Strategi 2022 – 2025 på høyring
Norske Kunstforeninger

Hausten 2021 vart det nedsett eit arbeidsutval for å jobbe med ny strategi for perioden 20222025. Utvalet har bestått av Susanne Svenseid, Anne-Grethe Thoresen, Christian Alex
Kiøsterud frå administrasjonen, og Monica Milch Gebhardt og Øyvind Kvarme frå styret.
Kvarme har leia utvalet og Kiøsterud har vore referent. Vi har hatt to teamsmøte for å
diskutere strategien, 23. september og 18. oktober. Diskusjonane har vore konstruktive
og givande.
Eit punkt det har vore viktig for oss å få med i strategien er samfunnsoppdrag/ misjon.
Diskusjonane rundt delmål har og vore konstruktive, og utvalet opplever at dei
formuleringane vi har kome fram til i arbeidet gir eit nyansert bilete av arbeidet
Norske Kunstforeiningar gjer i dag.
Øyveind kvarme
Leiar strategiarbeidsgruppe

Alle kunstforeiningar tilknytt Norske Kunstforeiningar er velkomne til å sende inn høyringsvar. Vi ber
om at høyringssvara er konsise og kortfatta.
Høyringssvar sendast til: post@kunstforeninger.no
innan 15. januar 2022, merka høyringssvar i emnefelt.

Norske Kunstforeiningar
Strategi 2022-2025
Visjon
Kunst skaper samfunn
Samfunnsoppdrag
Gjennom kunstforeiningane speler Norske Kunstforeiningar ei sentral rolle for plassen til
kunsten i utviklinga av livskraftige lokalsamfunn i heile landet. Kunstforeiningane er arenaer
for refleksjon, fellesskap og identitetsbygging i møte med samtidskunsten.
Verdiar
Inkluderande, aktuell, relevant og fagleg sterk.
Hovudmål
Styrke Norske Kunstforeiningar som paraplyorganisasjon og kompetansesenter, fagleg og
økonomisk.
Styrka vilkåret i kunstforeiningane for å driva aktuelle, relevante og tilgjengelege
visningsstader for samtidskunst i heile landet, både for publikum og profesjonelle
kunstnarar.
Delmål
Rådgiving
Rettleia i drift og utvikling av kunstforeiningane i kunst- og organisasjonsfaglige spørsmål.
Kunstfaglig kompetansehevning
Arbeid for kunstfaglig styrking av programmering i kunstforeiningane
Organisasjonsutvikling
Rettleia i etablering av gode rutinar, kvalitetssikring og kunnskapsoverføring.
Økonomi
Synleggjera behovet i kunstforeiningane for føreseielege økonomiske rammevilkår overfor
bevilgande myndar.
Nettverk
Bidra til etablering av møteplassar for erfaringsutveksling og nettverksbygging, mellom
kunstforeiningane og med resten av kunstfeltet.
Synliggjøring:
Den viktige rolla i framheva kunstforeiningane som formidlarar av samtidskunst i det norske
og europeiske kunstfeltet. Synleggjera den viktige rolla i kunstforeiningane i økosystemet til
det visuelle kunstfeltet.

Strategiske satsingsområder
• Arbeide for å synleggjera den viktige rolla i kunstforeiningane i samfunnsutviklinga og dei
økonomiske rammevilkåra deira
• Bidra til å vidareutvikla kunstforeiningane som aktuelle og relevante visningsstader for alle
• Styrke Kunstforeininganes kunnskap om samtidskunst
• Bidra til auka kunnskap om tiltak som kan stimulera rekruttering og publikumsutvikling i
kunstforeiningane
• Auka kompetansen om programmering og kuratering i kunstforeiningane
•Arbeide for auka mangfald i medlemsorganisasjonen og i kunstforeininganes
programmering

