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Årsrapport 2022 Utstillinger og aktiviteter Støtte Inntekter

Kommentarer/innspill Ny side

Lagre
Forhåndsvis

Last opp
årsmelding:

Last opp maksimum en fil.

Last opp
årsregnskap:

Last opp maksimum en fil.

Last opp nye
vedteker:

(Last opp maksimum en fil. Vedtekter skal bare lastes opp dersom det er gjort
vedtektsendringer siste år.)

Styre per 31/12
2022:

---------

Dato for valg av
styre:

01 01 2022 ...

(dato for årsmøte 2021)

Ca antall timer
frivillig innsats i
2022:

Frivillig arbeid inkluderer blant annet: styrearbeid, dugnad, utstillingsmontering,
vakthold, vertskapsarbeid etc. Om dere ikke fører statistikk over dette, så gjør et
overslag.

Antall medlemmer
per 31. desember
2022:

Har foreningen
ansatte?

Ja

Nei

Hvis dere har
ansatte, hvor
mange årsverk
totalt:

Beskriv
stillingsbrøker her:

Norske Kunstforeninger

Velg fil

Klikk 'velg fil' eller dra en fil hit

Velg fil

Klikk 'velg fil' eller dra en fil hit

Velg fil

Klikk 'velg fil' eller dra en fil hit

På

https://kunstforeninger.hypersys.no/
https://kunstforeninger.hypersys.no/sitesettings/
javascript:void(0)
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Årsrapport 2022 Utstillinger og aktiviteter Støtte Inntekter

Kommentarer/innspill Ny side

Lagre
Forhåndsvis

Har foreningen
fokus på mangfold
og likestilling i
styret?

Ja

Nei

Vet ikke

Kjønn, etnisitet, legning etc i programmering, styret og medlemmer.

Hvordan har
foreningen fokus
på mangfold og
likestilling i styret?

Beskriv hvordan foreningen har fokus på mangfold og likestilling i styret

Antall utstillinger i
2022:

Totalt antall
besøkende:

Antall grupper fra
skoler/barnehager:

Har
kunstforeningen
samarbeidet med
Den Kulturelle
Skolesekken
(DKS). Antall
samarbeid.

Hvilke institusjoner
har
kunstforeningen
samarbeidet med
om utstillinger og
kunstformidling?

Norske Kunstforeninger

Kunstsenter/kunstnersenter

Nasjonalmuseet

Se Kunst i Nord-Norge

Andre kunstforeninger/lag

Kino

Ingen

Annet

Antall foredrag,
kunstnersamtaler,
debatter o.l.:

Aktivitet i foreningen

Antall åpne kurs:

Åpne kurs for publikum, medlemmer

Norske Kunstforeninger

På

https://kunstforeninger.hypersys.no/
https://kunstforeninger.hypersys.no/sitesettings/
javascript:void(0)


Totalt antall
undervisningstimer
kurs:

Hva slags lokaler
har foreningen:

Eier egne lokaler

Leier lokaler

Låner lokaler

Har ikke lokaler

Annet

Har
kunstforeningen en
kunstsamling?

Ja

nei
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Årsrapport 2022 Utstillinger og aktiviteter Støtte Inntekter

Kommentarer/innspill Ny side

Lagre
Forhåndsvis

Fast statlig/ fylke/
kommunalt
tilskudd: sum:

Totalt mottatt
prosjektstøtte fra
stiftelser og andre:

Støtte/inntekter fra
sponsorer:

Hvilke instanser
har
kunstforeningen
søkt økonomisk
støtte fra i 2022:

Norske Kunstforeninger

Kulturrådet

Fritt Ord

Kulturdepartementet

Sparebankstiftelse

Kommune

Fylkeskommune

Ingen

Annet

Har foreningen
indirekte støtte i
form av gratis
lokale?

Ja

Nei

Norske Kunstforeninger

På

https://kunstforeninger.hypersys.no/
https://kunstforeninger.hypersys.no/sitesettings/
javascript:void(0)
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Årsrapport 2022 Utstillinger og aktiviteter Støtte Inntekter

Kommentarer/innspill Ny side

Lagre
Forhåndsvis

Norske Kunstforeninger

På

Informasjon om bruk av tall
Alle beløp oppgis i hele norske kroner. Disse tallene vil videreformidles
til bruk i Kulturrådets rapport Kunst i tall. Tallmaterialet blir behandlet
konfidensielt, og vil i rapporten bare presenteres på et overordnet
nivå, slik at svarene fra den enkelte kunstforeining ikke er sporbare.

= kunstnerens andel + kunstforeningens provisjon + kunstavgift. Inkluderer kunstsalg
både under og over 2000 kr). Beløpet oppgis i hele norske kroner.

=kunstnerens andel + kunstforeningens provisjon. Dette punktet gjelder kunstsalg som
er unntatt kunstavgiften på 5 %. Beløpet oppgis i hele norske kroner.

Beløpet oppgis i hele norske kroner.

Beløpet oppgis i hele norske kroner.

Beløpet oppgis i hele norske kroner.

Beløpet oppgis i hele norske kroner.

Totalt brutto
salg/omsetning av
kunst:

Brutto
salg/omsetning av
kunst med en
utsalgspris på 2000
kr eller mindre:

Kunstforeningens
totale
provisjonsinntekt
(andel) ved salg av
kunst:

Hvilke
prosentsatser tar
kunstforeningen i
provisjon ved
formidlingssalg av
kunst?

Billettinntekter fra
utstillinger:

Inntekter fra utleie
av (deler av)
kunstsamlingen til
norske aktører:

Inntekter fra utleie
av (deler av)
kunstsamlingen til
aktører i utlandet:

Inntekter fra
medlemskontingent:

https://kunstforeninger.hypersys.no/
https://kunstforeninger.hypersys.no/sitesettings/
javascript:void(0)
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Årsrapport 2022 Utstillinger og aktiviteter Støtte Inntekter

Kommentarer/innspill Ny side

Lagre
Forhåndsvis

Har du
kommentarer til
statistikken? Eller
har du generelle
innspill til Norske
Kunstforeninger?

Norske Kunstforeninger

På

https://kunstforeninger.hypersys.no/
https://kunstforeninger.hypersys.no/sitesettings/
javascript:void(0)
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