kvinner og tre menn i styret, med tre kvinner som vara-
medlemmer. Valgkomiteen består av en mann og to kvinner.

Styre
Styrets sammensetning etter årsmøtet 11. mai 2019, 
Haugesund:

Mona Elin Aarø, styreleder, Vestlandet
Øyvind Kvarme, nestleder, Trøndelag 
Monica Milch Gebhardt, Nord-Norge 
Morten Lindgren, Sørlandet
Sissel Aurland, Østlandet
Maria Rusinovskaya, Vestlandet
Vsevolod Kovalevskij, Nord-Norge

Varamedlemmer:
1. Kari Berge, Østlandet
2. Marit Silsand, Østlandet
3. Nina Gjølgasæther, Trøndelag

Det har vært avholdt fire ordinære styremøter, tre telefon-
møter, to e-postmøter og et konstituerende styremøte i 2019:

07. januar, telefonmøte
09. januar, telefonmøte
09. februar, Oslo
21. februar, e-postmøte
09. mars, Oslo
09. mai, Haugesund
11. mai, konstituerende møte, Haugesund
28. mai, e-postmøte
07. september, Oslo
19. november, telefonmøte

Valgkomité
Årsmøtet i Haugesund 11. mai 2019 valgte følgende valgkomité 
for 2019–2020: 

Edel Maria Brynjulfsen, Nord-Norge
Aslak Høyersten, Vestlandet
Beate Juell, Østlandet

Samarbeidspartnere og støttespillere i 2019
Norsk kulturråd, Fritt Ord, Sparebankstiftelsen DNB, 
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Frivillighet 
Norge, Statens Kunstutstilling – Høstutstillingen, 
Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger, Sveriges 
Konstföreningar, Arbeitsgemeinschaft Deutscher 
Kunstvereine (ADKV), Vista Travel, Istanbul-biennalen, Norsk 
Billedhoggerforening, Sogn og Fjordane Kunstmuseum, 
Haugesund Kunstforening, Haugesund Billedgalleri – 
Haugalandmuseet, Kristiansand Kunsthall, Anne Grethe Ull-
dal, Trond Bogsnes, Kunstsentrene i Norge, Kunsthall 
Grenland, Skiens Kunstforening, Telemark Kunstsenter, 
Spriten Kunsthall, Samisk Senter for Samtidskunst, Fast Plass.

Medlemskap
Norske Kunstforeninger hadde i 2019 medlemskap i følgende 
organisasjoner: Frivillighet Norge, Fagpressen, Norsk 
Tidsskriftforening, Folkeuniversitet, Transnational Arts 
Production, Kunst i Skolen.

Vsevolod Kovalevskij
styremedlem

Sissel Aurland
styremedlem

Mona Elin Aarø
styreleder

Øyvind R. Kvarme
nestleder

Susanne Svenseid
direktør

Monica Milch Gebhardt
styremedlem

Morten Lindgren
styremedlem

Oslo, 21. februar 2019

Maria Rusinovskaya
styremedlem
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Støtteordninger
Alle aktive medlemsforeninger i Norske Kunstforeninger kan 
søke om støtte til prosjekter og utstillinger, frakt og utstyr. 
Støtteordningene skal bidra til at kunstforeninger over hele 
landet kan vise profesjonell samtidskunst. Tilskuddene gjør 
det mulig for kunstforeningene å vise et bredt spekter av 
kunstuttrykk og medvirker til utvikling og profesjonalisering.
Prosjektstøtten skal være med på å styrke kunstforeningenes 
posisjon som visningssted for samtidskunst. Støtten tildeles 
større prosjekter som går utover normal utstillingsvirksomhet, 
formidling av kunst og arbeid med nye publikumsgrupper. Det 
kan for eksempel søkes om støtte til kunstfaglige seminarer 
eller foredrag, katalogproduksjon, formidlingsprosjekter og 
kunstnersamtaler.
 Utstyrstøtten skal gå til oppussing av utstillings- 
lokaler eller oppgradering av visningsutstyr. Kunstforeninger 
kan for eksempel få støtte til innkjøp av sokler, utstillings- 
montre, lysutstyr, projektorer og annet teknisk utstyr til  
formidling av samtidskunst.
 Fraktstøtte kan søkes til alle typer utstillinger med 
profesjonelle nålevende kunstnere. Støtten dekker transport 
av kunst til og fra utstillingssted.

Støtte 2019 – søknader og tildeling

Omsøkt
kroner

Bevilget
kroner

Antall 
søknader

Innvilgede 
søknader

Frakt 964 095 447 400 134  117  

Prosjekt 1 565 870 396 000 71    39

Utstyr 577 880 152 500 22 9

Totalt 3 127 845 995 900 227 165

Antallet søknader lå i 2019 på samme nivå som i 2018. Samlet 
ble det søkt om 3 ganger så mye midler som potten vi har til 
utdeling. 76,1 % av søknadene ble tildelt støtte, men i de fleste 
tilfeller mindre enn den omsøkte summen. Oversikt over  
hvilke tiltak som har fått støtte finnes på våre nettsider.

Momskompensasjon
På vegne av medlemsforeningene søker Norske Kunst-
foreninger årlig om momskompensasjon. Moms- 
kompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner 
administreres av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Norske Kunst-
foreninger søker etter forenklet modell, som innebærer at 
foreningenes driftskostnader ligger til grunn for stipuleringen. 
Søknaden gjennomgås og kvalitetssikres av vår revisor.
 I 2019 mottok Norske Kunstforeninger for regnskaps-
året 2018 totalt 3 782 615 kroner i momskompensasjon, fordelt 
på 86 lokale foreninger og sentralleddet. Utbetalingene varier-
te fra 873 til 692 324 kroner. 1 % av totalbeløpet går til Norske 
Kunstforeninger for å dekke administrasjons- 
kostnader. Mottakerne fikk kompensasjonen avkortet med 
18,11 % i forhold til opprinnelig søknadsbeløp, noe som er en 
litt lavere avkortning enn året før. Avkortningen skyldes at 
midlene som er satt av til ordningen i statsbudsjettet ennå ikke 
er tilstrekkelige til å kompensere for hele søknadsbeløpet.

Workshoptilbud
Basert på ønsker og behov fra kunstforeningene organiserer 
Norske Kunstforeninger workshoper. Opplegget tilpasses  
mindre grupper, og vi henter inn ekstern ekspertise der det 
trengs. I 2019 arrangerte vi fire gratis workshoper/kurs som 

var så godt som fulltegnede, og som alle fikk overveiende gode 
tilbakemeldinger fra deltakerne. Workshopene arrangeres på 
dagtid på lørdager, for at flest mulig skal ha anledning til å 
delta. Workshopen, «Rekruttering av medlemmer og frivillige», 
i Harstad, i samarbeid med Frivillighet Norge, ble avlyst på 
grunn av for få påmeldte.

• Verktøykasse for utvikling av utstillinger, 16. mars,  
Kristiansand Kunsthall, Kristiansand. 
Workshopen hadde fokus på å skape opplevelse, nysgjerrighet 
og refleksjon rundt formidling av kunstutstillinger. Under 
workshopen ble det arbeidet med grunnleggende formidlings-
grep, som dialog og flerstemmighet, og hvordan de kommer til 
uttrykk i praksis. Det ble formidlet teori og utført praktiske og 
analytiske øvelser. Workshopen tok utgangspunkt i «Verk-
tøykassen» som er utviklet for Nasjonalmuseets arbeid med 
utstillinger og ble ledet av formidlingsrådgiver Anne Grethe 
Uldall. Workshopen var et samarbeid med Nasjonalmuseet. 11 
deltakere fra 7 kunstforeninger fra tre fylker deltok.

• Grunnkurs i styrearbeid - med fokus på økonomi, 31. august, 
Norsk Billedhoggerforening, Oslo.
Workshopen var et intensivt kurs i styrearbeid, der deltakerne 
på én dag fikk lære det mest grunnleggende om styrearbeid. I 
denne workshopen ble det spesielt lagt vekt på god  
økonomistyring i kunstforeningen. I tillegg til en innledning 
om sentrale felt innen økonomistyring, fikk deltakerne dis-
kutere konkrete problemstillinger i grupper. Workshopen ble 
ledet av Trond Bogsnes, som har bred erfaring fra styrearbeid, 
blant annet som styreleder i Norske Kunstforeninger, Bergens 
Kunstforening og Stord kunstlag. 14 deltakere fra 12 kunst-
foreninger fra 6 fylker deltok i workshopen.

• Profil, programmering og publikumsutvikling, 21. september, 
Sogn og Fjordane Kunstmuseum, Førde.
I denne workshopen ble det sett på hva slags tendenser som 
finnes i publikums møte med kulturlivet, og hva slags mål og 
strategier for virksomheten kunstforeningene kan ha for å 
være en relevant aktør i sitt lokalsamfunn. Hva bør man legge 
vekt på med tanke på hva foreningen skal være og hvilke mål 
man ønsker å oppnå? Hva er egentlig publikumsutvikling, 
utstillings- og aktivitetsprogrammering? Hva slags ulike 
innfallsvinkler til formidling og programmering kan bidra til å 
øke publikumstallet og invitere inn et mer mangfoldig  
publikum? Det ble også gitt en innføring i bruk av sosiale  
medier. Workshopen ble ledet av Anne-Grethe Thoresen og 
Malin Olivia Dahlberg fra Norske Kunstforeninger. Anne  
Ellingsen i Volda og Ørsta Kunstlag fortalte om kunstlagets  
arbeid med NåDa-prosjektet. 10 deltakere fra 6 kunst-
foreninger og 4 fylker deltok.

• Skriv godt om kunst, 17. juni, Bodø
For å formidle kunst kan det være nyttig å kunne skrive gode 
utstillingstekster, som både kan være tilgjengelig i galleriet og 
som man kan bruke i pressemeldinger og liknende. Hvis man 
trenger økonomisk støtte til prosjekter og utstillinger, kreves 
det at man kan formulere gode og engasjerende søknader.  
Kurset i Bodø tok for seg hvordan man kan skrive gode og  
leseverdige utstillingstekster, og enkle og presise prosjekt-
beskrivelser. Kursholder var Eirik Audunson Skaar, billed-
kunstner og journalist. Skriv godt om kunst var et samarbeid 
mellom Norske Kunstforeninger, Nasjonalmuseet og Se Kunst 
i Nord-Norge. 

Prosjekter og aktiviteter i 2019
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NåDa
NåDa var et prosjekt om samtidskunst og kulturarv for  
ungdom i alderen 12–18 år. Gjennom aktiv deltakelse var ung-
dommene i samarbeid med en billedkunstner, med på å skape 
kunstprosjekter med utgangspunkt i lokale kulturminner. 
NåDa besto av prosjekter i ti kunstforeninger landet rundt, og 
ble gjennomført i perioden 2017–2019. Prosjektet var initiert av 
Norske Kunstforeninger, og gjort mulig gjennom en nasjonal 
gave fra Sparebankstiftelsen DNB. 
 I Asker Kunstforening, Røros Kunstlag, Sandnes 
Kunstforening, Sortland Kunstforening og Volda og Ørsta 
kunstlag ble NåDa-prosjektene avsluttet våren 2019. NåDa i 
Asker Kunstforening hadde isskjæring som tema, og de valgte 
kunstner Hilde Honerud til å lede prosjektet. Kunstner Vegar 
Moen arbeidet med prosjektet i Røros Kunstlag, med «Levd liv 
i Bergmannsgata» som utgangspunkt. En gammel havremølle 
var grunnlaget for prosjektet i Sandnes Kunstforening, der 
ungdommer sammen med Hans Edward Hammonds  
eksperimenterte med havre som kunstnerisk materiale. I  
Sortland Kunstforening inviterte kunstner Eva Bakkeslett  
deltakerne til kreative verksteder, som resulterte i en  
forestilling i Sortland gamle kino. I Volda og Ørsta kunstlag 
jobbet Robert Steinnes og Katharina Teige Førde og en gruppe 
ungdommer med lokal kraftproduksjon som utgangspunkt. 
Halden Kunstforening, Osterøy Kunstlag, Sandefjord  
Kunstforening, Surnadal Kunstforening og Ullensaker  
Kunstforening gjennomførte og avsluttet sine prosjekter i 2018.
 Prosjektet ga ungdom innsikt i samtidskunst og 
kunstnerisk arbeidsprosess, og åpnet for refleksjon og  
diskusjon om tilknytning, historie, samfunn og aktuelle  
problemstillinger. De deltakende kunstforeningene fikk 
praktisk erfaring i søknadsskriving, prosjektutvikling og 
-gjennomføring. NåDa-prosjektene, og erfaringene derfra, er 
dokumentert i en felles publikasjon, som ble produsert mot 
slutten av 2019.

Norske Kunstforeningers debutantpris
Norske Kunstforeningers debutantpris på 50 000 kroner har 
siden 2010 blitt delt ut til en debutant på Statens Kunst- 
utstilling – Høstutstillingen. Formålet med prisen er å synlig-
gjøre og løfte fram yngre, uetablerte samtidskunstnere i Norge. 
Prisen setter også søkelys på det viktige samspillet mellom 
samtidskunstnere og kunstforeninger. Ofte fungerer kunst- 
foreningene som et springbrett for unge kunstnere, og 
sammen gjør de ny kunst tilgjengelig for publikum i hele 
Norge.
 Prisen for 2019 ble under åpningen av  
Høstutstillingen 7. september tildelt Tiago Bom for verket 
República. Juryen mente at prisvinneren trakk linjer fra  
antikken til vår egen tid der demokratiet utfordres, og at verket 
minner oss om at sameksistens er en naturlig tilstand.

Juryen for debutantprisen 2019:
• Øyvind R. Kvarme, styremedlem, Norske Kunstforeninger
• Cathrine Terese Persson, daglig leder/intendant, Bodø 

Kunstforening
• Ida Haugland, gallerileder, Ålesund Kunstforening/Khåk 

Kunsthall 
• Julie Lillelien Porter, jurymedlem, Den Nasjonale Jury 

2019, Statens Kunstutstilling, Høstutstillingen

Debutantprisvinneren får en bred presentasjon i tidsskriftet 
Kunst Pluss, og Norske Kunstforeninger er behjelpelig med 
å finne utstillingsplass i en eller flere kunstforeninger. Tiago 
Bom fikk i etterkant av debutantprisen en separatutstilling hos 
Sandefjord Kunstforening.

Kunst Pluss
Norske Kunstforeningers tidsskrift Kunst Pluss har tre årlige 
utgaver i et opplag på 1900. Tidsskriftet inneholder intervjuer 
og artikler om aktuelle problemstillinger for kunstforeningene 
og kunstfeltet generelt. Tidsskriftet mottok i 2019 produksjons-
støtte fra Kulturrådet og Fritt Ord, og designes av Yokoland ved 
Martin Asbjørnsen og Aslak Gurholt. 
 Kunst Pluss distribueres til alle styremedlemmer 
i medlemsforeningene som ønsker det, og bidrar slik til en 
oppdatering og kompetanseheving for tillitsvalgte. Kunst-
foreningene kan tegne kollektivt abonnement for sine med-
lemmer. I 2019 hadde fire kunstforeninger en slik ordning. 
Kulturavdelinger i kommuner med kunstforeninger, samar-
beidspartnere, kunstinstitusjoner og presse mottar også tids-
skriftet. Kunst Pluss er også til salgs i utvalgte Narvesen-utsalg 
over hele landet. 

Årets Kunstforening
Utmerkelsen Årets Kunstforening 2018 ble delt mellom 
Høyanger Kunstlag og Kongsberg Kunstforening. Juryen 
valgte å gi prisen til to svært ulike, men like inspirerende 
kunstforeninger. På hver sin måte representerer de det viktige 
arbeidet som er gjort i mangfoldet av kunstforeninger landet 
over.
 Utmerkelsen Årets Kunstforening deles ut hvert 
år under Norske Kunstforeningers årsmøte. Prisen på 30 
000 kroner skal gå til en norsk kunstforening som i løpet av 
foregående år eller over tid har utmerket seg som særlig aktiv, 
kreativ eller utradisjonell. Kunstforeningen og prosjektet som 
belønnes skal være til inspirasjon og etterfølgelse for andre 
kunstforeninger. 
 
Bilde: Fra fra NåDa-prosjektet til Sandefjord Kunstforening.
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Kunstfestival i Haugesund
I forbindelse med Norske Kunstforeningers årsmøte 2019 ble 
den nasjonale kunstfestivalen avTRYKK arrangert i  
Haugesund. AvTRYKK-festivalen var et resultat av at  
Haugesund Kunstforening søkte om og ble tildelt arrangør- 
rollen for kunstfestivalen 2019 av Norske Kunstforeninger. 
Festivalen foregikk fra 9.–12. mai 2019, samtidig med 
Haugesund Internasjonale Tresnittfestival. Haugesund 
Kunstforening og Haugesund Billedgalleri, som er lokalisert i 
samme bygg, samarbeidet tett om de to festivalene.
 Torsdag 9. mai åpnet avTRYKK-festivalen med  
utstillinger og aktiviteter i Haugesund sentrum og offisiell  
åpning av festivalen i det som blir kalt et av Norges vakreste 
rådhus. Dagen etter åpnet Haugesund Internasjonale  
Tresnittfestival grafikkutstilling med bidrag av kunstnere fra 
hele verden. I løpet av helgen var det prisutdelinger til de beste 
grafiske kunstverkene, festaften i Haugesund Billedgalleri,  
utstillinger, workshoper og seminarer.
 Fredag 10. mai ble det holdt en rekke workshoper i  
reliefftrykk, fanziner, tresnitt, japansk tresnitt, tracing på  
plexiglass og linotrykk på handlenett. Workshopene ble holdt 
av norske og internasjonale kunstnere som på ulike måter 
jobber med et variert publikum.
 Lørdag 11. mai var det to parallelle seminarer, et om 
høytrykket som kunstnerisk uttrykksform, og et om ulike for-
midlingsprosjekter blir. Blant foredragsholderne var kunstner 
og akademiker Ruth Peltzer, kunstner Mattias Härenstam, 
formidlingsprosjektet Blikopeners fra museet Stedelijk i  
Amsterdam og Asbjørn Hollerud fra Trykkeriet i Bergen. 
 Festivalen i Haugesund ble godt mottatt og mange 
var imponert over det allsidige programmet i løpet av en utvi-
det festivalhelg. Festivalen fikk mye og gode omtaler i lokale og 
regionale medier. I tillegg til tilreisende fra kunstforeningene, 
ble festivalen godt besøkt av det lokale publikummet.

Årsmøte
Årsmøte 2019 fant sted på Scandic Hotel Maritim i Hauge-
sund, lørdag 11. mai 2019 og ble arrangert i forbindelse med 
avTRYKK-festivalen. Tilstede på årsmøtet var 51 årsmøtedele-
gater, samt andre representanter fra kunstforeningene i Norge. 
Årsmøteprotokoll fra 2019 årsmøtet finner du på side 20.

Nordisk og europeisk samarbeid
Norske Kunstforeninger har vært en aktiv partner til å utvikle 
samarbeid mellom paraplyorganisasjoner for kunstforeninger 
i Norden og Tyskland. Etter to vellykkede nordiske  
konferanser i henholdsvis Malmø og Oslo, og en studietur 
for de norske kunstforeningene til Berlin og Dresden, vi har 
hatt flere konstruktive møter med Sveriges Konstföreningar, 
Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger og Arbeits-
gemeinschaft Deutscher Kunstvereine. Våren 2019 måtte 
Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger trekke seg fra 
samarbeidet, da de ikke lengre har en administrasjon eller øko-
nomi. Vi søkte oss da videre til et annet nordisk land, Finland, 
og Finska Konstföreningen. Midler fra Nordisk Kulturfond har 
gjort det mulig å planlegge to arbeidsmøter i 2020. Samar-
beidet har som hovedmål å styrke de fire organisasjonene for 
kunst-
foreninger i Europa, og å utvikle prosjekter som utveksling, 
gjesteopphold og andre programmer for kunstforeninger i de 
fire landene, som en del av et kompetansehevende arbeid. Når 
de to arbeidsmøtene er avholdt i 2020, og et program er 
definert, vil det  blant annet bli søkt om nordiske midler.

Vandreutstillinger
Vi tilbyr gratis vandreutstillinger til våre medlemsforeninger. 
I samarbeid med Statens Kunstutstilling – Høstutstillingen 
tilbød vi i 2019 for syvende gang kunstforeningene å vise ny  
videokunst fra årets høstutstilling. 13 kunstforeninger over 
hele landet viste programmet høsten 2019 og våren 2020. 

• Videokunst fra Statens Kunstutstilling – Høstutstillingen 
2019, Elise Nohr – Sensurert (2017), 03:45 min, Kristian  
Pedersen – Little Boy (2018), 05:20 min, Maren Dagny Juell 
– Tutorial#13 JOY (2019), 04:20 min.

Visningssteder: Asker Kunstforening, Bodø Kunstforening, 
Bømlo Kunstlag, Halden Kunstforening, Haugesund Kunst 
forening, Heimdal Kunstforening, Kristiansund Kunst- 
forening, Land Kunstforening, Larvik Kunstforening,  
Neadalen Kunstforening, Rana Kunstforening, Trysil  
Kunstforening og Vestby Kunstforening.

Studietur til Istanbul-biennalen
Som en del av Norske Kunstforeningers kompetansehevende 
arbeid, ble det i 2019 arrangert studietur til den 16. Istanbul- 
biennalen i samarbeid med Vista Travel. Dette var den første 
studieturen i en rekke med reiser til internasjonale biennaler. 
Det ble arrangert to turer med tilsammen 61 deltakere, 24.–28. 
oktober og 31. oktober–4. november.
 Den 16. Istanbul-biennalen fikk navnet The Seventh 
Continent og sentrerte seg rundt den nye geologiske epoken 
antropocen, hvor menneskelig aktivitet på jorden har blitt så 
inngripende at den har blitt en geologisk kraft. 57 kunstnere 
fra 26 land ble stilt ut. Deltakerne besøkte de tre arenaene hvor 
biennalen fant sted, Tersane Istanbul, Pera Museet og øyen 
Büyükada. Biennalen hadde lagt forholdene svært godt til 
rette med profesjonell kunstfaglig guiding. 
 I tillegg til å oppleve biennalen fikk deltkaerne blant 
annet besøke historiske attraksjoner som Hippodromen, 
Hagia Sofia og Topkapipalasset. 
 Tilbakemeldingene på turen var positive, og denne 
type kompetansehevende tiltak blir vurdert som verdifull. 
Det gode samarbeidet mellom Norske Kunstforeninger, Vista 
Travel og Istanbul-biennalen har inspirert oss til å arrangere 
en ny studietur til Liverpool-biennalen i 2020.

Fra kunstfestivalen avTRYKK i Haugesund. Foto: Malin Olivia Dahlberg
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Arkivopprydding og avlevering til Riksarkivet
Et stort oppryddingsarbeid er de senere årene foretatt i Norske 
Kunstforeningers arkiv og lager i kjelleren i Kongens gate 2. 
 For profesjonell klargjøring av arkivet før avlevering 
til Riksarkivet våren 2019 ble arkivar Paul Sporsheim i firmaet 
papirarkivet.no engasjert. Forut for avleveringen hadde vi i 
flere år en god dialog med Riksarkivet, men på grunn av  
Riksarkivets inntaksstopp kunne vi først i 2018 inngå en avtale 
om avlevering. 
 Lager og arkiv 1977–2004 er nå ryddet og sortert, og 
arkivet ble avlevert til Riksarkivet 20. juni 2019. Det var en  
historisk dag. Alt arkivverdig materiale er arkivert etter  
moderne arkivstandarder og ligger søkbart hos Riksarkivet. Vi 
vet at arkivet allerede er tatt i bruk og vi har fått tilbake- 
meldinger om at det er velordnet og lett tilgjengelig. Gjennom 
denne prosessen har vi også blitt invitert med i Riksarkivets 
pilotprosjekt for digital arkivering. For øvrig vil vi i 2020  
arbeide videre med arkiv og avlevering for noen år til.
 En god del materiale fra 1980 og 1990-tallet kom 
overraskende for dagen ved årsskiftet 2018-19. Materialet, 
som var ukjent for administrasjonen, ble funnet løst hensatt i 
pappkartonger i kjellerboden til nabokontoret vårt i Kongens 
gate. Dessverre var en del av disse papirene mugnet etter en 
vannskade, og måtte derfor makuleres. 

Informasjon og kommunikasjon
Nettsidene er en av våre viktigste informasjonskanaler.
Nettstedet oppdateres jevnlig med nyheter, informasjon om 
utstillinger, arrangementer, seminarer og organisasjonsstoff. 
Opplysninger om utstillingene ligger også tilgjengelig på den 
felles nasjonale nettportalen for vandreutstillinger.
 På nettsiden publiserer vi også presentasjoner av et 
utvalg interessante utstillinger og prosjekter i kunstforeninger, 
kunsthaller og kunstlag som vi har gitt støtte til. Ved å løfte 
fram gode og nyskapende tiltak på nettsiden, og dele  
prosjektene i sosiale medier, håper vi at enda flere vil kunne 
bli inspirert av den mangfoldige aktiviteten i kunst- 
foreningene. Det er også et mål at kunstforeningenes rolle 
i kunstformidlingen i Norge skal bli enda mer synlig. Dette 
er en digital videreføring trykksaken Journal, som vi gav ut 
2013–2016. 
 Vi sender månedlig ut nyhetsbrev på e-post med 
nyheter, aktiviteter og tilbud til lokale styremedlemmer,  
samarbeidspartnere og andre som har takket ja til å motta slik 
informasjon. Sosiale medier er en viktig arena for  
interaktivitet, og vår Facebook-side blir oppdatert med  
nyheter fra ulike prosjekter og aktiviteter, informasjon om 
frister og arrangementer og bilder fra arrangementer. På vår 
Instagram-konto legger vi ut glimt fra utstillinger, reiser og 
besøk i kunstforeninger.
 Norske Kunstforeninger arbeider for at kunst- 
foreningene skal være synlige i media. Tildelingen av  
debutantprisen til Tiago Bom på Høstutstillingen, prisen 
Årets Kunstforening til Kongsberg Kunstforening og Høyanger 
Kunstlag, NåDa-prosjektet og videoprogrammet fra Høst- 
utstillingen fikk omtale i lokal-, regional- og riksmedia.  
Samarbeidet med Høstutstillingen gjør at vi også blir synlig-
gjort i deres pressemateriell, kataloger og nettsider. 

Medlemskommunikasjon
Hovedtyngden av all informasjon blir sendt ut på e-post, men 
årsmøteinnkalling, saksdokumenter og medlemskontingent 
sendes fortsatt ut per post. Vi sender ut en årskalender som 

skal gjøre det lettere for kunstforeningene å holde oversikt 
over viktige datoer og frister for søknader og aktiviteter.
 I 2018 tok vi for fullt i bruk vårt medlemssystem, 
HyperSys, som skal forenkle og effektivisere kommunika-
sjonen og samarbeidet mellom Norske Kunstforeninger og 
medlemsforeningene. Via HyperSys kan kunstforeningene 
oppdatere opplysninger om kunstforeningen og styremedlem-
mene. Foreningene er selv ansvarlige for registreringen, men 
kan selvsagt kontakte Norske Kunstforeninger for bistand. 
Systemet brukes dessuten til arrangementspåmelding, og 
skal på sikt kunne brukes til innsending av registermelding til 
Brønnøysundregistrene, levering av statistikk/årsrapport og 
støttesøknader. 
 Kunstforeninger som ønsker det kan inngå avtale 
om bruk av HyperSys som lokalt medlemssystem. Til sammen 
har seks kunstforeninger gått inn for en slik avtale. Norske 
Kunstforeninger faktureres for HyperSys på bakgrunn av 
antall foreninger og medlemmer, og de lokale kunstforeninge-
ne betaler bare for ekstrakostnadene knyttet til sin forening. 
Norske Kunstforeninger tar seg av supporthenvendelser fra 
kunstforeningene.  

Utadrettet virksomhet
En viktig del av Norske Kunstforeningers arbeid er utadrettet 
virksomhet. I løpet av 2019 har vi hatt møter med samarbeids-
partnere, deltatt på relevante seminarer, kurs, arrangementer og 
utstillingsåpninger. Vi presenterer her et utvalg av aktivitetene.
10.01. Åpning NåDa, Sandnes Kunstforening, Sandnes 
11.01: Arbeidsmøte, Europeisk samarbeid, Arbeitsgemein-

schaft Deutscher Kunstvereine (ADKV), Sammenslutnin-
gen af Danske Kunstforeninger, Sveriges Konstföreningar, 
Norske Kunstforeninger, Kastrupgård, København

11.01: Møte med fylkesutvalget, Oslo
13.01: Møte med Kunstsentrene i Norge og Greenlightdistrict, 

Porsgrunn
23.–24.01: Konferanse «Kultur over grenser», Oslo
24.01: Kulturkonferansen 2019, Kongsberg
25.11: Kongsberg Kunstforening, Lansering av Buskerud Kunst-

senters nye prosjekt «KUNSTGEIST», Kongsberg
26.01: Åpningstale, Bente Stokkes utstilling «TEGNING I 

ROM», Skiens Kunstforening, Skien
29.01: «Grammatikk, takk!», kurs, Fagpressen, Oslo
30.01: Møte med Norske Kunsthåndverkere, Oslo
31.01: Møte AKFO og kunstforeningene i det fremtidige Viken, 

foredrag; Hva er profesjonell kunst, Oslo
08.02: Møte med Kulturrådet ved Tom Klev, fungerende  

seksjonsleder Driftstilskudd, og Nina Refseth, seksjon 
visuell kunst, Oslo

13.02: «Sylskarpe titler – og titler som flyr», kurs, Fagpressen, 
Oslo

14.02: «Visuell kunst i Norge. Hva sier forskningen?»,  
Kulturrådet/Kulturdepartementet, Bærum Kulturhus

14.02: Besøk i Bærum Kunstforening, Bærum
15.02: Juryering, Sandefjord Kunstforenings Kunstpris,  

Sandefjord
22.02: Møte med Norske Kunstforeningers valgkomite, Oslo
27.02: Møte om mulig kunstkjøpkampanje med Kultur- 

departementet, seniorrådgiver, Hilde Mortvedt, Oslo
02.03: Åpning Østlandsutstillingen 40 år, House of  

Foundation, Moss
15.–16.03: Årsmøte og fagseminar, Se Kunst i Nord-Norge, Bodø
16.03. Workshop: Verktøykassen, Kristiansand Kunsthall, 

Kristiansand
18.03: Dannelsesprogrammet, Sparebankstiftelsen DNB, Oslo
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18.03: Møte med Norske Billedkunstnere, styreleder Hilde 
Tørdal og daglig leder Gyrid Garshol, Oslo

20.–21.03: Planleggingsmøte Kunstfestivalen avTRYKK/ 
Haugesund Internasjonale Tresnittfestival i Haugesund 
Kunstforening/Haugesund Billedgalleri, Haugesund

23.03: Skole-Petter Anna, Samisk Hus, Oslo
02.–03.04: Formidlingsseminar, Nasjonalmuseet, Oslo
08.04: Møte med Kreativ Næring, Kulturrådet, Oslo
08.05: Seminar, Frivillighet Norge, Oslo
08.–12.05: Årsmøte og kunstfestivalen avTRYKK, Haugesund
20.05: Arbeidsmøte «Greenlightdistrict 2019», Kunsthall  

Grenland, Skiens Kunstforening, Spriten Kunsthall,  
Telemark Kunstsenter, Kunstsentrene i Norge, Porsgrunn

03.06: Møte med Gyrid Garshol/Norske Billedkunstnere, om 
mulig seminarsamarbeid, Oslo

06.06: Møte med Høstutstillingen vedrørende videre  
samarbeid om videoprogrammet Høstutstillingen 
til kunstforeningene og utdelingen av Norske Kunst-
foreningers debutantpris 2019, Oslo

17.06: «Skriv godt om kunst», kurs, Se kunst/Nasjonalmuseet/
Norske Kunstforeninger, Bodø

13.08: Informasjonsmøte om utviklingsprogram for kulturin-
stitusjoner, Kreativ næring/Kulturrådet, Oslo

19.08: Sveriges Konstföreningar på besøk i Norske Kunst- 
foreninger, Oslo

19.08. Møte Norsk kulturråd, ny tidsskriftsordning, Sagveien, 
Oslo

31.08: «Styrearbeid», workshop, Billedhuggerforeningen, Oslo
02.09: Møte i Oppegård Kunstforening, Oppegård
11.–15.09: Greenlightdistrict 2019, åpningstale, Norske 

Kunstforeninger og Kunstsentrene i Norge samarbeids-
partnere med festivalarrangørene om fagseminaret 
«BRAKKVANN», Porsgrunn

16.09: Møte med Samisk senter for samtidskunst om et  
samarbeid om samisk kunst og kultur, Oslo

20.09: Besøk i Sunnfjord Kunstlag, Førde
21.09: «Profil, programmering og publikumsutvikling», works-

hop, Førde
22.09: Møte i Volda og Ørsta Kunstlag, Ørsta
08.10: Møte med Norske Billedkunstnere, Oslo
10.10: Møte med Sparebankstiftelsen DNB, Oslo
24.10: Lansering av integrasjonsløsningen for Brønnøysund- 

registrene, Frivillighet Norge/Unicornis, Oslo
24.10. Kulturrikets tilstand, arrangør: Telemarksforskning, 

Nasjonalbiblioteket, Oslo
24.–28.10: Studietur til Istanbul-biennalen, Istanbul, Tyrkia
26.10: Oppsummering/fellesmøte med 10 kunstforeninger og 

Sparebankstiftelsen DNB i prosjektet NåDa, Oslo
31.10.–04.11: Studietur til Istanbul-biennalen, Istanbul, Tyrkia
11.11: Møte med Fylkeskunstlagene, styret og administra-

sjonen, Oslo
15.11. Norske Grafikere 100 år, seminar Nasjonalbiblioteket, 

Oslo
19.11: Møte med Norske Kunstforeningers valgkomite, Oslo
26.11: Lansering av rapporten «Kulturens rolle i kommunene», 

frokostmøte, Norsk Kulturforum, Kulturhuset, Oslo
02.–03.12: «Nordic Dialogues» konferanse Vega Scene, Kultur-

rådet, Oslo
03.12: Seminar/boklansering «Båassjoeraejken Tjïrr»,  

Norwegian Crafts, Melahuset, Oslo
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• Venstre: Ryddig i arkiv. Hanne Houen (t.v.) og Paul Sporsheim  Foto: Malin 
Olivia Dahlberg

• Høyre: Bente Stokke i Skiens Kunstforening. Utstillingen mottok  prosjekt-
støtte og fraktstøtte fra Norske Kunstforeninger. Foto: Susanne Svenseid

• Under: Fra workshop i Kristiansand. Foto: Sten Nilsen

• Motsatt side, over: Årets Kunstforening 2019, Marit Aabel Kulseng (Kongs-
berg Kunstforening) og Reidun Haugnes (Høyanger Kunstlag) Foto: Malin 
Olivia Dahlberg

• Motsatt side, under: Handlenett fra kunstfestivalen i Haugesund. Foto: 
Malin Olivia Dahlberg



20

Debutantprisjury under Statens Kunstutstilling, Høstutstillingen 2019. Fra venstre: Øyvind R. Kvarme, styremedlem, Norske 
Kunstforeninger, Cathrine Terese Persson, daglig leder/intendant, Bodø Kunstforening, Ida Haugland, gallerileder, Khåk Kunst-
hall og Julie Lillelien Porter, jurymedlem, Den Nasjonale Jury 2019, Høstutstillingen. Foto: Malin Olivia Dahlberg
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Årsmøteprotokoll
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§ 7 Styret
7.1. Norske Kunstforeninger ledes av et styre. Styret skal ha 

totalt 7 medlemmer. I tillegg velges 3 varamedlemmer. 
Medlemmer og varamedlemmer velges på årsmøte.

7.2. Styremedlemmer herunder også styreleder velges for 2 
år ad gangen, slik at 3 medlemmer står på valg hvert år. 
Varamedlemmer velges kun for 1 år ad gangen.

7.3. Valg som styremedlem er begrenset til totalt tre sammen-
hengende perioder, dvs. 6 år. Valg som varamedlem er 
begrenset til totalt tre sammenhengende perioder, dvs. 3 
år. Senere gjenvalg som styremedlem kan skje først etter 
to år.

7.4. Samtlige av Norske Kunstforeningers fem regioner skal 
være representert i styret. Regionene er: Nord-Norge 
(Finnmark, Troms og Nordland), Trøndelag, Vestlandet 
(Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og  
Rogaland), Sørlandet (Vest-Agder, Aust-Agder og  
Telemark), Østlandet (Vestfold, Buskerud, Oppland,  
Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold). De øvrige 2 
styremedlemmer (styreleder og et styremedlem) velges 
uavhengig av region.

7.5. Fast ansatte i Norske Kunstforeningers sekretariat er ikke 
valgbare.

7.6. Styret konstituerer seg selv og leder Norske Kunst-
foreninger mellom årsmøtene.

7.7. Styremøter skal avholdes så ofte som nødvendig, eller når 
minimum 4 styremedlemmer krever det.

7.8. Styret er beslutningsdyktig når minst 5 stemmeberettigede 
medlemmer er til stede.

Vedtak blir fattet ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har 
styreleder dobbeltstemme.

7.9. Det føres protokoll over styrets møter.

§ 8 Styrets oppgaver
8.1. Styret skal sørge for en forsvarlig organisering og drift av 

forbundets virksomhet.
8.2. Styret utarbeider planer, budsjetter og retningslinjer for 

forbundets virksomhet.
8.3. Styret ansetter daglig leder.
8.4. Styret legger fram forslag til handlingsplan og medlems-

kontingent.
8.5. Styret innkaller til årsmøte.

§ 9 Regnskap – revisjon
Regnskapene skal revideres av statsautorisert revisor.

§ 10 Signatur – prokura
Forbundets signatur tegnes av styrets leder og daglig leder i 
fellesskap, eller av fire av styrets medlemmer i fellesskap.

§ 11 Valgkomité
11.1. Styret fremmer forslag til valgkomité på 3 medlemmer 

som velges for tiden fram til neste årsmøte. Valgkomiteen 
konstituerer seg selv. Instruks for valgkomiteen er styret 
sitt ansvar.

11.2. Valgkomiteen foreslår kandidater til styreleder, styre-
medlemmer, varamedlemmer i prioritert rekkefølge. 
Valgkomiteens innstilling skal følge med sakspapirene til 
årsmøtet.

§ 12 Årsmøte
12.1. Årsmøtet er Norske Kunstforeningers høyeste organ og 

avholdes hvert år innen 15.juni.
12.2. Styret innkaller til årsmøte med 3 måneders varsel. Saker 

som ønskes behandlet på årsmøtet, må være skriftlig og 

Vedtektene ble vedtatt første gang på årsmøtet 10. november 
1978, og sist endret på årsmøtet i Haugesund, 11. mai 2019.

§ 1 Navn
Forbundets navn er Norske Kunstforeninger.

§ 2 Organisasjon og hovedkontor
Norske Kunstforeninger er et landsforbund av kunst- 
fo reninger/kunstlag. Forbundet er en frittstående 
juridisk enhet uten personlig ansvar. Forbundet har sitt 
sekretariat i Oslo.

§ 3 Formål
Forbundets formål er å gi flest mulig tilgang til profesjonell 
kunst.

§ 4 Hovedoppgaver
Forbundet skal ivareta sitt formål og medlemmenes interesser 
ved å:
• Gi støtte og veiledning til medlemsforeningene i  

kunstfaglige og organisatoriske spørsmål.
• Arbeide for best mulig vilkår og rammebetingelser for 

kunstforeningene.
• Markere og utvikle kunstforeningenes plass og rolle i den 

landsdekkende formidlingen av kunst, herunder å  
representere kunstforeningene overfor sentrale  
myndigheter, organisasjoner og lignende

• Bidra til å utvikle kunstforeningenes landsdekkende 
nettverk

§ 5 Medlemskap
5.1. Alle kunstforeninger/lag, som støtter forbundets formål 

kan være medlemmer.
5.2. Det søkes om medlemskap til styret i Norske  

Kunstforeninger. Medlemskap oppnås når styret i Norske 
Kunstforeninger har godkjent og bekreftet søknaden.

5.3. Medlemskap forutsetter at foreningen driver aktivt, er 
åpen for allment medlemskap og har et styre valgt av 
medlemmene.

5.4. Medlemskap er gyldig når kontingent er betalt. Utmelding 
skal skje skriftlig.

5.5. Medlemsforeningene forplikter seg til å levere års- 
regnskap, årsberetning, statistikk og fortløpende holde 
Norske Kunstforeninger orientert om endringer i styre og 
administrasjon.

5.6. Medlemsforeninger kan stå som hvilende medlemmer 
inntil tre år med redusert kontingent. Etter tre år som 
hvilende, blir foreningene automatisk slettet, med mindre 
aktiviteten gjenopptas. Hvilende foreninger kan møte på 
årsmøtet, men har ikke stemmerett.

5.7. Virksomhet i strid med forbundets formål og retnings- 
linjer, brudd på vedtektene eller ikke betalt kontingent 
kan føre til eksklusjon. Styret gjør vedtak om dette.

5.8. Utmeldelse eller eksklusjon fører ikke til fritak for skyldig 
kontingent, eller andre påløpne forpliktelser.

§ 6 Fylkeslag
6.1. Medlemmer etter §5 kan organiseres i fylkeslag, ett for 

hver fylkeskommune.
6.2. Medlemskap i Norske Kunstforeninger gir automatisk rett 

til medlemskap i fylkeslag, der slikt finnes. Medlemskap i 
fylkeslaget er frivillig.

6.3. Fylkeslaget organiseres i tråd med standard vedtekter, 
vedtatt av Norske Kunstforeningers årsmøte.

6.4. Dersom fylkeslaget ikke lenger oppfyller Norske Kunst- 
foreningers krav til fylkeslag kan Norske Kunstforeningers 
styre kreve at laget endrer navn eller oppløses.

Vedtekter for Norske Kunstforeninger
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forbundet i hende innen 2 måneder før årsmøtet. Saksliste 
med saksdokumenter skal være utsendt inne 20 dager før 
årsmøtet.

12.3. Hvert medlem har 1 stemme på årsmøtet.
12.4. Årsmøtet åpnes av styrets leder og ledes av den årsmøtet 

utpeker. Ordinært årsmøte skal omfatte:

1. Valg av møteleder
2. Valg av møtefunksjonærer; 2 referenter, 2 representanter 

til å underskrive protokollen, tellekorps på 3 medlemmer
3. Godkjenning av innkalling
4. Godkjenning av delegater
5. Godkjenning av saksliste
6. Godkjenning av møtereglement
7. Godkjenning av årsberetning
8. Godkjenning av årsregnskap
9. Godkjenning av handlingsplan
10. Fastsette kontingent
11. Fastsette revisors honorar
12. Orientering om budsjett
13. Innkomne forslag
14. Valg av: 

a) styreleder
b) styremedlemmer
c) varamedlemmer i prioritert rekkefølge
d) valgkomité

15. Andre saker som i henhold til vedtektene skal behandles av 
årsmøtet.

12.5. Det kan ikke treffes beslutninger i andre saker enn dem 
som er oppført i innkallingen.

12.6. Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. 
Beslutninger på årsmøtet fattes med stemmeflertall hvis 
ikke vedtektene bestemmer noe annet. Ved stemmelikhet 
har forslaget falt.

§ 13 Ekstraordinært årsmøte
Styret kan på eget initiativ eller etter skriftlig krav fra minst 1/3 
av de stemmeberettigede medlemmene innkalle til ekstra-
ordinært årsmøte. Innkalling foretas som for ordinært 
årsmøte. Reglene for årsmøtet får tilsvarende anvendelse.

§ 14 Vedtektsendring
Endring av vedtektene krever 2/3 flertall av de stemme-
berettigede på ordinært årsmøte.

§ 15 Oppløsning – sammenslutning
15.1 Vedtak om Norske Kunstforeningers oppløsning må gjøres 

med 2/3 flertall på to på hverandre følgende ordinære  
årsmøter. Beslutning om disponering av forbundets  
midler tas av Norsk kulturråd.

15.2. Sammenslutting med andre forbund, besluttes av  
årsmøtet etter de regler som gjelder for oppløsning.

Strategi 2018–2021

Visjon:
Kunst skaper samfunn

Verdier:
Nyskapende
Støttende
Engasjert
Faglig sterk

Hovedmål:
Styrke kunstforeningene i hele landet som attraktive  
visningssteder for samtidskunst, både for publikum og  
profesjonelle kunstnere.

Delmål:
• Kompetanseheving og organisasjonsutvikling: Stimulere 

til nytenkning, utvikling og profesjonalisering i kunst- 
foreningene i hele landet.

• Støtte og rådgivning: Veilede kunstforeningene i drift av 
visningssteder, både i kunstfaglige og organisasjons- 
faglige spørsmål.

• Økonomiske rammevilkår: Arbeide for at kunst- 
foreningene skal få et forutsigbart økonomisk fundament.

• Nettverk: Skape møteplasser for erfaringsutveksling og 
nettverksbygging.

• Synliggjøring: Framheve kunstforeningenes viktige 
posisjon som formidlere av samtidskunst i det norske 
kunstfeltet.

Strategiske satsingsområder 2018–2021

• Arbeide for å synliggjøre kunstforeningene og bedre deres 
økonomiske rammevilkår, med spesielt fokus på at de 
skal ha en viktig posisjon også etter endringene i  
kommune- og fylkesstruktur.

• Videreutvikle kunstforeningene som gode visningssteder, 
blant annet gjennom støtteordninger, kompetanse- 
hevende prosjekter, rådgivning og digitale ressurser.

• Heve kunstforeningenes kunnskap om samtidskunst 
gjennom fagtidsskriftet Kunst Pluss, og ved å tilby  
kuraterte utstillinger med formidlingsopplegg og  
aktiviteter.

• Sette i gang tiltak som kan bidra til rekruttering og  
publikumsutvikling i kunstforeningene.

• Øke kompetansen om søknadsskriving i kunst- 
foreningene, for at flere skal nå fram med søknader om 
økonomisk støtte hos andre instanser.

Strategien ble vedtatt på årsmøtet på Gardermoen 25. april 
2018. 
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Konkrete tiltak for de fem strategiske satsingsområdene 
2018–2021.

Arbeide for å synliggjøre kunstforeningene og bedre deres 
økonomiske rammevilkår, med spesielt fokus på at de skal ha 
en viktig posisjon også etter endringene i kommune- og fyl-
kesstruktur.
• Bidra til styrking av regionale kunstforeningsnettverk, 

blant annet ved å bidra med støtte til regionale møteplas-
ser for nettverksbygging og erfaringsutveksling.

• Støtte lokale kunstforeninger, fylkeslag og øvrige  
relevante nettverk på møter med kommune og fylke. 

• Arbeide for forbedring av eksisterende og etablering av 
nye statlige og fylkeskommunale støtteordninger som 
kommer kunstforeningene til gode.

• Ha årlige møter med Kulturrådet, Kulturdepartement og 
Stortingets kulturkomité med mål om å oppnå økninger i 
tilskudd.

• Følge utviklingen på det kunstfaglige og frivillige feltet 
nøye, og bidra aktivt i den kulturpolitiske debatten.

• Arbeide for å få på plass nasjonale sponsorer og støtte- 
spillere.

• Skape oppmerksomhet om kunstforeningenes viktige 
posisjon som formidlere av samtidskunst i det norske 
kunstfeltet, blant annet ved å dele ut Norske Kunst- 
foreningers debutantpris på Høstutstillingen.

• Synliggjøre verdien av den store frivillige innsatsen.
• Ha jevnlig kontakt med andre kulturinstitusjoner- og 

organisasjoner.

Videreutvikle kunstforeningene som gode visningssteder, 
blant annet gjennom støtteordninger, kompetansehevende  
prosjekter, rådgivning og digitale ressurser.
• Videreføre støtteordninger for fraktstøtte, prosjektstøtte 

og utstyrstøtte.
• Bidra til å forenkle administrasjon og organisasjons- 

arbeid ved å tilby gode digitale ressurser og løsninger for 
foreningsarbeid. Spesielt vil vi i 2018–2019 ha fokus på at 
lokale kunstforeninger kan ta i bruk HyperSys som lokalt 
medlemssystem.

• NåDa 2017–2019: Prosjektet skal gi ungdommer innsikt i 
samtidskunst og kunstnerisk arbeidsprosess, og øke de 
deltakende kunstforeningenes kompetanse i søknads- 
skriving, prosjektutvikling og -gjennomføring.

• Kurator i kunstforeningen: I programmet skal 
profesjonelle kuratorer, i tett samarbeid med kunst- 
foreninger, utvikle utstillingsprosjekter. Dette skal styrke 
kunnskapen om samtidskunst i kunstforeningene, og 
heve kompetansen i prosjektutvikling og utstillings- 
produksjon.

• Arrangere workshoper, kurs og seminarer om kunst- 
faglige temaer som når alle. Vi vil utarbeide en modell 
som muliggjør en bred geografisk deltakelse. I 2018 er 
det planlagt en workshop om programmering 3. mars i 
Oslo. Temaer for flere workshoper i løpet av perioden vil 
fastsettes ut ifra tilbakemeldinger og ønsker fra kunst- 
foreningene, og tilpasset kunstforeningenes ulike  
forutsetninger og størrelse.

• I samarbeid med Haugesund Kunstforening arrangere 
kunstfestival i Haugesund 9.–12. mai 2019. Festivalen skal 
gi den lokale arrangøren kompetanse i søknadsskriving, 
prosjektutvikling, gjennomføring av store arrangementer, 
bidra til synliggjøring og skape en faglig møteplass for 
deltakerne. 

Handlingsplan 2019–2020

• Oppskalering av aktiv oppfølging og besøk i kunst- 
foreninger som trenger hjelp til kunst- eller  
organisasjonsfaglige problemstillinger.

• Oppfordre kunstforeningene til dokumentasjon av egne 
aktiviteter, og gode rutiner for arkivering.

• Utrede muligheten for en støtteordning til kurs for  
medlemmer og ansatte i kunstforeninger.

Heve kunstforeningenes kunnskap om samtidskunst gjennom 
fagtidsskriftet Kunst Pluss, og ved å tilby kuraterte utstillinger 
med formidlingsopplegg og aktiviteter.
• Kunst Pluss skal både øke kunnskapen om samtidskunst-

feltet, og løfte fram gode prosjekter i kunstforeningene til 
inspirasjon for andre.

• Gjennom temanummer løfte fram problemstillinger som 
er spesielt aktuelle for kunstforeningene.

• Bidra til mer kjennskap til videokunst, som en  
oppfølging av visningsutstyret kunstforeningene mottok 
i 2012. I samarbeid med andre kunstinstitusjoner vil vi 
tilby formidlingsopplegg og kuraterte utstillinger. Vi 
planlegger å fortsette samarbeidet med Høstutstillingen 
om formidling av videoprogrammet, som følges av  
tilrettelagt informasjonsmateriell og lærerveiledning. 

Sette i gang tiltak som kan bidra til rekruttering og publikum-
sutvikling i kunstforeningene.
• Mange kunstforeninger melder at rekruttering av  

medlemmer, frivillige og styremedlemmer er en av deres 
største utfordringer. Vi vil derfor fortsette å arrangere 
workshoper om styrearbeid og rekruttering. Det er  
planlagt et kurs i styrearbeid i Molde 8. september 2018, 
og en workshop i rekruttering i Trondheim 3. november 
2018 i samarbeid med Frivillighet Norge.

• Flere kunstforeninger opplever at de ikke når ut til et 
bredt publikum med utstillingene sine. Derfor ønsker vi å 
prioritere arbeid med publikumsutvikling. Første  
workshop om temaet blir i Oslo 3. juni 2018.

• Oppfordre til at kunstforeningene anskaffer og tar i bruk 
den praktiske håndboka Styrearbeid – er det noen kunst?

• NåDa: Ungdommer er aktive deltakere i prosjektet, og 
dette vil kunne bidra til at de ser kunstforeningene som 
en naturlig arena, og på sikt kunne bidra til rekruttering. 
Erfaringene fra NåDa vil bli delt med andre kunst- 
foreninger, slik at de kan inspirere til nye prosjekter.

• Synlighet er viktig for å nå ut til et størst mulig publikum, 
og vi ønsker også i løpet av 2019 å arrangere en workshop 
om kommunikasjon og sosiale medier.

Øke kompetansen om søknadsskriving i kunstforeningene, for 
at flere skal nå fram med søknader om økonomisk støtte hos  
andre instanser.
• Arrangere praktiske workshoper om søknadsskriving flere 

steder i landet.
• Informere om kunstforeningenes mulighet til å kontakte 

Norske Kunstforeninger om hjelp til hvordan konkrete 
søknader til for eksempel Kulturrådet kan utformes.
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Per 31. desember 2019 var 149 
kunstforeninger og kunstlag med-
lemmer i Norske Kunstforeninger.
Nordhordaland Kunstlag og Bykle 
og Valle Kunstlag er nye medlem-
mer i 2019.

Finnmark
Alta Kunstforening
Hammerfest Kunstforening
Vadsø Kunstforening

Troms
Harstad Kunstforening
Tromsø Kunstforening

Nordland
Bodø Kunstforening
Fauske Kunstforening
Hadsel Kunstforening
Mosjøen Kunstforening
Rana Kunstforening
Sortland Kunstforening
Svolvær Kunstforening
Vestvågøy Kunstforening
Øksnes Kunstforening

Trøndelag
Heimdal Kunstforening
Inderøy Kunstforening
Levanger Kunstforening
Meråker Kunstforening
Namsos Kunstforening
Neadalen Kunstforening
Oppdal Kunstlag
Orkdal Kunstforening
Overhalla Kunstforening
Rissa Kunstforening
Røros Kunstlag
Skaun Kunstforening
Snåsa kunstforening
Stadr Kunstlag
Steinkjer Kunstforening
Stjørdal Kunstforening
Trondhjems Kunstforening
Ørland/Bjugn Kunstforening

Møre og Romsdal
Aukra Kunstlag
Aure Kunstlag
Haram Kunstlag
Hareid Kunstlag
Herøy Kunstlag
Kristiansund Kunstforening
Molde Kunstforening
Rindal Kunstlag
Sunndal Kunstlag
Surnadal Kunstforening
Sykkylven Kunstlag
Tingvoll Kunstlag
Ulstein Kunstlag
Volda og Ørsta kunstlag
Ørskog Kunstlag
Ålesund Kunstforening

Sogn og Fjordane
Balestrand Kunstlag
Flora Kunstlag
Gloppen Kunstlag
Høyanger Kunstlag
Luster Kunstlag
Måløy Kunstlag
Solund Kunstlag
Stryn Kunstlag
Sunnfjord Kunstlag
Svelgen Kunstlag

Hordaland
Austevoll kunstforening
Bergen Kunsthall
Bømlo Kunstlag
Hardanger Kunstlag
Nordhordaland Kunstlag
Odda Kunstforening
Osterøy Kunstlag
Samnanger Kunstlag
Stord Kunstlag
Voss Kunstlag
Åsane Kunstforening

Rogaland
Bryne Kunstforening
Haugesund Kunstforening
Hjelmeland Kunstlag
Karmøy Kunstforening
Kunsthall Stavanger
Kvitsøy Kunstlag
Rennesøy Kunstlag
Ryfylke Kunstlag
Sandnes Kunstforening
Sauda Kunstlag
Suldal Kunstlag
Tysvær Kunstlag
Vindafjord Kunstlag

Vest-Agder
Farsund Kunstforening
Flekkefjord Kunstforening
Kristiansand Kunsthall
Lyngdal Kunstforening
Mandal Kunstforening
Søgne Kunstlag

Aust-Agder
Arendal Kunstforening
Bykle og Valle Kunstlag
Grimstad Kunstforening
Lillesand Kunstforening

Telemark
Kragerø Kunstforening
Kunsthall Grenland
Seljord Kunstforening
Skiens Kunstforening

Vestfold
Holmestrand Kunstforening
Horten Kunstforening
Kunstforeningen Verdens Ende
Larvik Kunstforening
Sande Kunstforening
Sandefjord Kunstforening

Buskerud
Gol Kunstforening
Hurum Kunstlag
Kongsberg Kunstforening
Modum Kunstforening
Ål Kunstforening

Oppland
Dovre og Lesja kunstforening
Gjøvik Kunstforening
Land Kunstforening
Toten Kunstforening
Valdres Kunstforening

Hedmark
Elverum Kunstforening
Hamar Kunstforening
Kongsvinger Kunstforening
Stange Kunstforening
Sør-Odal Kunstforening
Trysil Kunstforening
Tynset Kunstlag
Åsnes Kunstforening

Oslo
Oslo Kunstforening
Østensjø Kunstforening

Akershus
Asker Kunstforening
Aurskog-Høland Kunstforening
Bærum Kunstforening
Drøbak Kunstforening
Fet Kunstforening
Lørenskog Kunstforening
Nannestad Kunstforening
Nes Kunstforening
Nesodden Kunstforening
Nittedal Kunstforening
Oppegård Kunstforening
Rælingen Kunstforening
Skedsmo Kunstforening
Ski Kunstforening
Sørum Kunstforening
Ullensaker Kunstforening
Vestby Kunstforening
Ås Kunstforening

Østfold
Eidsberg Kunstforening
Fredrikstad Kunstforening
Halden Kunstforening
Hvaler Kunstforening
Moss Kunstforening
Rakkestad Kunstforening
Rygge Kunstforening
Råde Kunstforening
Sarpsborg Kunstforening

Fylkeslag
Akershus Kunstforeninger – AKFO
Nord-Trøndelag Fylkeskunstforening
Rogaland Fylkeskunstlag
Sogn og Fjordane Fylkeskunstlag

Medlemsforeninger



31



32

Norske Kunstforeninger er paraplyorganisasjon og 
kompetansesenter for kunstforeningene i Norge. Vi 
arbeider for å styrke kunstforeningene i hele landet 
som attraktive visningssteder for samtidskunst, både 
for publikum og profesjonelle kunstnere.

www.kunstforeninger.no

– Kunst skaper samfunn


