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Velkommen til Norske Kunstforeningers årsmøte 2021! 

Årsmøtet gjennomføres digitalt lørdag 24. april kl. 10.30–12.30. 

Vedlagt finner dere saksliste og sakspapirer for årsmøtet. 

Hver kunstforening har en stemme på årsmøtet, og foreningens 
årsmøtedelegat må meldes på senest 15. april. Fylkeslag tilsluttet Norske 
Kunstforeninger inviteres også til å melde på en representant, som ikke 
har stemmerett.		

Påmelding til årsmøtet skjer via medlemssystemet HyperSys. Forklaring 
til påmelding er sendt ut på e-post og finnes også på vår nettside 
www.kunstforeninger.no 

Etter påmeldingsfristen vil alle påmeldte motta invitasjon til og 
informasjon om digitalt møte på e-post. De som kjenner seg usikre på 
den digitale møteformen, vil dessuten få tilbud om å delta i et testmøte 
noen dager før årsmøtet, for å gjøre seg kjent med den tekniske 
løsningen. 

Merk at kunstforeningen må ha betalt medlemskontingenten til Norske 
Kunstforeninger for 2021 for å ha stemmerett på årsmøtet.  

Vinneren av prisen Årets Kunstforening 2020 vil offentliggjøres til slutt i 
møtet. 

 

Vennlig hilsen 

 

 

Anna Katharina Paus Haukeland                              Susanne Svenseid 
styreleder                                                                                        direktør 
Norske Kunstforeninger                                                Norske Kunstforeninger 
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Sak 4 – Godkjenning av møtereglement 
 

Møtereglement for Norske Kunstforeningers digitale årsmøte 
 

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

2. Bare de stemmeberettigede har tale-, forslags- og stemmerett. Styret har tale- og 
forslagsrett, men ikke stemmerett, dersom de ikke samtidig representerer en 
stemmeberettiget forening. Direktør har talerett.  
 

3. Ingen gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. 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. 
 

4. 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. 
 

5. Det er adgang til 1 replikk på maksimalt 1 minutt i hver sak. 
 

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

7. Forslag skal fremmes skriftlig i «chatten» til møtet. 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. 
 

8. Møtelederen avgjør voteringsmåten. Ved avstemning brukes fortrinnsvis 
håndsopprekning-funksjonen. Hvis noen krever det, kan skriftlig votering benyttes. 
Det valgte tellekorps fungerer under avstemningene. Avstemninger avgjøres ved 
alminnelig flertall, unntatt vedtektsendringer som krever 2/3 flertall av antall 
stemmeberettigede på årsmøtet. Ved stemmelikhet anses et forslag som falt. 
 

9. Representantene skal melde fra dersom de må forlate møtet før det er avsluttet.  
 

 
 
Sak 5 – Innkomne saker/andre årsmøtesaker 
 
 
5 a) Stemmerett for fylkeslag 
 
Styret i Norske Kunstforeninger fremsetter følgende forslag om vedtektsendring. Overhalla 
Kunstforening har i tillegg meldt inn sak til årsmøtet hvor de «foreslår følgende tillegg til 
vedtektenes §12.3 ‘Fylkeslagene har en stemme hver’». Siden forslagene fra styret og Overhalla 
Kunstforening sammenfaller, behandles de under ett. 
 
 
Bakgrunn: 
 
Årsmøtet i Norske Kunstforeninger gjorde i 2019 en del vedtektsendringer, begrunnet i et ønske 
om en tydeligere organisasjonsstruktur. I de reviderte vedtektene ble medlemsforeningene 



definert som grunnfjellet i Norske Kunstforeninger. I paragraf 5.1 slåes det fast hvem som er 
medlemmer: «Alle kunstforeninger/lag, som støtter forbundets formål kan være medlemmer.» 
 
I paragraf 6 heter det at «Medlemmer etter §5 kan organiseres i fylkeslag, ett for hver 
fylkeskommune». Med andre ord er medlemmene de lokale foreningene/lagene, mens 
fylkeslagene er en måte å organisere disse medlemmene. I standardvedtektene for fylkeslagene 
heter det imidlertid at de er «tilsluttet» Norske Kunstforeninger, og således en legitim del av 
selve organisasjonen. 
 
Det ble i 2019 stemt over to alternative formuleringer som gjaldt fylkeslagenes rettigheter på 
Norske Kunstforeningers årsmøte: ett som ville gi fylkeslagene møterett med stemmerett og ett 
med møterett uten stemmerett. Ingen av forslagene fikk tilstrekkelig flertall, og begge falt. 
Resultatet er at vedtektene ikke lenger sier noe om fylkeslagenes plass på årsmøtet. 
 
Dette innebærer at fylkeslagene per i dag ikke har noen formelle rettigheter i forbindelse med 
årsmøtet. Fylkeslagene blir riktignok fortsatt invitert til å delta på årsmøtet, men da med status 
som en «observatør» uten stemmerett. Dette fremgår av paragraf 12.3 hvor det heter at «Hvert 
medlem har 1 stemme på årsmøtet». I og med at fylkeslagene organisatorisk ikke er «medlem» er 
de altså ikke omfattet av retten til å avgi stemme. 
 
Det er etterlyst en avklaring om fylkeslagenes rolle på årsmøtene. Årsmøtet 2021 inviteres derfor 
til å ta stilling til dette spørsmålet. Skal fylkeslagene ha stemmerett kan dette enklest skje ved at 
det fremmes forslag om å tilføre en ekstra setning i §12.3.  
 
Forslag: 
Vedtektenes §12.3. lydende 
 
Hvert medlem har 1 stemme på årsmøtet. 
 
endres til: 
 
Hvert medlem har 1 stemme på årsmøtet. I tillegg har fylkeslagene 1 stemme hver. 
 
 
 
5 b) Styremedlemmers regiontilhørighet 
 
Styret i Norske Kunstforeninger fremsetter følgende forslag om vedtektsendring: 
 
Bakgrunn: 
 
Norske Kunstforeninger har en egen bestemmelse om geografisk representasjon i styret. I 
vedtektenes § 7.4 fastslås det at fem av syv styremedlemmer skal velges slik at fem definerte 
regioner er representert i styret. Vedtektene fastslår videre at de øvrige to styremedlemmene 
velges uavhengig av region. 
 
Med denne bestemmelsen sikres bred geografisk representasjon. Samtidig har man en viss 
fleksibilitet for å kunne gjøre enkelte valg uavhengig av geografi. 
 
Da vedtektene ble formulert var årsmøtet trolig redd for å komme i en situasjon hvor en foreslått 
og ønsket styreleder ikke kunne velges fordi hennes/hans region var «opptatt». I vedtektene er de 
to styremedlemmene som kan velges fritt derfor definert i en parentes som «(styreleder og et 
styremedlem)». 

Konsekvensene av denne måten å formulere seg på var trolig ikke helt gjennomtenkt. Leses 
parentesen bokstavelig risikerer man nemlig, trolig utilsiktet, å snevre inn hvem som kan velges 
som styremedlemmer – i stedet for å oppnå økt fleksibilitet.  



Vedtektene sikrer nemlig ikke bare at styreleder kan komme fra hvor som helst i landet. Snudd 
på hodet betyr formuleringen også at den regionen hun/han kommer fra må være representert 
med ytterligere ett styremedlem, og at dette går foran alle øvrige ønsker om sammensetting, 
mangfold og kompetanse. En slik situasjon kunne vært unngått om man i vedtektene hadde 
brukt formuleringen «øvrige medlemmer av styret» i stedet for det snevrere «styreleder og et 
styremedlem». Da også styreleder er «medlem av styret» endrer ikke reformuleringen årsmøtets 
anledning til å velge den styreleder man ønsker. 

Problemstillingen vil trolig være spesielt synlig i år hvor styreleder ikke står på valg, som i år. For 
å skape større fleksibilitet, uten å endre intensjonene om geografisk spredning, foreslås en 
endring av vedtektenes §7.4. Siste setning i vedtektenes §7.4. skrives da litt om, samtidig som 
parentesen «(styreleder og et styremedlem)» strykes. Etter en slik endring vil alle geografiske 
regioner fortsatt være sikret representasjon, samtidig som man uavhengig av geografi kan velge 
den styrelederen som ønskes. 
 
Forslag: 
 
Nåværende § 7.4 i Vedtekter for Norske Kunstforeninger lydende 
 
Samtlige av Norske Kunstforeningers fem regioner skal være representert i styret. Regionene er: 
Nord-Norge (Troms og Finnmark, Nordland), Trøndelag, Vestlandet (Møre og Romsdal, Vestland, 
Rogaland), Sørlandet (Agder, Vestfold og Telemark), Østlandet (Viken, Innlandet, Oslo). De øvrige 
2 styremedlemmer (styreleder og et styremedlem) velges uavhengig av region. 
 
endres til:  
 
Samtlige av Norske Kunstforeningers fem regioner skal være representert i styret. Regionene er: 
Nord-Norge (Troms og Finnmark, Nordland), Trøndelag, Vestlandet (Møre og Romsdal, Vestland, 
Rogaland), Sørlandet (Agder, Vestfold og Telemark), Østlandet (Viken, Innlandet, Oslo). Øvrige 
medlemmer av styret velges uavhengig av region. 
 
 
 
5 c) Godkjenning av revisors honorar 
 
Styret i Norske Kunstforeninger fremsetter følgende forslag om vedtektsendring: 
 
Bakgrunn: 
I Norske Kunstforeninger vedtekter §12.4 listes opp hvilke saker som skal behandles på årsmøtet. 
En av dem er å «Fastsette revisors honorar». 
 
Det antas at denne bestemmelsen ble innført på et tidspunkt da årsmøtet selv valgte revisor, og 
slik var revisors oppdragsgiver. Dette er i dag ikke tilfelle. Nåværende vedtekters § 9 om 
Regnskap – revisjon slår fast at: «Regnskapene skal revideres av statsautorisert revisor», mens 
selve valget av revisor og betingelsene for dette besluttes av styret i samarbeid med 
administrasjonen. 
 
Styret/administrasjonens økonomiske disposisjoner, herunder honorar til revisor, fremgår av 
årsregnskapet. Årsregnskapet godkjennes i sin tur av årsmøtet, som derved indirekte også 
godkjenner revisors honorar. Styret mener på bakgrunn av dette at en egen setning i vedtektene 
om årsmøtets «fastsettelse» av revisors honorar er uhensiktsmessig og unødvendig. Styret 
foreslår derfor at denne setningen slettes fra vedtektene. 
 
Forslag: 
Setningen «Fastsette revisors honorar» slettes fra § 12.4 i Vedtekter for Norske Kunstforeninger. 
 
 



Sak 9: Orientering om  budsjett 2021

Budsjett 2021 Regnskap 2020 Regnskap 2019

Egne inntekter
Medlemskontingent 490 000 489 640 468 121
Andre egeninntekter (salg med mer) 31 000 48 097 76 350
Sum egne inntekter 521 000 537 737 544 471

Andre driftsinntekter
Driftstilskudd Norsk kulturråd 5 105 000 5 005 000 5 561 000
Gave Sparebankstiftelsen DNB til NåDa 2 (2021-23) 1 400 000
Gave Sparebankstiftelsen DNB til Voi Voi, vi er på utstilling! (2020-22) 500 000 525 000
Andre inntekter (gaveforsterkning) 475 000 191 250
Produksjonsstøtte fra Norsk kulturråd til Kunst Pluss 70 000
Støtte fra Fritt Ord / BKH 100 000 340 000 60 000
Minus periodisering Voi Voi -484 124
Momskompensasjon 380 000 394 126 426 090
Sum andre driftsinntekter 7 960 000 5 971 252 6 117 090

Sum inntekter 8 481 000 6 508 989 6 661 561

Aktivitetskostnader
Årsmøte med fagprogram / kunstfestival 179 310 103 431 285 248
Workshoper / seminarer / kurs / møter 70 297
Kunst Pluss 310 000 462 443 461 348
Nettside og medlemssystem HyperSys 51 000 49 786 30 557
Prosjektstøtte 400 000 395 582 376 102
Utstyrstøtte 150 000 150 469 128 631
Fraktstøtte 450 000 394 604 396 574
Driftsstøtte til fylkeslagene 42 934
Årets kunstforening 30 000 30 000 30 000
Debutantpris 70 000 66 958 69 715
Prosjekt NåDa 1 / NåDa 2 1 260 000 -41 646 -854
Samisk prosjekt Voi Voi, vi er på utstilling! 450 000 282 616
Andre prosjekter / Fast Plass 60 000 1 395
Sum aktivitetskostnader 3 410 310 1 894 243 1 891 947

Lønnskostnader
Lønninger 3 190 595 2 889 301 2 964 244
Arbeidsgiveravgift 452 693 417 623 446 965
Honorar styreleder 20 000 20 000 20 000
Foretakspensjon 200 000 192 805 158 420
Andre personalkostnader 23 000 24 321 14 862
Sum lønnskostnader 3 886 288 3 544 050 3 604 491

Øvrige kostnader
Husleie 480 000 385 016 376 145
Regnskap, revisjon og øvrige konsulenttjenester 220 000 224 823 231 382
Reisekostnader 90 000 61 793 103 274
Styrekostnader 70 000 60 440 123 834
Diverse kostnader 318 000 258 294 251 068
Sum øvrige kostnader 1 178 000 990 366 1 085 703

Sum kostnader 8 474 598 6 428 659 6 582 141

Finans 5 000 6 746 10 379

RESULTAT 11 402 87 076 89 799



Sak 10 – Fastsettelse av medlemskontingent 2022 
 
Medlemskontingenten til Norske Kunstforeninger er i dag 1600 i grunnkontingent, pluss 19 
kroner per medlem den enkelte kunstforening har. 
 
Styret i Norske Kunstforeninger anbefaler overfor årsmøtet en medlemskontingent for 2022 på 
1700 kroner, altså en økning på 100 kroner, pluss 20 kroner per medlem, altså en økning på 1 
krone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Sak 11 – 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 2020–2021 har bestått av: 
Aslak Høyersten (Bergen Kunsthall/Vestlandet) 
Beate Juell (Toten Kunstforening/Østlandet) 
Cecilie Nissen (Kristiansand Kunsthall/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 
• Anna Katharina Paus Haukeland, styreleder, (Oslo Kunstforening/Østlandet) 

Ikke på valg, valgt inn i 2020 
 

• Øyvind R. Kvarme, nestleder, (Heimdal Kunstforening/Trøndelag) 
Ikke på valg, valgt inn i 2018 

 
• Kari Berge (Sandefjord Kunstforening/Sørlandet) 

Ikke på valg, valgt inn i 2020 
 

• Monica Milch Gebhardt (Vadsø Kunstforening/Nord-Norge) 
På valg, valgt inn i 2017 

 
• Morten Lindgren (Kunsthall Grenland/Sørlandet) 

På valg, valgt inn 2017 
 

• Maria Rusinovskaya (Bergen Kunsthall/Vestlandet) 
På valg, valgt inn i 2019 
 

• Mona Elin Aarø, (Haugesund Kunstforening/Vestlandet) 
Ikke på valg, valgt inn i 2016 

 
Maria Rusinovskaya og Morten Lindgren har informert valgkomiteen om at de ikke tar gjenvalg.  
Valgkomiteen har i sin innstilling tatt hensyn til landsdel, kompetanse og kjønn. På dette 
grunnlaget er vår innstilling som nedenfor.



 
Valgkomiteens innstilling til styremedlemmer: 

 
• Monica Milch Gebhardt (Vadsø Kunstforening/Nord-Norge) 

Gjenvalg 
 

• Stein Helge Mandelid (Voss Kunstlag/Vestlandet) 
NY 
 
Stein Helge Mandelid (f. 1963) har siden 1990 jobbet med barn 
og unge som førskolelærer, lærer og kunstpedagog. Han er aktiv 
i Voss Kunstlag og har bred styreerfaring gjennom mange år 
som styremedlem, nestleder og styreleder. Han var leder for den 
nasjonale kunstfestivalen Agalaus på Voss i 2015. Mandelid har 
politisk erfaring som kommunestyremedlem og utvalgsleder i 
kommunen gjennom 20 år og har også erfaring fra ulikt 
styrearbeid som for eksempel i Vossa Jazz. Stein Helge 
Mandelid er engasjert i Norske Kunstforeninger som 
organisasjon, han	har visjoner og tanker om	å få flere unge 
aktive i foreningene, og at Norske Kunstforeninger hele tiden 
skal være en aktiv pådriver for å nå ut med kunst til nye 
grupper. 

 
 
 
 
• Odd Vangen (Ås Kunstforening/Østlandet) 

NY 
 
Odd Vangen (f. 1946) har vært styreleder i Ås Kunstforening 
siden 2020 og var styremedlem og leder av utstillingskomiteen i 
Ås Kunstforening 2017-2020. Vangen har siden 1987 vært ansatt 
som professor på NMBU og jobber der fortsatt på timebasis. Han 
er innvalgt som kommunestyremedlem i Ås kommune 2019–
2023 og er leder hovedutvalg for oppvekst og kultur. I tillegg har 
han flere andre verv, som styremedlem Stiftelsen Svensk-Norsk 
hesteforskning 2019-2022 og styreleder for Berges 
Forskningsfond , NMBU. Vangen har tidligere vært medlem av 
Bioteknologinemnda 2000–2013, nestleder for European 
Federation for Animal Science 2011-2015, styremedlem Oslo 
Universitetssykehus 2008–2010, styremedlem Aker sykehus 
2006–2008 og leder av Overtakstnemnda Ås kommune 2012–
2018. 

 
 

b) Valg av varamedlemmer 
Årsmøtet skal velge: 
3 varamedlemmer i prioritert rekkefølge – velges for ett år av gangen 

 
Nåværende varamedlemmer: 
1. Joar Nango (Nord-Norge) 

På valg, valgt inn i 2020 
2. Marit Silsand (Kunstforeningen Verdens Ende/Sørlandet) 

På valg, valgt inn i 2018, har sittet maksimum antall perioder og kan ikke gjenvelges 
3. Nina Gjølgasæther (Ørland Bjugn Kunstforening/Trøndelag) 

På valg, valgt inn i 2019 



Valgkomiteens innstilling til varamedlemmer: 
 

• Vara 1: Joar Nango, (Nord-Norge) 
Gjenvalg 

 
 

• Vara 2: Nina Gjølgasæther (Ørland Bjugn Kunstforening/Trøndelag) 
Gjenvalg 
 
 

• Vara 3: Line Sanne (Kunstforeningen Verdens Ende/Sørlandet) 
Ny 
 
Line Sanne (f. 1980) har bred erfaring i kunstfag fra 
undervisning i grunnskole,	videregående og universitet, samt 
formidling. Hun har et stort engasjement for Norske 
Kunstforeninger og har vært aktiv i styret Kunstforeningen 
Verdens Ende på Tjøme gjennom flere år. Sanne er selv 
aktiv	billedkunstner og står bak en rekke publikasjoner. Hun er 
førstelektor	ved Institutt for estetiske fag på Fakultet for 
humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap ved Universitetet i 
Sør-Øst	Norge (Campus Vestfold). Der underviser hun i 
forming, hovedsakelig i barnehagelærerutdanningen og er 
medlem av forskergruppene Sosialsemiotikk, SFL & 
Multimodalitet og Kunstnerisk utviklingsarbeid.  

 
 
 

c) Valg av valgkomité 
 
Styrets forslag til valgkomité 2021–2022: 

 
 

• Beate Juell, styreleder, Toten Kunstforening (Østlandet) – Gjenvalg 

• Cecilie Nissen, daglig leder/kunstnerisk leder, Kristiansand Kunsthall 

(Sørlandet) – Gjenvalg 

 
• Geir Rønning, nestleder, Rana Kunstforening (Nord-Norge) – NY 

 
Geir Rønning (f. 1954) er nestleder i Rana Kunstforening. Etter 
48 år i Helgeland Sparebank, hvorav 20 år som reklamesjef, er 
han nå pensjonist, men han tar fremdeles oppdrag som grafisk 
designer. Rønning har gjennom mange år hatt et stort 
engasjement med forskjellige roller i lokalt kulturliv. Han har 
blant annet vært med på å etablere og vært leder for både et 
arrangørforum og en musikkfestival. 

 

 

 




