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Det er med stor glede Norske Kunstforeninger i samarbeid med Trondhjems Kunstforening, invi-
terer deg til årsmøte  og et innholdsrikt fagprogram 7. og 8. mai i Trondheim.

Pandemien har vært krevende for alle, og med fravær av fysiske møter gjennom snart to år, er 
det ekstra godt å kunne invitere deg til å delta fysisk, bli inspirert i ditt viktige arbeid i kunstfo-
reningen, gjennom fagprogrammet og samtaler med andre i kunstforeningsnettverket.

Årsmøtehelgen begynner med selve årsmøtet 7. mai og fortsetter deretter med et interessant, 
aktuelt og relevant fagprogram som varer til lunsj søndag 8. mai.
 
Norske Kunstforeninger samarbeider med to aktører som deltok i et pilotprosjekt for  
markedsføring av visuell kunst, initiert og finansiert av Norsk kulturråd.

Kulturmeglerne har utviklet en innholdsrik verktøykasse med nye metoder for å bidra til økt salg 
av kunst. Verktøykassen er spesiallaget for kunstforeningene. Kulturmeglerne kommer til Trond-
heim og vil lansere verktøykassen for oss.

Kunstnergruppen Alt Går Bra har arbeidet fram prosjektet «Den Norske Idealstaten».
Prosjektet skal engasjere et mangfoldig publikum, og inspirere til nye typer samarbeid mellom 
kunstnere og kunstforeninger.

Utstillingen/prosjektet «Den Norske Idealstaten» vil bli vist i Trondhjems Kunstforening fra 21. 
april. En introduksjon til prosjektet og omvisning i utstillingen er en spennende del av fagpro-
grammet.

Norske Kunstforeninger har tidligere gitt ut boka «Styrearbeid – er det noen kunst?», skrevet 
av Trond Bogsnes i samarbeid med Norske Kunstforeninger.  Bogsnes er tidligere styreleder i 
Norske Kunstforeninger og har mange års erfaring med styrearbeid i sitt omfattende virke. Boka 
som er et viktig og nødvendig verktøy for de tillitsvalgte i kunstforeningene er revidert og opp-
datert og relanseres 7. mai.

Årsmøtehelgen vil også inneholde omvisninger og kunstnermøter i Trondheim kunstmuseum, 
og årsmøtemiddagen legges til restauranten Gubalari i det nye og attraktive kunsthuset, Kjøp-
mannsgata Ung Kunst, K-U-K.

Vi bor på Scandic Nidelven, hvor både årsmøte og fagprogrammet lørdag 7. mai foregår. Hotell 
booker du selv, som du ser vedlagt denne invitasjonen.

Velkommen til Trondheim!

Velkommen til årsmøtehelg i Trondheim Lørdag 7. mai 2022:

Kl. 08.45-09.30: Registrering
Kl. 10.00-12.00:  Årsmøte
Kl. 12.00-13.00:  Lunsj
Kl. 13.15-14.15:   Trond Bogsnes – lansering av 
ny styrehåndbok «Styrearbeid – er det noen 
kunst?» 

Kl. 14.15-14.40: Pause 

Kl. 14.45-15.30: Kulturmeglernes Kjersti Vikør 
og kunstrådgiver Ellen Fodstad presenterer: 
En verktøykasse til kunstforeningene som vi 
kaller ART: Aktuell, Relevant og Tilgjengelig

Kl. 18.00: Omvisning i Kjøpmannsgata Ung 
Kunst, K-U-K

Kl. 19.00:  Middag, Gubalari i lokalene til 
Kjøpmannsgata Ung Kunst, K-U-K.

PROGRAM

Søndag 8. mai 2022:

Kl. 10.00-11.30: Alt Går Bra – introduksjon i Ni 
Muser, omvisning i utstillingen «Den Norske 
Idealstaten», Trondhjems Kunstforening. 

                                       
Kl. 10.00-11.30: Introduksjon/omvisning, 
Trondheim kunstmuseum 

Kl. 11.45-13.15: Alt Går Bra – introduksjon i Ni 
Muser, omvisning i utstillingen «Den Norske 
Idealstaten», Trondhjems Kunstforening.    
     
Kl. 11.45-13.15: Introduksjon/omvisning, 
Trondheim kunstmuseum 
              
Kl. 13.15: Program slutt.
 
*introduksjonene/ omvisningene blir gjort i 
grupper

Med forbehold om endringer

PROGRAM



Foredragsholdere
Påmelding til årsmøtehelgen skjer via medlemssystemet HyperSys.

Det er følgende påmeldingsalternativer:

Årsmøtehelg lørdag – søndag (1800 kroner)
Inkluderer hele programmet lørdag og søndag 

Årsmøtehelg lørdag – søndag uten middag (1200 kroner)
Inkluderer hele programmet lørdag og søndag, men ikke middag lørdag kveld 

Deltagelse lørdag (800 kroner)
Inkluderer hele programmet lørdag, men ikke middag lørdag kveld 

Påmeldingsfrist er 25. februar.

Eventuell hotellovernatting kommer i tillegg. Hotellrom bestilles direkte fra Scandic Nideleven Hotel på  
telefon 73 56 80 02,  e-post nidelven@scandichotels.com eller på www.scandichotels.com/nidelven

Bruk booking kode BNOR0560522 får å oppnå avtalt pris. Reservasjonen må garanteres med kredittkort ved 
bestilling. Frist for å reservere rom til redusert pris er 15. mars.

Styremedlemmer i lokale kunstforeninger logger seg inn i medlemssystemet HyperSys, og melder seg på der. 
Logg inn med din personlige e-postadresse som brukernavn. Dersom du har glemt passordet eller ikke  
tidligere har vært innlogget, trykker du glemt passord og får tilsendt instruksjoner for oppretting av nytt  
passord. Detaljert forklaring til innlogging første gang finner du her.

Er du ikke styremedlem (eller e-postadressen din ikke er registrert), melder du deg på som ny bruker i  
hypersys. Ved spørsmål kontakt Norske Kunstforeninger på telefon 22 42 20 35 eller post@kunstforeninger.no

Påmeldingsvilkår
Når du har fullført påmeldingen via HyperSys får du opp en bekreftelsesside. Vennligst kontroller påmeldin-
gen og gi tilbakemelding snarest dersom du oppdager feil. Påmeldingen er deretter bindende. Du kan i  
ettertid se din bestilling ved å logge inn på www.kunstforeninger.hypersys.no, du finner detaljer for din på-
melding under Arrangementer.

Faktura sendes ut ca. midten av mars, med to ukers betalingsfrist.

Dersom sykdom skulle forhindre deg i å delta, må du snarest gi beskjed og sende legeerklæring til Norske 
Kunstforeninger. Vi vil refundere utgifter for aktiviteter som på dette tidspunktet er mulig å avbestille hos 
våre underleverandører. Utgifter som ikke kan refunderes må deltakeren dekke gjennom egen reiseforsikring.

Les også på www.kunstforeninger.no

Trond Bogsnes har bred erfaring fra styrearbeid, også i frivillige organisasjoner 
og stiftelser. Han er blant annet tidligere styreleder i Norske Kunstforeninger, 
Bergens Kunstforening og Stord kunstlag.  

Trond har lang fartstid fra mediebransjen, både som journalist og som leder. 
Han har også jobbet med utvikling av kultur- og opplevelsesnæringene, som 
rådgiver og som kommunikasjonsdirektør. Han er høyskolekandidat i journalis-
tikk og er i tillegg utdannet fra Handelshøyskolen BI.

Alt Går Bra er en kunstnergruppe som arbeider i krysningspunktene mellom 
kunst, filosofi og historie. De undersøker blant annet potensialet for det 
figurative og vakre i kunsten i dag. Prosjektene deres har som mål å bryte 
ned barrierene mellom samtidskunst og et bredt publikum, med formidling 
av komplekst innhold. Siden 2015 har de gjennomført en rekke arrangementer, 
utstillinger, opplesninger, performancer, forelesninger, studier og publika-
sjoner. Alt Går Bra holder til i Bergen, Paris og London, og arbeidet deres har 
vært presentert på Victoria and Albert Museum, Palais de Tokyo, University of 
Westminster, KODE og Bergen Kunsthall. Prosjektet ”Den Norske Idealstaten” 
er blant kunsten som er valgt ut til åpningsutstillingen, ”Jeg kaller det kunst” 
i det ny Nasjonalmuseets.

www.altgarbra.org

Kjersti Vikør er daglig leder i Kulturmeglerne. Siden starten på 2000-tallet har 
hun vært en del av norsk musikkliv gjennom sentrale styreverv i musikkorgani-
sasjonene, egen virksomhet og som ansatt i musikkfestivaler. Hun har et bredt 
og godt nettverk i kulturbransjen i hele landet. I 2017 kom hun til Kulturmegler-
ne og overtok som daglig leder i 2018.

www.kulturmeglerne.no

Ellen Marie Fodstad har Master i kulturformidling med samtidskunst som felt, 
i tillegg har hun Cand Mag i Psykologi, Statsvitenskap og Sosiologi. Hun har 
vært formidlingsleder på Henie Onstad Kunstsenter, i KORO (Kunst i offentli-
ge rom) og kurator formidling på Nasjonalmuseet. I dag er hun kunstrådgiver 
i Bærum kommune hvor hun har ansvar for kunstens plass i stedsutvikling, 
kunstutvalg, innkjøp, i tillegg til å forvalte og formidle kunstsamlingen.
 
ART metoden er utarbeidet av Ellen etter å ha arbeidet med kunstformidling i 
over 15 år. Ellen holder mange foredrag om synliggjøring av kunst og har tidli-
gere snakket til Norske Kunstforeninger om digital formidling.

Påmelding

https://www.kunstforeninger.no/nyheter/innlogging-til-medlemssystemet-hypersys/
https://kunstforeninger.hypersys.no/
http://kunstforeninger.hypersys.no/event/ext/52/
http://kunstforeninger.hypersys.no/event/ext/52/


Lokaliteter
Velkommen til Scandic Nidelven, hotellet som har vunnet prisen for Norges 
beste hotellfrokost 13 ganger, senest i 2019. Hotellet ligger fantastisk plassert 
midt i sentrum av Trondheim, 17 meter ut i vakre Nidelven. Like ved det popu-
lære området for shopping og uteliv, Solsiden.  

www.scandichotels.no

Trondhjems Kunstforening (TKF) er en møteplass i Trondheim hvor kunstinter-
esserte, profesjonelle kunstnere og amatører har en felles arena for å oppleve 
og skape visuell kunst, samt dele sine kunstopplevelser. 

Kunstforeningen har ambisjon om å være et aktuelt og modig visningssted 
som tilbyr varierte utstillinger av høy kvalitet innen norsk samtidskunst.

Bispegata 9A, TKFs eget hus, har en unik beliggenhet like ved Nidarosdomen. 
Biskopens gamle bolig egner seg godt som galleri og kafé.

www.tkf.no

Midt i sentrum av Trondheim har det nå åpnet et helt nytt kunsthus: Kjøp-
mannsgata Ung Kunst, K-U-K.

Her kan du oppleve visuell kunst, konserter og sceneopptredener. Du kan nyte 
gode måltider på Gubalari og treffe kjente. Her kan du besøke utstillinger med 
både etablerte og mindre etablerte kunstnere, og du kan handle kunst fra et 
stort spekter av kunstnere. En tur innom hos K-U-K vil gjøre at du opplever 
Trondheim på en helt ny måte!

www.k-u-k.no

Trondheim kunstmuseum har som formål å skape og øke interessen for kunst. 
Gjennom arbeidet med en omfangsrik kunstsamling - bevaring, forskning og 
formidling, og skiftende samtidskunstutstillinger, ønsker museet å bidra til 
engasjement og refleksjon rundt billedkunst og andre visuelle uttrykksformer.

Museet skal være et dokumentasjons- og kompetansesenter for regionen og 
ønsker å fange opp vesentlige nasjonale og internasjonale strømninger. 
 
www.trondheimkunstmuseum.no

I  Bisbegata 9a ligger Café Ni Muser,  en kunstkafé med unik atmosfære og 
sjel. Her kan du nyte både god mat og god billedkunst. Kafeen har en stor 
solrik bakgård, perfekt for en lunsj eller en forfriskning på en solskinnsdag. Ni 
Muser er nærmeste nabo til Trondheim kunstmuseum og ligger i samme  
bygning som Trondhjems Kunstforening.

www.nimuser.no
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