VELKOMMEN TIL NBKs 11. LANDSMØTE

Styret i Norske Billedkunstnere vil med dette ønske deg hjertelig velkommen som
valgt delegat til det 11. ordinære Landsmøte. I år vil det til sammen være 63
delegater.
NBKs administrasjon og sentralstyre bestreber seg på å få til et hyggelig og godt
organisert landstyremøte. Derfor ønsker vi med dette å gi informasjon om hva som
kan være nyttig å gå igjennom før din deltakelse som delegat.
• Hvis dette er ditt første landsmøte, er det lurt å rådfører deg med andre som
har deltatt tidligere.
• Det er mange og til dels kompliserte saker som skal behandles. Derfor er det
nødvendig å lese saksdokumentene i forkant. Av de viktigste vedleggene kan
nevnes NBKs vedtekter og prinsipprogram.
• Det er en fordel hvis du har gjort deg opp en mening om sakene i samarbeid
med den organisasjon du representerer.
• Det er nødvendig å ha kunnskap om foretningsorden. Dette finner du på
side 7. Disse regulerer forhold omkring ordstyring, talerett, stemmerett,
votering, forslag og valg.

Vennlig hilsen
Styret i Norske Billedkunstnere
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INNKALLING TIL NBKs 11. ORDINÆRE LANDSMØTE

fredag 20. og lørdag 21. mai 2011.
Landsmøtet vil bli avholdt på
Hotell Scandic Edderkoppen, St. Olavs Plass i Oslo.
Tider:
Fredag 20. mai

Lørdag 21.mai

kl. 10.00 - 11.00 Kaffe & registrering
kl. 11.00 - 11.30 Åpning av møtet
kl. 11.30 - 13.15 Møte
kl. 13.15 - 14.15 Lunsj
kl. 14.15 - 16.00 Møte
kl. 16.00 - 16.30 Kaffe
kl. 16.30 - 19.00 Møte
Felles middag på Kunstnernes Hus.

kl. 09.00 - 11.15
kl. 11.15 - 11.45
kl. 11.45 - 13.00
kl. 13.00 - 14.00
kl. 14.00 - 15.30
kl. 15.30 - 15.45
kl. 15.45 - 18.00

Møte
Kaffe
Møte
Lunsj
Møte
Kaffe
Møte

Ankomst:
Delegater utenbys fra bes bestille returbilletter til et sent tidspunkt på lørdag ettermiddag - i
tilfelle møtet skulle vare lenger enn beregnet i det oppsatte program.
Økonomiske betingelser for delegatene
NBK dekker delegatenes reise til og fra landsmøtet på billigste måte. Ved bruk av egen bil
dekkes bensinutgiftene.
Delegatene sender vanlig reiseregning til NBK. NBK dekker videre delegatenes
oppholdsutgifter, det vil si overnatting og angitte måltider.
Andre utgifter må dekkes av delegatene selv og betales umiddelbart.
Observatører og andre må selv bære reise- og oppholds-utgifter.
NBK betaler ikke møtehonorar til delegatene.

NB! Delegater til NBKs landsmøte og kandidater til valg må være
medlemmer og ha betalt kontingent.
For bestilling av flybilletter og hotell vær vennlig å ta kontakt med: Vera Sørensen i
NBK, Grubbegata 14, 0179 Oslo. Tlf. 23 25 60 36
vera@billedkunst.no
Snarest eller innen: 28. april 2011

Oslo, 11. april 2011.
Sakspapirene er også lagt ut på internett på NBKs hjemmesider www.billedkunst.no
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Delegater til Landsmøtet 2011
NNBK
TBK
BKMR
BKSF
BKFH

BKFR
NBKA
BBK
BIT
VBK
BOA

ØBK
BKH
BKO

UKS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24
25.
26.
27.
28.
29.
30.

NTK
NG

LNM

TF

NBF

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Andre tillitsvalgte og ansatte:
Sentralstyret: Hilde Rognskog, Sissel Lillebostad, Jenny Marie Johnsen, Ståle Sørensen,
Hans E. Thorsen, Esther Maria Bjørneboe, Eivind Slettemeås og Vera Sørensen (ansattes repr.)
Vara: Odd Fredrik Heiberg, Jan Pettersson, Anders Smebye, Lucas R. Stephens og
Kristian Øverland Dahl.
Kontrollutvalget: Hilde Skjeggestad, Beret Aksnes, Gisle Harr.
Vara: Ellen Kalvig, Leiken Vik.
Nominasjonsutvalget: Marit Aanestad, Rita Marhaug, Bård Ask.
Vara: Gunn Harbitz, Øystein Selmer, Arne Vinnem.
Stipendkomiteen v/ leder: Marianne Heier.
Den Nasjonale Jury v/leder: Line Halvorsen.
Administrasjonen: Gjert B. Hald Gjertsen, Ingrid Lydersen Lystad, Charlotte Torset Dølvik,
Stein Holte, Vera Sørensen, Gidsken Braadlie, adv. Hilde Sjeggestad, Inger Haraldsen.
Billedkunst: Ingvill Henmo, Jan Walaker og Eva Løveid Mølster.
Spesielt inviterte: Billedkunstnernes Vederlagsfond, BONO, Bildende Kunstneres Hjelpefond, NK,
FFF, SDS, IAA.
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Resultat av valg av hovedstemmerett 2011
Org:

Aktive
stemmer

Passive Stemmer totalt
stemmer*
2011*

Delegater
2009

Delegater
2011

BOA

23

208

231

5

5

BKH

8

28

36

1

1

BKMR

4

39

43

1

1

BKO

1

37

38

1

1

BKSF

5

37

42

1

1

BKFH

13

160

173

4

4

BKFR

12

66

78

2

2

BIT

4

53

57

2

2

BBK

8

53

61

2

2

NNBK

22

79

101

2

3

NBKA

10

56

66

2

2

TBK

12

83

95

2

2

VBK

3

56

59

2

2

ØBK

15

58

73

2

2

LNM

48

312

360

7

8

NBF

35

158

193

4

4

NG

27

147

174

4

4

NTK

36

105

141

3

3

TF

33

245

278

6

6

UKS

14

358

372

9

8

0-stemmer
Ikke medl.
i angj.
Org.
NBKstemmer

6

17

Forkastet

3

sum

359

62

63

6

0

2677

* Avrundede desimaltall
Valget ble kontrollert og godkjent av NBKs kontrollutvalg 16.03.2011
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1.

ÅPNING

Ved sentralstyrets leder Hilde Rognskog

1.1 NAVNEOPPROP/KONSTITUERING
1.2 VALG AV ORDSTYRER, ANSVARLIGE FOR REFERAT
OG TELLEKORPS
Sentralstyret forslår:
- Ordstyrere: Anniken Thorsen og Grete Marstein
- Ansvarlige for godkjenning av referatet:
- Tellekorps:
- Redaksjonskomitè:

1.3 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN
1.3.1. Innkalling
Innkalling med foreløpig dagsorden ble sendt grunnorganisasjonene i brev av 13. januar 2011.
Samtlige sakspapirer ble sendt til grunnorganisasjonene med anmodning om viderebefordring
til delegater innen en måned før møtet, jf. NBKs vedtekter §. 3.2.

Sentralstyrets forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner innkallingen.

1.3.2. Dagsorden
Sentralstyrets forslag til dagsorden fremgår av foregående sider.
Sentralstyrets forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner forslaget til dagsorden slik det er lagt frem i sakspapirene.
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1.4 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN
Sentralstyret foreslår følgende forretningsorden for NBKs landsmøte:
Ordstyring:
Ordstyreren leder møtet og gir ordet til delegatene etter hvert som de tegner seg. Ønske om
innlegg fremsettes ved å rekke stemmetegn i været. Innlegg skal holdes fra anvist plass og
ikke være på mer enn 3 minutter. Replikk må knytte seg til siste innlegg og ikke være mer enn
ett minutt. Møtedeltakerne kan når som helst kreve ordet for kommentarer til dagsorden eller
forretningsorden.
Talerett:
Full talerett på landsmøtet har valgte delegater, medlemmer av sentralstyret, kontrollutvalget
og nominasjonsutvalget. Andre utvalgsmedlemmer har talerett når deres respektive
utvalgssaker diskuteres. Administrasjonen gir saksopplysninger til saker når dette er ønskelig.
Observatørene deltar på møtet med talerett på sine særområder i den utstrekning møteledelsen
finner det aktuelt.
Stemmerett:
Hver delegat har en stemme. Vedtak fattes med alminnelig flertall dersom vedtektene ikke
bestemmer noe annet. Alminnelig flertall betyr at det forslag som har fått mer enn halvparten
av de avgitte stemmene er vedtatt.
Votering:
Dersom det foreligger flere forslag, foreslår møteledelsen voteringsrekkefølgen. Normalt
stemmes det over eventuelt avvisningsforslag først, deretter voteres det over det - eller de mest ytterliggående forslag. Møteledelsen kan henvise en sak til en oppnevnt
redaksjonskomitè som skal samordne vedtaksforslagene.
Avstemninger foregår normalt ved at stemmetegn rekkes i været, men skriftlig avstemning
skjer dersom en av delegatene ber om det.
Forslag:
Forslag skal fremmes skriftlig for møtelederne. Forslag kan ikke fremmes etter at strek er
satt. Forslag kan heller ikke trekkes dersom noen av delegatene krever det opprettholdt.
Valg:
Dersom det er to kandidater til et verv, kreves alminnelig flertall. Dersom det er flere
kandidater til ett verv kreves absolutt flertall. Det vil si mer enn halvparten av det totale antall
stemmer. "Blanke" eller "avholdende" stemmer teller også med.
Vararepresentanter velges særskilt.
Valg foregår som regel skriftlig og i alle tilfelle hvis noen krever dette.
Sentralstyret fremmer følgende forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner forretningsorden.
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1.5 GODKJENNING AV STATUS FOR OBSERVATØRER
Følgende personer innvilges status som observatører på NBKs 11. ordinære landsmøte:

2.

Beretning og regnskaper

2.1 STYRETS BERETNING FOR PERIODEN MAI 2009 TIL MAI 2011.
Styret har behandlet og i det vesentlige utført de saker som ble tatt opp på Landsmøtet
2009. I tillegg til løpende saker som oppnevninger, høringsuttalelser og diverse søknader
har styret fokusert på kommunikasjon og synlighet, samt profesjonalisering av
organisasjonen.
STYRETS ARBEID
Med utgangspunkt i handlingsprogrammet vedtatt på NBKs 10. landsmøte, ble en
virksomhetsplan for NBKs arbeidsområder utformet. Dette er et dokument som gjennomgår
alle NBKs virksomhetsområder gjennom året. En avgrensning av administrative oppgaver i
forhold til styrets oppgaver i tillegg til ressursbruk ble fremlagt. I virksomhetsplanen ligger
også implementering av handlingsprogram og prinsipprogram. Videre ble det utformet et
strategidokument. Denne analyserte billedkunstneres levekår gjennom hvilke ordninger som
omfattes i feltet. Her kunne man peke ut styrker og svakheter ved eksisterende ordninger og
en analyse av disse i forhold til hvordan de er befestet i forhold til politiske partier,
myndigheter og opinion. Ut i fra dette ble det lagt til rette for forslag til konkrete løsninger for
å bedre kunstnernes økonomi. Disse er blitt spisset og utformet som innspill til
kulturdepartementet, i forbindelse med en stortingsmelding for det visuelle feltet.
Videre har styret vært opptatt av å styrke organisasjonen både sentralt og regionalt. Dette
gjennom å fortsette arbeidet med kurs i styrearbeid og rollebevissthet med adv. Hilde
Sjeggestad. En del av dette har også vært innholdsproduksjon og arbeidsmetodikk på våre to
gjennomførte ledermøter. Et uttalt grep fra styret her har vært gruppesammensetning og
utveksling av erfaringer i forhold til arbeid med kunstnerpolitikk. Dette med tanke på neste
kommune - og fylkestingsvalg. Videre arbeid har dreid seg om muligheten for å styrke
grunnorganisasjonenes økonomi og representasjon av delegater til landsmøtet gjennom
hovedstemmeretten, foreslått til kommende landsmøte.
Det har vist seg gjennom flere år at stipendordningen har vært oppe til diskusjon, både
gjennom innspill fra stipendkomiteens medlemmer, administrasjonen og signaler gitt av
Løkenutvalgets rapport 2008. Et utvalg ble nedsatt for å gjennomgå stipendordningen i sin
helhet. En skriftlig gjennomgang og diskusjon omkring tiltak ble initiert på ledermøte 2010. I
NBKs vedtekter står det klart at viktige saker kan sendes ut på høring til
grunnorganisasjonene. Dette ble gjort med tanke på at stipendordningen er omfattende og har
stor betydning for vår medlemsmasse, og at vesentlige endringer først og fremst skal befestes
i grunnorganisasjonene. Videre arbeid med dette viser seg gjennom forslag til tiltak under
kommende landsmøte. En spisset utgave av stipendgjennomgangen hva hvordan og hvorfor,
er også pålagt administrasjonen å levere ut til påtroppende stipendkomiteer.
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I Handlingsprogrammet 2009-2011 ligger en klar forventning om at NBK skal få økt
innflytelse og gjennomslag for sin politikk. Ut i fra dette har vi sett et behov for at arbeid med
å bedre billedkunstnernes levekår krever et planmessig og langvarig arbeid som kan inndeles i
klare faser som også må erkjennes og forankres i organisasjonen. Dette gjenspeiles i fremlagt
forslag til handlingsprogram 2011-2013.
UTFORDRINGER
I forhold til den politiske situasjonen og denne regjeringens Kulturløfter I og II, har vi sett
noen utfordringer som vil kreve et systematisk og langvarig arbeid. Her vil vi påpeke
viktigheten av at vi fikk inn flere innspill og lovnader i forhold til kunstnernes økonomi i
Kulturløftet II. Imidlertid så vi også det problematiske i at føringene er generelle uten klare
retninger på hvordan løftene kunne innfris. Et viktig arbeid har derfor vært å få gjennomslag
for en Stortingsmelding for det visuelle kunstfeltet. Ideen om denne ble plantet i flere
politiske leire og organisasjoner samt foreslått i et møte med Kulturministeren. Begrunnelse
og områdeavgrensning i tillegg til forslag til innhold ble sendt av NBK til departementet med
oppslutning fra NK, FFF og SDS. Med dette som utgangspunkt har vi sendt inn konkrete
innspill og forlag til løsninger for å bedre kunstnernes økonomi. Videre har mange av våre
grunnorganisasjoner deltatt i innspillskonferanser rundt om i landet.
En annen utfordring har vært den nåværende politiske ledelse og signaler gitt av
Kulturdepartementet. På den ene siden ser vi en vilje til å satse på billedkunstfeltet. Her
spesielt annonsert gjennom satsning på et nytt Nasjonalt Museum for Kunst, Arkitektur og
Design og Stortingsmelding for det visuelle kunstfeltet. Utfordringen i forhold til nytt
museum, har vært at denne ikke skulle gå på bekostning av bevaring av Nasjonalgalleriet.
Med utgangspunkt i at vår medlemsmasse er delt i synet på bevaring av Nasjonalgalleriet, og
at denne ikke har vært sak på et landsmøte, har NBK hatt en klar holdning om å ikke fronte
saken direkte. Her har vi valgt å oppfordre de deler av medlemsmassen som ønsker å bevare
Nasjonalgalleriet til å gjøre dette på eget initiativ.
På tross av mange friske midler inn i kultursektoren og satsning på kultur i Kulturløftet I og II
har ikke dette gitt bedring av kunstnernes levekår. Dette har vært symptomatisk for alle
kunstnergruppene, også musikere, dansere og skuespillere. Imidlertid er det viktig å
understreke at Kulturløftet II har gitt en kraftig økning av midlene i feltet. Billedkunstfeltet
har høy aktivitet og er i sterk vekst. Imidlertid har satsningene i stor grad vært rettet mot jevn
økning på institusjonsnivå, publikumsutvikling, forskning på kultur, bygging av kulturhus og
festivaler. Utfordringene fremover vil derfor bli å vinkle kultursatsningen mot
primærprodusentene, billedkunstnerne.
I mange år nå har NBK stått ganske alene med å forsvare GI. Årsaken ligger i at vi har en stor
andel av hjemlene og at det er en svært viktig ordning for våre medlemmer. Påtrykk i forhold
til fjerning/utfasing av GI har kommet fra flere hold. I forhold til partitilhørighet har det vært
stort sett SV som har støttet oss. For eksempel har dagens Arbeiderparti signalisert
implementering av Løkenutvalgets forslag om utfasing/konvertering. Høyre har vært stille og
Fremskrittspartiet har aktivt arbeidet i mot ordningen. I perioden 2002 til 2006 ble det i
regjeringen Bondevik inndratt 22 garantiinntekter. I samme periode økte arbeidsstipendiene
med 36. Fra 2007 til 2011, under regjeringen Stoltenberg I og II har antall inndratte
garantiinntekter blitt bremset til 8 stykker mens antall arbeidsstipendier har blitt økt med 47.
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Dette kan tyde på at det ikke har vært en implementering av Løkenutvalgets forslag om
konvertering av GI til stipend og at NBK har vært en pådriver i å dempe denne utviklingen.
Et springende punkt for GI i dag er at Kulturdepartementet har signalisert en gjennomgang av
ordningene etter mønster av de andre departementenes økonomiske modeller. I siste fremlegg
i statsbudsjettet 2010-2011, er dette angitt i kap 6 s 27 - Kulturdepartementets styring og
kontroll av tilskudd. En diskusjon omkring kost/nytte funksjon og en tanke om at ordningen
pasifiserer tiltaksmottakerne vil muligens være en holdning fra departementet som vi nå aktivt
bekjemper. Dette er blitt gjort på flere måter. Vi har påpekt ordningens viktighet ved hver
anledning ovenfor møter og skriv til departementet og politisk ledelse. Vi har arbeidet aktivt i
et nytt opprettet Kunstnernettverk, hvor blant annet forsvar for ordningen har stått i fokus.
Målet har vært å samle de kunstnergruppene som ønsker å styrke og bevare ordningen. Her
ble NBK representert i et arbeidsutvalg som hadde mandat til å gå inn i forhandlinger om GI.
Arbeidsgruppen hadde så et møte med Kulturdepartementet. Videre tiltak og svar fra
departementet er purret og saken er nå på vent. Vi har også hatt direkte innspill om GI i
forbindelse med kommende Stortingsmelding. Et neste skritt er foreslått som en politisk
aksjon hvor GI er tematikk og hvor forsvaret for GI befestes for å bevares. Alternativet er en
gjennomgang av GI i organisasjonen etter modell av stipendhøringen.
Også etableringsstipend for ferdig utdannede kunststudenter har vært en utfordrende sak.
Denne har sitt utspring i at departementet undersøkte muligheten for å inkludere
kunststudenter i Tromsø i ordningen. Ut i fra dette ble det sendt ut en høring. Dette førte til at
mange organisasjoner argumenterer for tilsvarende ordning for sine fagområder, og et
departement som ønsker å avskrive seg ansvaret for den. Istedenfor å implementere Tromsø
ønsker politisk ledelse å konvertere ordningen til arbeidsstipend. Argumentene for dette er at
ordningen er liten, den er urettferdig for noen kunstnergrupper og spesielt da i forhold til
utenlandsstudenter, og at den kan stride mot EØS reglementet. Departementet har foreslått at
hvis nåværende bevilgning skal beholdes, må den omgjøres til stipendier for nyetablerte
kunstnere eller gå inn under ordningen med diversestipend. Hovedargumentet dreier seg om
ordningens demokratiske prinsipp uten behovsprøving på kunstnerisk kvalitet, og at den
tildeles den mest vanskeligstilte kunstnergruppen i økonomisk forstand. Møter med de
berørte parter og i departementet er blitt gjort og NBK har tatt klart avstand fra forslaget. En
løsning vi nå argumenterer for, er at vi beholder antall hjemler i forhold til uteksaminerte
kunstnere og fordeler disse på samme måte som tidligere. Utenlandsstudenter får så tildelt et
visst antall hjemler som fordeles til de institusjonene som har høy kvalitet på masternivå og at
dette ikke skal gå på bekostning av de hjemlene vi har i dag. Her er det behov for flere
hjemler som inkluderer de uteksaminerte kunststudentene fra Tromsø.
GJENNOMGANG AV HANDLINGSPLAN 2009-2011
NBKs synlighet i offentligheten har skjedd på to måter. Først og fremst gjennom sentrale
media som radio og aviser. Videre har våre utspill vært knyttet til saker på regionalt plan.
Synlighet har også vært knyttet til innlegg og utspill i forbindelse med høringer og
konferanser. Hovedvekten på utspill har handlet om kunstnerpolitikk og kunstnernes
økonomi. Videre har innspillene handlet om kunstfaglig representasjon. En artikkel i Dagens
Næringsliv om kjønnsforskjeller i utstillingsfeltet og et innlegg i Aftenposten om
Nobelkomiteens ansvar for kunstfaglig kompetanse i forhold til diplomkunstner kan nevnes
her. Styret har også ønsket å styrke fagbladet billedkunst økonomisk. Dette fordi vi ser bladet
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som et viktig organ både på et fagpolitisk og kunstpolitisk plan. Her er Billedkunst en viktig
arena for å sette saker på dagsorden i andre media og nå bredt ut i forhold til vårt felt.
Mye av arbeidet til NBK handler om kontakt med politisk ledelse og andre organisasjoner i
kulturfeltet. Her kan nevnes det nyopprettede Kunstnernettverket som er en samling av 20
kunstnerorganisasjoner, og som NBK har vært initiativtaker for. Dette med tanke om at flere
organisasjoner har mulighet til å samles om felles kunstpolitiske saker, for dermed å lettere få
politisk gjennomslag. Videre har vi samarbeidet tett med FFF, NK, og SDS. En forespørsel
fra FFF angående muligheten for at FFF kan bli en grunnorganisasjon under NBKs paraply, er
blitt diskutert. Møter og et notat er blitt utarbeidet og levert FFF.
NBK har i denne styreperioden arbeidet aktivt for å få økt bevilgningen til visuell kunst i
Norsk Kulturråd. Denne ble styrket med 10 mill i sist statsbudsjett. En videre styrking
påpekes i innspill til kommende Stortingsmelding.
Et forslag til mulig løsning og videre arbeid med honorarordninger er utarbeidet og sendt
forbindelse med Stortingsmelding for det visuelle kunstfeltet. Arbeidet har dreid seg om
hvordan en endring i forhold til gjeldende praksis skal foregå. Første ledd i dette arbeidet har
vært påbegynt gjennom utforming av en ressursside for medlemsmassen. Videre vil Norsk
Kulturråds fagutvalg være en pådriver for at kunstnerne har rett til honorarer i Norsk
Kulturråds støttede prosjekter på lik linje med andre kunstnergrupper.
Utarbeidelse av standardavtaler i forhold til honorar og vederlag i offentlige støttede
prosjekter samt for, private kunstfaglige oppdrag er påbegynt. Her arbeides det med et forslag
om å lage en normavtale for utstillingsproduksjon sammen med NK, FFF og SDS etter modell
av MU-avtalen i Sverige. Innspill til dette er sendt til Stortingsmeldingen og møte med KUD
er berammet. Denne dreier seg om institusjonenes synliggjøring og avsetning av midler til
kunstnere i forbindelse med utstillinger. I tillegg omhandler denne en utforming og
implementering av en normavtale i forbindelse med utstillingsproduksjon. Her i ligger også en
gjennomgang og styrking av utstillingsvederlagsordningen. Her påpekes det at statlige
støttede kunstinstitusjonene må synliggjøre og ta større ansvar for tilskudd i forbindelse med
kunstproduksjon og er uttrykt i følgende punkter:
- Billedkunstnernes medvirkning i forbindelse med utstillinger må synliggjøres og
kompenseres for.
- Billedkunstnerne må ha mulighet til å forhandle frem en normavtale i forbindelse med
utstillingsproduksjon.
- Staten må ta ansvaret for finansieringen av utstillingsproduksjonen, gjennom øremerkede
bevilgninger til institusjonene.
- Utstillingsvederlagsordningen må styrkes og utvides til også å gjelde for
fylkeskommunalt støttede utstillingssteder.
Arbeid med å sikre pensjons- og trygderettigheter for skapende kunstnere har blitt gjort via
Kunstnernettverket. Dette for å få bred politisk samling og ressurser til
ekspertgjennomganger. Her er det blitt satt ned en arbeidsgruppe som har tatt for seg
Folketrygdloven. I møte med Stortingets Familie- og kulturkomite ble problemene erkjent av
politisk ledelse. Kulturdepartementet i samarbeid med Arbeidsdepartementet har påtatt seg
ansvar for problematikken og et møte med Kunstnernettverket er berammet. Her er forslag til
løsning å endre konkrete paragrafer i folketrygdsloven, og spesielt da etablere mulige
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pensjonsordning for kunstnerne. NBK har i tillegg ute et forslag om kunstnerfradrag for
billedkunstnere, og en fondsløsning for pensjonsordning i kommende stortingsmelding.
Formidling og bruk av billedkunst er en oppgave som i stor grad skal ivaretas av våre
fagorganisasjoner, og de delvis tilknyttede kunstnersentrene. NBK ønsker å fortsette arbeidet
med å styrke bevilgninger til billedkunstfeltet i kommuner og fylkeskommuner i samarbeid
med grunnorganisasjonene. I tillegg har vi hatt et innlegg i Kulturforum hvor
Kulturministeren deltok. Her ble regional satsning på visning og bruk av kunst er erkjent og
foreslått styrket av politisk ledelse.
Vi har også grepet tak i muligheten for økt bruk av kunst gjennom et initiativ til kunst i det
offentlige rom og næringsliv. Bakgrunn for dette ligger dels i signaler gitt av
Kulturdepartementet over flere år og ønsker fra næringslivet selv (Rapport 2010, Perduco
Kultur).
Gjennomgang av områder for etterutdanning er satt i gang og vil bli fulgt opp til høsten.
Forslag til etterutdanningsprogram foreligger og skal diskuteres med Kunsthøyskolene og
Norsk Kulturråd. Et møte med Kunsthøyskolen i Oslo er berammet.
Gjennom to ledermøter i 2010 og kursing av organisasjonens tillitsvalgte, er vi godt i gang
med å styrke det fagpolitiske arbeid. Også tydelighet i egen organisasjon og i forhold til
media om vår organisasjons virkemåte er et ledd i dette arbeidet. Økonomiske prioriteringer i
forhold til det fagpolitiske arbeidet anbefales å gjøres av styret sentralt. For eksempel har
styret i denne perioden prioritert et ekstra ledermøte. Grunnorganisasjonene har også
opprettet et eget distriktsforum og vil ha jevnlig kontakt med egen hjemmeside.
Å arbeide med tydelighet i forhold til rollebevissthet hos tillitsvalgte står i høysetet i NBK
sentralt og er et kontinuerlig arbeid. Styrekurs med Hilde Sjeggestad er et ledd i dette
arbeidet. Et videre arbeid med dette foreslås i handlingsprogram for 2011-2013 hvor NBK
som organisasjon bør gjennomgås i sin helhet. Dette arbeidet bør forankres i
grunnorganisasjonene vil være med på å styrke organisasjonen i forhold til rolleforståelse
ovenfor opinion, tillitsvalgte og medlemsmasse.
Hilde Rognskog
Styreleder
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ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON
NBKS grunnorganisasjoner og medlemmer:
NBK hadde 20 grunnorganisasjoner pr. 31.12.2009 med et totalt samlet medlemstall på 2613.
NBK hadde 20 grunnorganisasjoner pr. 31.12.2010 med et totalt samlet medlemstall på 2722.
2009
medlemstall
BBK
BiT
BKFH
BKFR
BKH
BKMR
BKO
BKSF
BOA
LNM
NBF
NBK-A
NG
NNBK
NTK
TBK
TF
UKS
VBK
ØBK
NBK

85
74
208
113
51
64
56
38
373
618
258
75
289
121
189
117
426
503
89
93
2613

2009
2010
2010
kontingent
medlemstall kontingent
400
86
400
500
82
600
500
228
600
400
119
400
300
53
400
350
65
350
500
61
500
250
47
400
400
412
400
350
644
500
600
281
600
500
83
500
300
311
500
500
121
500
600
190
500
500
127
500
450
452
450
600
514
600
400
92
400
300
98
400
1100
2722
1100

SENTRALSTYRE
valgt på NBKs 10. ordinære landsmøte 09.05.2009:
Styreleder:
Hilde Rognskog
Styremedlemmer: Sissel Lillebostad, Jenny Marie Johnsen, Ståle Sørensen,
Hans E. Thorsen, Esther Maria Bjørneboe, Eivind Slettemeås og
Vera Sørensen (ansattes repr.)
Varamedlemmer:
Odd Fredrik Heiberg, Jan Pettersson, Anders Smebye,
Lucas R. Stephens og Kristian Øverland Dahl.
Møter:
Styret i NBK har i perioden fra mai 2009 til mai 2011 avholdt 16 styremøter samt 2 møter
som Solidaritetsfondets styre. Det er videre avholdt 2 ledermøter for grunnorganisasjonene,
10.06.10 i Oslo og 30.09 – 03.10.10 i Berlin.
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NBKs UTVALG 2009 – 2011:
Nominasjonsutvalg
Marit Aanestad, Rita Marhaug, Bård Ask
Personlige vara i rekkefølge som ovenfor:
Gunn Harbitz, Øystein Selmer og Arne Vinnem.
Kontrollutvalg
Hilde Skjeggestad, Beret Aksnes og Gisle Harr.
Vara: Ellen Kalvig og Leiken Vik.
Billedkunstnernes Vederlagsfond
Birte Marie Løveid, Christel Sverre, Kristin Lindberg, Magne Rudjord og Kurt Johannessen.
Vara: Per Formo, Sidsel Palmstrøm og Torill Johannessen.
ADMINISTRASJON:
Daglig leder: Gjert B. Hald Gjertsen
Utstillingsleder: Ingrid Lydersen Lystad
Prosjektleder: Gidsken Braadlie
Sekretærer : Stein Holte og Charlotte Torset Dølvig fra 01.08.09. Begge i 50% stillinger.
Prosjektkoordinator: Asle Olsen.
Økonomikonsulent: Vera Sørensen
Administrasjonssekretær: Inger Haraldsen
Advokat Hilde Sjeggestad
”Billedkunst”: Redaktør: Ingvill Henmo.
Redaksjonssekretærer: Jan Walaker og Line Ruud Ørslien til 30.09.09. Deretter Eva
Løveid Mølster, ansatt fra 20.09.09 i 50 % stilling.
Norske Billedkunstneres administrasjon er ledet av daglig leder Gjert B. Hald Gjertsen.
NBK har hovedkontor i Grubbegt. 14, 0179 Oslo. NBK leier også kontor i Kunstnernes Hus i
forbindelse med Høstutstillingen.
Arbeidsmiljøet i Norske Billedkunstnere har fungert tilfredsstillende med muligheter for
ansatte til å oppgradere sin kompetanse via kurs og seminarer.
Sykefraværet har i perioden hovedsakelig ikke fraveket det normale. Sykefraværet skyldes
primært langtidsfravær som ikke kan tilskrives arbeidsplass- eller miljø. Det er heller ikke
registrert skader eller ulykker i forbindelse med arbeid i Norske Billedkunstnere.
Norske Billedkunstnere har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling
mellom kvinner og menn. Av selskapets 12 ansatte er 8 kvinner, og i styret er det 3 menn og 5
kvinner.
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NBKs årsresultat for 2009
Den samlede drift av NBK ga i 2009 et underskudd på kr. 656.202,-.
Underskuddet som er påløpt NBKs administrative side er det alt vesentlige grunnet uforutsette
utgifter til trygd/pensjon og til data i forbindelse omlegging av organisasjonens medlemsregister til OCR-betaling. Dette er utgifter som ikke vil opptre senere.
Resultat for Høstutstillingen og stipendbehandlingen i 2009:
Høstutstillingen gikk i 2009 med et underskudd på kr. 32.960,Stipendbehandlingen i 2009 gikk med underskudd på kr. 41.832,I forhold til totalt tilskudd fra Kulturdepartementet ble det følgelig et underskudd på Norske
Billedkunstneres forvaltningsside på kr. 74.792,-.
Resultatet fremkom av at underskuddet ved Høstutstillingen i hovedsak var et resultat av
kunstverkenes krav til montering og frakt, noe som vil variere fra år til år. Juryen valgte dette
året en svært dyr monteringsløsning men som for øvrig kunstnerisk var svært vellykket.
Underskuddet i forbindelse med stipendbehandlingen va forårsaket av en øket behandling i
både tid, antall søkere og størrelse på søknadene. Ny kunst basert på konsept og annet
påvirker behandlingstiden nå i vesentlig grad og komiteene bruker nå lenger tid på
behandlingen enn tidligere. På grunn av digitalisering og investeringskostnader i forbindelse
med dette økte følgelig utgiftene i 2009.
Underskuddet i 2009 er ført til fradrag på organisasjonens egenkapital. NBKs styre godkjente
organisasjonens årsregnskap for 2009 på styremøte 12.03.2010.

NBKs årsresultat for 2010
Den samlede drift av NBK ga i 2010 et overskudd på kr. 243.150,-.
Resultat for Høstutstillingen og stipendbehandlingen i 2010:
Høstutstillingen gikk i 2010 med et overskudd på kr. 83.308,Stipendbehandlingen i 2010 gikk med underskudd på kr. 339.730,I forhold til totalt tilskudd fra Kulturdepartementet er det følgelig et underskudd på Norske
Billedkunstneres forvaltningsside på kr. 256.422,-.
Underskuddet skriver seg hovedsakelig fra at stipendbehandlingen i 2010 var det første året
med en total digitalisering. Dette betyr at det var ekstra utgifter til teknisk utstyr og til arbeid
med søkerportal. Vi hadde dessuten store dataproblemer som medførte ekstra kostnader i
forbindelse med å kvalitetssikre søknadene. NBKs stipendkomite ble på landsmøtet i 2009
utvidet med to personer og utgjør nå til sammen 14 medlemmer. Dette ble gjort for best mulig
måte å sikre stipendsøkerne en rettferdig behandling, men ulempen her var økte
driftskostnader. Underskuddet dekkes ved overføring fra NBKs øvrige driftsområder.
NBK har fremdeles et lån i Billedkunstnernes Vederlagsfond som årlig nedbetales etter avtale.
Overskuddet i 2010 er tilført organisasjonens egenkapital som nå er negativ med kr. 70.231,-.
NBKs styre godkjente organisasjonens årsregnskap for 2010 på styremøte 21.03.2011.
NBKs 11. ordinære landsmøte 2011
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NBKs FORMÅL
Norske Billedkunstnere skal arbeide for en langsiktig utvikling av kunstformidlingen i Norge,
både kvalitetsmessig og kvantitetsmessig. Arbeidet skjer såvel gjennom konkrete årlige
oppgaver som Statens Kunstutstilling ( Høstutstillingen) og NBKs stipendbehandling; som
med informasjonsarbeid, rådgivende virksomhet i forhold til det offentlige, og annen
formidlingsvirksomhet.
Gjennom informasjons- og rådgivningsarbeid skal NBK fremme interessen for kunst og sikre
kvalitetsmessige faglige avgjørelser.
På nordisk plan skal NBK arbeide gjennom BIN ( Billedkunstnere i Norden) for å fremme
nordisk samarbeid på billedkunstområdet. Internasjonalt arbeider NBK gjennom IAA
(International Artists Association).
HSH
NBK har også i 2009 og 2010 vært medlem av arbeidsgiverforeningen Handels- og
Servicenæringens Hovedorganisasjon.
REVISJON
Revisjonsfirmaet KPMG ved revisor Øivind Karlsen.
MEDLEMSSERVICE
Advokat Hilde Sjeggestad er fast ansatt i NBK. Medlemmene henvender seg generelt ofte for
råd pr. telefon angående ethvert spørsmål som vedrører den kunstneriske virksomhet. Tilbudet
har i perioden ikke vært avgrenset til særskilte retts- eller saksområder eller antall
henvendelser / saker pr. medlem. Innenfor tilgjengelig kapasitet er tilbudet gratis for
medlemmene. Advokat Hilde Sjeggestad har i perioden også arrangert kurs i styrearbeid for
en rekke grunnorganisasjoner og NBKs styre.
UTSENDELSE AV SØKNADSSKJEMAER O.A.
Skjema for søknad om stipender og skjema for deltakelse på Høstutstillingen blir nå kun
utsendt til de som anmoder om dette, ellers er alle skjemaer og informasjon lagt ut på internett
for nedlastning. Ligningsmyndighetenes skjemaer for billedkunstnere i forbindelse med
selvangivelsen blir heller ikke lenger trykket på papir, men blir lagt ut på NBKs hjemmesider
via en link. Papirvarianten sendes imidlertid ut til medlemmer etter forespørsel. All annen
informasjon og skjemaer er i tillegg nå tilgjengelig på NBKs hjemmesider.
Fra 2011 har NBK innført nye medlemskort med IAA-kort på baksiden og med en
plastlomme der det kan settes inn bilde.
BONDILIA
NBK (BKS) arvet i 1951 g.nr.51, b.nr. 29 i Asker. Huset på eiendommen har vært utleid til
Signe Bendixen, enke etter maleren Herman Bendixen.
Det er inngått en opsjonsavtale med ABBL - Asker og Bærum Boligbyggelag om et eventuelt
framtidig salg av Bondilia. Hele området er nå under regulering, og alle nabotomter skal
utbygges, Røykenveien utvides og det anlegges et nytt plankryss som berører NBKs eiendom.
Bondilia inngår nå i Asker kommunes planer for utbygging og utviding av kommunens
boligareal.
NBKs leietakere er sagt opp og det er avtalt flytting innen 14. juli 2011. Leietakerne har
imidlertid reist sak med krav om kompensasjon for påståtte utgifter som kan ha forårsaket
verdistigning. Saken verserer nå for Husleietvistutvalget.
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NBKs styresaker
Et gjennomgående overordnet mål for NBKs styre og administrasjon er å videreføre en stabil
økonomi, og hele tiden effektivt utvikle driften og økonomistyringen. En målsetting er å
opparbeide en egenkapital som gir handlingsrom og også en buffer mot eventuelle
underskuddsår.
Med hensyn til økonomien har det vært viktig å tydeliggjøre de reelle utgifter og inntekter
innen de forskjellige virksomhetsområdene. Svingningene i Høstutstillingens inntekter har
tidligere hatt stor innvirkning på NBKs budsjetter og regnskap, både positivt og negativt, slik
at en stor grad av utskilling av Høstutstillingens økonomi har vært av stor betydning for
arbeidet i NBK.
Organisasjonen vil hele tiden ha behov for økede ressurser, og det vil alltid være saker som
ikke kan prioriteres i forhold til de økonomiske hensyn. NBKs styre og administrasjon har
derfor klart måttet prioritere oppgavene i forbindelse med informasjon denne gangen.
Styret har også prioritert høyt arbeidet med opplæring og profesjonalisering. Styret har også
innført nye prosedyrer i styremøtene med faste punkter til dagsorden om økonomi,
driftsrapportering, saks- og fremdriftsplaner samt styrets arbeidsform og strategi.
Utgiftene til stipendbehandlingen har de siste perioder vist negativ tendens, slik at
synliggjøring av tallene som spesielt omhandler statlig delegerte oppgaver er svært viktig.
Utviklingen har vist at det blir flere søkere til stipend hvert år samtidig som antall og omfang
vedlegg øker. Visning av kunsten blir også stadig mer komplisert og kostnadskrevende. Styret
i NBK har sammen med stipendkomiteen også gjennomgått og foretatt endringer som har
forenklet stipendbehandlingen. Søknadsprosedyrene er i løpet av 2010 nå blitt fullstendig
digitalisert, og utstillingsplikten er blitt opphevet. Det har videre vært avholdt et ledermøte for
grunnorganisasjonenes styreledere i Berlin som har hatt som tema å gjennomgå
stipendbeandlingen.
NBKs styre har i perioden spesielt lagt vekt på å styrke organisasjonens fagpolitiske side i
samarbeide med Norske Kunsthåndverkere, SDS og Forbundet Frie Fotografer. Det har også
blitt opprettet et nytt kunstnernettverk bestående av 18 kunstnerorganisasjoner, og NBK har
vært sentral i oppbyggingen av dette.
En vesentlig målsetting har også vært å videreutvikle og forbedre tilliten til NBK, så vel i
forhold til medlemmer som til offentlige organer og det øvrige samfunn. Styrets har behandlet
og utført alle saker på bakgrunn av de føringer som ligger i NBKs formålsparagraf om
ivaretakelse av billedkunstnernes faglige, ideelle, økonomiske og sosiale rettigheter.
Arbeidet med videreutvikling og redesign av fagbladet Billedkunst har også vært vektlagt.
En brukerundesøkelse av leserne viser en svært stor grad av tilfredshet med bladet.
NBKs handlingsprogram for perioden har hovedsakelig hatt fokus på synlighet og
informasjon. Det er derfor blitt lagt stor vekt på utviklingen av NBKs hjemmesider og på å
gjennomføre en digitalisert søknadsprosess for både stipendsøknadene, søknadene om
prosjektstøtte og til Høstutstillingen.
NBKs styre har videre deltatt i et arbeidsutvalg i forbindelse med kampanjen om fildeling og
opphavsrett. Det har vært møter med styre og ledelse om det nye Nasjonalmuseet og det har
blitt innsendt krav og kommentarer til statsbudsjettene i perioden.
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NBKs styre har drøftet behovet for etterutdanning, og har i denne forbindelse vært i kontakt
med KHiO om kursforslag. NBK har også hatt møter med Kulturdepartementet og
Kulturministeren i forbindelse med ny stortingsmelding om det visuelle kunstfeltet.
En svært viktig sak i perioden har vært Kulturdepartementets forslag om å omgjøre
etableringsstipendet etter ferdigstilt kunstutdanning til arbeidsstipend. Utgangspunktet har
vært at Tromsøstudentene ikkje kunne motta dette og det ble hevdet at ordningen stred mot
EØS-avtalen. NBK har innsendt høringssvar med sterke innvendingar mot en fjerning av
etableringsstipendet.
NBKs styre har behandlet og i det vesentlige utført de saker som ble tatt opp på landsmøtet og
har i perioden innstilt og oppnevnt kunstnere i en rekke forskjellige styrer/råd og utvalg (se
eget pkt.).

NBKs evaluerende arbeid
Stipendkomiteen arbeider tverrfaglig og etter forskrifter og retningslinjer fastsatt av de enkelte
bevilgende organer, og av NBKs landsmøte.
Målet for stipendbehandlingen har, som tidligere, vært en faglig kompetent og rettferdig
vurdering av søknadene. Stipendkomiteen skal på grunnlag av innsendte søknader
innstille/tildele stipend til de best kvalifiserte kunstnere etter kunstneriske kriterier. For NBK
som administrativt ansvarlig er målsettingen knyttet til gjennomføring av
stipendbehandlingen.

Stipendbehandlingen i 2009
Til stipendbehandlingen for 2009 var komiteen på 12 medlemmer samlet i 2 perioder i
desember 2008 og i januar 2009. Stipendkomiteene velges ved uravstemning for 2 år av
gangen. Stipendkomiteen bestod av:
Andre Tekn.: Børre Sæthre Crispin Gurholt
Grafikk:. Rita Marhaug, Jan Kolstad
Maleri: Thomas Hestvold, Åsil Bøthun
Skulptur: Marit Aanestad, Suvi Nieminen
Tegning: Eli Hovdenak, Vanessa Baird
Tekstil: Gunvor Nervold Antonsen og Bente Sætrang
Stipendkomiteens leder dette året var Crispin Gurholt.
Stipendbehandlingen ble i 2009 foretatt på bakgrunn av innsendt søknadsskjema, 6
bildeenheter, og annen innsendt dokumentasjon. Det ble arrangert stipendutstilling på
Kunstnernes Hus og selve behandlingen foregikk i NBKs lokaler i Grubbegata 14. Oslo
Statens stipend til eldre fortjente kunstnere
Midler bevilges over statsbudsjettet. Stipendene blir ikke lyst ut, men NBK v/stipendkomiteen
for billedkunstnere foreslår kandidater som blir innstilt av Statens utvalg for stipend og
garantiinntekter.
Ulrik Hendriksens Minnestipend
NBKs styre innstiller og tildeler ett stipend årlig. Midlene kommer fra Bildende Kunstneres
Hjelpefond og stipendbeløpet er på kr. 100.000,-. Sonja Krohn ble tildelt stipendet i 2009.
NBKs 11. ordinære landsmøte 2011

19

OVERSIKT OVER STIPENDTYPER, ANTALL SØKERE, ANTALL
STIPEND TIL FORDELING OG STIPENDBELØP 2009
Stipendnavn
Statens kunstnerstipend
Statens arbeidsstipend 1-5 år
Statens arbeidsstipend for
yngre kunstnere
Statens diversestipend
Garantiinntekt:
SUM STATLIGE
STIPEND
Billedkunstnernes
Vederlagsfond
Rune Brynestads
minnestipend
Vederlagsfondets 2-årig
stipend
Vederlagsfondets stipend
Vederlagsfondets stipend
SUM BKV STIPEND
Bildende Kunstneres
Hjelpefond
BKH 3-årig stipend
BKH 1-årig stipend
BKH stipend for eldre
kunstnere
SUM BKH STIPEND
Legater
NBK legatstipend gruppe 1
Ib Schlytters legat
Cr. Lorch Schives legat
Cr. Lorch Schives legat
SUM Lorch Schives og
Hustrus legat
Hans og Helga Reusch legat
Sum totalt

Antall søkere

Antall stipend til
utdeling

Stipendbeløp

Sum

1395
572

23 (*53)
27 (*54)

186 000,186 000,-

4 278 000
5 022 000,-

1474
219

52 (kvote)
12 (*267)

div
198 400,-

3 017 000,2 380 800,14 697 800,-

Totalsum

14 697 800,-

BKV
1487

1

300 000,-

300 000,-

1487

20

200 000,-

4 000 000,-

1487
1487

136
50

150 000,75 000,-

20 400 000,3 750 000,28 450 000,-

28 450 000,-

BKH
1473
1473
307

6
21
24

180 000,180 000,90 000,-

1 080 000,3 780 000,2 160 000,7 020 000,-

7 020 000,-

1368

1

40 000,-

40 000,-.

40 000,-.

653
653

1
4

250 000,90 000,-

250 000,360 000,6 100 000,-

6 100 000,-

945

1

9 000,-

9 000,-

9 000,56 325 800,-

* Totalt antall stipend i ordningen.

Stipendbehandlingen i 2010
Til stipendbehandlingen for 2010 var komiteen på 14 medlemmer samlet i 2 perioder i
desember 2009 og i januar 2010. Den nye komiteen ble valgt etter landsmøtet i 2009.
Stipendkomiteen bestod av:
Andre Tekn.: Ole Martin Lund Bø, Bjørn Bjarre, Anders Smebye, Nina Bang / Heidi
Nikolaisen.
Grafikk: Caroline Kierulf, Magne Vangsnes.
Maleri: Ebba Bring, Britt Juul.
Skulptur: Gunnar H. Gundersen, Annette Koefoed.
Tegning: Lotte Konow Lund, Sissel Fredriksen.
Tekstil: May Bente Aronsen, Inga Blix
Stipendkomiteens leder dette året var Anders Smebye.
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Stipendbehandlingen ble i 2010 foretatt på bakgrunn av innsendt søknadsskjema, 6
bildeenheter, og annen innsendt dokumentasjon. Selve behandlingen foregikk i NBKs lokaler
i Grubbegata 14. Oslo. Det ble for første gang ikke arrangert en ordinær stipendutstilling.
Statens stipend til eldre fortjente kunstnere
Midler bevilges over statsbudsjettet. Stipendene blir ikke lyst ut, men NBK v/stipendkomiteen
for billedkunstnere foreslår kandidater som blir innstilt av Statens utvalg for stipend og
garantiinntekter.
Ulrik Hendriksens Minnestipend
NBKs styre innstiller og tildeler ett stipend årlig. Midlene kommer fra Bildende Kunstneres
Hjelpefond og stipendbeløpet er på kr. 100.000,-. Henrik Placht ble tildelt stipendet i 2010.

OVERSIKT OVER STIPENDTYPER, ANTALL SØKERE, ANTALL
STIPEND TIL FORDELING OG STIPENDBELØP 2010
Stipendnavn

Antall søkere

Antall stipend til
utdeling

Stipendbeløp

Sum

1330
515

17 (*53)
28 (*54)

186 000,186 000,-

3 162 000,5 208 000,-

1398
193

65 (kvote)
19 (*267)

div
207 900,-

3 517 000,3 950 100,15 837 100,-

Totalsum

Statens kunstnerstipend
Statens arbeidsstipend 1-5 år
Statens arbeidsstipend for
yngre kunstnere
Statens diversestipend
Garantiinntekt:
SUM STATLIGE STIPEND
Billedkunstnernes
Vederlagsfond
Rune Brynestads minnestipend
Vederlagsfondets 2-årig
stipend
Vederlagsfondets stipend
Vederlagsfondets stipend
SUM
VEDERLAGSFONDETS
STIPEND

15 837 100,-

BKV
1425
1425

1
20

300 000,200 000,-

300 000,4 000 000,-

1425
1425

130
66

150 000,75 000,-

19 500 000,4 950 000,28 450 000,-

Bildende Kunstneres
Hjelpefond

BKH

BKH 3-årig stipend
BKH 1-årig stipend
BKH stipend for eldre
kunstnere
SUM HJELPEFONDETS
STIPEND

1384
1384
224

6
21
24

180 000,180 000,90 000,-

28 750 000,-

1 080 000,3 780 000,2 160 000,7 020 000,-

7 020 000,-

Legater
NBK legatstipend gruppe
Ib Schlytters legat
Cr. Lorch Schives legat
Cr. Lorch Schives legat
SUM Lorch Schives og
Hustrus legat
Sum totalt

1271

2

50 000,-

50 000,-.

50 000,-.

554
554

1
3

250 000,90 000,-

250 000,270 000,520 000,-

520 000,52 177 100,-

* Totalt antall stipend i ordningen.
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FORMIDLING

Høstutstillingen - Statens Kunstutstilling
Målsetningen for Høstutstillingen er på grunnlag av innsendte arbeider å lage en bred
representativ utstilling som gir uttrykk for et tverrsnitt av norsk samtidskunst. NBK ønsker å
opprettholde og videreutvikle Høstutstillingens brede appell.
Den Nasjonale Jury er valgt for 2 år gjennom uravstemning blant NBKs medlemmer og har
det kunstneriske ansvar for utstillingen. Juryen består av 6 medlemmer som er valgt inn som
representanter for hver sitt fagfelt, men som i praksis arbeider tverrfaglig.
HØSTUTSTILLINGEN 2009 – STATENS 122. KUNSTUTSTILLING
DEN NASJONALE JURY
I 2009 besto Den nasjonale jury av:
Ingrid Toogood Hovland (leder), Mattias Härenstam, Erlend Leirdal, Edith Lundebrekke, Lars
Teigum og Grethe Unstad.
Høstutstillingen mottok søknader fra 1 768 kunstnere med til sammen 4 595 verk.
Høstutstillingen 2009 var meget godt besøkt og hadde et rekordstort salg av kunst.
Til sammen besøkte 30710 personer utstillingen og det ble solgt kunst for kr. 1.124.552,-.
Ikke siden den store jubileumsutstillingen i 1987 er det blitt solgt kunst for et så høyt beløp.
Helsebygg Midt-Norge og Nordenfjeldske Innkjøpsfond var de to største kundene.
For første gang viser Høstutstillingen sitt videoprogram flere steder samtidig med
utstillingen i Kunstnernes Hus. Visningen på Svalbard var første gang i utstillingens historie.
Høstutstillingen inviterte også for første gang NRK TV til å følge juryeringsprosessen.
Dette medførte stor interesse og sannsynligvis større publikumsbesøk.
ADMINISTRASJON
Høstutstillingen har som tidligere 1.5 stilling på årsbasis. Utstillingsleder arbeider full tid,
utstillingskoordinator har fokus på utstillingen mars – november. I tillegg arbeider
assisterende koordinator i 2.5 mnd, august – medio oktober.
Følgende personer har vært knyttet til årets utstilling:
Ingrid L. Lystad
Utstillingsleder
Asle R. Olsen
Utstillingskoordinator
Charlotte T. Dølvik
Assisterende utstillingskoordinator
Maren Fjordholm
Praktikant fra Kunst og Design linjen på Høgskolen i Oslo
Fra Kunstnernes Hus engasjerte Høstutstillingen Randi Berg-Svendssen og Lars Erik
Svensson. I tillegg kommer innleid personale som jurysekretærer, katalog- og webdesigner,
annonseselger, guider, vakter og renhold. Dessuten produksjonsstaben som engasjeres i
forbindelse med montering av utstillingen. Høstutstillingen har til sammen en stab på mellom
20 og 30 personer.
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ØKONOMI
Inntekter:
kr. 3.251.510
Utgifter:
kr. 3.284.470
Underskudd:
kr.
32.960,-.
Til tross for det usedvanlige store kunstsalget og det gode publikumsbesøket gikk utstillingen
med underskudd. Dette henger sammen med spesielt store utgifter i forbindelse med
montering og forsendelse.
SALG AV KUNST
Salg av kunst:
1.124.552
Provisjon 25%
281.138,Budsjettert provisjon: 75.000,OFFENTLIGE INNKJØP
Nordenfjeldske Innkjøpsfond: Kari Dyrdal ”Å veve veven” og Morgan Schagerberg ”The
City and the Countryside”
Helsebygg Midt-Norge: Arne Revheim ” Stadion Shanghai”, ”Livet så mange oppgåver”,
”Golf i Asia”, ”Buss til Kunming” og ”Opp i naturen ”. Thomas Tveter ”Lunar”. Gro Thorsen
”Galleries” og Sissel Fredriksen ” Før og etter ”.
Skien Kommune: Pushwagner ”Braincenter”
PRIVATE INNKJØP
Johan Strays Stiftelse: Sigfrid Hernes ”Lekeplassen min”
Vestfossen: Gisle Harrs ” Afrikansk dame med barnevogn”
Galleri Van Bau: ” Dame med mobil og koffert” og Sigfrid Hernes ”Lekeplassen min #1 ”.
Det ble solgt til sammen 20 digitale trykk av Pushwagner.
KATALOG
Inntekter:
93.250,Budsjett:
75.000,Katalogen ble trykket i 3000 eksemplarer.
Den hadde følgende artikler: ”Med kunst skal ondt fordrives” av styreleder Hilde Rognskog
og ” Livsbetingelser” av utstillingsleder, dessuten ” Store formater og sterke farger” en
samtale mellom juryleder Ingrid Toogood Hovland og kunsthistorikeren Janicke Iversen. Alle
deltagere hadde verker vist i katalogen.
WEBLØSNING
80 prosent av søknadene ble mottatt på e-post. Dette er mer miljøvennlig og gir bedre oversikt
og visningsmulighet under 1. juryering.
Høstutstillingens nettside fikk ny design med mer informasjon om bl.a. historikk og
kunstpriser.
Det ble også lagt ut informasjon til skoler og bedrifter og elektroniske søknadsskjemaer for
booking av omvisninger.
MONTERING
Juryen monterte med bevisst vinkling på rommenes mulighet og verkenes egenart, så hver sal
fikk en egen dynamikk. Direksjonsrommet i Kunstnernes Hus ble benyttet. I tillegg ble det
bygd et eget rom for videovisning.
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ÅPNINGSSEREMONIEN
Åpningstalen ble holdt av finansminister Kristin Halvorsen.
Kunstnerisk performance var ved Tori Wrånes.
GUIDER OG VAKTER
Målet er å kunne tilby høy kvalitet på omvisningene. Vi skal nå alle aldersgrupper og tilbyr
tilpassede omvisninger på de ulike nivåer. Vår stab av kunstformidlere bestod i 2009 av 7
kunsthistorikere/kunstnere.
OFFENTLIG OMVISNING
Høstutstillingen tilbød som tidligere offentlig omvisning hver torsdag kl. 17.00.
Tilbudet er populært og oppslutningen om disse omvisningene svært god.
SKOLEKLASSER
84.295,Inntekter:
Budsjett:
100.000,Utstillingen hadde i år ca. 2700 skoleelever på besøk. Av disse fikk 109 grupper omvisning.
Det ble sendt ut e-post i 2 omganger til alle skoler i Oslo, Akershus og omegn.
BEDRIFTER/KUNSTFORENINGER
Inntekter:
136.400,Budsjett:
75.000,Også i 2009 gikk vi ut med tilbud om lukkede arrangementer til utvalgte bedrifter i
næringslivet. Dette er et satsningsområde i samarbeid med restauranten Arcimboldo.
I tillegg inviterte vi alle kunstforeninger på omvisning, enten i vanlig åpningstid eller på
kveldstid som lukkede visninger. Til sammen hadde vi 59 arrangementer med bedrifter og
kunstforeninger.
MARKEDSFØRING
Høstutstillingen inviterte for første gang NRK TV til å følge juryeringsprosessen.
Dette medførte stor interesse og sannsynligvis et større publikumsbesøk.
Også Den nasjonale jurys valg av verker fikk spesiell interesse i mediene. Dette gjaldt særlig
Marianne Heskes ”Natur morte ” og installasjonen ”Hangman” av Svein Møxvold som var
montert i et tre ved inngangen til Kunstnernes Hus. Heskes verk var den første
videoinstallasjon vist offentlig i Norge, da på Høstutstillingen i 1978. Når juryen i år vurderte
dette verket på linje med de andre innsendte arbeidene og fant det aktuelt, var dette interessant
i flere sammenhenger. I tilknytning til dette gikk Heske ut mot Nasjonalmuseet og mente at
museet ikke hadde sett sin besøkelsestid da de ikke grep sjansen til innkjøp.
Videoprogrammet ble vist ved Christianssands Kunstforening, Nordnorske Kunstmuseum,
Tromsø, Galleri Svalbard, Longyearbyen og Sound of Mu, Oslo. Dette styrket
markedsføringen på flere plan.
PR byrået Argument ble engasjert til å lage to medierigger.
Samarbeid med Dagsavisen resulterte i 5 annonser.
Vi fikk god redaksjonell omtale. Utstillingen ble dekket av både riksaviser, lokalaviser, ulike
magasiner/blader, TV – og radio.
KUNSTPRISER
Høstutstillingsprisen – BKHs Kunstpris
Prisen gikk til Sverre Malling for tegningen ”Spirit Caravan”.
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Den Franske Pris
Prisen gikk til Crispin Gurholt for C-printen ”Roma”.
KEMs Debutantpris
Prisen gikk til Gro Thorsen for malerimontasjen ” Galleries”
Kunstprisene fra Norges Rederiforbund og Kunstklubbens ble avsluttet i år.
Norges Rederiforbund begrunnet dette med ”dagens finansielle situasjon”. Kunstklubben
mente at utstillingen ikke hadde nok grafiske blad å velge mellom.
Samarbeidet med KEM ble også avsluttet i år. Dette hang sammen med at KEMs
Debutantpris var blitt delt ut under pressekonferansen og ikke under åpningen.
OPPSUMMERING
Høstutstillingen 2009 ble en spennende utstilling hvor hver av salene i Kunstnernes Hus
hadde et eget uttrykk samtidig som enkeltverkene kom godt til sin rett.
Juryen ønsket å hedre Kjartan Slettemark som var død i løpet av det siste året. Denne
muligheten Høstutstillingen har til å hedre avdøde kunstnere ser vi som verdifull.
Vi har mottatt positive tilbakemeldinger på utstillingen både fra deltakende kunstnere og fra
publikum. Vi er også meget fornøyde med at vi i år for første gang viste kunst på Svalbard.

HØSTUTSTILLINGEN 2010 – STATENS 123. KUNSTUTSTILLING
DEN NASJONALE JURY
I 2010 besto Den nasjonale jury av:
Line Halvorsen (juryleder), Sidsel Palmstrøm, Jon Gundersen, Arne Revheim,
Ingeborg Kvame og Ellen Karin Mæhlum.
Monteringsgruppe: Line Halvorsen, Arne Revheim og Ingeborg Kvame.
Høstutstillingen hadde et rekordhøyt søkertall. Til sammen søkte 1 842 kunstnere
med 4 762 verk. På utstillingen deltok 87 kunstnere med 100 verk.
Høstutstillingen 2010 hadde 21.550 besøkende, som var lavt i forhold til 2009. Nedgang i
besøk har sannsynligvis sammenheng med riksdekkende avisers negative kritikker.
Det ble solgt kunst for kr. 420.000.
ADMINISTRASJON
Ingrid L. Lystad
Asle R. Olsen
Charlotte T. Dølvik
Hanne Mandelid

Utstillingsleder
Utstillingskoordinator
Assisterende utstillingskoordinator
Praktikant fra Kunst og Design linjen, Høgskolen i Oslo

Vår stab av kunstformidlere bestod av 8 kunsthistorikere/kunstnere. Vaktstaben bestod av 9
personer. Fra Kunstnernes Hus engasjerte Høstutstillingen Lars Erik Svensson som teknisk
koordinator. I tillegg kommer innleid personale som jurysekretær, annonseselger katalog og
renhold. En produksjonsstab ble engasjert i forbindelse med bygging og montering av
utstillingen. Høstutstillingen hadde i løpet av utstillingen en stab på til sammen ca. 30
personer.
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ØKONOMI
Overskudd:
Utgifter:
Inntekter:
Budsjett:
Bidrag fra Kulturdepartementet:

kr. 83.308
kr. 2.924.082
kr. 3.007. 390
kr. 3.250.000
kr. 1.805. 671

Til tross for lavere publikumsbesøk enn i fjor gikk utstillingen med overskudd. Overskuddet
har hovedsakelig årsak i en sterk innsparing.
SALG AV KUNST
Det ble solgt kunst for kr. 420 000,-.
Høstutstillingen har 25% provisjon. Men for skulpturen ”Maren” av Håkon Anton Fagerås
hadde kunstneren bindende avtale med Kunstnerforbundet, noe som medførte at vi i dette
spesielle tilfelle kom kunstneren i møte ved å gå ned på prosentsatsen til 15%.
Hovedsakelig ble kunsten i år solgt til privatpersoner.
KATALOG
Inntekter: kr.65.470,- pluss annonser: kr. 181.970,Budsjett: kr. 75 000,- pluss annonser: kr. 175.000,Katalogen ble trykket i 3.500 eksemplarer. Den inneholdt artiklene ” Visuelle verdier” av
styreleder Hilde Rognskog,” I FOKUS” av utstillingsleder Ingrid Lystad og ” Kongen på
haugen tar seg en Diskonap” av juryleder Line Halvorsen. Det var alfabetisert oversikt over
kunstnerne med sidetall for verk bak kunstnernes navn.
Å trykke katalogen kostet kr. 61.200,- Det ble solgt annonser for kr 116.500-.
SØKERTALL
Rekordhøyt søkertall: 1842 søkere med 4762 arbeider.
Dette henger trolig sammen med at utstillingen i år åpnet egen nettside og søkerportal.
Det ble sendt e-post til NBK medlemmer og de ulike grunnorganisasjonene med påminnelse
om søknadsdato og oppfordring om å søke. Dette ble også gjort til utvalgte kunstnere. Frist
for innsendelse av søknader ble også annonsert i Dagsavisen, Natt og Dag (Oslo og Bergen),
SMUG (nettside), Kjeft`a (nettside), Facebook. Dette førte til at de fleste
distriktsorganisasjonene og fagorganisasjonene la ut informasjon om søknadsfrist på sine
nettsider.
WEBLØSNING
90 prosent av søknadene ble mottatt på e-post.
Høstutstillingens nettside fikk ny design laget av administrasjonen. Nettsidens layout ble
utarbeidet av Christer Eriksson i samarbeid med administrasjonen.
Det ble også mulig å booke omvisninger på nett, et system som fungerte veldig bra.
MONTERING
Det ble bygd videorom oppe i venstre sal der ”Human” av Thomas Østbye ble vist. Foran
dette videorommet ble Karen Ingeborg Byes verk ”Slettelandskap med Himmel”
(470 x 750cm.)satt opp. I høyre sal oppe ble det bygd et frittstående rom som tegneklubben
benyttet til å produsere og henge opp sine verk. Høyre sal nede ble gjort om til videorom, med
fem monitorer i tillegg til to projektorer på vegg.
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ÅPNING/VERNISSAGE
Åpningstalen ble holdt av kulturminister Anniken Huitfeldt.
Utdeling av Høstutstillingsprisen, Kunsklubbens debutantpris og FineArt // Kunstklubbens
pris.
Kunstnerisk performance på åpningen var ved Sidsel Endresen.
DJ på vernissagen var ved Ando Woltman.
Performance på vernissagen ”Gong Wrong” var ved Synnøve Wetten og Anette Stav.
Både vernissage og åpning var godt besøkt.
UTSTILLINGEN
Høstutstillingen 2010 besto av 87 kunstnere og 100 verk.
Den rettet søkelys bl.a. på kunstnere som har tilholdssted utenfor landets grenser. Juryen ville
vise hvordan disse kunstnerne jobber med en estetikk som vi ikke ser så mye av på den norske
kunstscenen til vanlig. Utstillingen viste derfor slacker-stil basert maleri side om side med de
mer strenge, formalistiske bidragene utenfra. Navn i denne sammenhengen var Anders
Sletvold Moe, Emma Wright og Randi Nygård.
Videre hadde Høstutstillingen for første gang tatt inn et bidrag fra Tegneklubben, der man
ikke var klar over hva utstillingen ville ende opp med. Tegneklubben, som bestod av Terje
Nicolaisen, Bjørn Bjarre, Ulf Verner Carlsson, Martin Skaugen og Paul Bring, ble tildelt en
egen ”boks” som kan minne om liten paviljong eller klubbhytte. Her hadde klubben sitt
tilholdssted under monteringen hvor de tegnet og malte sine bidrag til utstillingen. Rammen
var at de måtte forholde seg til innsiden av ”boksen”.
Flere av verkene som ble vist tenderte opp mot tegneserieestetikk. Heriblant verker av Sverre
Strandberg, Linn-Mari Staalnacke, Andreas Soma og Maya Nilsen. Blant de mer konseptuelle
arbeidene var Arne Vinnem's verk, en stor tegning av Olav Thons hotell i Bjørvika.
Når det gjaldt video presenterte utstillingen gode produksjoner med et filmatisk språk side om
side med røff videokunst som er innholdsmessig sterk. Prisberømte Thomas Østbyes leverte
med "Human" som er eksperimentell dokumentar på sitt beste.
Utstillingen viste to performance. Dette var” Saumfaring” av Sigmund Skard og ” GONG
WRONG” av Anette Stav og Synnøve Wetten.
Stav og Wetten hadde performance på vernissage og åpningsdagen og Skard hadde på
åpningsdagen og siste utstillingshelg.
VIDEOKUNST I FLERE BYER
For andre gang viste Høstutstillingen utvalg fra videoprogram flere steder samtidig med
utstillingen i Kunstnernes Hus. Dette gjaldt: Trondheim Kunstmuseum, Gråmølna, Sørlandets
Kunstmuseum, Nordnorsk Kunstmuseum, Bergen Kunsthall, Landmark, KINOKINO i
Stavanger og Galleri Svalbard.
MARKEDSFØRING OG PRESSE
Samarbeidet med Dagsavisen resulterte i 5 annonser i tillegg til 2 annonser i forbindelse med
MER- arrangement (omvisning for abonnenter i samarbeid med Høstutstillingen).
Vi fikk mye redaksjonell omtale. Utstillingen ble dekket av riksaviser, lokalaviser, ulike
magasiner/blader, TV og radio. Utstillingen fikk dårlig kritikk i de største dagsavisene,
Dagbladet, VG og Aftenposten. Det meste av den dårlige kritikken gikk på utstillingens form
og posisjon og ikke på selve kunsten.
Flyere med tilbud om lukket arrangement ble delt ut til bedrifter og det ble hengt opp plakater
i Oslo sentrum.
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PUBLIKUMSBESØK
Billettinntekter: kr. 742.105,Budsjett:
kr. 800.000,Høstutstillingen 2010 hadde 21.550 besøkende i løpet av fire uker. Til tross for aktiv
markedsføring gikk Høstutstillingens besøkstall ned med 9.160 personer i forhold til 2009.
Sannsynligvis henger nedgangen sammen med negative kunstkritikker. Til sammenligning
hadde utstillingssteder av samtidskunst som Astrup Fearnley Museet 7.118 besøkende og
Henie Onstad Kunstsenter 5.691 besøkende i løpet av en måned. Vi vil gjennom styrket
markedsføring på flere områder satse på å få høyere besøkstall 2011.
OMVISERE OG VAKTER
Omvisningene er tilpasset de enkelte målgruppene og av høy faglig kvalitet. Som grunnlag for
omvisningene ligger prosjektbeskrivelsene fra de antatte kunstnerne og en gjennomgang av
utstillingen sammen med juryleder. Guidene presenterer også en kort versjon av
Høstutstillingens historie. Som et ledd i å styrke informasjon og formidling ønsket vi å øke
kunnskapen til alle engasjerte ved Høstutstillingen. I denne sammenheng ble også vaktene tatt
med omvisning sammen med juryleder. I tillegg til kataloger fikk vaktene kunstnernes
prosjektbeskrivelser. Vaktene veksler på å sitte i resepsjonen/ selge billetter og å vandre i
salene. Dette oppleves positivt og gjør arbeidsoppgavene for vaktene mer varierte. Hvert
vaktskift har en ”vaktansvarlig” med overordnet ansvar.
OFFENTLIG OMVISNING
Høstutstillingen tilbød som tidligere offentlig omvisning hver torsdag kl. 17.00.
Vi utvidet til 2 grupper og hadde også en ekstra offentlig omvising tirsdag den siste uken.
Tilbudet var populært og oppslutningen om disse omvisningene svært god.
SKOLEKLASSER
Inntekter pedagogiske omvisninger: kr. 109.689,Budsjettert:
kr. 90. 000,Utstillingen hadde i år ca. 3000 skoleelever på besøk. Av disse var det 148 grupper som hadde
omvisning. Det er ca. 40 flere grupper enn i 2009.
Det ble sendt ut informasjon om våre omvisningstilbud i 2 omganger til alle skoler i Oslo,
Akershus og omegn.
BEDRIFTER/KUNSTFORENINGER
Inntekter spesialomvisninger:
kr. 164.586,Budsjettert:
kr. 100. 000,Firmaet A.T. Kearneys ”Førpremiere” er inkludert i spesialomvisningene.
Også 2010 gikk vi ut med tilbud om lukkede arrangementer til bedrifter i næringslivet. I
tillegg til å sende DM / annonse i e-post lagde vi flyere som ble delt ut til utvalgte bedrifter.
Dette er et satsningsområde hvor vi samarbeider med Kunstnernes Hus Bar og Restaurant.
Restauranten har fra 2010 nye eiere og samarbeidet fungerte bedre enn tidligere.
I tillegg inviterer vi alle kunstforeninger på omvisning, enten i vanlig åpningstid eller på
kveldstid som lukkede visninger. Til sammen hadde vi 47 arrangementer med bedrifter og
kunstforeninger.
KUNSTPRISER
Nye samarbeid:
Vi inngikk i 2010 samarbeid med fineArt // Kunstklubben og Norske Kunstforeninger.
Tidligere har fineArt // Kunstklubben delt ut pris på Høstutstillingen med tanke på å fremme
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norsk grafikk, i år kom de med en ny pris. De gir en pris på kr. 25 000,- til ” et verk som
utpeker seg på Høstutstillingen som nyskapende, i tråd med tiden eller som reflekterer
spesielle hendelser”.
Juryen besto av: Rolf Stavnem og Tonje Buer i fineArt // Kunstklubben, juryleder for den
Nasjonale jury, Line Halvorsen og Kim Brandstrup fra Galleri Brandstrup.
”Norske Kunstforeningers Pris” tildeles en debutant på Statens Kunstutstilling,
Høstutstillingen fra 2010. Prisen fikk benevnelsen ”Norske Kunstforeningers
Pris/Debutantprisen Høstutstillingen”.
Prisen er på 50.000 kroner og utdeles årlig i forbindelse med åpningen av Høstutstillingen. I
samarbeid med Norske Kunstforeninger skal prisvinneren avholde en utstilling som skal vises
i et utvalg av kunstforeninger i Norge.
I juryen for ”Norske Kunstforeningers Pris/Debutantprisen Høstutstillingen”: Per Christian
Jørstad, Trondheims kunstforening, styremedlem i Norske Kunstforeninger, Rami Maktabi,
Fredrikstad Kunstforening, styremedlem Norske Kunstforeninger, Marianne Hultman, daglig
leder/intendant, Oslo Kunstforening og Line Halvorsen, juryleder Den Nasjonale Jury 2010,
Høstutstillingen.
Høstutstillingsprisen/ BKHs Kunstpris gikk til Anders Sletvold Moe for verket 'Disclosed
Core (Black)
fineArt // Kunstklubben gikk til Anders Sletvold Moe for verket ´Extended wall`.
Norske Kunstforeningers Pris / Debutantprisen Høstutstillingen gikk til Gunvor Nervold
Antonsen for verket 'Barovessjan´.
SAMARBEIDSPARTNERE 2010:
Trondheim Kunstmuseum, Gråmølna
Sørlandets Kunstmuseum
Nordnorsk Kunstmuseum
Bergen Kunsthall, Landmark
KINOKINO, Stavanger
Galleri Svalbard
XVIII BORDEAUX
Hi-Fi Klubben
Dagsavisen
OPPSUMMERING
Høstutstillingen 2010 hadde et eksepsjonelt høyt søkertall, noe som hang sammen med den
nye søkerportalen. Utstillingen viste spennende sider ved norsk samtidskunst blant annet ved
slacker-stil malerier side om side med strenge formalistiske verker. Også kunst i
skjæringspunktet mellom billedkunst og arkitektur ble fremhevet, som i Anders Sletvold
Moes verk. Utvidet visning av videoprogrammet i Norge og på Svalbard styrket målsettingen
om økt synlighet. Til tross for at utstillingen hadde mindre besøk og salg av kunst enn i 2009
gikk den med overskudd.
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Høstutstillingen

TALLOVERSIKT 2005-2010

2005
10.09 UTSTILLINGSPERIODE 09.10

2006
09.09 01.10

2007*
08.09 07.10

2008**

2009***

2010****
11.09 06.09 -05.10 12.09 -11.10 10.10

SØKERE

1701

1644

1783

1815

1768

1842

VERK
VERK VIDERE TIL 2.
JUR
KUNSTNERE TIL 2.
JUR

3754

3901

4052

4289

4595

4762

277

354

410

346

236

259

166

211

253

209

147

167

ANTATTE VERK

117

134

113

110

112

100

KUNSTNERE

74

113

88

108

81

87

DEBUTANTER

40

64

47

55

27

43

KVINNEANDEL

58 %

60 %

56 %

50 %

42 %

47 %

BESØKENDE

32850

31729

24874

32236

30710

21 550

KUNSTSALG

410 900

435 600

586 500

791 860

1 124 552

420 000

BILLETTINNTEKTER

812 336

927 575

746 625

1 034 000

873 536

742105

* 2007: Utstillingen vist i Kunstnernes Hus i 4 uker, Trondheim Kunstmuseum 5 uker
** 2008: Utstillingen vist i Kunstnernes Hus 4 uker og Stavanger Kunstforening 3 uker.
*** 2009 Utstillingen vist i Kunstnernes Hus: 4 uker, 11.09 - 10.10. Videovisning Galleri Svalbard,
Christianssands Kunstforening, Sound of MU og Nordnorsk Kunstmuseum.
**** 2010 Kunstnernes Hus 4 uker, videovisning i Trondheim Kunstmuseum, Gråmølna, Sørlandets
Kunstmuseum, Nordnorsk Kunstmuseum, Bergen Kunsthall, Landmark, KINOKINO i Stavanger og Galleri
Svalbard. Antall besøkende i andre byer enn Oslo er ikke tatt med i statistikken.

Oversikt over enkelte institusjoners styrer, råd og utvalg
hvor NBK oppnevner eller innstiller.
NBKs Legatstyre
Oppnevnes av og blant NBKs sentralstyremedlemmer for 4 år av gangen. Legatstyret har i
perioden bestått av: Odd Fredrik Heiberg, Esther Maria Bjørneboe og Sissel Lillebostad.
Varamedlem: Jenny Marie Johnsen. Sekretær: Anniken Thorsen (adm.BKH)
BONO
Styret velges for 2 år, slik at halvparten av styremedlemmene er på valg hvert år. NBKs
representant i perioden har Lotte Konow Lund med Leif Gaute Staurland som vara.
Kunstnernes Informasjonskontor (KIK)
NBK har ett styremedlem i KIK. I siste periode har NBKs medlem vært Hans Thorsen. KIK
ble for øvrig nedlagt 31.12.2010.
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Billedkunstnere i Norden BiN
Vervet følger styreleder i NBK, i perioden Hilde Rognskog.
Den Norske IAA-komiteen:
oppnevnes av NBK-styret og vanligvis rekonstitueres komiteen når et nytt styre begynner sitt
arbeid. Funksjonstid som NBK styret. Grete Marstein er for øvrig eneste oppnevnte
representant supplert med Hilde Rognskog som styreleder i NBK.
Kunstnernes Hus
Tilsynsrådet har to medlemmer med personlige varamedlemmer valgt fra og blant
medlemmene i NBKs sentralstyre. I perioden 2009 oog 2010: Roald Andersen dy. og Odd
Fredrik Heiberg. Fra 2011 er vedtektene i Kunstnernes Hus endret og det gamle
Tilsynsrådet er nå erstattet med Rådet. Representant i Rådet for NBK er nå Jenny-Marie
Johnsen.
KEM (Kunstnernes Eget Materialutsalg)
Styret har medlemmer oppnevnt av NBK:
Annine Qvale og Käte Øien med varamedlem Ingeborg Stana.
Utvalg for Statens stipend og garantiinntekter
NBK innstiller ett medlem ved varamedlem. Departementet oppnevner og NBK er denne
perioden representert ved Arne Nøst.
Stipendkomiteen for diverse andre kunstnergrupper (Norsk Kulturråd)
2009 – 2010: Marte Vold 2011 – 2012: Trond Lossius
Tildelingskomiteen for Statens Utstillingsstipend (Norsk Kulturråd)
Representant i perioden er Gunnar H. Gundersen
Norsk Kulturråds underutvalg for kunst og ny teknologi
Jana Winderen og Marius Watz.
Programstyret for internasjonale stipend i Norges Forskingsråd
Rita Marhaug og Ståle Sørensen.
KORO
NBK innstiller ett medlem til styret. Departementet oppnevner. Funksjonstid 4 år.
NBKs representant i perioden er Odd Fredrik Heiberg.

Institutt for Romkunst

NBKs representant i styret har i første periode vært Hilde Rognskog, etterfulgt av
Siri Austeen fra 2010.

Bildende Kunstneres Hjelpefond
NBK innstiller og Kulturdepartementet oppnevner styremedlemmer. Funksjonstid er 4 år.
For perioden 1. januar 2006 til 31.12. 2009 – forlenget til 1. oktober 2010, har departementet
oppnevnt følgende styre:
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Professor Viggo Hagstrøm, leder
Varamedlem: Billedkunstneren Trine Mauritz-Eriksen
Statsautorisert revisor Tore Lysdahl
Varamedlem: Direktør Svein Bjørkås
Billedkunstneren Laila Haugan
Varamedlem: Billedkunstneren Morten Krogh
Billedkunstneren Marit Aabel
Varamedlem: Billedkunstneren Helge Røed
Billedkunstneren Per Odd Bakke
Varamedlem : Billedkunstneren Rita Marhaug
Forskriften ble foreslått endret slik at Norske Kunsthåndverkere (NK) og Forbundet Frie
Fotografer (FFF) sikres forslagsrett til oppnevnelsen av styremedlemmer i styret for Bildende
Kunstneres Hjelpefond
Fra 1.oktober 2010 til 30. september 2014 består styret i Hjelpefondet av:
Styreleder: Viggo Hagstrøm
Styremedlem: Tore Lysdahl
Styremedlem: Marit Aabel
Styremedlem: Laila Haugan
Styremedlem: Petter Snare
Varamedlem: Svein Korshavn
Varamedlem: Morten Krogh
Varamedlem: Trine Mauritz-Eriksen
Varamedlem: Rita Maarhaug
Varamedlem: Eirik Bruvik
Office for Contemporary Art - OCA
NBK og UKS har forslagsrett til kandidater til styret i OCA, og Kulturdepartementet
innstiller. NBKs representant i OCA for perioden 2009 til 2013 er Hilde Hauan Johnsen.

Kopinor
Norske Billedkunstnere er en av Kopinors 22 medlemsorganisasjoner. Kopinor inngår avtaler
om analog og digital kopiering innenfor utdanningssektoren, offentlig forvaltning, kirker og
trossamfunn, næringsliv og organisasjoner. Gjennom avtalene får brukerne enkel tilgang på
kultur og kunnskap, samtidig som opphavsmenn og utgivere får betalt for sine verk.
NBK mottok i 2010 5 871 230 kr i kollektive vederlag fra Kopinor, sammenlignet med
6 384 283 kr året før.
Kopinors totale inntekter i 2010 var 239,4 mill. kr (233,6 mill. kr i 2009). Norske
rettighetshavere mottok i alt 150,6 mill. kr i kollektive vederlag fra Kopinor (157,3 mill. kr i
2009). I tillegg utbetales vederlag til utenlandske rettighetshavere for kopiering av
utenlandske verk. Kopinor utbetaler også en del vederlag til rettighetshavere individuelt, bl.a.
for bruk av åndsverk ved eksamen.
De aller fleste av Kopinors avtaler er nå utvidet til også å gjelde digital kopiering. De nye
avtalene gir brukerne rett til bl.a. innskanning, digital lagring og distribusjon av
opphavsrettslig beskyttet materiale. En større undersøkelse av denne kopieringen i skoleverket
ble påbegynt i 2010 i samarbeid med KS.
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Etter avtale med Kopinor har Nasjonalbiblioteket fått tillatelse til å legge ut digitaliserte bøker
på Internett. Dette prøveprosjektet (Bokhylla.no) ble komplett i 2010 og løper ut 2011. En
undersøkelse av bruken ble gjennomført i 2010.
Gjennom datterselskapet Pensumtjeneste AS drives bl.a. produksjon og salg av kompendier
for høyere utdanning, samt lisensiering for lokal kompendiefremstilling. Det bygges nå opp et
system for levering av innhold og rettigheter for digitale kompendier. Kopinor samarbeider
med Universitets- og høgskolerådet for å utvikle disse avtalene videre.
Kopinor ble startet av norske rettighetshavere i 1980. Yngve Slettholm er administrerende
direktør, og Ann-Magrit Austenå er styreleder. Les mer om Kopinor på www.kopinor.no.
Representasjon i Kopinor
Odd Fredrik Heiberg var i 2010 NBKs representant i Kopinors representantskap, med Hilde
Rognskog som vararepresentant. På vegne av opphavsmannsorganisasjonene på områdene
foto, billedkunst, kunsthåndverk, illustrasjon og design var Hilde Sjeggestad nestleder i styret
med Martin Biehl (Grafill) som varamedlem.

INTERNASJONALT SAMARBEID
BiN Billedkunstnere i Norden
Samarbeidet i BiN skjer på fagpolitisk basis med tilknytning til de andre nordiske lands
kunstnerorganisasjoner. BiN består av BKF i Danmark, Konstnarsgillet i Finland, SIM på
Island, KRO i Sverige, Grønlands og Færøyenes kunstnerorganisasjoner og NBK i Norge.
Organisasjonen skal arbeide med felles kunstnerpolitiske spørsmål og videre danne forsvar av
den nordiske kunstnerpolitiske modellen.
I inneværende periode har det vært en noe lav aktivitet i BiN.

International Association of Art (IAA/AIAP)
IAA er først og fremst et nettverk, en mulighet for billedkunstnere og deres organisasjoner, til
å distribuere først og fremst fagpolitisk informasjon og for oss til å innhente opplysninger om
ordninger og løsninger fra andre land. Nettverket og det at IAA er knyttet opp mot UNESCO
gir (til tider) billedkunstnerne en stemme, en mulighet til å bli hørt, i internasjonale fora og
når internasjonale konvensjoner og avtaler lages eller revideres. IAA har utarbeidet et sett
minimumsstatutter som søkerlandets kunstnergruppes statutter må tilfredsstille. Dette for å
sikre demokratiske strukturer. Et viktig prinsipp er at medlemskapet i den nasjonale
organisasjonen skal være søknadsbasert (ikke invitert) for å sikre at den skal være åpen for
alle grupper i samfunnet. IAA forutsetter også at den kunstnerorganisasjonen som
representerer landet skal være den mest representative. Dette er dessverre i dag ikke alltid
tilfelle. For NBK gir IAA- medlemskapet en tilgang på adresser og kontaktnett i nesten 100
samarbeidende land over hele verden.
Etter at IAA har fått gjenetablert sin formelle status som samarbeidende NGO i UNESCOsystemet har aktiviteten internasjonalt blitt større og mer profesjonell. Denne statusen er
spesielt viktig for de av medlemsorganisasjonene som ikke har hatt automatisk
anerkjennelse/status ovenfor egne lands myndigheter. Med UNESCO ”i ryggen” arbeider nå
disse kunstnerorganisasjonene tryggere og har større mulighet for å bli hørt nasjonalt. IAA vil
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nå i samarbeid med UNESCOs samarbeidsorganisasjoner lansere og promovere det nye og
bedre IAA-medlemskortet.
Samtidig er det klart at NBKs og Norges aktive deltakelse i IAA også har et preg av å være en
solidaritetshandling. Unesco “anbefalingen” - The UNESCO recommendation concerning the
Status of the Artist (1980), ble en av grunnpilarene I Norges og de nordiske landenes
utvikling av en aktiv kunstnerpolitikk. IAA spilte en aktiv og viktig rolle i utviklingen av
dette dokumentet. Vi har i Nordeuropa oppnådd mye i forhold til de fleste av våre kolleger og
en del av våre løsninger har fungert og fungerer som modeller for utviklingen i andre land.

Aktivitetsrapport 2009-2010
For nasjonalkomiteen består det meste av arbeidet med å videredistribuere til
grunnorganisasjonene eller til andre relevante adressater, henvendelser fra våre
samarbeidspartnere, nasjonalkomiteer og internasjonale organisasjoner. Mye informasjon blir
også videreformidlet til NBKs hjemmesider. I tillegg har det i økende grad gått med tid til å
informere om transport av kunst over landegrensene og om kontrakts- og deltakervilkår på
ulike kunstnerevenementer i utlandet. Norske kunstnere har i løpet av de senere årene blitt
merkbart mer aktive internasjonalt.
Det europeiske samarbeidet er viktig for NBK fordi det gir oss tilgang på informasjon om
arbeidet for kunstnernes rettigheter innenfor EU-området. Det arbeides nå med et revidert
tolldokument for kunsttransport.

Internasjonalt arbeid

Lederen av den norske IAA-komiteen, Grete Marstein, er innvalgt som medlem av det
internasjonale styret. Det har i perioden vært fire internasjonale styremøter. Et i Paris januar
2010 og i Beijing juli 2010 og september 2011 og I Sanya (Kina) desember 2011. Mye arbeid
har gått med til å forberede Generalforsamlingen i april 2011. Det er etablert en mindre
arbeidsgruppe med Anders Liden, Sverige, Remy Aron, Frankrike og Grete Marstein, Norge
for å følge opp arbeidet med UNESCO og Paris, og for å følge opp forberedelsene til den
neste generalforsamlingen. Denne gruppen er også ansvarlig for å følge opp nødvendige
korrigeringer og finjusteringer av statuttene etter den omfattende revisjonen i 2005. I det
internasjonale styret har Grete Marstein fått spesielt ansvar for, i samarbeid med
medlemmene fra Afrika, De Chooramun, (Mauritius) og Anton Lobser (Sør-Afrika), å initiere
og følge opp nye medlemsstrukturer i Afrika.

Informasjon
Diverse skriv og orienteringer har i perioden blitt utsendt NBKs grunnorganisasjoner.
Grunnorganisasjonene har likeledes blitt oversendt sentralstyrets møtereferater.
Det er også utsendt kortfattet informasjon pr. mail til lederne i grunnorganisasjonene og de
øvrige tillitsvalgte.

Håndbok
”Håndbok for norske billedkunstnere” utsendes NBKs nye medlemmer.
NBK selger også den stadig aktuelle boka ”Kjemisk arbeidsmiljø for billedkunstnere”
fra 1992.
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Billedkunst 2009-2010
I perioden har Billedkunst kommet med sine årlige syv utgivelser, som normalt. Tekster i
papirutgaven legges også ut på nett. Satsinger for bladet i perioden var: redesign, leserkontakt,
mediedekning og historisk arkiv.
Billedkunst har fått nytt design, og første utgave i ny drakt var 1/2010. Det nye designet er en
justering av Billedkunst slik leserne kjenner det. Tekstene skal være lettere å lese nå, og
bildene har en mer framtredende plass. Utover dette er aktualitet fortsatt viktigste kjennetegn.
Responsen på redesignet har vært svært positiv.
Tall fra annonsesalget viser at Billedkunst beholder sin posisjon som sentralt annonseorgan i
kunstbransjen, og at redesignet har falt i god smak også hos annonsørene. Annonsesalget har
økt jevnt og trutt de siste ti år, med unntak av en svak tilbakegang i 2009 på grunn av
finanskrisen. I 2010 kom ny oppgang i annonseinntektene.
Vi gjennomførte en leserundersøkelse i 2010, og tallene fra denne viser at leserne er fornøyd
med bladet på mange områder. Men det er også en del ting de etterlyser, mer faglig
fordypning og bedre dekning regionalt blant annet. Redaksjonen bruker nå resultater fra
undersøkelsen aktivt i planleggingen av bladet. Fra 2010 har vi hatt et leserpanel bestående av
kunstnere, og folk i panelet har gitt oss innspill om hva de synes om hvert nummer. I 2009
startet vi dessuten en Facebookside og en twitterkonto for bladet. Vi informerer om nye
utgaver her, og vi har også fått inn flere tips om saker gjennom disse sosiale mediene.
Fra høsten 2009 har vi drevet aktiv formidling av prioriterte nyhetssaker overfor pressen.
Dette har gitt gode resultater, og flere av våre saker har fått oppslag i medier som
Aftenposten, NRK og Klassekampen. Blant saker som har fått dekning er: Kuratorer ble
sponset av Israel, valg av kunstner til Nobel-diplomet og Kunsthall Oslos lokalisering i
Barcode-rekka. Den økte dekningen i andre medier gir økt synlighet til kunstbransjen, og til
temaer som angår billedkunstnere.
Vi arbeider nå mot å få lagt ut alle gamle utgaver av Billedkunstneren/Billedkunst på nett. Et
forprosjekt er igang, og skal kartlegge kostnader og tekniske løsninger. Det er muliggjort ved
støtte fra Bildende Kunstneres Hjelpefond.
Ansatte i Billedkunst: Ingvill Henmo (redaktør), Line Ruud Ørslien (redaksjonssekretær
t.o.m. våren 2009), Eva Løveid Mølster (redaksjonssekretær fra høsten 2009), Jan Walaker
(design og layout). Annonsesalg: Siri Hermansen og Jan Walaker.
Billedkunst kommer ut med 7 utgivelser i året.
Billedkunst trykkes i 4400 eksemplarer
Distribusjon og trykk:
ZOOM Grafisk AS i Drammen.

www.billedkunstmag.no
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2.2 Regnskaper med revisjonsberetninger
Regnskaper og revisjonsberetninger er trykket som vedlegg til sakspapirene og finnes
suksessivt bak i denne innkallingen.

2.2.1 NBKs regnskap med revisjonsberetning for 2009 og 2010
Regnskaper og revisjonsberetninger er trykket som vedlegg til sakspapirene og finnes på side
92 i innkallingen.
Sentralstyrets forslag til vedtak:
Regnskap og revisjonsberetningene for 2009 og 2010 godkjennes.

2.2.2 Solidaritetsfondets regnskap med revisjonsberetning for 2009 og 2010
Regnskaper og revisjonsberetninger er trykket som vedlegg til sakspapirene og finnes på side
98 i innkallingen.
Sentralstyrets forslag til vedtak:
Regnskapene og revisjonsberetningene for 20009 og 2010 godkjennes.

2.2.3 Materialfondets regnskap med revisjonsberetning for 2009 og 2010
Regnskaper og revisjonsberetninger er trykket som vedlegg til sakspapirene og finnes på side
106 i innkallingen.
Sentralstyrets forslag til vedtak:
Regnskapene og revisjonsberetningene for 20009 og 2010 godkjennes.

2.3 Årsberetninger og regnskaper for Billedkunstnernes
Vederlagsfond for 2009 og 2010
Regnskaper og revisjonsberetninger er som foregående punkt på dagsorden trykket som
vedlegg til sakspapirene og finnes på side 114 i innkallingen.
Sentralstyrets forslag til vedtak:
Regnskapene og revisjonsberetningene for 20009 og 2010 godkjennes.
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2.4 Kontrollutvalgets beretning
Kontrollutvalg for perioden 2009 – 2010:
Hilde Skjeggestad, Beret Aksnes og Gisle Harr.
Kontrollutvalget hadde møte mandag 16. mars 2011. NBKs drift og styrets disposisjoner ble
gjennomgått. Tilstede var Hilde Skjeggestad, Beret Aksnes og Gisle Harr.
Det viste seg ved møtets åpning at Gisle Harr måtte erklæres inhabil på grunn av hans
styrelederverv i Norsk Billedhoggerforening. NBKs situasjon og periodens behov for kontroll
ble imidlertid vurdert slik at Hilde Skjeggestad og Beret Aksnes kunne avgi rapport uten det
tidstapet som innkalling av varamedlem ville medført.

Kontrollutvalgets rapport til NBK’s Landsmøte 2011
Kontrollutvalget mener at NBK har arbeidet for å ivareta fagpolitiske og fagtekniske
oppgaver i henhold til formålsparagrafer og handlingsprogrammet for 2009-2011. Vi finner
ingen uregelmessigheter i styrets økonomiske disposisjoner.
Aktivitetsnivået har vært høyt og det har vært fokus på saker som er viktige for
billedkunstnere som helhet.
Enkelte saker, som omleggingen av stipendbehandlingen, har vært særlig ressurskrevende. Vi
ser også at det brukes forholdsmessig mye tid på å opprettholde ordninger og bevare
rettigheter som NBK’s medlemmer tar for gitt.
Handlingsprogram har en tendens til å bli for omfattende. En tydeligere målsetting med klare
prioriteringer og tidsrammer ville gjøre styrets arbeid mer synlig både internt og eksternt.
Hilde Skjeggestad, Beret Aksnes.

Sentralstyrets forslag til vedtak:
Kontrollutvalgets rapport tas til etterretning.
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3.

Saker

3.1 Stipendforslag fremmet av BOA
Forslag 1. Innsendt fra BOA
1A: Endring i stipendkomiteens sammensetting.
Forslag til vedtak:
Stipendkomiteen skal bestå av 12 personer, 2 fra hver fagorganisasjon:
2 fra Landsforeningen Norske Maler (LNM)
2 fra Tegnerforbundet (TF)
2 fra Norske Tekstilkunstnere (NTK)
2 fra Unge Kunstneres Forbund (UKS)
2 fra Norske Grafikere (NG)
2 fra Distriktsorganisasjonen
De nominerte kandidatene skal presenteres punktvis med hensyn til:
1. Relevant kompetanse / kunstfaglig kvalifikasjoner
2. Kandidatens grunntanker omkring fordeling av stipender
Begrunnelse:
Kunstfeltet er komplekst og i stadig utvikling hva gjelder teknikker og utrykk. Dette medfører
at det kan være vanskelig å skaffe seg fullgod kompetanse på alle felt. Det er vesentlig at
søkermassen har tillit til at stipendbehandlingen tilbyr en kompetent vurdering av de
respektive uttrykksformene/teknikkene. Komiteen trenger en bred og sammensatt kompetanse
for å vurdere og rangere innenfor et komplekst (visuelt) kunstfelt i stadig endring. I følge
tidligere stipendkomitemedlemmer, er det praksis at komitemedlemmet med
spesialkompetanse fra f.eks fagfeltet tegning blir gitt en særskilt tung /avgjørende stemme når
man vurderer søknader fra fagfeltet tegning. Denne praksisen viser til at faginndeling er en
relevant løsning som bidrar til å sikre at det blir tatt beslutninger etter faglige
kvalitetsvurderinger. En komité på 12 gjør det også mulig å dele inn stipendkomiteen i to
komiteer med 6 medlemmer. Denne totrinnsbehandlingen der man sikrer at hver søker får
vurdert sin søknad i to uavhengige komiteer er viktig for at stipendordningen skal oppnå tillit
blant søkermassen.
Sentralstyrets forslag til vedtak:
Saken henvises til behandling i sammenheng med forslagene 3.3.1 og 3.3.2 fra
sentralstyret.
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1B: Fra stipendbehandlingen 2012 innføres et enkelt avkryssingssystem integrert i
søknadspapirene. Her krysser man av for hva slags teknikk/faginndeling man ønsker å
bli vurdert innenfor.
Begrunnelse:
Gjennom et avkrysningsskjema kan man registrere/avdekke hvilke teknikker søkermassen
består av. Komiteen kan med begrunnelse i dette faktagrunnlaget omjusteres/styrkes for å
tilpasse kompetansen i komiteen de teknikkene søkermassen består av.
Gjennom et avkrysningsskjema registreres informasjon og fakta om søkerne som kan
begrunne eventuelle omstruktureringer av komitesammensetning.

Sentralstyrets merknad:
Forslaget fra BOA anses unødvendig og ikke hensiktsmessig fordi stipendkomiteen arbeider
tverrfaglig ved vurderingen av stipendsøknadene.

Sentralstyrets forslag til vedtak:
Saken henvises til behandling i sammenheng med forslag 3.3.2 fra sentralstyret.

Forslag 2. Innsendt fra BOA
Forslag om å innføre administrasjons/ jurygebyr på kr.1000 for søkere til
billedkunstnernes stipendbehandling. Gjelder kun søkere som ikke er medlem av NBK.
Begrunnelse:
Antallet stipendsøkere øker for hvert år. Økningen medfører at administrasjonen i NBK må
avsette mer tid til å administrere denne prosessen. Økt tidsbruk medfører også økte utgifter til
stipendkomiteen gjennom at søkermassen øker. Søkere som er medlem av NBK betaler en
årsavgift til NBK. Denne årsavgiften bidrar til fellesskapet og gjør det mulig for NBK å
inneha en administrasjon som blant annet administrerer stipendbehandlingen. Om det er
lovstridig å fastsette jury- og administrasjonsgebyr på de statlige stipendiene NBK forvalter,
kan man vurdere å la forslaget gjelde kun for billedkunstnernes egenfinansierte stipender.

Sentralstyrets merknader:
NBK ser det som svært viktig at stipendtildelingen først og fremst skal være en demokratisk
ordning. Stipendkomiteene er et faglig og sakkyndig organ for Utvalget for statens stipend og
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garantiinntekt for kunstnere. Stipendinnstillingene følger Forskrift for statens stipend og
garantiinntekt for kunstnere, fastsatt av Kulturdepartementet.
I del II, punkt 5, Kriterier for tildeling i heter det;
Ved tildeling av stipend og garantiinntekt skal det bare legges vekt på kunstnerisk aktivitet og
kvalitet. Det skal ikke tas hensyn til kjønn, medlemskap i kunstnerorganisasjoner, eller
religiøs eller politisk oppfatning. Dette fordrer at alle kunstnere også skal ha mulighet til å
motta stipend uavhengig av tilknytning til NBK. I praksis betyr dette at alle skal ha lik rett til
å søke stipend.
Andre stipendier kommer fra Bildende Kunstneres Hjelpefond, BKH og Billedkunstnernes
Vederlagsfond, BKV. Fondenes vedtekter fremholder begge at vederlag skal utbetales på
kollektiv basis til norske billedkunstnere. NBK mottar i dag støtte fra Kulturdepartementet
forbeholdt Statens Høstutstilling og behandling av stipendsøknader.

Sentralstyrets forslag til vedtak:
Forslaget fra BOA avvises.

3A: Innsendt fra BOA
Forslag om å utvikle avkrysningsskjema så man får ført statistikk på faktiske forhold.
Begrunnelse:
Vi mener det bør føres en bredere statistikk som gjenspeiler søkermassen med hensyn til
faktorer som kjønn, alder, bostedsadresse, nasjonalitet, bor utenlands, fagfelt/teknikk med
mer. Faktakunnskap som gjelder søkermassen til stipendordningen er viktig informasjon med
hensyn til å kunne bekrefte eller avkrefte eventuelle spekulasjoner om for eksempel
geografisk forfordeling, aldersforfordeling osv. Dette kan gjøres enkelt ved å utvikle et
skjema med avkrysningsruter for hvert av punktene. Kultursosiologisk forskning
(t.d Telemarksforskning i Bø og BI) har lang erfaring med utforming av hensiktsmessige
skjema med mer.
Sentralstyrets merknader:
NBK fører i dag noe statistikk over søkermassen. Dette er innenfor kjønn og geografisk
tilknytning (bostedsadresse) i forhold til mottakere av stipend. Å føre statistikk over fagfelt er
problematisk, da mange kunstnere søker med arbeider i flere teknikker.

Sentralstyrets forslag til vedtak:
Forslaget fra BOA avvises.
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3B: Innsendt fra BOA
Forslag om krav til å oppgi alle faggrupper man søker stipend hos.
Begrunnelse: Vi mener det bør være krav til at søkere oppgir om han/hun søker stipend hos
andre kunstnerjuryer som: Norske kunsthåndverkere, fotografene, filmkunstnere, scenografer
med mer. Det er en norm å oppgi korrekt informasjon som del av søknadsprosjektet. Hvis en
søker ikke oppgir at han/hun søkes stipend i flere juryer, bør dette medføre konsekvenser for
søkeren.

Sentralstyrets merknader:
Som hovedregel kan ikke samme kunstner få tildelt mer enn ett stipend samme år. Mottakere
av garantiinntekt, arbeidsstipend og arbeidsstipend for yngre, kan likevel få tildelt
diversestipend. Alle NBKs innstillinger av stipendier blir i dag samkjørt med
stipendkomiteene for kunsthåndverkere og fotografer, slik at de som søker hos flere
stipendkomiteer ikke har mulighet til å motta flere stipend det samme kalenderår i henhold til
forskriften. Når det gjelder filmkunstnere og scenografer er dette fagfelt hvor arenaene er så
vidt forskjellig og det omhandler få kandidater at en samkjøring kan være uhensiktsmessig.
I søknadsskjemaet på papir og i nettportalen er det for øvrig rubrikker der man må oppgi om
man søker hos andre komiteer.
Sentralstyrets forslag til vedtak:
Forslaget fra BOA avvises.

3C: Innsendt fra BOA
Forslag om at det blir obligatorisk at søkere oppgir stipendtildelinger de 10 siste årene.
Begrunnelse:
Dette punktet handler om åpenhet med hensyn til jurymedlemmenes vurderingsgrunnlag.
Stipendkomitemedlemmer er forskjellige, har forskjellige bakgrunn, referanser, verdier og
kunstsyn. Dette betyr at hvert enkelt stipendkomitemedlem baserer sine vurderinger på
forskjellig grunnlag. Dette er slik vi ser det en styrke, fordi det gjenspeiler den variasjonen
som eksisterer og virker i billedkunstfeltet. Å anerkjenne og synliggjøre at det ligger
forskjellige kunstpolitiske verdier til grunn for hva hvert enkelt jurymedlem vektlegger når
søknadene skal vurderes, og at dette har innvirkning på vurderinger av søknadene er en del av
den åpenheten vi mener stipendbehandlingen er tjent med.

NBKs 11. ordinære landsmøte 2011

41

Sentralstyrets merknader:
I kriterier for stipendtildeling skal det kun legges vekt på kunstnerisk kvalitet og aktivitet.
NBKs administrasjon registrerer de stipender kunstnerne mottar av stipendkomiteen og lager
hvert år en rapport til bruk med opplysninger om de 10 siste års tildelinger. Den informasjon
som BOA forespør finnes allerede.
Sentralstyrets forslag til vedtak:
Forslaget fra BOA avvises.

3.2 Stipendforslag fremmet av NTK
Endring i stipendkomiteens sammensetting.
Forslag til vedtak:

A:
Stipendkomiteen skal bestå av 12 personer, 2 fra hver fagorgansisasjonen LNM, NG;
NTK og Tegneforbundet, to fra UKS og to fra distriktsorganisasjonene. Før
uravstemming presenteres de nominerte kandidatene med cv og en kort personlig
presentasjon som viser hvilke kunstfaglige kvalifikasjoner de innehar.
Begrunnelse:
Stipendkomiteen bør ha ett visst antall medlemmer for å sikre en så bred og dyp oversikt over
kunstfeltet i Norge som overhodet mulig. 12 medlemmer sikrer faglig bredde og mulighet for
å dele inn komiteen i to passe store tverrfaglige grupper som gir grunnlag for gode
diskusjoner. Fagoppnevnte representanter vil alltid velges i kraft av sin generelle kunstfaglige
oversikt og kompetanse. De besitter også en spesialkompetanse ved at de kjenner et fagfelt
spesielt godt og følger utøvere av faget over hele Norge uavhengig av kjønn, etnisitet og
alder.

Sentralstyrets forslag til vedtak:
Saken henvises til behandling i sammenheng med forslag 3.3.1 fra sentralstyret.

B:
Fra neste år innføres et enkelt avkryssing-system i søknadspapirene hvor man krysser
av for hva slags fagfelt/uttrykk man ønsker å bli vurdert innenfor. Dette gjør det lettere
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å finne ut av hvor mange som søker innenfor det som i dag kalles andre teknikker og
hva denne termen konkret består i. Dette for å møte bekymringen over at flere og flere
søkere ikke passer innenfor noen av dagens kategorier og at komiteen derfor må
omstruktureres/styrkes for å kunne vurdere disse søkerne best mulig. NTK savner
dokumentasjon som grunnlag for å foreta konstruktive endringer. Etter to år der man
samler inn data om søkerne, står vi bedre rustet til å foreta eventuelle
omstruktureringer av komitesammensetning.
Begrunnelse:
Fakta er lettere å forholde seg til enn påstander.
Sentralstyrets merknader:
Det vises til merknader under sak 3.1 (1.B) fra BOA.
Sentralstyret anser at saken er behandlet under dette punktet.

Sentralstyrets forslag til vedtak:
Forslaget fra NTK avvises:

C:
Administrasjonen samler verdifulle erfaringer tidligere stipendkomiteer har gjort og
presenterer en topp ti liste for stipendkomiteen når den konstituerer seg. De kan velge å
trekke lærdom av deres arbeidsprosesser eller la det være. Dette kan spare komiteene
for mye arbeid og diskusjoner. De står selvsagt fritt til å benytte rådene.
Begrunnelse:
Tilbakemeldinger fra komiteen er alltid at andre år de sitter sammen er mer effektivt enn
første år. Tidligere kollegaers erfaringer kan være verdifull overlevering i prosessen med å
finne en god arbeidsform så fort som mulig.
Sentralstyrets merknader:
NBKs praksis er at stipendkomiteene ikke skal ha kontinuitet. Dette er vesentlig på grunn av
at man ikke ønsker at kunstsyn og generell smak skal videreføres på en automatisk måte. Alle
søkere skal få en behandling av en helt ny og valgt komité uten forhistorie hvert annet år.
Administrativt vil systemene, presentasjonsformer og generelle arbeidsmetoder bli videreført
og utviklet kontinuerlig. Komiteene får også presentert aktuelle kunstneriske
problemstillinger som de diskuterer i plenum.
Sentralstyrets forslag til vedtak:
Forslaget fra NTK avvises:
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3.3 Stipendbehandlingen - Fremmet av NBKs sentralstyre
Saken legges fram på bakgrunn av behandling og vedtak på forrige landsmøte.
Saken ble her avvist og styret i NBK ble anmodet om å fremme en ny sak om organisering av
stipendbehandlingen og stipendkomiteen til inneværende landsmøte. Endringsforslagene som
er vurdert er: stipendkomiteens antall medlemmer, inndelingen i faggrupper og valgmåte.
Saken er tatt opp til bred behandling i organisasjonen og diskutert på ledermøtet i Berlin 30.
september - 3. oktober 2010. Grunnlagsdokument for behandlingen i Berlin var heftet
Stipendbehandlingen: ”Hva, hvorfor og hvordan”.
”Høring om billedkunstnernes stipendbehandling” ble deretter utsendt grunnorganisasjonene i
desember 2010 og det er innkommet svært mange svar.
Alle dokumentene finnes på NBKs nettsider under ”organisasjon”- ”Høring om
Billedkunstnernes Stipendbehandling”.
De formelle forutsetninger for NBKs stipendbehandling finnes som vedlegg i sakspapirene:
- Utdrag fra NBKs vedtekter: § 10. Stipendkomiteen (s. 68) , § 6. Nominasjonsutvalg (s. 67)
- Instruks for valg av stipendkomité (s. 82)
- Instruks for NBKs stipendkomité, instruks (s. 81)
Forslag til nye vedtekter og instrukser ligger etter punkt 3.3.3

3.3.1 Stipendkomiteens antall
Sentralstyret foreslår at antallet i stipendkomiteen endres til 10 medlemmer.
Begrunnelse:
Det er flere hensyn som ønskes å tas vare på ved sammensetning av stipendkomiteen. På den
ene siden er det klart at de fagbaserte organisasjonene ønsker at deres fagområde skal
representeres på best mulig måte. Det vil si at vurdering av stipendsøknader bør foretas av
medlemmer som representerer faglig kompetanse innenfor de feltene billedkunstnerne
arbeider innenfor. På den andre siden er det også slik at de som sitter i kunstneriske utvalg
ofte er i stand til å gjenkjenne kunstnerisk kvalitet, uavhengig av faglig innsikt og forståelse
av teknikk. Det vil si at stipendkomiteen er et tverrfaglig, kollegialt forum som diskuterer
uavhengig av faggrupper og der medlemmer med kjennskap og kompetanse kan uttale seg
veiledende.
Forskriften for statens stipend og garantiinntekt, del 2, punkt 8.2.1 Generelt, sier at:
Stipendkomiteene skal bestå av minst tre medlemmer, eventuelt med varamedlemmer.
Imidlertid ser NBK det som hensiktsmessig at en stipendkomité skal ivareta et bredt spekter
av billedkunstnere og de fagene disse representerer. For eksempel vil 6 stykker i
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utgangspunktet være kvalifisert og ha bredde nok, til å kunne velge ut i fra kunstnersk
kvalitet. Imidlertid har vi en organisasjon som representerer mange faglige retninger og det er
ønskelig at de fleste av disse skal være representert. Etter sentralstyrets vurdering vil det
derfor være mest hensiktsmessig med en stipendkomité på 10 stykker. Det enkelte medlem vil
da være mer ansvarliggjort enn i forhold til større komiteer. Stipendkomiteens sammensetning
skal fortsatt tilstrebe faglig spredning gjennom aldersmessig, kjønnsmessig, geografisk og
kulturelt mangfold. De opprinnelige kategoriene maleri, grafikk, tegning, skulptur og tekstil
vil være representert i den grad det er nominerte i disse kategoriene. I tillegg er det kommet til
nye teknikker som foto, film/video, installasjon, performance og lyd med mer som vil bli
representert også i forhold til de nominerte. En nedgang av antall i stipendkomiteen, samtidlig
med ny valgmetode vil gjøre det mulig å ta hensyn til alle fagområder i organisasjonen slik at
de forskjellige kunstnergruppene blir ivaretatt.
Formål:
Ansvarliggjøre det enkelte komitémedlem, gjøre administrasjonsoppgavene enklere og skape
en hensiktsmessig sammensetning av stipendkomiteen ved å redusere antall
stipendkomitémedlemmer til 10.
Se for øvrig sak også sak 3.1.1A fra BOA og sak 3.2.A fra NTK.

Sentralstyrets forslag til vedtak:
Stipendkomiteens medlemstall endres til 10 medlemmer. NBKs vedtekter og instrukser
endres tilsvarende.

3.3.2 Stipendkomiteens sammensetning
Forslag om endring i nominasjonsutvalgets vedtekter til også å omfatte kulturelt mangfold og
pålegg om størst mulig spredning i stipendkomiteens faglige sammensetning.
Begrunnelse:
Man kan stille seg spørsmålet om stipendtildelingene har en god evne til å fange opp
kunstnere med en annen kulturell bakgrunn enn norsk. Dette har de fleste organisasjonene i
dag tatt hensyn til. NBK har ikke data på om det finnes en praksis av diskriminering i forhold
til kunstnere med annen kulturell bakgrunn enn norsk. Den mest hensiktsmessige måten å ta
vare på forskjellige grupperinger i samfunnet og innenfor organisasjoner eller komiteer, er
gjennom representasjon ved nominasjoner og valg. Derfor bør dette nedfelles i
organisasjonens vedtekter.
Det er ønskelig å understreke målet om størst mulig faglig spredning i stipendkomiteen for å
sikre at flest mulig av de nominerte faggruppene kommer inn på nominasjonsutvalgets
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forslag. På den måten sikres den enkeltes stipendsøknad best mulig behandling i den valgte
komiteen.

Vedtektsendring av § 6 Nominasjonsutvalg:
Endres fra:
Nominasjonsutvalget skal tilstrebe aldersmessig, kjønnsmessig, faglig og geografisk
spredning.
Endres til:
Nominasjonsutvalget skal tilstrebe aldersmessig, kjønnsmessig, geografisk og størst mulig
faglig spredning samt et kulturelt mangfold.
Se for øvrig punkt 3.4.1 vedrørende Den Nasjonale Jury.
Sentralstyrets forslag til vedtak:
Nest siste ledd i §6 i NBKs vedtekter skal lyde slik: Nominasjonsutvalget skal tilstrebe
aldersmessig, kjønnsmessig, geografisk og størst mulig faglig spredning samt et kulturelt
mangfold.

3.3.3 Valgmåte, oppheving av faginndelt nominering til stipendkomiteen
Formål: At alle faggrupper i billedkunstfeltet skal bli representert på en god måte i
stipendkomiteen. Stipendsøkerne skal ha mest mulig lik behandling gjennom representasjon i
stipendkomiteen.
Begrunnelse:
Den tradisjonelle faginndelingen i stipendkomiteen og høstutstillingens jury har lenge vært
problematisert. NBK er bygget på den kollektive tankegangen om at fagorganisasjonen skal
representere alle profesjonelle billedkunstnere. Det er NBKs oppgave i følge Statens forskrift
for stipend og garantiinntekt, å gi stipendsøkerne mest mulig lik behandling, også når det
gjelder representasjon i komiteen.
Alle grunnorganisasjoner og medlemmer har i dag rett til å nominere kandidater til
billedkunstnernes stipendkomite og Høstutstillingens jury. Det er naturlig for de 5
fagorganisasjonene som er dedikert til et fagområde å velge kandidater som arbeider i deres
felt. Distriktsorganisasjonene nominerer i dag fritt innenfor alle faggrupper fordi de
representerer distrikt og ikke fag. Til en viss grad gjelder dette også for fagorganisasjonene
siden mange kunstnere arbeider i flere disipliner. En kandidat kan arbeide innenfor så mange
som tre eller flere forskjellige faggrupper. Det betyr at kandidatene ikke lenger behøver å
være knyttet til en faggruppe eller en fagorganisasjon. På bakgrunn av dette kan det virke
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uhensiktsmessig å begrense nomineringen til de fem nåværende fagområdene, når mange
kandidater arbeider tverrfaglig eller i teknikker som ikke er representert i dagens løsning.
Årsaken til at det synes nødvendig å dele kandidatene inn i grupper før avstemning, er at noen
faggrupper har flere aktive utøvere enn andre. Dersom hver stemme skulle telle likt etter et
flatt demokratisk prinsipp, ville de grupper som har færre aktive være representert dårligere
enn de som har mange aktive. Kandidatene må derfor deles inn i grupper før avstemningen,
slik at alle deler av de kunstneriske teknikker blir representert. Kandidatene må selv opplyse
om hvilke fagområder de arbeider innenfor slik at nominasjonsutvalget kan sette sammen
adekvate grupper.
Stemmeberettigede medlemmer vil ved uravstemningen fortsatt stemme på to kandidater slik
som tidligere, men det er ikke nødvendig å avgi stemmene i samme gruppe. Medlemmene vil
fritt kunne stemme på enkeltkandidater som de mener har best bakgrunn for dette arbeidet og
har forståelse for medlemmets faggrupper.
Nominasjonsutvalgets arbeidsprosess vil være å dele de nominerte kandidatene inn i grupper
som arbeider innenfor sammenlignbare fagfelt, deretter å sette sammen forslag på
stipendkomite etter vedtatte retningslinjer. Oppgaven er å finne riktig balanse mellom
kunstnerisk kvalitet og aktivitet på den ene side og representasjon av medlemmenes alder,
kjønn, fag, geografisk og kulturelt mangfold på den andre side.
Når de nominerte selv har definert sine fagområder, vil spørsmålet om hvilke faggrupper som
skal være representert i komiteen være bestemt av innkomne forslag på kandidater fra
grunnorganisasjoner og enkeltmedlemmer. De faggruppene som er aktive og stiller med
kandidater, vil alltid være representert. Dersom det kommer til nye fagområder som ikke har
vært representert i komiteen før, er det enkelt å inkludere dem uten at det først må fattes
vedtak på landsmøtet. Nominasjonsutvalget vil ha et mye bredere fundament for å sette
sammen et forslag der de fleste teknikker er representert. I tillegg til nominasjonsutvalgets
forslag, vil alle nominerte kandidater fortsatt kunne stemmes på.
Ny valgordning kan vedtas som prøveordning som evalueres etter en toårsperiode og
diskuteres på neste landsmøte.

NY VALGORDNING PROSEDYRE
a) Grunnorganisasjonene og enkeltmedlemmer nominerer kandidater på fritt
grunnlag.
b) Kandidatene gir opplysning til nominasjonsutvalget om sin faglige tilhørighet.
c) Nominasjonsutvalget gis en instruks for valg av stipendkomite og valg av
Høstutstillingens jury.
d) Nominasjonsutvalget setter sammen liste av foreslåtte kandidater.
1. Dele kandidater inn i 5 grupper som arbeider innenfor sammenlignbare fagfelt.
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2. Fordele nominerte kandidater for å sikre representasjon av alder, kjønn, fag,
geografisk og kulturelt mangfold.
e) Liste med forslag til kandidater på stipendkomite og navn på samtlige innsendte
kandidater, går ut til medlemmene for valg.
f) Medlemmene stemmer på to kandidater uavhengig av kandidatens faglige
tilhørighet.

KONSEKVENS:
• De forskjellige faginndelingene blir bedre tatt vare på
• Faggrupper som skal være representerte blir bestemt av innkomne forslag til
kandidater.
• Nye fagområder blir enklere å inkludere.
• Nominasjonsutvalget får et bedre fundament til å sette sammen et forslag hvor de
fleste teknikkene er representerte.
• Nominasjonsutvalget får bedre mulighet til å oppfylle sitt mandat i forhold til
vedtektene.
• Medlemmene kan stemme fritt på kandidater uavhengig av hvilken gruppe
kandidaten tilhører, men kan velge den kandidaten som medlemmet mener vil
gjøre en best mulig jobb.
• En forenklet stemmeprosedyre som kan føre til større valgdeltagelse.
• Medlemmene har fortsatt den avgjørende myndighet i avstemningen, enten de
slutter seg til forslaget eller stemmer på andre kandidater.
Endring i instruksen:
1) Nominerte kandidater opplyser selv hvilke fagområder de arbeider innenfor.
2) Nominasjonsutvalget setter sammen grupper av nominerte med sammenlignbare
fagfelt.
3) Medlemmer av NBK stemmer ved uravstemning på enkeltkandidater uavhengig av
hvilken gruppe de befinner seg i.
Se for øvrig sak 3.1.1A fra Boa, 3.2.A fra NTK.
Sentralstyrets forslag til vedtak:
Styret gis fullmakt til å utarbeide ny instruks for stipendkomiteens arbeid i samsvar
landsmøtets vedtak om endringer av vedtektene og prosedyrene for valgordningen som
sentralstyret har presentert.
Se for øvrig sak 3.4.3 Vedtektsendringer.

NBKs vedtekter:
Forslag til nye vedtekter, voteres over på NBKs landsmøte 20. og 21. mai 2011.Tekst i kursiv,
er forslag til forandringer.
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§ 6. Nominasjonsutvalg.
Nominasjonsutvalget skal under hensyn til forslag fra grunnorganisasjonene, nominere kandidater til valg av leder, øvrige sentralstyremedlemmer, nominasjonsutvalg, kontrollutvalg og
styremedlemmer i Billedkunstnernes Vederlagsfond.
Til sentralstyrevervene foreslår grunnorganisasjonene tre kandidater hver.
Til nominasjonsutvalg foreslår faggruppeorganisasjonene til sammen seks kandidater,
distriktsorganisasjonene til sammen seks kandidater og UKS to kandidater.
Dersom forslag fra grunnorganisasjonene ikke foreligger innenfor den frist som nominasjonsutvalget har fastsatt, skal utvalget selv foreslå kandidater. Samtlige kandidater skal være
forespurt. Nominasjonsutvalget skal tilstrebe størst mulig aldersmessig, kjønnsmessig, faglig
og geografisk spredning og kulturelt mangfold . Ved nominasjon av kandidater til
sentralstyret fra nominasjonskomité og ved benkeforslag, skal kandidatens fagpolitiske ståsted
og motivasjon gjøres tydelig for delegatene på landsmøtet før valg finner sted.

§ 10. Stipendkomiteen
§ 10-1. Stipendkomiteen innstiller til stipend og statens garantiinntekt etter retningslinjer
fastsatt av de bevilgende organ og etter kriterier fastsatt av landsmøtet.
§ 10-2. Stipendkomiteen består av 10 medlemmer med varamedlemmer, der flest mulig
faggrupper innen billedkunstfeltet er representert. Komiteen innstiller tverrfaglig til stipend.
§ 10-3. Stipendkomiteen velges for to år ved flertallsvalg av grunnorganisasjonenes
medlemmer. Det enkelte medlem har en stemme, selv om vedkommende er medlem av flere
grunnorganisasjoner. Valget foretas for øvrig etter retningslinjer vedtatt av NBKs landsmøte.
§ 10-4. Stipendkomiteen velger selv sin leder og et arbeidsutvalg bestående av leder og to
medlemmer av komiteen. Utvalget arbeider i henhold til fullmakter fra stipendkomiteen.
Stipendkomiteen fungerer også som tverrfaglig råd for NBKs styre.

3.4 Den Nasjonale Jury
Ved eventuelle endringer i stipendkomiteens faglige sammensetning og valgmåte i
sakene over ( 3.3.2 og 3.3.3) er det også naturlig å behandle eventuelle endringer
vedrørende Den Nasjonale Jury.

3.4.1 Den Nasjonale Jurys (Høstutstillingen)s representasjon i faglig
sammensetning.
Se forslag til vedtektsendringer i § 6 Nominasjonsutvalg ovenfor.
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Begrunnelse for dette forslaget vil være som for begrunnelse under pkt. 3.3.2 om
stipendkomiteen. En endring om størst mulig spredning og kulturelt mangfold bør gjelde i
både stipendkomite og jury.
Sentralstyrets forslag til vedtak:
Som for pkt. om stipendkomiteen 3.3.2.
Å innlemme ordlyden: størst mulig spredning og kulturelt mangfold i i NBKs vedtekter
§6 for nominasjonsutvalget.

3.4.2 Den Nasjonale Jurys (Høstutstillingen)s valgmåte - oppheving av
faginndelt nominering.
Gjeldene vedtekt § 9 Den Nasjonale Jury, Høstutstillingen finnes på side 67 i innkallingen.
Begrunnelse:
Ved forandringer i valg av stipendkomite synes det logisk at dette også må gjelde for valg av
Høstutstillingens jury. For juryen vil nominasjonsutvalget dele de nominerte inn i grupper der
de vektlegger de nominertes sammenlignbare fagfelt i forhold til kriteriene i sitt mandat.
Siden juryens antall er på 6 medlemmer, vil ikke komiteens sammensetning påvirkes i like
stor grad som i stipendkomiteen.
Forslag til endring:
1. Nominerte kandidater opplyser selv hvilke fagområder de arbeider innenfor.
2. Nominasjonsutvalget setter sammen grupper av nominerte med adekvate faggrupper.
3. Medlemmer av NBK stemmer ved uravstemning på enkeltkandidater uavhengig av
hvilken gruppe de befinner seg i.
Sentralstyrets forslag til vedtak:
Som for pkt. om stipendkomite 3.3.3.
§ 9-2 i NBs vedtekter endres som forslått under.
Å innlemme punktene 1, 2 og 3 over i Instruks for valg stipendkomite og DNJ.

Forslag til endring av NBKs vedtekter §9. Den Nasjonale Jury.

§ 9.

Den nasjonale jury

§ 9-1. DNJ er organisasjonens jury og har som sitt viktigste arbeidsområde juryeringen av
Statens Kunstutstilling og utfører for øvrig juryeringsoppgaver som pålegges den av
landsmøte eller sentralstyre. For eksterne juryverv hvor organisasjonen skal oppnevne/foreslå
jurymedlemmer, velges disse blant juryens medlemmer av styret i NBK i samarbeid med
juryens formann.
§ 9-2. DNJ består av 6 representanter med vararepresentanter. Juryen arbeider tverrfaglig.
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§ 9-3. DNJ velges for to år ved flertallsvalg av grunnorganisasjonenes medlemmer. De som
velges, må være faglig kompetente og minst fylle kravene til medlemskap i billedkunstnerorganisasjonene. Det enkelte medlem har en stemme, selv om vedkommende er medlem av
flere grunnorganisasjoner. Valget foretas for øvrig etter retningslinjer fastsatt av NBKs
landsmøte.
§ 9-4. Juryen utfører sitt arbeid selvstendig og innenfor sitt mandat.
Juryens kunstneriske avgjørelser kan ikke overprøves og behøver ikke begrunnes.
§ 9-5. DNJ velger selv leder og nestleder.

3.4.3 Vedrørende vedtektsendringer for stipendkomite og Den Nasjonale
Jury.
Vedtekstsendringer for stipendkomite og Den Nasjonale Juryfører til behov for endringer av
instruksen i tilknytning til dette. Se for øvrig sak 3.6 Vedtekter gjennomgang.
Sentralstyrets forslag til vedtak: Landsmøte gir styret fullmakt til å justere instruksene
i samsvar med vedtektsendringer vedtatt på landsmøtet.

3.5 Hovedstemmeretten
Fremmet av NBKs sentralstyre
Retningslinjger, se side 70.
NBKs vedtekter inkluderer også retningslinjene for hovedstemmeretten. Disse er vedlagt i
sakspapirene. Dette systemet ligger til grunn for antall delegater som grunnorganisasjonene
blir representert med til landsmøtene.
Systemet med avstemning i forhold til hvilken organisasjon man ønsker seg representert av
ble vedtatt på landsmøtet i 1999. Årsaken til innføringen var i hovedsak at enkelte
organisasjoner mente seg underrepresentert i forhold til det totale antall delegater og at det
ved stemmegivning kunne gi et skjevt bilde av NBKs politiske og fagtekniske profil.
Det har imidlertid vist seg at det er svært få eller ingen saker som har hatt en slik karakter.
Systemet har videre utviklet en skjev mandatfordeling der antallet representanter ikke har stått
i forhold til det faktiske medlemsantall i de enkelte organisasjoner (jf tabellen under).
Systemet har videre bevirket at landsmøtene har fått stadig flere delegater, også i takt med
øket medlemsmasse. Totalt sett har landsmøtene utviklet seg til å kreve en relativt stor
logistikk med store økonomiske utlegg. Dette gjøre det dermed også lite fleksibelt i forhold til
å kunne avholde møtet utenfor Oslo. Et slikt stort møte vil ikke kunne gi nok taletid til hver
enkelt delegat, og det vil også kunne være enkelte som finner det ukomfortabelt å tale i slike
store forsamlinger.
Størrelsen på møtet vil også i fremtiden fortsette å øke om det ikke foretas valg i forhold til et
hensiktsmessig og representativt system.
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Systemet med hovedstemmerett foreslås derfor fjernet og erstattet med den opprinnelige
representasjonsmodellen. Medlemskap i flere organisasjoner vil her ikke bli oppdelt, men telle
fullt ut uansett. Det vil si at hver organisasjon blir representert med det antall medlemmer som
betaler kontingent i den respektive organisasjon, uavhengig om medlemmet betaler i to eller
tre organisasjoner.
Nedenfor i sakspapirene er et oppsett over antall delegater ved forskjellige alternativer.
Det må forutsettes at antallet delegater ikke økes med en ev ny ordning. Det er også vurdert
rettferdig at hver organisasjon har minst to delegater som utgangspunkt før medlemsantallet
slår inn.
Styret vurderer det derfor mest hensiktsmessig at delegatfordelingen blir som i kolonnen 2+1
pr.150 medlemmer.
Organisasjon Medlemmer Stemmer*
BOA
BKH
BKMR
BKO
BKSF
BKFH
BKFR
BIT
BBK
NNBK
NBKA
TBK
VBK
ØBK
LNM
NBF
NG
NTK
TF
UKS

412
51
62
61
50
225
116
81
93
124
84
119
91
97
632
279
296
192
437
520
0

Sum

231
36
43
38
42
173
78
57
61
101
66
95
59
73
360
193
174
141
278
372
6
2677

Delegater
1 + 1 pr. 75
11
5
6
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
8
9
4
4
4
4
3
3
6
6
8
7
63

63

1 + 1 pr.
100

2 + 1 pr.
150

2 + 1 pr.
200

5
1
1
1
1
3
2
1
1
2
1
2
1
1
7
3
3
2
5
6

4
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
6
3
3
3
4
5

4
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
5
3
3
2
4
4

49

55

52

* Avrundet fra desimaltall

Sentralstyrets forslag til vedtak:
NBKs vedtekter § 3-3 endres slik at reglene for hovedstemmerett utgår og at
organisasjonene møter på landsmøtet med med 2 delegater pr. organisasjon pluss 1
pr. 150 medl.
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3.6 Vedtekter - gjennomgang
Fremmet av NBKs sentralstyre
Vedtektsendringer i grunnorganisasjonene og i NBK sentralt
Det er blitt klarlagt at en rekke grunnorganisasjoner har ønske og behov for å endre sine
vedtekter. For enkeltes vedkommende kan det være små oppdateringer i forhold til de faktiske
endringer i samfunnet, mens andre vil trenge en mer total revidering i forhold til struktur.
Spørsmålet om vedtektsendringer ble senest tatt opp på ledermøtet i Berlin.
NBKs 20 grunnorganisasjoner har i løpet av de siste tiårene gjennomgått mange og store
forandringer, og samfunnets infrastruktur, politikk og økonomi er også i stadig utvikling.
NBKs struktur og vedtekter har opphav fra 1970-tallet, og det vil utvilsomt være til
organisasjonens fordel å få evaluert struktur og normverk i et helhetlig perspektiv. I denne
sammenhengen bør også analyser av fremtidig behov og form kunne utarbeides som bakgrunn
for en robust organisasjonsstruktur som kan holde lenge.
Det er ingen ting som tilsier at slike eventuelle endringer må skje raskt. NBK og
grunnorganisasjonene er nå i en situasjon der en grundig analyse over ett års tid vil kunne gi
et kvalitativt godt materiale for forslag til en oppdatering av organisasjonen.
Styret i NBK finner det derfor mest hensiktsmessig at saken skjer på en bred basis, og at det
foretas en total gjennomgang av samtlige grunnorganisasjoners og også NBKs sentrale
vedtekter, opptakskriterier og styreform. Dette vil være en relativt stor organisatorisk oppgave
som også må bli gjenstand for debatt og høringer underveis.
I sentralstyrets forslag til nytt handlingsprogram for neste periode er det også medtatt et punkt
om gjennomgang av organisasjonen.
Sentralstyrets forslag til vedtak:
Det foretaes en total gjennomgang av NBKs og grunnorganisasjonenes vedtekter og
instrukser i perioden 2011 – 2013. Målsetningen er å vurdere hensiktsmessige
endringer i forhold til de praktiske og organisasjonsmessige forhold. Eventuelle
forslag til nye vedtekter fremlegges på neste landmøte i 2013.

3.7 Kunstløftet
Fremmet av BKFR
I NBK sitt handlingsprogram for perioden 2009 – 2011, var et av punktene:
Arbeide for å sikre pensjons- og trygderettigheter for skapende kunstnere.
Dette omfatter sykelønnsordninger, barselspenger, alderspensjon og
ledighetstrygd.
Hva skjer med Kunstløftet? Hva har blitt gjort?
Vi etterspør konkrete resultater, og foreslår at dette punktet fortsetter inn i
handlingsprogrammet for 2011 – 2013.
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Sentralstyrets merknader:
Saken må anses dekket av både NBKs vedtekter §1, prinsipprogram og også av sentralstyrets
forslag til nytt handlingsprogram.
Sentralstyrets forslag til vedtak:
Saken henvises til behandling i sammenheng med forslag til nytt handlingsprogram
under punkt 5.2.

3.8 Fagpolitisk arbeid
Fremmet av BKFR
Vi ønsker at NBKs styre skal ta en generell gjennomgang og oppsummering av
det fagpolitiske arbeid som har blitt gjort de siste årene. Hvilke mål har NBK
videre? Brukes det nok ressurser for å oppnå disse målene?
Vi ønsker også at det nye styret snarlig utarbeider en toårs-plan for det
fagpolitiske arbeidet. Denne bør inneholde mål og visjoner, samt en skisse over
ressursene som skal brukes for å oppnå disse.
Vi foreslår også at det utarbeides en overordnet langsiktig plan for fagpolitisk
arbeid.
Forslag til handlingsprogram for 2011 – 2013:
-NBK skal utarbeide en rapport om det fagpolitiske arbeid som har blitt
gjort de siste (antall?) årene.
-NBK skal utarbeide en toårs-plan for videre fagpolitisk arbeid.
-NBK skal utarbeide en overordnet langsiktig plan for fagpolitisk arbeid
Sentralstyrets merknader:
NBKs årsmeldinger, handlingsplaner og prinsipprogram vil ivareta de punkter som BKFR
foreslår til handlingsprogram for 2011 – 2013.
Sentralstyrets forslag til vedtak:
Saken henvises til behandling i sammenheng med forslag til nytt handlingsprogram
under punkt 5.2.

3.9 Fagpolitisk ansatt i NBK
3.9.1 Forslag fra BOA

Forslag til vedtak:
NBK oppretter en 60% prosjektstilling i NBK som utelukkende jobber med fagpolitikk.
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Begrunnelse: Billedkunstnere kommer i følge leverkårsundersøkelsen dårlig ut hva angår
levestandard og inntekt sett i lys av utdanning og kompetansenivå.
Da NBK forhandlet frem de ordningene vi har i dag; Stipendordningen, Garantiinntekt med
mer, hadde NBK flere ansatte som kun arbeidet med fagpolitikk. Forvaltningen av
Høstutstillingen og Stipendbehandlingen, sammen med de fortløpende oppgavene og sakene
som dukker opp, tar de ressursene NBK administrasjonen har til rådighet.
Uten ansatte i stillinger som er øremerket fagpolitikk, kan ikke medlemsmassen i NBK kreve
eller forvente at administrasjonen i NBK skal kunne yte mer enn den gjør i dag.
Ønsker vi økt aktivitet og gjennomslagskraft innefor fagpolitisk arbeid i NBK må det være
ansatte i NBK som har fagpolitikk som sitt eneste arbeidsområde. Og ønsker man forandring
må man gjøre en forandring mulig. Medlemmer av NBK kan bidra til økt fokus på fagpolitikk
gjennom at det opprettes en prosjektstilling i NBK som har fagpolitikk og billedkunstneres
økonomiske situasjon som arbeidsfelt. Det er opptil styret i NBK å disponere NBK sine
ressurser slik at man kan prioriterer midler til denne prosjektstillingen.
Sentralstyrets merknader:
Saken ansees i utgangspunktet som et økonomisk spørsmål. En fast stilling i 50 – 60 % vil
utgjøre en utgift på totalt mellom kr. 400.000,- og kr. 500.000,- . Dette innebærer kontorplass,
kontorutstyr, arbeidsgiveravgift med mer. En fast stilling vurderes også lite fleksibelt i forhold
til de oppgaver som eventuelt skal løses, noe som kan være variabelt over tid.
Styret er av den mening at det vil være mest hensiktsmessig at det blir prioritert midler på
NBKs driftsbudsett øremerket til tidsavgrensede fagpolitiske prosjekter og tiltak.
Sentralstyrets forslag til vedtak:
Landsmøtet tilrår det neste sentralstyret om å prioritere midler til å styrke den
fagpolitiske delen av NBKs administrasjon.

3.9.2 Forslag fra ØBK: Fagpolitisk ansatt i NBK
Billedkunstnere har behov for en stilling i NBK som utelukkene arbeider med
fagpolitikk.
Billledkunstnere kommer dårlig ut fra alle undersøkelser som går på levestandar/
inntekt sett i lys av utdanning og kompetansenivå. ØBK mener at det er behov for å
imøtekomme dette må man vektlegge fagpolitisk arbeid som utelukkende går på å gi
bedre avtaler for kunstnere overfor det private såvel som det offentlige.
Billedkunstnere sine satser ligger jevnt over lavere enn hos arkitekter, designere,
ingeniører o.l. ØBK vil at NBK skal arbeide gjennom en ny stilling, med å heve
billedkunstnerene opp på samme honorar-nivå som fagrupper det er naturlig å
sammenligne oss med.

Forslag til vedtak:
NBK skal ha en stilling på minimum 50% som utelukkende jobber med
fagpolitikk som skal resultere i bedre økonomiske avtaler for medlemmene.
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Sentralstyrets merknader:
Som under foregående pkt. 3.8.1
Sentralstyrets forslag til vedtak:
Som under foregående pkt. 3.8.1.

3.10 Plan for styrking av distriktene
Forslag fra ØBK:
Det ligger i NBKs program å styrke distriktene. Slik det er i dag har NBKs
grunnorganisasjoner svært forskjellig økonomiske forutsetninger til honorar og
stillinger. Representanter i distriktsorganisasjonenes styreverv lønnes under statens
satser og/eller gjør mye av arbeidet kun på idealistisk basis. Dette fører til stadig
skiftende styrer, lite kontinuitet og manglende fagpolitisk slagkraft.
Forslag til vedtak:
NBK forplikter seg til å styrke distriktene gjennom å opprette en 50% stilling
sentralt til å følge opp det fagpolitiske arbeidet i distriktsorganisasjonene, og å
øke tildelingen av fagpolitiske midler til distriktsorganisasjonene.
Sentralstyrets merknader:
Med hensyn til oppretting av en særskilt stilling henvises det til merknad som under
foregående pkt. 3.8.1.
Forslaget om å øke tildelingen av fagpolitiske midler til distriktsorganisasjonene vil
sentralstyret anse dekket i forslag til nytt handlingsprogram for 2011 – 2013.
Sentralstyrets forslag til vedtak:
Som under foregående pkt. 3.8.1

3.11 Konsulenthonorar
Fremmet av BKFR
NBKs styre foretok i perioden 2007 – 2009 forhandlinger om konsulenthonorar
med Kulturdepartementet, om nye og høyere satser for kunstneriske konsulenter.
Dette resulterte i en økning av timesatsen til kr. 480,-. Det ble lagt inn
indeksreguleringer. Det daværende styret anbefalte å kreve nye forhandlinger i
perioden 2009 - 2011.
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Vi spør: har NBKs styre gjort noe for å øke honorarsatsen ved
konsulentvirksomhet i denne perioden?
Forslag til handlingsprogammet for 2011 – 2013:
-NBK skal kreve nye forhandlinger med Kulturdepartementet, om nye og
høyere satser for kunsteriske konsulenter.
Sentralstyrets merknader:
KORO har gjennomgått store endringer med nye vedtekter og ordninger som ble
framforhandlet i forrige periode. Kravet om forhandling om høyere satser kan medtas i nytt
handlingsprogram for 2011 – 2013.

Sentralstyrets forslag til vedtak:
Som forslag fra BKFR.

3.12 Retningsgivende minstesats fra NBK
Forslag fra ØBK:
NBK skal utarbeide retningsgivende minstesats for arbeid billedkunstnere utfører
hvor de bruker sin kunstfaglige kompetanse direkte eller indirekte.
Norske billedkunstnere er en utsatt gruppe økonomisk. Det er derfor en reell fare for
at kunstnere lar seg presse til å utføre ulike oppdrag til honorar som ligger under
honorarsatser for sammenlignbare yrkesgrupper. Flere kunstnere enn oppdrag fører
til intern pris/ honorar – konkuranse mellom kunstnere. En retningsgivende
minstesats basert på timepris vil kunne hindre at kunstnere undergraver sin egen
yrkesretning ved å presse ned prisene på egne tjenester for at prosjekter skal bli
realisert eller for at de skal sikre seg oppdraget. En retningsgivende minstesats vil
være et utgangspunkt til hjelp for kunstnere i kontraktsforhandlinger, og vil fungere
som en intern korreks til kunstnere som utvanner status på kunstneryrket ved
prisdumping.
NBKs arbeid med dette bør inkorporeres i NBKs nye handlingsprogram for 2011 –
2013.

Forslag til vedtak:
NBK skal utarbeide en retningsgivende minstesats pr. time, for arbeid utført av
billedkunstnere som direkte eller indirekte er basert på kunstfaglig
kompetanse.

NBKs 11. ordinære landsmøte 2011

57

Sentralstyrets merknader:
Som selvstendig næringsdrivende kunstner er det opp til den enkelte å fastsette prisen på egne
tjenester. Konkurranseloven forbyr derfor publisering av veiledende minstesatser,
oppfordringer om å "ta forsvarlig betalt" og lignende.
BKFH - Bildende Kunstneres Forening Hordaland har imidlertid på sine hjemmesider
http://www.bkfh.no/ressurser samlet informasjon om satser som kan fungere som nyttig
referanse ved honorarberegning og også en samling "råd og lenker". I tillegg til bevissthet om
egen verdi, er det nyttig å kjenne til det som ellers er anerkjente og gjeldende satser.
BKFHs webside har derfor eksempler og utdrag fra satser og avtaler som kan danne
utgangspunkt for prisfastsettelse.
Sentralstyret har som målsetting at NBK utvikler en egen ressursside som skal være
utgangspunkt for bevissthet om økonomi og ta med forslag til veiledende satser på ulike felt.
Forslaget fra ØBK anses derfor allerede dekket i forslag til nytt handlingsprogram for 2011 –
2013.

Sentralstyrets forslag til vedtak:
Saken henvises til behandling under punkt om handlingsprogram for 2011 – 2013.

4.

Vedtektsendringer

4.1 Søknad om godkjennelse av vedtektsendring
Fremmet av BKSF
I høve BKSF sitt årsmøte 13. mars 2010 er det gjort vedtak om endring i vedtekter.
Vedlagt er og dei nye vedtektene etter endringa.
§4 årsmøtet
endring til kva årsmøtet handsamar
“val av styreleiar 1 repr
andre styremedlemmar 2 repr, 1 vara”
Mot før, val av 2 styremedlemmar, 1 vara
som fylgje av dette medfylgjer endring i §6 styret
“Styret konstituerar seg sjølv og vel leiar” denne linja strykast.
§6 styret
endring: “styret har tre medlemmer og 1 vara medlem”
mot før: styret har to medlemmer og 1 vara medlem
§7 styremedlem
endring: ”Innkalling med sakliste sendast styremedlemar og varamedlem.”
mot før: Innkalling med sakliste sendast styremedlemmar
Vedtekne på BKSF årsmøte 13 mars 2010
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Styret i Norske Billedkunstnere har behandlet endringene i vedtektene til BKSF på styremøte
4.11.2010 og fant at de foreslåtte endringene ikke var i strid mot NBKs overordnede vedtekter
eller vedtak.
Sentralstyrets forslag til vedtak:
Endringer i BKSFs vedtekter godkjennes.

4.2 NBK-Agder: VEDTEKTSENDRINGER.
§ 4 Årsmøtet
Årsmøtet er NBK-A`s øverste organ.
Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av februar måned. Innkalling med foreløpig
dagsorden sendes ut minst 6 uker før møtet. Dagsorden med samtlige sakspapirer sendes ut
minst to (2)uker før møtet.
Saker som medlemmene vil ha tatt opp på årsmøtet må være innkommet til styret innen fire
(4) uker før møtet.
Bare saker som er fremmet på denne måten kan tas opp og behandles på årsmøtet.
Rett til å møte på årsmøtet har alle medlemmer av BOA.
Medlem som ikke kan møte på årsmøtet kan gi skriftlig fullmakt til et annet medlem.
Ingen medlemmer kan ha mer enn tre (3) fullmakter.
Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst ¼ av medlemmene er representert.
Dersom årsmøtet ikke er beslutningsdyktig innkalles det til nytt årsmøte innen fire (4) uker.
Dette årsmøtet er beslutningsdyktig uansett fremmøte, men kan bare behandle saker som har
vært fremmet til det ordinære årsmøtet.
Årsmøtet skal behandle årsmelding og regnskap fra styret, forslag til budsjett og
handlingsprogram, samt saker fremmet for årsmøtet av eller gjennom styret.
Årsmøtet velger:
Styre
Revisor
Valgkomité på medlemmer
Utsendinger til landsmøtet i NBK
Representanter til Norsk Kulturråds innkjøpskomité
Representanter til regionalt samarbeidsutvalg (RSU)
Representanter til Sørlandsutstillingens styre
Medlemmer til Sørlandsutstillingens representantskap
Medlemmer til Sørlandets Kunstnersenters representantskap
representanter til alle verv velges for to (2) år.
ENDRET TIL:
§ 4 Årsmøtet
Årsmøtet er NBK-A`s øverste organ.
Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av februar måned. Innkalling med foreløpig
dagsorden sendes ut minst 6 uker før møtet. Dagsorden med samtlige sakspapirer sendes ut
minst to (2)uker før møtet.
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Saker som medlemmene vil ha tatt opp på årsmøtet må være innkommet til styret innen fire
(4) uker før møtet.
Bare saker som er fremmet på denne måten kan tas opp og behandles på årsmøtet.
Rett til å møte på årsmøtet har alle medlemmer av NBK-Agder.
Medlem som ikke kan møte på årsmøtet kan gi skriftlig fullmakt til et annet medlem.
Ingen medlemmer kan ha mer enn tre (3) fullmakter.
Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst ¼ av medlemmene er representert.
Dersom årsmøtet ikke er beslutningsdyktig innkalles det til nytt årsmøte innen fire (4) uker.
Dette årsmøtet er beslutningsdyktig uansett fremmøte, men kan bare behandle saker som har
vært fremmet til det ordinære årsmøtet.
Årsmøtet skal behandle årsmelding og regnskap fra styret, forslag til budsjett og
handlingsprogram, samt saker fremmet for årsmøtet av eller gjennom styret.
Årsmøtet velger:
Styre med vararepresentant
Revisor
Valgkomité
Utsendinger til landsmøtet i NBK
Representanter til regionalt samarbeidsutvalg (RSU)
Medlemmer til Sørlandsutstillingens representantskap
Medlemmer til Agder Kunstnersenters representantskap
Representanter til alle verv velges for to (2) år.
Årsmøtet foreslår også kandidater til Sørlandsutstillingens styre
Årsmøtet foreslår også kandidater til Agder Kunstnersenters styre
§ 11 Vedtektsendringer.
Endringer av vedtektene for NBK-A og Sørlandets Kunstnersenter kan bare skje på årsmøtet
med 2/3 flertall. Vedtektsendringer trer foreløpig i kraft ved godkjennelse av NBK’s
sentralstyre, og anses endelig vedtatt når de er godkjent av landsmøtet i NBK.
ENDRET TIL:
§ 11 Vedtektsendringer.
Endringer av vedtektene for NBK-A kan bare skje på årsmøtet med 2/3 flertall.
Vedtektsendringer trer foreløpig i kraft ved godkjennelse av NBK’s sentralstyre, og anses
endelig vedtatt når de er godkjent av landsmøtet i NBK.
Styret i Norske Billedkunstnere finner at de foreslåtte endringene i vedtektene til NBK-Agder
ikke er i strid mot NBKs overordnede vedtekter eller vedtak.
Sentralstyrets forslag til vedtak:
Endringene i NBK-Agders vedtekter godkjennes.
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5.

Handlingsprogram 2011 – 2013

5.1 Forslag til handlingsprogram for 2011 – 2013: fremmet av BKFR
-NBK skal utarbeide en rapport om det fagpolitiske arbeid som har blitt
gjort de siste (antall?) årene.
-NBK skal utarbeide en toårs-plan for videre fagpolitisk arbeid.
-NBK skal utarbeide en overordnet langsiktig plan for fagpolitisk arbeid
Sentralstyrets merknad: Kravene anses i varetatt, se årsrapport og forslag til
handlingsprogram.

5.2 Forslag til nytt handlingsprogram 2009 – 2011 fra NBKs styre
NBKs prinsipprogram ligger til grunn for organisasjonens arbeidsområder.
Prinsipprogrammet er et redskap for å innfri NBKs intensjoner, som er å skape en plattform
for bevisst og målrettet fagpolitisk arbeid.
Prinsipprogrammet er også den plattform den enkelte medlem, den enkelte grunnorganisasjon,
og den sentrale ledelse har felles. Prinsipprogrammet har en generell og langsiktig karakter,
den skal speile hovedprinsippene for den politiske ideologien, og ligge til grunn for de mål og
retningslinjer landsmøtet setter gjennom handlingsprogrammet. Prinsipprogrammet i sin
helhet er vedlagt.
Det avtroppende styret ønsker med dette å fremme en handlingsplan som viser til prioriterte
saker for neste styreområde, som peker seg ut i forhold til det foreliggende prinsipprogram.
Saker som fremmes til handlingsprogrammet bør være saker som ikke dekkes av dagens
prinsipprogram og handlingsprogram.
HANDLINGSPROGRAM 2011-2013
BILLEDKUNST OG SAMFUNN
Initiere en ordning som fremmer samarbeid mellom kunst og næringsliv
KUNSTNERØKONOMI/LEVEKÅR
Arbeide for en fradragsordning for billedkunstnerne
Utarbeide en ressursside for billedkunstnerne
Arbeide for en bedring av utstillingsøkonomien (honorarordninger) for billedkunstnere
Arbeide for et etterutdanningsprogram for billedkunstnerne
Arbeide for en fondsløsning for pensjonsordning
ORGANISASJON
Styrke grunnorganisasjonene og få gjennomslag for vår politikk på kommunal og
fylkeskommunalt nivå.
Gjennomgå NBK som organisasjon, og foreta nødvendige vedtektsendringer.

NBKs 11. ordinære landsmøte 2011

61

6 Valg
6.1 Nominasjonsutvalgets innstilling
I NBKs vedtekter § 6 ”Nominasjonsutvalg” står:
§ 6. Nominasjonsutvalg. Nominasjonsutvalget skal under hensyn til forslag fra
grunnorganisasjonene, nominere kandidater til valg av leder, øvrige sentralstyremedlemmer, nominasjonsutvalg, kontrollutvalg og styremedlemmer i Billedkunstnernes
Vederlagsfond.
Til sentralstyrevervene foreslår grunnorganisasjonene tre kandidater hver.
Til nominasjonsutvalg foreslår faggruppeorganisasjonene til sammen seks kandidater,
distriktsorganisasjonene til sammen seks kandidater og UKS to kandidater.
Dersom forslag fra grunnorganisasjonene ikke foreligger innenfor den frist som nominasjonsutvalget har fastsatt, skal utvalget selv foreslå kandidater. Samtlige kandidater skal
være forespurt. Nominasjonsutvalget skal tilstrebe aldersmessig, kjønnsmessig, faglig og
geografisk spredning. Ved nominasjon av kandidater til sentralstyret fra
nominasjonskomité og ved benkeforslag, skal kandidatens fagpolitiske ståsted og
motivasjon gjøres tydelig for delegatene på landsmøtet før valg finner sted.
Nominasjonsutvalget som ble valgt på Landsmøtet i 2009 besto av:
Marit Aanestad, Rita Marhaug og Bård Ask
Personlige vara i rekkefølge som ovenfor:
Gunn Harbitz, Øystein Selmer og Arne Vinnem.
På møte i Nominasjonsutvalget tirsdag 5. april 2011 møtte Marit Aanestad,
Rita Marhaug og Bård Ask.
I likhet med tidligere landsmøtene var det også i år svært få nominasjoner. Enkelte
grunnorganisasjoner har ikke innsendt forslag til kandidater, og presentasjon av de nominerte
er til tider mangelfulle. Nominasjonsutvalget vil også denne gangen fremheve betydningen av
at grunnorganisasjonene følger opp sitt ansvar og arbeider grundig med nominasjonene.
Nominasjonsutvalget legger herved frem sitt forslag. Det er etter beste evne og ut fra de
gitte forutsetninger prøvd å holde et helhetssyn og ivareta kontinuiteten ved gjenvalg:

Styreleder: .

- Hilde Rognskog

Styremedlemmer i ikke prioritert rekkefølge:
-

Ståle Sørensen
Hans Thorsen
Esther Maria Bjørneboe
Sigfrid Hernes
Arne Rygg
Sverre Gullesen
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Vara:

1. Anne Biringvad
2. May Elin Eikaas Bjerck
3.
4.
5.

Nominasjonsutvalg:

Landsomfattende: Helen Eriksen
Distrikt: Sissel Lillebostad
UKS: Eivind Slettemeås
Personlige vara i rekkefølge som ovenfor:
Landsomfattende: Annine Qvale
Distrikt: Anne Lise Stenseth
UKS: Gunvor Nervold Antonsen

Kontrollutvalg:

1. Merete Hol Tefre
2. Hilde Skjeggestad
3.

Vara:
1.
2.

Vederlagsfondets styre:
1.
2.
3.
4.
5.

Magne Rudjord (Ikke på valg)
Kurt Johannessen (Ikke på valg)
Kristin Lindberg
Per Formo
Sidsel Palmstrøm

Vara:

1. Marit Aanestad
2. Arild Bergstrøm
3. Hans Martin Øien
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6.2 Innsendte forslag på kandidater fra grunnorganisasjonene:
Forslag på kandidater - Tillitsverv i NBK 2011 – 2013 Sentralstyret
Anne Biringvad (BOA)
Arne Rygg (BKFH)
Hilde Rognskog (NBF) (BKSF - nom. som styreleder)
May Elin Eikaas Bjerck (BKSF)
Esther Maria Bjørneboe (BKSF) (LNM)
Ståle Sørensen (BBK) (NBF)
Sigfrid Hernes (NNBK)
Sverre Gullesen (UKS)
Nominasjonsutvalg
Bente Bøyesen (BOA)
Sissel Lillebostad (BKFH)
Anne Lise Stenseth(BKSF)
Annine Qvale (LNM)
Ebba Moi (NBF)
Helen Eriksen (NBF)
Gunvor Nervold Antonsen (NTK)
Eivind Slettemeås (UKS)
Gunn Harbitz (ØBK)
Kontrollutvalg
Merete Hol Tefre (BKSF)
Billedkunstnernes Vederlagsfond
Magne Rudjord
(ikke på valg i 2011)
Kurt Johannessen (ikke på valg i 2011)
Marit Aanestad (BKFR)
Arild Bergstrøm(BKSF)
Kristin Lindberg (BBK)
Hans Martin Øien (NBF)
Gisle Harr (NBF)
Sidsel Palmstrøm
(NTK)
Per Formo (LNM)
Christel Sverre stiller også til gjenvalg

Kandidatenes CV er vedlagt bakerst i landsmøteinnkallingen.
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6.3 Styreleder

6.4 Øvrige styremedlemmer

6.5 Nominasjonsutvalg

6.6 Kontrollutvalg

6.7 Styremedlemmer til Billedkunstnernes Vederlagsfond

7.

Avslutning
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VEDLEGG
Vedtekter for Norske Billedkunstnere
(Vedtatt på konstituerende landsmøte i 1988, sist revidert på landsmøte 8. og 9. mai 2009.)

§ 1.

Navn og vedtekter.

Norske Billedkunstnere (NBK) er en organisasjon for billedkunstnere i Norge. NBK skal
ivareta billedkunstnernes faglige, ideelle, økonomiske og sosiale interesser.

§ 2.

Medlemskap

§ 3.

Landsmøtet

§ 2-1. Enkeltmedlemmer. Medlemskap oppnås gjennom medlemskap i grunnorganisasjoner
som er tilsluttet NBK. Medlemmer i Konstnärnas Riksorganisation i Sverige, Billedkunstnernes Forbund i Danmark, Suomen Tatitellijaseura/ Konstnärsgillet i Finland og Samband
Islenska Myndlistarmanna i Island, som bosetter seg i Norge, og billedkunstmedlemmer i
Sámi Daiddacephiid Searvi (SDS), har automatisk rett til medlemskap i den
distriktsorganisasjon som representerer det området hvor de bosetter seg. Kontingenten til
grunnorganisasjonene fastsettes av grunnorganisasjonenes årsmøter og innbetales sammen
med kontingenten til NBK. Medlemskap opphører ved utmeldelse eller eksklusjon fra grunnorganisasjonene eller ved manglende betaling av kontingent.
§ 2-2. Grunnorganisasjonene. NBKs grunnorganisasjoner er distriktsorganisasjonene,
faggruppeorganisasjonene samt UKS. Grunnorganisasjonene har ansvaret for å ivareta
medlemmenes interesser innen sitt geografiske område. Saker som bare vedrører den enkelte
grunnorganisasjon, behandles av denne med informasjonsansvar overfor sentralstyret.
Distriktsorganisasjonene har forhandlings- og avtalerett overfor lokale myndigheter og
brukere.
I saker som bare angår en landsomfattende organisasjon, har også denne forhandlings - og
avtalerett overfor lokale myndigheter og brukere.
Nye vedtekter og vedtektsendringer trer ikke i kraft før de er foreløpig godkjent av
sentralstyret og anses først endelig vedtatt når de er bekreftet av et etterfølgende landsmøte.

§ 3-1. Landsmøte som øverste organ
Landsmøtet er NBKs øverste organ. Vedtak fattet på landsmøte er bindende for NBKs
grunnorganisasjoner og enkeltmedlemmer.
§ 3-2. Frister. Landsmøte holdes annet hvert år i løpet av mai måned. Innkalling med
foreløpig dagsorden sendes ut minst 3 måneder før møtet. Saker til landsmøtet fremmes
gjennom sentralstyremøte og må være innkommet sentralstyret innen 15. mars. Dagsorden
med samtlige sakspapirer sendes ut minst 1 måned før møtet. Grunnorganisasjonene skal gi
sentralstyret skriftlig melding om valgte representanter og vararepresentanter senest 14 dager
før møtet.
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§ 3-3. Landsmøtets sammensetning
Landsmøtet er sammensatt av representanter valgt av grunnorganisasjonenes årsmøter. Hver
organisasjon møter med en representant for hver påbegynt 50. medlem som har gitt
organisasjonen sin hovedstemmerett (se eget reglement for hovedstemmerett). Hver representant har én stemme. Vedtak fattes med alminnelig flertall når vedtektene ikke bestemmer
noe annet. Uten stemmerett møter avgående styre, nominasjonsutvalg, kontrollutvalg og
representanter for administrasjonen.
§ 3-4. Observatører. Landsmøtet er lukket. Det kan inviteres observatører med begrenset
talerett, men uten forslags- og stemmerett. Observatørene skal meddeles til sentralstyret senest
14 dager før møtet og godkjennes av landsmøtet.
§ 3-5. Konstituering av landsmøtet
Landsmøtet konstitueres ved godkjenning av innkallingen, fastsettelse av dagsorden og valg
av møteledere og to representanter til å godkjenne referatet.
§ 3-6. Landsmøtesaker. Landsmøtet behandler: sentralstyrets beretning, revidert regnskap
for de to siste år, kontrollutvalgets beretning, saker fremmet av sentralstyret eller
grunnorganisasjonene, handlingsprogram for kommende periode.
§ 3-7. Valg. Landsmøtet velger:
Leder og seks øvrige sentralstyremedlemmer med 5 varamedlemmer. Leder velges først separat.
Nominasjonsutvalg på tre medlemmer. Ett medlem velges blant faggruppeorganisasjonene, ett
blant distriktsorganisasjonene og ett fra UKS' kandidater.
Kontrollutvalg på tre medlemmer med varamedlemmer.
Fem styremedlemmer og tre varamedlemmer til Billedkunstnernes Vederlagsfond. Det velges
henholdsvis to og tre styremedlemmer på annet hvert landsmøte.
Til alle valg velges varamedlemmer i prioritert rekkefølge, tilsvarende minst halvparten av
antall faste tillitsvalgte. På hvert landsmøte velges samtlige varamedlemmer til
Billedkunstnernes Vederlagsfond.

§ 4.

Ekstraordinært landsmøte

Ekstraordinært landsmøte innkalles av sentralstyret når 2/3 av sentralstyrets medlemmer eller
et enstemmig kontrollutvalg eller minst fem grunnorganisasjoner krever det. Innkallingen
sendes grunnorganisasjonene minst 1 måned før møtet. Møtet kan bare behandle saker som er
nevnt i innkallingen. Regler for saksbehandlingen er for øvrig som for ordinært landsmøte.

§ 5.

Sentralstyret.

Sentralstyret er NBKs utøvende organ. Sentralstyret velger selv sin nestleder. NBKs ansatte
skal være representert med 1 medlem i styret.
Sentralstyret innkaller til landsmøter, budsjettmøter og formannsmøter. Sentralstyret har
ansvar for driften av administrasjon og Billedkunst, og fastsetter fullmakter for
administrasjonen og redaktøren. Sentralstyret kan sende saker til høring. Sentralstyret skal
føre protokoll med saksliste for hvert styremøte. Utskrift av protokollen sendes styremedlemmene, kontrollutvalget og grunnorganisasjonene etter hvert møte.
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§ 6.

Nominasjonsutvalg.

Nominasjonsutvalget skal under hensyn til forslag fra grunnorganisasjonene, nominere kandidater til valg av leder, øvrige sentralstyremedlemmer, nominasjonsutvalg, kontrollutvalg og
styremedlemmer i Billedkunstnernes Vederlagsfond.
Til sentralstyrevervene foreslår grunnorganisasjonene tre kandidater hver.
Til nominasjonsutvalg foreslår faggruppeorganisasjonene til sammen seks kandidater,
distriktsorganisasjonene til sammen seks kandidater og UKS to kandidater.
Dersom forslag fra grunnorganisasjonene ikke foreligger innenfor den frist som nominasjonsutvalget har fastsatt, skal utvalget selv foreslå kandidater. Samtlige kandidater skal være
forespurt. Nominasjonsutvalget skal tilstrebe aldersmessig, kjønnsmessig, faglig og
geografisk spredning. Ved nominasjon av kandidater til sentralstyret fra nominasjonskomité
og ved benkeforslag, skal kandidatens fagpolitiske ståsted og motivasjon gjøres tydelig for
delegatene på landsmøtet før valg finner sted.

§ 7.

Kontrollutvalg.

Kontrollutvalget skal foreta løpende kritisk vurdering av sentralstyrets virksomhet og
økonomiske disposisjoner og avgi beretning om dette til landsmøtet.
Kontrollutvalget skal særlig påse at styret i NBK ivaretar både fagpolitiske og fagtekniske
oppgaver, slik de er definert i formålsparagraf og handlingsprogram på fyllestgjørende måte,
og rapportere om dette til landsmøtet. Kontrollutvalget skal ha tilgang til samtlige av NBKs
dokumenter og har møterett i alle NBKs organer. Et enstemmig kontrollutvalg kan kreve innkalling til ekstraordinært landsmøte dersom sentralstyret ikke utfører sitt arbeid i henhold til
NBKs vedtekter og landsmøtevedtak. Kontrollutvalgets medlemmer kan ikke inneha andre
verv i NBK eller formannsverv i grunnorganisasjonene.

§ 8.

Formannsmøter.

Sentralstyret skal innkalle til formannsmøter mellom landsmøtene. Møtenes funksjon er å
diskutere aktuelle saker og utveksle erfaringer. Vedtak i formannsmøter er rådgivende
overfor sentralstyret.

§ 9.

Den nasjonale jury

§ 9-1. DNJ er organisasjonens jury og har som sitt viktigste arbeidsområde juryeringen av
Statens Kunstutstilling og utfører for øvrig juryeringsoppgaver som pålegges den av
landsmøte eller sentralstyre. For eksterne juryverv hvor organisasjonen skal oppnevne/foreslå
jurymedlemmer, velges disse blant juryens medlemmer av styret i NBK i samarbeid med
juryens formann.
§ 9-2. DNJ består av 1 representant med vararepresentant innenfor hver av faggruppene
maleri, tekstil, skulptur, tegning og grafikk samt gruppen andre teknikker. Juryen arbeider
tverrfaglig.
§ 9-3. DNJ velges for to år ved flertallsvalg av grunnorganisasjonenes medlemmer. De som
velges, må være faglig kompetente og minst fylle kravene til medlemskap i billedkunstnerorganisasjonene. Det enkelte medlem har en stemme, selv om vedkommende er medlem av
flere grunnorganisasjoner. Valget foretas for øvrig etter retningslinjer fastsatt av NBKs
landsmøte.
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§ 9-4. Juryen utfører sitt arbeid selvstendig og innenfor sitt mandat.
Juryens kunstneriske avgjørelser kan ikke overprøves og behøver ikke begrunnes.
§ 9-5. DNJ velger selv leder og nestleder.

§ 10. Stipendkomiteen

§ 10-1. Stipendkomiteen innstiller til stipend og statens garantiinntekt etter retningslinjer
fastsatt av de bevilgende organ og etter kriterier fastsatt av landsmøtet.
§ 10-2. Stipendkomiteen består av 14 medlemmer, 2 medlemmer fra hver av faggruppene
grafikk, maleri, skulptur, tegning og tekstil, og 4 medlemmer fra andre teknikker /audiovisuell
med varamedlemmer, som tverrfaglig innstiller til stipend.
§ 10-3. Stipendkomiteen velges for to år ved flertallsvalg av grunnorganisasjonenes medlemmer. Det enkelte medlem har en stemme, selv om vedkommende er medlem av flere
grunnorganisasjoner. Valget foretas for øvrig etter retningslinjer vedtatt av NBKs landsmøte.
§ 10-4. Stipendkomiteen velger selv sin leder og et arbeidsutvalg bestående av leder og to
medlemmer av komiteen. Utvalget arbeider i henhold til fullmakter fra stipendkomiteen.
Stipendkomiteen fungerer også som tverrfaglig råd for NBKs styre.

§ 11. Uravstemning.
Sentralstyret kan sende saker som har spesielt stor viktighet ut til avgjørelse ved
uravstemning. Likeledes kan landsmøtet eller ekstraordinært landsmøte vedta at en sak skal
sendes til uravstemning. Landsmøtevedtak kan ikke overprøves ved uravstemning. Dersom
ikke minst 2/3 av medlemmene i uravstemningen eller minst halvparten av medlemmene
stemmer likelydende, er ikke uravstemningen bindende, og den endelige avgjørelse tas av
sentralstyret.
Landsmøtet fastsetter retningslinjer for den praktiske gjennomføringen av uravstemning.

§ 12. Avtaler.
NBK kan
1) inngå rammeavtaler og normalkontrakter m.v. med potensielle oppdragsgivere for
medlemmene
2) inngå avtaler om kollektivt vederlag når vederlaget ytes på kulturpolitisk grunnlag eller
det av andre grunner ikke er praktisk mulig eller realistisk med individuelle vederlag
3) påtale og forfølge krenkelser av medlemmenes verk/prestasjoner
4) inngå bindende avtaler som tillater
a) at det for nærmere avgrenset bruk tas opptak eller kopi av medlemmenes
verk/prestasjoner i slik skikkelse som de er offentliggjort i
b) kringkasting av medlemmenes utgitte verk og offentliggjorte kunstverk og fotografier,
og av kringkastede eller utgitte opptak av prestasjoner.
c) innspilling eller kopiering av opptak av medlemmenes verk/prestasjoner for bruk i
kringkasting og oppbevaring av slike opptak.
d) videresending eller annen overføring av kringkastingssending som inneholder
medlemmenes verk/prestasjoner.
5. inngå bindende avtaler om vederlag for bruk av medlemmenes verk/prestasjoner
Fullmaktene i følge første ledd pkt. 2,3,4 og 5 er ikke-eksklusive.
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NBK kan overlate forvaltningen etter denne bestemmelse til en felles
forvaltningsorganisasjon som foreningen er medlem av.
Ivaretakelse av medlemmenes interesse i utlandet, herunder forvaltning av rettigheter i
utlandet og vederlag for slike, kan også overlates til organisasjoner i andre land.
Medlemmene plikter å følge de avtaler NBK – selv eller gjennom deltakelse i
forvaltningsorganisasjoner – inngår på medlemmenes vegne, innenfor de grenser som følger
av disse vedtekter og lovgivning.

§ 13. Oppløsning.
For at vedtak om oppløsning av NBK skal være gyldig, må det vedtas av 2 følgende
landsmøter med et flertall på 2/3 av de avgitte stemmer. Ved oppløsning skal NBKs midler
føres tilbake til grunnorganisasjonene etter fordeling som vedtas på landsmøte.

§ 14. Vedtektsendringer.
Endringer av disse vedtektene er gyldige etter vedtak på landsmøte med et flertall på 2/3 av de
avgitte stemmer.

Retningslinjer for hovedstemmerett
1. En billedkunstner som er medlem i flere grunnorganisasjoner har stemmerett i disse
grunnorganisasjonene. Medlemmet kan aktivt velge hvilken av grunnorganisasjonene
hun/han vil bli representert av på NBKs landsmøte. En stemme fra et medlem av flere
organisasjoner, som ikke aktivt avgis til en av dem, blir likt fordelt mellom de
organisasjonene vedkommende er medlem av.
2. Medlemskap i en (1) organisasjon teller automatisk som avgitt hovedstemme, men det
enkelte medlem kan ved aktiv stemmegivning velge å ikke gi sin grunnorganisasjon sin
stemme.
3. Antall stemmer er bestemmende for det antall delegater en grunnorganisasjon har rett til å
sende til NBKs landsmøte (se § 3.3 i NBKs vedtekter).
4. Medlemmene opplyses gjennom Billedkunst /NBKinfo eller ved annen utsendelse at de må
bruke sin rett til å stemme.
5. Det enkelte medlem avgir stemme ved å krysse av på særskilt stemmeseddel. Det kan bare
stemmes på en grunnorganisasjon man er medlem av.
6. Avgitt hovedstemme gjelder frem til man endrer plassering av denne.
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7. Opptelling av hovedstemmer skjer ved NBKs administrasjon og valget kontrolleres og
godkjennes av representanter fra kontrollutvalget. Resultatet av valget skal foreligge til
innkallingen av ordinære landsmøter.
8. Det er medlemmenes eget ansvar å tilkjennegi sin hovedstemme. Opptellingsutvalget skal
ikke kontakte enkeltmedlemmer eller grunnorganisasjoner.
9. Som utgangspunkt for telling av stemmer brukes NBKs medlemsregister over medlemmer
som har betalt kontingent i foregående år.
10. Foreligger det to uoverensstemmende meldinger fra samme medlem, anses den som er
datert sist å være gjeldende. Hvis det ikke er mulig å fastslå hvilken melding fra
medlemmet som er den siste, regnes ikke stemmen med.
11. Ved eventuelt ekstraordinært landsmøte bestemmes representasjonen på samme måte
som ved ordinært landsmøte og grunnlaget er mandatgrunnlaget fra valgresultatet ved
foregående ordinære landsmøte.

NBKs PRINSIPP-PROGRAM
Norske Billedkunstnere (NBK), er en demokratisk, fagpolitisk organisasjon som har til formål
å ivareta medlemmenes ideelle, økonomiske og sosiale interesser i samfunnet. Disse skal
sikres og festes gjennom lover og bindende avtaler med stat og offentlige myndigheter, samt
gjennom holdningsskapende arbeid.

Prinsipp-program
For å innfri NBKs intensjoner kreves et bevisst og målrettet fagpolitisk arbeid. Det er viktig at
prinsippene er nedtegnet og godkjent av de forskjellige ledd i organisasjonen, da prinsippprogrammet er den plattform det enkelte medlem, den enkelte grunnorganisasjon og den
sentrale ledelse har felles. Prinsipp-programmet har en generell og langsiktig karakter, det
skal speile hovedprinsippene for den politiske ideologien og ligge til grunn for de mål og
retningslinjer landsmøtet setter gjennom handlingsprogrammet

Politiske hovedmål
Målet for det fagpolitiske arbeidet er å sikre hver enkelt yrkesaktiv billedkunstner muligheter
til å kunne arbeide i trygge økonomiske, sosiale og ideelle former, og at den enkeltes integritet
og ytringsfrihet ikke krenkes eller undergraves.
NBK skal fremme fagpolitiske krav, argumentere for kravene og påse at resultatene nedfelles
i bindende og forpliktende avtaler, lover og reguleringer.
NBK må være på vakt ovenfor endringer i samfunnsmessige forhold og offentlige
prioriteringer som kan svekke organisasjonens politiske innflytelse eller medlemmenes
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inntekt og levekår. Oppnådde resultater skal forsvares, og nye avtaler kan bare inngås dersom
de fører til forbedringer av gjeldende forhold.
De politiske kravene som NBK skal stille for å nå sine mål kan deles inn i tre hovedgrupper;
økonomiske, sosiale og kulturpolitiske.

Økonomiske krav.
Hovedprinsippet er at det skal kompenseres for all bruk av billedkunst, som kan påvises og
defineres, gjennom vederlagsordninger.
Vederlagets omfang og størrelse må være slik at det kan gi kunstnere med normal utadvendt
virksomhet en inntekt som sikrer alminnelige levekår, og som står i et rimelig forhold til det
arbeid som nedlegges. Som hovedregel skal vederlag fordeles individuelt til kunstnerne. Der
dette ikke er mulig eller praktisk, skal det gjøres avtaler om kollektive vederlag. Økt bruk av
billedkunst må i denne sammenheng betraktes som et hovedmål, og som et reelt krav til
myndighetene. Vederlagsstørrelser, og vederlagsordninger samt forhandlingsrettigheter om
dette må være lov- og avtalefestet.
I tillegg til vederlagsordninger må NBK stille krav om en garantert minsteinntekt for alle
yrkesaktive billedkunstnere. Denne skal sikre at kunstneren kan opprettholde sin kunstneriske
produksjon i perioder da utadvendt virksomhet ikke gir tilstrekkelig inntekt. Den vil også
bidra til å sikre en ikke-kommersiell utvikling av fri kunst. Garantiinntektsordingen bør være
et uttrykk for statens vilje til å opprettholde en livskraftig billedkunstnerstand.
Kunstneren skal sikres både økonomisk og kunstnerisk gjennom lovfestede rettigheter som
opphavsmann. Ingen annen enn kunstneren selv skal kunne bestemme over sitt verks innhold
og form. Ingen annen skal bestemme over bruken av kunstverket enn kunstneren eller andre
som opptrer på vegne av kunstneren.
Billedkunstnere som stiller sin fagkunnskap til rådighet, eller som tar annet lønnet arbeid, må
få sin utdannelse og kompetanse vurdert likt med annen høyere utdanning når lønn, honorarer
og eventuelle ansettelsesforhold avgjøres.

Sosiale krav
NBK skal kreve at billedkunstnerne reelt sett får samme rettigheter og vilkår som andre
yrkesgrupper. Dette innebærer trygder, sykelønns- og pensjonsordninger samt skatteregler
som tar rimelig hensyn til billedkunstneryrkets særtrekk.
Det er svært viktig å få aksept for at billedkunstnere som næringsdrivende har en virksomhet
der verdiskapningen ikke utelukkende kan måles og klassifiseres etter markedsøkonomiske
prinsipper, slik at underskudd i økonomisk forstand ikke medfører tap av yrkesstatus, rett til
trygder, sykelønn og pensjoner.
Det må stilles krav til etablering av arbeidsplasser som både gir mulighet for en desentralisert
bosetting, og til adekvate arbeidsforhold på linje med andre næringsdrivende.
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Kulturpolitiske krav
Gjennom en offentlig kunstpolitisk ansvarsvilje, et godt utdanningstilbud og effektive
formidlingskanaler skal det sikres en fri ikke-kommersiell utvikling av kunst.
Krav om ytringsfrihet, både for den enkelte til å ytre seg, og for publikums muligheter til å
velge er sentrale kulturpolitiske krav i denne sammenheng for NBK. Dette innebærer at
kunstformidlingen må være fri, mangfoldig, desentralisert og ha en høy kvalitet. Det må til
enhver tid stilles egnede rom til disposisjon, slik at både kunstnerens behov for ytrings- og
utstillingsrom, og folkets rett til kunst blir ivaretatt.
NBK har et særskilt ansvar for formidling som styres og drives av kunstnerne. Denne må
sikres økonomisk og ideelt, som et ikke kommersielt tilbud til kunstnere og publikum.
Gjennom utsmykking av offentlige og private bygg, og gjennom innkjøp til offentlige
institusjoner og samlinger, blir samtidskunst tilgjengelig og ivaretatt for ettertiden på en særs
god måte. NBK må følge utviklingen på dette området nøye, sørge for at utvalget av kunst og
kunstnere blir representativt, at kunstnernes økonomiske og ideelle interesser blir ivaretatt og
at det offentlige følger opp med tilstrekkelig økonomi.
Norsk billedkunst og norske billekunstnere må også være aktive på den internasjonale
kunstarena. Det må forlanges at staten bidrar aktivt til dette, både ved å legge forholdene
generelt tilrette og ved å garantere norsk representasjon ved viktige internasjonale
begivenheter.
NBK skal forlange reell innflytelse som et rådgivende ressurs- og kompetanseorgan for
offentlige instanser både i fagpolitiske saker og i kunstfaglig evaluerende arbeid.
NBK skal kreve at kunstfaglig kompetanse er avgjørende når offentlige midler brukes til
innkjøp og representasjon, og når det fordeles midler til kunst og kunstnere.
I komiteer som utfører slikt evaluerende arbeid skal representantene for billedkunstnerne
utgjøre flertallet.
Utdanning av nye kunstnere, samt videreutdanning for de etablerte er først og fremst statens
ansvar. NBK må arbeide for at utdanningen i alle ledd gis nødvendig integritet, samt optimale
økonomiske og faglige betingelser.
NBK skal også stille krav til en god allmennutdannelse innen kunstområdet, slik at flere kan
få del i de verdier og impulser som et levende kunstliv gir.
NBK skal kreve at offentlig styrte massemedier tar ansvar for å gjøre befolkningen oppdatert
og kjent med både samtidskunst og kunsthistorien.

Informasjon og holdningsskapende arbeid
Det viktigste virkemiddel for å endre holdninger, for deretter å få gjennomslag for våre krav,
er en bevisst, målrettet informasjonsvirksomhet over tid. NBK må i sin
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informasjonsvirksomhet legge vekt på en godt dokumentert og faglig underbygget
argumentasjon i en tilgjengelig form tilpasset målgruppene.
Når ordinære informasjonskanaler ikke fungerer godt nok, må NBK organisere aksjoner for å
nå frem. Disse aksjonene kan ha forskjellig form og karakter alt etter arten av de krav som
fremmes, eller hvilken informasjon som skal gis.
I dette arbeidet er det viktig at NBK til enhver tid er informert og oppdatert om den politiske
utvikling, om generelle holdningsdannelser i samfunnet, og holdningsendringer som kommer
til uttrykk innad i organisasjonen som gjør det påkrevet å justere kurs og målsettinger. En kan
dele virksomheten i internt og eksternt informasjonsarbeid.

Offentlige myndigheter
NBK skal som høringsinstans uttale seg om de ulike offentlige utredninger som berører
viktige spørsmål for billedkunstnerne. Det må legges stor vekt på at synspunktene kommer
frem dit avgjørelsene tas, og at de blir tatt hensyn til.
NBK skal også selv ta initiativ til undersøkelser og utredninger, og i alle viktige saker
informere myndighetene. Det må legges spesiell vekt på informasjon til politiske myndigheter
i storting og regjering. Denne kan være både muntlig og skriftlig, men må være solid og
saklig med et klart budskap. Det bør utarbeides informasjonsstrategier i viktige saker, slik at
rett informasjon når frem til rett tidspunkt.

Opinionen
Gjennom en aktiv bruk av all tilgjengelig informasjonsteknologi, og ved en bevisst bruk av
massemedia, skal en øke forståelsen for billedkunstnernes situasjon og problem. I alle ledd i
organisasjonen skal det arbeides for å skape en opinion for å bedre billedkunstnerens
generelle arbeidssituasjon, inntekt og levekår. NBK må kontinuerlig informere pressen ved
pressemeldinger, debattinnlegg og artikler. En må påvirke massemedia til selv å lage
nyhetsoppslag, informasjonsstoff og debatter om NBKs fagpolitiske saker.
NBK må også når det er nødvendig drive informasjonsvirksomhet til bestemte grupper,
organisasjoner eller institusjoner.

Andre kunstnerorganisasjoner
Billedkunstnerne må selv være drivkraften bak sitt eget fagpolitiske felt, men NBK skal også
samarbeide med andre organisasjoner for å fremme billedkunstnernes interesser når slikt
samarbeid er i tråd med NBKs vedtekter og interesser. NBK skal utveksle erfaringer og
informasjon med andre kunstnerorganisasjoner både i inn- og utland, og støtte kollegers
fagpolitiske arbeid solidarisk der det er mulig.

Internt arbeid
Som fagforening organiserer NBK billedkunstnere med store forskjeller i alder, kunstsyn,
geografisk tilhørighet, samt politisk og ideologisk bakgrunn. Det er viktig å arbeide for en
felles plattform, der en solidarisk aksepterer disse ulikhetene, og betrakter dem som en ressurs
og en styrke i arbeidet med å bedre hele yrkesgruppens kår og rettigheter.
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NBK sentralt har et særskilt ansvar for å fange opp ulike syn og meninger, og til å sørge for at
medlemmene er orientert om den fagpolitiske virksomheten, og den argumentasjon som ligger
til grunn. Dette kan gjøres gjennom skriftlig informasjon, møter, konferanser og gjennom den
synlige aktiviteten i samfunnet generelt.
Det er av stor betydning for organisasjonen at sentrale fagpolitiske saker og prinsipp
kontinuerlig blir diskutert innad, både for å klargjøre våre standpunkter internt, og for å
presisere og skjerpe våre krav overfor myndighetene.
Dette vil også være en viktig del av den tillitsmannsopplæring som er nødvendig for å sikre
kontinuitet og rekruttering til sentrale verv.
Informasjon alle veier er nøkkelen til en livskraftig og effektiv organisasjon.
NBK skal holde seg orientert om drift og utvikling av kunstutdanningsinstitusjonene.
NBK skal også sørge for at kunststudentene får kunnskaper om organisasjonens
sammensetning og struktur, dens formål og de viktigste arbeidsområdene.

NBK:
OPPTAKSKRITERIER FOR DISTRIKTSORGANISASJONENE
(Vedtatt på NBKs landsmøte i Trondheim 11. og 12. mai 2007, sist revidert på landsmøte 8. og 9. mai 2009.)

Opptak til distriktsorganisasjonene tilsluttet Norske billedkunstnere skjer etter en samlet
vurdering av søkerens kunstfaglige formal- og realkompetanse. Kriteriene for medlemskap
har som formål å sikre at organisasjonens medlemmer er profesjonelle, yrkesaktive
billedkunstnere. Søkeren må derfor ha gjennomført utdanning innenfor
billedkunstområdet og/eller i sin praksis vise et profesjonsnivå tilsvarende kompetanse på
mastergradsnivå.
Det skal legges vekt på følgende kriterier i vurdering av søkeren:
• Utdanning
• Kunstnerisk aktivitet
• Utsmykkingsoppdrag
• Innkjøp
• Stipendtildeling
• Priser
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Formalkompetanse
UTDANNING
Søkere som har avlagt en mastergrad (MA) i billedkunst, kunst, kunstfag eller samtidskunst
ved Kunsthøgskolen i Bergen (KHIB), Kunsthøgskolen i Oslo (KHIO), Norges teknisknaturvitenskaplige universitet i Trondheim (NTNU) eller Høgskolen i Tromsø (HITØ), får
medlemskap i organisasjonen. Søkere som har gjennomført studier i ordninger før innføring
av kvalitetsreformen i høyere utdanning i 2002, det vil si hovedfag etter 4, 5 studieår** eller
diplom etter 4 studieår*** får medlemskap i organisasjonen. Dette vil også gjelde for søkere
med tilsvarende grad fra sammenlignbare institusjoner i utlandet*.
For søkere med avlagt Bachelorgrad i kunst fra KHIB, KHIO, NTNU og Høgskolen i Tromsø
(HITØ), Avdeling for kunstfag må utdannelsen også ses i sammenheng med søkerens
kunstnerisk aktivitet, utsmykkingsoppdrag, innkjøp og stipendtildeling.

*Med sammenlignbare institusjoner menes utdanningsinstitusjoner som inngår i nettverk med
overnevnte KHIB, KHIO, NTNU og HITØ, og skoler som gir rett til lån i lånekassen.
** Hovedfag fra KHIB, fagområde fotografi og grafikk
Hovedfag fra KHIO, fagområde farge og grafikk
***Gjennomført 4årig studium ved KHIO, avdeling Statens kunstakademi.
Gjennomført 4årig studium ved KHIB, Avdeling kunstakademiet.
Gjennomført 4årig studium ved NTNU, Fakultet for arkitektur og billedkunst,
Kunstakademiet i Trondheim.

Realkompetanse
KUNSTNERISK AKTIVITET
Ved siden av formell utdanning gir kunstnerisk aktivitet i forhold til produksjon av
separatutstillinger og deltagelse på gruppeutstillinger i inn og utland et viktig bilde av
søkerens faglige kvalifikasjoner. Nasjonale eller regionale visningsinstitusjoner driftet av stat,
fylke eller kommune, kunstnerorganisasjonenes egne visningssteder, seriøse private museer
og galleri indikerer et profesjonelt kunstnerskap. Videre vil deltagelse på nasjonale og
regionale utstillinger med åpen innsendelsesrett være en rettesnor for positiv vurdering. Dette
gjelder også deltagelse på ulike regionale, nasjonale og internasjonale biennaler eller
festivaler innen ulike kunstneriske felt.
Deltagelse på ulike kunstmesser, gjennom gallerist eller type uavhengige eller selvorganiserte
formidlingsarenaer, bør også vurderes positivt, og i forhold til visningsarenaenes prestisje og
kvalitets renommé.
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Andre formidlingskanaler utenfor det institusjonelle rommet, det være seg det museale,
private, frivillige eller kunstnerstyrte, der kunstnerisk virksomhet benytter seg av performativ
og/eller relasjonell strategi må også vektlegges.
I alle sammenhenger må søkeren dokumentere aktiviteten på relevant vis i form av omtale,
anmeldelser, publikasjoner, egendokumentasjon med mer. Den enkelte grunnorganisasjonen
angir selv hvilke analoge og digitale format som kan mottas til vurdering.
UTSMYKKINGSOPPDRAG
Utsmykkingsoppdrag og premierte utkast til utsmykkinger i inn og utland skal tillegges vekt i
en vurdering. Oppdrag i regi av Utsmykkingsfondet signaliserer en prosesssom sikrer kvalitet
og profesjonalitet i det kunstneriske arbeidet. Innkjøp av løse arbeider regnes ikke som
utsmykking i denne sammenhengen.
Søkeren må dokumentere aktiviteten på relevant vis i form av omtale, anmeldelser,
publikasjoner, egendokumentasjon med mer. Den enkelte grunnorganisasjonen angir selv
hvilke analoge og digitale format som kan mottas til vurdering.
INNKJØP
Med innkjøp menes kjøp av billedkunst til faste samlinger, offentlige og private i inn og
utland. Innkjøp i disse kategoriene indikerer et kunstnerskap av høy kvalitet.
Søkeren må dokumentere innkjøpet.
STIPENDTILDELING
Har søkeren mottatt stipend regionalt, nasjonalt eller internasjonalt indikerer dette kunstnerisk
kvalitet i på et profesjonelt nivå. Det bør fremkomme om stipendtildelingen er vurdert av
fagfeller eller annen faglig kompetent jury.
PRISER
Har søkeren mottatt priser regionalt, nasjonalt eller internasjonalt indikerer dette kunstnerisk
kvalitet i på et profesjonelt nivå. Det bør fremkomme om pristildelingen er vurdert av
fagfeller eller annen faglig kompetent jury.

NBK: normalvedtekter for distriktsorganisasjoner
(Bestemmelsene i vedtektene som står i parentes er ikke obligatoriske)
§ 1. Organisasjonsform og formål
…BK er en faglig sammenslutning av yrkesaktive billedkunstnere i ...……
…BK har til formål å ivareta medlemmenes faglige, økonomiske, sosiale og ideelle
interesser.
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…BK er distriktsorganisasjon i NBK. …BK og deres medlemmer er forpliktet av vedtekter
og landsmøtevedtak i NBK.
§ 2. Medlemskap. Rett til medlemskap i ….BK - har yrkesaktive billedkunstnere som er
bosatt i ....………….., og som oppfyller opptaksvilkårene for distriktsorganisasjoner, vedtatt
av NBK. Søknad om medlemskap sendes skriftlig til styret. Billedkunstnere som bosetter seg
for kortere eller lengre tid i ….....………… har rett til opptak som medlem uten ny vurdering
av opptakskriteriene når de: har vært medlem av en annen distriktsorganisasjon, er medlem av
andre nordiske billedkunstnerorganisasjoner som NBK har slik avtale med.
(Evt. regler om særskilte medlemskapsformer med begrensede rettigheter. Det må
understrekes at slike medlemmer ikke har rettigheter og plikter i forhold til NBK.)
(Medlemmer som grovt motarbeider foreningen og medlemmenes felles interesser, kan
ekskluderes og utelukkes fra foreningen for kortere eller lengre tid. Vedtak om eksklusjon
krever 2/3 flertall på årsmøte. Vedtaket kan appelleres til neste årsmøte. Styret kan i
særskilte tilfeller bestemme at eksklusjon ikke iverksettes før appellen er behandlet.)
§ 3. Medlemsforpliktelser. Medlemmene skal betale en kontingent i ….BK, som fastsettes
av årsmøtet og en kontingent til NBK. Begge kontingenter betales gjennom NBK.
Medlemmer som ikke har betalt kontingenten innen årets utgang mister sitt medlemskap etter
skriftlig varsel. Nytt medlemskap kan bare oppnås etter betaling av skyldig kontingent.
Ved medlemskap gir det enkelte medlem fullmakt til …BK og NBK å forhandle og inngå
avtaler med stat, fylke, kommuner og andre institusjoner. Fullmakten gjelder generelle
avtaler og omfatter, innen de rammer NBKs vedtekter eller landsmøte trekker opp, også
avtaler om rett til bruk av de av medlemmenes verk som er utgitt, offentliggjort eller overdratt
eksemplarer av.
§ 4. Årsmøtet. Årsmøtet er ….BK s øverste organ. Årsmøtet avholdes hvert år innen
utgangen av februar måned. Dagsorden med samtlige sakspapirer sendes ut minst 3 uker før
møtet. Saker som medlemmene vil ha tatt opp på årsmøtet må være innkommet til styret
innen (4) uker før møtet. Bare saker som er fremmet på denne måte kan tas opp og behandles
på årsmøtet. Rett til å møte på årsmøtet har alle medlemmer av …BK . (Bare de som er
medlemmer av NBK har rett til å delta i avstemninger i saker som gjelder NBKs arbeid (se §
2, 3 ledd).)
Medlem som ikke kan møte på årsmøtet kan gi skriftlig fullmakt til et annet medlem. Ingen
medlemmer kan ha mer enn tre fullmakter. Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst (1/3) av
medlemmene er representert. Dersom årsmøtet ikke er beslutningsdyktig innkalles det til nytt
årsmøte innen (4) uker. Dette årsmøtet er beslutningsdyktig uansett fremmøte, men kan bare
behandle de saker som var fremmet til det ordinære årsmøtet.
(Uten stemmerett har følgende adgang til å delta på
årsmøtet:...........................………………………………………………………………)
Årsmøtet behandler: Årsmelding og regnskap fra styret. Saker fremmet på årsmøtet av eller
gjennom styret. Arbeidsprogram/handlingsprogram. Budsjett. Fastsettelse av kontingent. Valg
av styre og jury/ kunstnerisk råd. Representanter til NBKs landsmøte.
§ 5. Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte sammenkalles med minst (4) ukers varsel når det kreves av: Minst
(1/10) av medlemmene eller et flertall i styret (eller et flertall i kontrollutvalget). Krav om
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ekstraordinært årsmøte skal fremmes skriftlig. Sakspapirer skal følge innkallingen. Bare den
eller de saker som det ekstraordinære årsmøtet sammenkalles for, kan behandles på møtet.
§ 6. Styre. Styret er …BKs utøvende organ. Styret er ansvarlig for at årsmøtets intensjoner
og vedtak blir fulgt. Styret består av (3-5) medlemmer og (2-3) varamedlemmer. (Styret
konstituerer seg selv). Styremedlemmene velges for en periode på (2) år. (Styret skal opprette
et fagpolitisk og et fagteknisk arbeidsutvalg. Innen fagteknisk arbeidsutvalg utpeker styret
hvert år styremedlemmer til ...………… Kunstnersenter, i henhold til gjeldende vedtekter for
kunstnersenteret.) (Evt. supplerende regler, om styrets generelle arbeid).
§ 7. Styremøter. Det skal avholdes minst .…..styremøter i året. Styremøte innkalles med
minst (2) ukers varsel. Det skal føres protokoll fra møtene. Styret er beslutningsdyktig når
minst ….... medlemmer eller varamedlemmer er tilstede.
§ 8. Jury/Kunstnerisk råd. Juryen/ Kunstnerisk råd har ansvar for kunstneriske vurderinger i
forbindelse med medlemsopptak, utstillinger, stipendtildelinger o.l. Juryen/Kunstnerisk råd
består av ... medlemmer med varamedlemmer. Varamedlemmene bør supplere juryen for å
dekke et fagområde som ikke er representert i juryen. Jurymedlemmene velges for en periode
på 2 år. Juryen konstituerer seg selv. (Ved juryering av utstillinger i ..………..
Kunstnersenter skal juryen suppleres med to medlemmer fra styret i kunstnersenteret). Det
skal føres protokoll fra jurymøter. (Juryen skal være fulltallig for å være beslutningsdyktig,
dessuten må vedkommende faggruppe være representert i juryen. Ved inhabilitet eller mer
varig forfall fra varamedlem bør styret oppnevne ett varamedlem blant jurymedlemmer i
andre grunnorganisasjoner i NBK).
§ 9. Kontrollutvalg. (Kontrollutvalget skal foreta løpende kritisk vurdering av styrets
virksomhet og økonomiske disposisjoner. Kontrollutvalget kan også vurdere årsmøteoppnevnte komiteers arbeid). Kontrollutvalget består av (2) medlemmer. Utvalgets medlemmer kan ikke ha andre tillitsverv i ….BK -. Medlemmene av kontrollutvalget velges for en
periode på ett år. Kontrollutvalgets medlemmer skal ha tilsendt korrespondanse og annet
skriftlig materiale som er nødvendig for deres arbeid, og skal ha adgang til samtlige av
…..BK -s dokumenter. Kontrollutvalget bør møtes ... gang(er) mellom årsmøtene. Kontrollutvalget skal fremlegge rapport til årsmøtet.
§ 10. Nominasjonsutvalg. Nominasjonsutvalget foreslår kandidater til de verv som skal
besettes på årsmøtet. Nominasjonsutvalget består av (2) medlemmer.
§ 11. Medlemsmøter. Medlemsmøter innkalles av styret. Medlemsmøter kan uttale seg om
saker som styret eller medlemsmøtet selv tar opp. Medlemsmøtets uttalelser er rådgivende
for styret.
§ 12. Uravstemning. (Styret kan sende saker som har spesielt stor viktighet for
enkeltmedlemmer ut til uravstemning. Likeledes kan årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte
vedta at en sak skal ut til uravstemning). (Styret kan ikke bruke uravstemning for å sette årsmøtevedtak ut av kraft). (Dersom ikke minst 2/3 av medlemmene deltar i uravstemningen
eller minst halvparten stemmer likt, er ikke uravstemningen bindende, og den endelige avgjørelse kan tas av styret). Landsomfattende uravstemninger som er bindende etter NBKs
vedtekter, er også bindende for …BK - og ….BKs medlemmer.
§ 13. Oppløsning. Oppløsning av organisasjonen kan bare skje med 2/3 flertall på årsmøte
eller ekstraordinært årsmøte. Møtet som skal behandle forslag om oppløsning må innkalles
med tre måneders varsel. Møtet skal ta stilling til hvorledes organisasjonens arkiv o.l. skal
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oppbevares og disponeres i fremtiden. Det forutsettes at arkiv o.l. om mulig skal kunne
nyttiggjøres mest mulig i overensstemmelse med organisasjonens tidligere formål. Møtet skal
på samme måte og med samme forutsetninger ta stilling til hvorledes organisasjonens
økonomiske verdier skal anvendes videre.
§ 14. Vedtektsendringer. Endring av vedtekter kan bare skje på årsmøte med 2/3 flertall.
Vedtektsendringer trer foreløpig i kraft ved godkjennelse av NBKs sentralstyre, og anses
vedtatt når de er godkjent av landsmøtet i NBK.

NBK: Landsomfattende grunnorganisasjoners opptakskriterier
TEGNERFORBUNDET
(§3 i vedtektene og søknadsbetingelser)
Alle norske tegnere kan søke om medlemskap i Tegnerforbundet. Hvis søkeren ikke er norsk,
kan styret gi dispensasjon. Medlemskap kan oppnås på følgende alternative betingelser:
A. Tegneren sender inn en skriftlig søknad ledsaget av minst 10 originalarbeider (originalarbeidene ledsages av ferdig utfylt søknadsskjema og eventuelt følgebrev og vitaopplysninger.) Tegningene forelegges TFs styre/jury som tar standpunkt til søkerens kunstneriske kvalifikasjoner
B. Tegnere kan innbys til å bli medlem etter forslag fra styre/jurymedlem. Tegneren må
godkjennes av hele styret/jury.
LANDSFORENINGEN NORSKE MALERE
I. Rett til å bli vurdert som medlem i LNM har søkere som tidligere har oppnådd 2 poeng i
faggruppen maleri.
II. Søkere som har 2 poeng kan oppnå medlemskap ved å sende inn til vurdering 3-5
originalarbeider og 10 slides av god kvalitet.
Poenggivende kriterier
1. Utdanning (gir ett poeng): Fullført utdanning ved kunstakademiene i Oslo, Bergen og
Trondheim, Tekstilavdelingen og Institutt for farge ved SHKS, samt Tekstilavdelingen ved
SHKD. Poeng gir også: Full tegneutdanning ved SHKS, Illustrasjonslinjene ved SHKS og
SHKD, samt tilsvarende utdanning i utlandet som er godkjent av NBK.
2. Kollektive utstillinger (gir ett poeng): a) Minst 2 gangers deltakelse på utstillinger juryert
av Den Nasjonale Jury (Høstutstillingen), juryen til Vestlandsutstillingen,
Trøndelagsutstillingen, Sørlandsutstillingen, Nordnorsken, Østlandsutstillingen samt UKS
vårutstilling, b) Minst 2 ganger deltakelse ved kollektive utstillinger i utlandet (som maler)
godkjent av LNMs styre. Søkeren må kunne dokumentere at utstillingen har vært juryert av en
fagjury med kunstnerflertall.
3.Separatutstilling (gir ett poeng): a) Minst en separatutstilling i gallerier eller kunstforeninger godkjent av LNM (egen liste nedenfor), eller hvor det kan dokumenteres at juryen
har hatt kunstnerflertall. b) Minst en separatutstilling i utlandet (som maler) i galleri godkjent
av LNMs styre. Lignende dokumentasjon som under pkt. 2b gjelder.
4. Stipend (gir ett poeng): Søkeren må ha vært innstilt til stipend på kunstneriske kriterier av
Stipendkomiteen eller andre juryer med kunstnerflertall. Unntatt er: Utdanningsstipend og
andre skolestipend, samt UKS stipend.
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5. Innkjøp (gir ett poeng): Innkjøp på utstilling av innkjøpskomiteen for Nasjonalgalleriet,
Riksutstillinger, Museet for samtidskunst, Norsk kulturråd samt de faste galleriers juryer når
det er kunstnerflertall i juryen. For tekstilkunstnere gjelder også innkjøp av Kunstindustrimuseet.
6. Premier (gir ett poeng): Premiering i offentlig konkurranse hvor juryen har
kunstnerflertall.
7. Tildelte utsmykkingsoppdrag (gir ett poeng): Uttatt til utsmykkingsoppdrag av:
Kulturrådets utsmykkingskomité, Statens utsmykkingskomité eller andre utsmykkingsoppdrag gitt av jury med kunstnerflertall.
(Godkjente gallerier: kunstnersentrene; fylkesgalleriene i Sogn og Fjordane og NordTrøndelag, Kunstnerforbundet; Kunstnernes Hus; RAM; UKS; OBK; kunstforeningene i
Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø, Haugesund, Drammen, Skien. Andre gallerier:
Dobloug, J.M.S., K, Riis, 27, Hammerlund, Brandstrup, F15, Haaken, KB, Henie Onstad,
Heer, Kampen, Hå gamle prestegard, kulturhuset Øvre Frednes, Skårer. For andre: sjekk med
LNM).

OPPTAK I NORSK BILLEDHOGGERFORENING
1.2 I vedtektene heter det: ”Norske billedhoggere og utenlandske billedhoggere bosatt i
Norge har rett til medlemskap dersom de oppfyller opptaksvilkårene vedtatt på NBFs årsmøte.
Ved henvendelse om medlemskap mottar søkeren NBFs gjeldende vedtekter og
opptakskriterier. Søknad om medlemskap rettes skriftlig til NBFs styre”.
Opptakskriterier vedtatt på årsmøte 24. april 2008:
• Medlemmer av Norsk billedhuggerforening skal være profesjonelle billedkunstnere med
en faglig tyngde i det tredimensjonale uttrykket. Medlemmer skal ha et faglig nivå som
tilsvarer et fullført masterstudium i billedkunst eller kunstfag. For å søke opptak skal søker
være positivt vurdert av minst to fagjuryer (Fagfellevurdering). Søkere evalueres av styret.
• Søkere uten formell utdannelse vil også kunne søke medlemskap, men det faglige nivået
må da dokumenteres godt og vurderes av styret. Styret vil foreta en helhetlig vurdering av
søkerens faglige nivå ut i fra den innsendte dokumentasjonen.
• Alle søkere, også de med ferdig masterutdanning vurderes i forhold om søkeren
tilfredsstiller et høyt faglig nivå i det tredimensjonale uttrykket.
Søkere bes dokumentere aktiviteter innen følgende områder:
Utdanning, kunstnerisk aktivitet, utsmykkingsoppdrag, innkjøp, stipendtildeling og priser.
Kunststuderende og andre som gjennom sitt virke har vist sin vilje til å erverve full status, har
anledning til å søke medlemskap uten stemmerett (assosiert medlem).
Det er vedtatt av styret at det nå også skal leveres bildemateriale av arbeider.
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NORSKE GRAFIKERE
(Opptakskriterier vedtatt på NGs generalforsamling 10.3.1986)
1. Medlemskap i Norske Grafikere kan oppnås ved skriftlig søknad til styret og innsending av
10 grafiske arbeider.
2. Søknaden vurderes av storstyret i Norske Grafikere. Minst 6 grafikere må være til stede.
NORSKE TEKSTILKUNSTNERE
(§ 3 i vedtektene). Rett til medlemskap i Norske Tekstilkunstnere har: Søkere som har vært
bedømt av evaluerende billedkunstorgan, og har oppnådd 3 poeng. Minst ett av poengene må
være oppnådd som tekstilkunstner. Søkere som har 2 poeng kan oppnå medlemskap ved å
sende inn lysbilder av minst 3 tekstilarbeider til vurdering av NTKs kunstneriske råd/jury.
Søkere som er opptatt i annen grunnorganisasjon i NBK, sender kun inn skriftlig søknad med
dokumentasjon av sitt medlemskap. Det må fremgå at ett av opptakspoengene er vurdert som
tekstilkunst.

UNGE KUNSTNERES SAMFUNN
(§19 i vedtektene).
Søknad om medlemskap sendes styret. Den skal inneholde opplysninger om søkerens alder,
utdannelse og kunstneriske virksomhet, og være ledsaget av et originalarbeid og 5 lysbilder
for to-dimensjonale arbeider og et arbeid og 10 lysbilder for tre-dimensjonale arbeider. Juryen
bedømmer det innsendte materialet og forelegger resultatet for daglig leder som meddeler det
til søkeren.
Rett til medlemskap uten jurybedømmelse har de som har gjennomgått 4 års akademiutdanning ved ett eller flere av de norske akademier eller har tilsvarende utdannelse fra
utlandet og arbeider innenfor billedkunstfaget. Kunstnersammenslutning,
gruppe eller annen kunstnerdrevet, ideelt foretak som har formål som samsvarer med UKS
formål kan søke om medlemskap. Gruppemedlemskap uten individuelt medlemskap
tilkjennes en stemme på UKS generalforsamling. Slikt medlemskap gir ikke automatisk
medlemskap i NBK. Medlemskapet søkes for tre år av gangen. Man kan kun inneha ett
personlig og ett gruppemedlemskap per medlem. Kontingenten for gruppemedlemskap er den
samme som for personlig medlemskap.

NBKs stipendkomité, instruks
(Vedtatt på NBKs landsmøte 10. og 11.mai 1993, sist revidert på landsmøte 8. og 9. mai 2009.)

Stipendkomiteens arbeid
Stipendkomiteen består av 14 medlemmer som er valgt ved uravstemning av og blant NBKs
medlemmer. Stipendkomiteen velger selv sin leder og et arbeidsutvalg bestående av leder og
to medlemmer av komiteen. Arbeidsutvalget arbeider i henhold til fullmakter fra
stipendkomiteen.
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Stipendkomiteen innstiller til stipend og legater som administreres av staten, stipend fra
Billedkunstnernes Vederlagsfond, Bildende Kunstneres Hjelpefond samt øvrige legater med
egen administrasjon etter retningslinjer fastsatt av de bevilgende organ.
Stipendkomiteen skal arbeide tverrfaglig under hele behandlingen i en 3-delt arbeidsprosess:
Fase I: Alle stipendsøknader skal gjennomgås av stipendkomiteen som i første fase deles opp
i 3 grupper.
Fase II: De 3 gruppene slår seg sammen og deles igjen i 2 grupper besteånde av 7 medlemmer
i hver. Det foretas en foreløpig sortering av søkere til de forskjellige kategoriene stipend (les:
store, mellom store og små stipend)
Fase III: Alle komiteens medlemmer foretar den endelige innstillingen. Før fase 2 skal
komitemedlemmene ha sett gjennom det søkermaterialet som ikke anses som interessant.
Som underlag for innstillingen skal komiteen bruke kunstnerisk materiale og skjema.
Komiteene får bistand av sekretær.
Stipend
NBKs stipendkomité innstiller til følgende stipend: de enkelte statlige stipend, stipend fra
Billedkunstnernes Vederlagsfond, stipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond.
Andre stipend
Chr. Loch Schives legat, Conrad Mohrs legat, Dir. dr. med H. Evenensens legat; Anton Chr.
Houens legat; Hans A. Benneches legat; Th. og A. Klaveness reisestipend; Th. Fearnleys
minnestipend; Th. Fearnleys minnestipend III; B. Schlytters legat; Ruth og Alf Lundebys
legat; Inger og Evard Munchs legat, Rolf E. Stenersens legat, Unni Kiellands legat, Borghild
og Wilhelm Melings legat; Oslo Bys kulturstipend; tollkasserer Schäfferers legat, Knut
Hamsuns legat; Claudine og Adolph Tiedemands legat; Ragnhild og Alf Løvbergs legat;
Grosserer Th. Henrichsens legat; Øistein Thurmanns legat m.f.
Andre oppgaver
NBKs stipendkomité kan pålegges arbeidsoppgaver fra NBKs landsmøte eller
sentralstyre. Stipendkomiteen utfører sine arbeidsoppgaver uavhengig av de øvrige
organ i NBK
AU i Stipendkomiteen foretar innstilling til prosjektstøtte fra Billedkunstnernes
Vederlagsfond to ganger årlig.

Valg av stipendkomité. - Instruks
(Vedtatt på NBKs landsmøte 10. og 11.mai 1993, sist revidert på landsmøte 8. og 9. mai 2009.)

1. Grunnorganisasjonene får i brev beskjed om å nominere kandidater. Enkeltmedlemmer
oppfordres til det samme gjennom annonse i Billedkunst.
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2. Stemmesedler sendes alle medlemmer i NBK med nominasjonsutvalgets liste, samt alle
forslag på kandidater som er innkommet til riktig tid.
3. Opptellingen av valget forestås av 2 fra NBKs administrasjon, supplert med 1 medlem fra
NBKs kontrollutvalg.
4. De innkomne stemmesedler skal ligge i lukket konvolutt, påført stemmegiverens navn
utenpå.
5. Stemmegiverens navn sjekkes mot ajourført medlemsliste. Stemmegivere som ikke står på
nevnte liste refuseres. Stemmegivere som har avgitt stemme i flere grupper refuseres. Stemmegivere som har signert med uleselig signatur refuseres. Disse konvoluttene merkes tydelig
med R og tas ikke med i den senere behandling.
6. Avstemningen er hemmelig. Stemmekonvoluttene åpnes og kandidatenes stemmer telles
opp.
7. Stemmesedlene kan inneholde inntil 2 navn.
8. Enkeltvalg er ikke prioritert, de tillegges lik vekt. Enkeltvalgene registreres på listen over
nominerte kandidater. Forslag på kandidater som ikke står på nominasjonslisten refuseres - de
registreres. Kumulerte kandidater blir godtatt som ett enkeltvalg - resten registreres som
refuserte enkeltvalg.
9. Kandidatene rangeres etter antall oppnådde enkeltvalg. Dersom 2 eller flere oppnår
stemmelikhet, avgjøres plasseringen ved loddtrekning. De 14 første navn på sluttlisten over
enkeltvalg vil utgjøre medlemmene av NBKs stipendkomité, de neste vil utgjøre
varamedlemmer.
10. Det skal føres protokoll over opptellingsarbeidet. Protokollen skal inneholde opplysninger
om: hvem som står for opptellingen; antall innkomne stemmekonvolutter; antall refuserte
stemmekonvolutter; antall godkjente stemmekonvolutter totalt; antall godkjente stemmekonvolutter og hvorledes stemmesedlenes enkeltvalg fordeler seg på de enkelte nominerte
kandidater og refuserte enkeltvalg; redegjørelse for avgjørelsesgrunnlaget ved rangering av
kandidater som har oppnådd stemmelikhet; oversikt over sluttresultatet av valget.
11. Protokollen signeres av alle i tellekorpset.
12. Dersom det oppstår uenighet i tellekorpset i anvendelsen av denne instruks eller det er
andre valgtekniske grunner til at én eller flere av tellekorpset ikke kan godta valget eller
komme fram til et endelig valg på ny stipendkomité, bringes saken inn for styret i NBK, som
fatter vedtak om den videre saksbehandling.
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Stipend - Fylkesvis statistikk 2007 – 2011
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Regler for Den nasjonale jurys sammensetning og arbeidsområde
1. Den Nasjonale Jurys (DNJ) hovedoppgave er å juryere Høstutstillingen (Statens
Kunstutstilling). DNJ er jury for utstillinger av nasjonal karakter i Norge og utlandet. DNJ
utfører for øvrig oppgaver som pålegges den av Landsmøtet eller sentralstyret, og utfører sine
oppgaver uavhengig av øvrige organ i NBK.
2. DNJ velges for to år ved flertallsvalg av medlemmene av grunnorganisasjonene.
Den enkelte billedkunstner har én stemme, selv om vedkommende er medlem av flere
grunnorganisasjoner. Den enkelte billedkunstner avgir stemme i en av DNJs faggrupper maleri, skulptur, tegning, grafikk tekstil og andre teknikker.
3. DNJ består av 1 representant med vararepresentant innenfor hver av faggruppene maleri,
tekstil, skulptur, tegning og grafikk samt gruppen andre teknikker. Juryen arbeider tverrfaglig.
4. Ved en nyvalgt jurys første møte velges leder og nestleder for juryen. Juryen planlegger
juryeringen i samlet møte.
5. Høstutstillingen (Statens Kunstutstilling)
Statens årlige Kunstutstilling har til formål å gi et tverrsnitt av norsk kunst i dag. Ved
bedømmelse arbeider juryen tverrfaglig. Juryen må være fulltallige ved avgjørelser. Hvis et
medlem lovlig er forhindret fra å møte, innkalles vararepresentant. Det er ikke personlige
vararepresentanter. I tilfeller hvor vararepresentanter er innkalt til bedømmelse, blir de
sittende under hele bedømmelsen i fall ikke særlige omstendigheter gjør at de må tre ut.
6. Hvis en av juryens medlemmer forlanger det, skal et refusert eller antatt arbeid tas opp for
ny behandling. Enhver stemmegivning skal være åpen og skal, når et medlem ønsker det,
protokolleres.
Juryering av gruppesøknader foregår som en samlet vurdering av gruppens prosjekt og ikke
ved juryering av enkeltarbeider. Juryen anviser plass til gruppen.
Juryen kan innby en eller flere norske eller utenlandske kunstnere til å delta. Innbydelse kan
også skje etter endt juryering.
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NBKs tillitsvalgte 2009 - 2011
Valgt på NBKs 10. ordinære landsmøte 09.05.2009.
Oppdatert 23.03.11

* Repr. fra NBKs ansatte

Navn

Adresse

www.billedkunst.no
Postnr. / sted

nbk@billedkunst.no

Telefon

e-post

Sentralstyret
Hilde Rognskog, leder
Sissel Lillebostad
Jenny Marie Johnsen
Ståle Sørensen
Hans E. Thorsen
Esther Maria Bjørneboe
Eivind Slettemeås
*Vera Sørensen

Munkerudveien 67
Nygårdsgaten 90 A
Gammelgårdvn. 33
Finnerudvn. 11
Dunkers gate 4 B
Trondheimsvn. 14 A
Vangen 13 A

1165 Oslo
5008 Bergen
9020 Tromsdalen
3041 Drammen
0357 Oslo
0560 Oslo
2647 Sør-Fron
1163 Oslo

98606715
55321447 / 91803240
92417047 / 77654110
91790779
90994205
90989632
41107932 / 61296666
91863697 / 23356854

hilde-r@online.no
sissel.lillebostad@online.no
j-m.johnsen@online.no
me@stalesorensen.no
hansthor@gmail.com
post@esthermaria.no
eslettem@post.com
vera@billedkunst.no

3716 Skien
5011 Bergen
0174 Oslo
3520 Jevnaker
1388 Borgen

35531618 / 48024140
55325722 / 97060779
92826846
41402633
90159722

fre-heib@online.no
jpetter2@frisurf.no
anders.smebye@gmail.com
lucas@stephens.no
mail@kristiandahl.org

4027 Stavanger
5097 Bergen
0657 Oslo

91169603
41511780
90847879

maaan@online.no
rita.marhaug@khib.no
bardask@gmail.com

Vara, sentralstyret
Odd Fredrik Heiberg
Jan Pettersson
Anders Smebye
Lucas R. Stephens
Kristian Øverland Dahl

Bergsland 8
Claus Frimansgt. 1
Bjerregaardsgt. 51,
Kanadaveien
Borgentoppen 16 B

Nominasjonsutvalg
Marit Aanestad
Rita Marhaug
Bård Ask

Høyehaugen 32
Kolstien 103
Galgeberg 3

Personlige vara i rekkefølge som ovenfor
Gunn Harbitz
Øystein Selmer
Arne Vinnem

Tornesv. 112
Røyskattveien 43
Wilsesgt. 3 A

1634 Gml. Fredrikstad
3741 Skien
0178 Oslo

97750374
48128394
99442679

gunn-har@online.no
post@oysteinselmer.no
post@arnevinnem.com

Nygårdsgt 90B
Prestekrageveien 23
Jørgen Løvlands gt. 21

5008 Bergen
7050 Trondheim
0569 Oslo

97982084
73938962
92838392

hilde@skjeggestad.org
beretaksnes@gmail.com
gisle.harr@c2i.net

Sørstrandveien 164
Losjevn. 2

4076 Vassøy
7054 Ranheim

51861303 / 99299986
91809012

ellenkalvig@jump.no
leiken@loqal.no

Kontrollutvalg
Hilde Skjeggestad
Beret Aksnes
Gisle Harr

Vara
Ellen Kalvig
Leiken Vik
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Billedkunstnernes Vederlagsfond
Birthe Marie Løveid
Christel Sverre
Kristin Lindberg
Magne Rudjord
Kurt Johannessen

Smedjegaten 91
Fagerheimgt. 9 B
Søndre Green
Pb. 76
Nyhavnsbakken 3

1632 Fredrikstad
0567 Oslo
3536 Noresund
1692 Nedgården
5042 Bergen

69322183 / 41332183
22377764 / 97531816
3214 9359 / 99702812
69378714
41476744

bloeveid@online.no
csverre@online.no
kristin.lindberg@tele2.no
magnerudjord@yahoo.com
kurtjo@c2i.net

Åsbakken 2
Luftfartsveien 4
Nikolaismauet 2 A

7043 Trondheim
0770 Oslo
5003 Bergen

73521308 / 91192738
99766588
91568989

pform@online.no
harfe@online.no

Vara
Per Formo
Sidsel Palmstrøm
Toril Johannessen

toril.johannessen@gmail.com

Handlingsprogram for 2009- 2011:
Visjon
NBK skal være synlig og tilstede for billedkunstnere.

HOVEDMÅL EKSTERNT
NBK skal være en synlig og tydelig premissleverandør på områder som berører
billedkunstnernes faglige, økonomiske og sosiale interesser.
NBK skal få økt gjennomslagskraft.

HOVEDMÅL INTERNT
NBK skal i perioden arbeide for å profesjonalisere organisasjonen i alle ledd.
NBK skal være tydelig for medlemmer, grunnorganisasjoner, samarbeidspartnere og
ansatte.

MÅL FOR PERIODEN VÅREN 2009 TIL VÅREN 2011
-

EKSTERNT
NBK skal være aktiv, synlig og tydelig i offentligheten/media.

-

Det skal arbeides for økt synlighet og innflytelse overfor politiske myndigheter.

-

Arbeide for å sikre pensjons- og trygderettigheter for skapende kunstnere. Dette
omfatter sykelønnsordninger, barselspenger, alderspensjon og ledighetstrygd.

-

Det skal arbeides for å bedre vilkårene for formidling av billedkunst, samt arbeide for
å styrke de kunstnerstyrte visningsstedene og landsdelsutstillingene.
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-

Arbeide for en kraftig økning av bevilgningen til visuell kunst i Norsk Kulturråd.

-

Arbeide for økt honorering for utstillingsproduksjon samt rett til lønn/ honorar i
offentlig støttede prosjekter.

-

Sentralstyret utarbeider standardkontrakter og avtaler i forhold til honorar og vederlag
i offentlige støttede prosjekter samt for private kunstfaglige oppdrag.

-

NBK må arbeide for umiddelbar økning av antall arbeidsstipender og garantiinntekter.

-

Utrede avskrivnings- og fritaksordninger for studielån.

-

Arbeide for å øke/ styrke etterutdanningen.

-

INTERNT
Styret skal arbeide for å overføre ressurser til fagpolitisk arbeid og prioritere
fagforeningsarbeid.

-

Arbeide med profesjonalisering av NBK gjennom kursing av organisasjonen sentralt
og i grunnorganisasjonene.

-

Utarbeide en modell som forbedrer kommunikasjonen med grunnorganisasjonene.

-

Arbeide med rollebevissthet hos styrer, utvalg og administrasjon.

-

Digitalisere stipendbehandlingen og rasjonalisere de administrative oppgavene.

-

Arbeide for kvalitetssikring av stipendbehandlingen hvis stipendutstillingen opphører
samt se på hva man kan levere av søknadsmateriale.

-

Utrede en ny utstillingsmodell, der mottakere av stipend og garantiinntekt plikter å
stille ut originalarbeid til stipendutstillingen.

-

Videreutvikle og oppdatere NBKs hjemmesider med blant annet kontraktsforslag og
juridisk informasjon.
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Formålsparagraf for fagbladet ”Billedkunst”
Norske Billedkunstnere eier og utgir fagbladet ”Billedkunst”.
Det formelle forholdet mellom NBK og ”Billedkunst” er regulert gjennom ”Formålsparagrafen”
og ”Redaktørplakaten”.
Fagpressens redaktørplakat:

”En redaktør skal alltid ha pressens ideelle mål for øye. Redaktøren skal ivareta
ytringsfriheten og etter beste evne arbeide for det som etter hans/hennes mening tjener
samfunnet.
Gjennom sitt blad skal redaktøren fremme en saklig og fri informasjons- og
opinionsformidling. Redaktøren skal etterstrebe en journalistikk som gjør det klart for
leseren hva som er reportasje og formidling av informasjoner og fakta, og hva som er
bladets egne meninger og vurderinger.
En redaktør forutsettes å dele sitt blads grunnsyn og formålsbestemmelser. Men innenfor
denne rammen skal redaktøren ha en fri og uavhengig ledelse av redaksjonen og full frihet til
å forme bladets meninger, selv om de i enkelte spørsmål ikke deles av utgiveren eller styret.
Kommer redaktøren i en uløselig konflikt med bladets grunnsyn, plikter han/hun å trekke seg
tilbake fra sin stilling. Redaktøren må aldri la seg påvirke til å hevde meninger som ikke er i
samsvar med egen overbevisning.
Den ansvarshavende redaktør har det personlige og fulle ansvar for bladets innhold.
Redaktøren leder og har ansvaret for sine medarbeideres virksomhet, og er bindeleddet
mellom utgiveren, styret og de redaksjonelle medarbeiderne. Redaktøren kan delegere
myndighet i samsvar med sine fullmakter.”

12. Norske Billedkunstnere skal ivareta billedkunstnernes faglige, ideelle, økonomiske og
sosiale interesser. Utgivelsen av fagbladet ”Billedkunst” skal sees i forlengelse av dette
arbeidet.
13. ”Billedkunst” skal synliggjøre billedkunstnernes arbeid, ståsted og muligheter i
samfunnet.
14. ”Billedkunst” skal sikre et faglig høyt nivå gjennom å speile samtidskunsten nasjonalt og
internasjonalt.
15. ”Billedkunst” skal inngå som en sentral del av en helhetlig informasjonsstrategi for
NBK.
16. ”Billedkunst” skal redigeres og formgis med henblikk på målgruppene:
billedkunstnere, kunstbransjen og en interessert allmennhet.
• ”Billedkunst” skal blant annet inneholde: “formannens spalte” / leder, debattspalte og
medlemsinfo. NBK har som utgiver rett til å disponere gratis annonseplass.
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Arbeidsformen mellom styret i NBK og redaktør skal baseres på en gjensidig åpen
kommunikasjon. To ganger i året skal ”Billedkunst”s redaktør / redaksjon gi en kortfattet
rapport om bladets faglige og økonomiske tilstand til styret i NBK.
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