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VELKOMMEN TIL NBKs 14. LANDSMØTE 

Torsdag 15. og fredag 16. juni 2017 
 
 
Styret i Norske Billedkunstnere vil med dette ønske deg hjertelig velkommen som valgt delegat 
til vårt 14. ordinære Landsmøte. I år vil det til sammen være 68 delegater.  
NBKs administrasjon og sentralstyre bestreber seg på å få til et hyggelig og godt organisert 
landsmøte. Derfor ønsker vi med dette å gi informasjon om hva som kan være nyttig å merke seg 
som delegat.  
 

• Hvis dette er ditt første landsmøte, er det lurt å rådføre deg med andre som har deltatt 
tidligere.  

• Det vil være mange saker som skal behandles. Det er derfor nødvendig å lese 
saksdokumentene i forkant. Av de viktigste vedleggene kan nevnes NBKs vedtekter og 
prinsipprogram. 

• Det er en fordel om du i forkant av møtet har gjort deg opp en mening om sakene i 
samarbeid med den organisasjonen du representerer.  

• Det er nødvendig å ha kunnskap om forretningsorden. Dette finner du på side 12. 
Forretningsorden regulerer forhold omkring ordstyring, talerett, stemmerett, votering, 
forslag og valg.  

 
 
 
Vennlig hilsen 
Styret i Norske Billedkunstnere  
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INNKALLING TIL NBKs	14. 	ORDINÆRE LANDSMØTE  
Torsdag 15. og fredag 16. juni 2017 
 
Landsmøtet vil bli avholdt på Håndverkeren Kurs- og konferansesenter,  
Rosenkrantzgate 7 (inngang Kristian IV gate) i Oslo. 
www.hvk.no 
 
Torsdag 15. juni 
kl. 09.30 - 10.30 Kaffe og registrering 
kl. 10.30 - 11.30 Åpning av møtet 
kl. 11.30 - 12.30  Møte 
kl. 12.30 - 13.30 Lunsj 
kl. 13.30 - 15.00 Møte 
kl. 15.00 - 15.20 Kaffe 
kl. 15.20 - 17.00 Møte 
kl. 19.00 -   Felles middag på Kunstnernes Hus 
 
Fredag 16. juni 
kl. 09.00 - 10.30 Møte 
kl. 10.30 - 10.50 Kaffe 
kl. 10.50 - 12.30 Møte 
kl. 12.30 - 13.30 Lunsj 
kl. 13.30 - 15.00 Møte 
kl. 15.00 - 15.20 Kaffe 
kl. 15.20 - 17.00 Møte 
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Praktisk informasjon 
Tilreisende delegater bes bestille returbilletter til et sent tidspunkt fredag ettermiddag, i tilfelle 
møtet skulle vare lenger enn beregnet i oppsatt program.  
 
Økonomiske betingelser for delegatene 
NBK dekker delegatenes reise til og fra landsmøtet på billigste måte. Ved bruk av egen bil dekkes 
bensinutgifter. Delegatene sender reiseregning til NBK. Reiseregning tilsendes ved henvendelse 
til NBK. NBK dekker videre delegatenes oppholdsutgifter, det vil si overnatting og angitte 
måltider.  
 
Observatører og andre må selv bære reise- og oppholdsutgifter. NBK betaler ikke møtehonorar 
til delegatene. 
 
Bestilt hotell er Thon Hotel Munch, Munchs gate 5, 0165 Oslo, 23 21 96 00. 
https://www.thonhotels.no/hoteller/norge/oslo/thon-hotel-munch/   
 
NB! Delegater til NBKs landsmøte og kandidater til valg må være medlemmer av NBK og ha betalt 
kontingent. 
 
Sakspapirene er også lagt ut på NBKs hjemmesider www.billedkunst.no 
 
Oslo, 15. mai 2017 
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Delegater til Landsmøtet 2017  
 
BBK 1.   LNM 25.    49.    
 2.    26.   TF 50.    
BiT 3.    27.    51.  
 4.    28.    52.   
BKFH 5.    29.    53.   
 6.    30.    54.   
 7.    31.    55.   
 8.   NBF 32.    56.    
BKFR 9.    33.   UKS 57.  
 10.    34.    58. 
BKH 11.    35.    59. 
 12.   NBKA 36.    60. 
BKMR 13.    37.    61. 
 14.   NG 38.    62. 
BKO 15.    39.    63. 
 16.    40.    64. 
BKSF 17.    41.   VBK 65.  
 18.   NNBK 42.    66. 
BOA 19.    43   ØBK 67.  
 20.    44.    68. 
 21.   NTK 45. 
 22.    46. 
 23.    47. 
 24.   TBK 48.  
 
 
Tillitsvalgte og ansatte pr 1. juni 2017:  
Sentralstyret: Hilde Tørdal (styreleder), Tanja Sæter (nestleder), Kristian Øverland Dahl, Maria 
Hjelmeland, Ruben Steinum, Leiken Vik, Arne Bakke og Charlotte Dølvik (ansattes repr.)  
Vara: Ebba Moi, Anne Marthe Dyvi, Randi Nygård, Sara Christensen, Benedikte Rønsen 
Kontrollutvalget: Anders Eiebakke, Anne Skaansar, Karolin Tampere  
Vara: Kirsti Grotmol, Lasse Kolsrud 
Nominasjonsutvalget: Ragnhild Aamås, Bente Sætrang, Mona Orstad Hansen, Arne Rygg, Trygve 
Luktvasslimo. Vara: Trond Hugo Haugen, Daniel Østvold, Gunvor Nervold Antonsen, Terese 
Longva, Grethe Unstad 
Stipendkomiteen: v/ leder Arvid Pettersen  
Den Nasjonale Jury: v/ juryleder Lars Korff Lofthus 
NBKs administrasjon: Mari Aarre, Charlotte Torset Dølvik, Gidsken Braadlie, Hilde Sjeggestad, 
Inger Haraldsen, Ingrid Pettersen, Hanne Mandelid, Hanne Benum Lorange, Katrine Sviland, 
Steinar Lamøy 
Billedkunst: Gaute Brochmann, Tine Semb, Jan Walaker 
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Oversikt over antall medlemmer pr. organisasjon og delegater 

ORG: 
Delegater 

landsmøtet 2015 
Antall medlemmer 

31/12 2016 
Antall 

stemmer 
Antall 

delegater 2017 

BBK 2 106 67 2 

BiT 2 92 59 2 

BKFH 4 246 182 4 

BKFR 2 132 91 2 

BKH 2 57 38 2 

BKMR 2 68 46 2 

BKO 2 71 46 2 

BKSF 2 46 31 2 

BOA 6 445 258 6 

LNM 8 590 326 7 

NBF 5 317 187 4 

NBK-A 2 80 55 2 

NG 4 338 184 4 

NNBK 3 158 117 3 

NTK 3 208 140 3 

TBK 3 137 97 2 

TF 7 525 324 7 

UKS 9 571 397 8 

VBK 2 93 58 2 

ØBK 2 112 81 2 

Antall stemmer / delegater 72 4392 2787 68 
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1. ÅPNING 
 
Ved sentralstyrets leder Hilde Tørdal 
 

1.1 Navneopprop / Konstituering 
 

 

 
1.2 Valg av ordstyrer, ansvarlig for referat, tellekorps og 

redaksjonsjkomité 
Sentralstyret forslår: 

• Ordstyrere: Hege Imerslund og Harald Holter 
• Ansvarlige for godkjenning av referatet: 
• Tellekorps: 
• Redaksjonskomité: 

 
 

 
 

1.3 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 

1.3.1 Innkalling 

Innkalling med foreløpig dagsorden ble sendt grunnorganisasjonene i brev av 23. januar 2017. 
Samtlige sakspapirer er sendt til grunnorganisasjonene med forespørsel om videresending 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 fremlagt i sakspapirene. 
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1.4 Forslag til forretningsorden  
 
Sentralstyret oppfordrer alle landsmøtedeltakere til å sette seg inn i forretningsorden. Hvis du 
ønsker å si noe eller fremme forslag til møtet er det særlig viktig å kjenne til regler og praksis for 
debatt og voteringer. Møtelederne vil være tilstede 30 minutter før møtet starter og kan svare på 
spørsmål. 
Sentralstyret foreslår følgende forretningsorden for NBKs landsmøte: 
 
Delegatskilt/stemmetegn 
Alle delegater får utdelt et skilt med sitt delegatnummer. Skiltet benyttes som stemmetegn og til 
å be om ordet, sammen med tegn som vist under. 

 
 
Ordstyring 
Ordstyreren leder møtet og gir ordet til delegatene i den rekkefølgen de tegner seg. 
 
Taletid 

- Saksframlegg: inntil 5 minutter. 
- Innlegg: inntil 3 minutter. 
- Replikk kan gis til siste innlegg og kan være på maks 1 minutt.  
- Det åpnes for inntil 2 replikker pr innlegg.  
- Ordstyrer gir varsel 30 sekunder før taletiden er ute. 

 
Til dagsorden/forretningsorden 
Møtedeltakerne kan be om ordet for kommentarer til dagsorden eller forretningsorden. 
Møteledelsen avgjør om det åpnes for debatt i slike tilfeller. 
 
Talerett 
Full talerett på landsmøtet har valgte delegater, medlemmer av sentralstyret, kontrollutvalget og 
nominasjonsutvalget. Andre utvalgsmedlemmer har talerett når deres respektive utvalgssaker 
diskuteres. Administrasjonen kan gi saksopplysninger når landsmøtet ber om dette. Observatører 
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deltar på møtet med talerett på sine særområder i den utstrekning møteledelsen finner det 
aktuelt. 
 
Stemmerett 
Hver delegat har én stemme. Vedtak fattes med alminnelig flertall der hvor vedtektene ikke 
bestemmer noe annet. Alminnelig flertall betyr at forslaget har fått mer enn halvparten (50%) av 
de avgitte stemmer. Blanke stemmer anses som ikke avgitt. 
 
Votering 
I saker hvor det foreligger flere enn ett forslag, foreslår møteledelsen en voteringsrekkefølge. 
Normalt voteres det over eventuelt avvisningsforslag først, deretter over det - eller de - mest 
ytterliggående forslag. Møteledelsen kan henvise en sak til en oppnevnt redaksjonskomité som 
samordner de foreliggende forslag til vedtak. 
Stemmegivning foregår vanligvis åpent ved å vise stemmetegn. Skriftlig avstemning brukes 
dersom en av delegatene ber om det, eller hvis det er mer enn én kandidat til samme verv. 
 
Forslag 
Forslag skal være signert av forslagsstiller og fremmes skriftlig til møtelederne på anvist måte. 
Forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt. Forslag kan ikke trekkes dersom noen av 
delegatene krever det opprettholdt. 
 
Valg 
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag til et verv. Bare personer oppført 
under innsendte kandidatforslag til det aktuelle verv eller organ kan velges. 
Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater eller annet antall 
kandidater enn det som skal velges, teller ikke. Slike stemmer anses som ikke avgitt. 
Alle kandidater til et verv eller organ presenteres i forkant av hvert valg. Alle benkeforslag må 
foreligge før denne presentasjonen. 
 
Styreleder velges separat 
Hvis ingen av kandidatene til ledervervet oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmene, 
foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved 
omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 
 
Til andre organ velges alle kandidatene under ett 
Stemmeseddelen skal inneholde det antall kandidater som skal velges til det aktuelle organ. For å 
anses valgt må alle kandidater ha alminnelig flertall, det vil si mer enn halvparten (50 %) av de 
avgitte stemmer. 
 
Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd det nødvendige stemmetall i første 
valgomgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Det foretas 
deretter bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og i denne avstemmingen anses de valgt 
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som har fått flest stemmer (simpelt flertall). Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved 
loddtrekning. 
 
Ved valg av vararepresentanter anses de kandidater valgt som oppnår flest stemmer. Ved 
stemmelikhet foretas omvalg mellom kandidater med likt stemmetall. 
 
Andre bestemmelser 
Dersom et spørsmål ikke er regulert i denne forretningsorden, eller gjennom vedtektene, avgjør 
landsmøtet hvilken praksis som skal gjelde. 
 
Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Landsmøtet godkjenner forslag til forretningsorden. 
 

 

1.5 Godkjenning av observatører 
 
Følgende personer gis status som observatører på NBKs	14.ordinære landsmøte: 
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2. Beretning og 
regnskap 



 
 

 

 
 

16 
 

2. BERETNING OG REGNSKAP 
 

2.1 Styrets rapportering for perioden 2015 - 2017 
 
Sentralstyre  
Valgt på NBKs 13. ordinære landsmøte 6. juni 2015. 
 
Styret har i perioden bestått av: 
Hilde Tørdal (leder) 
Tanja Sæter (nestleder) 
Ruben Steinum 
Arne Bakke 
Leiken Vik 
Kristian Øverland Dahl  
Maria Hjelmeland 
Charlotte Dølvik (ansattes representant) 
 
Vararepresentanter i rekkefølge: 
Ebba Moi 
Anne Marthe Dyvi 
Randi Nygård 
Sara Christensen 
Benedikte Rønsen 
Maren Sofie Fjordholm (ansattes vara) 
 
Sekretær for styret: 
Gidsken Braadlie (fungerende daglig leder august 2015 - april 2016) 
Baard Storsveen (fungerende daglig leder april, mai, juni 2016) 
Mari Aarre (daglig leder fra august 2016) 
 
Styremøter: 
NBK har avholdt 17 styremøter i perioden. 
  
Styret har hatt fokus på ansettelse av ny daglig leder, organisasjonsgjennomgang, forsikring, et 
omfattende antall fagpolitiske saker og å følge opp aktuelle utredninger, innspill og høringer. Et 
overordnet mål har vært å bygge ned akkumulert underskudd fra tidligere år og å legge 
grunnlaget for en bedre økonomi i organisasjonen på lang sikt. 
Ny daglig leder er på plass og styret vil benytte anledningen til å si at vi er svært fornøyd med 
valget. Med Mari Aarre på plass i lederstolen vil NBK stå støtt fremover, med sine kunnskaper fra 
ulike nøkkelposisjoner i norsk kunstliv og med sine gode lederegenskaper. Vi vil gjerne spesielt få 
takke Gidsken Braadlie, som gikk inn og fungerte som daglig leder i en lengre periode etter 
landsmøtet i 2015. Styret vil også rette en ekstra takk til hver enkelt av de ansatte, for deres 
innsats i en turbulent tid med store omveltninger, for å ha tatt ansvar og stått på for NBK og 
medlemmene. 
 
 
Med rapporteringen under for de enkelte sakene vil vi takke for oss! 
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- Styret 
 
 
Innholdsfortegnelse 
 
Organisatoriske saker 

1. Organisasjonsgjennomgang 
2. Kunstnerforsikringen 
3. Bondilia / Kunstnerlia 
4. Billedkunst 

 
Fagpolitiske saker 

5. Innspill til statsbudsjett  
6. 3-årig lønnsreform for statens arbeidsstipend og forskriftsendringer 
7. Evaluere piloten for utstillingshonorar og videreføre reformen  
8. Reforhandling av Statens utstillingsvederlagsavtale 
9. Styrking av visuell kunst i Norsk Kulturfond 
10. Kunstnerassistentordningen 
11. Toll og Moms 
12. Den Kulturelle Skolesekken (DKS) 
13. Kunst og Håndverksfaget i skolen 
14. Innkjøpsordning for billedkunst 
15. Internasjonalt arbeid 

 
Utredninger, innspill og høringer 

16. Revisjon av Åndsverkloven 
17. Høring om endringer av MVA-fritaket for kunstverk 
18. Utredning av Statens Kunstnerstipend  
19. Utredning av kunst- og håndverksfaget  
20. Visuell Kunst i tall (bransjestatistikk) 

 

 

 
 
ORGANISATORISKE SAKER 
 
1. ORGANISASJONSGJENNOMGANG 
På landsmøtet i 2015 ble det fattet tre vedtak som styret har jobbet med og sett i sammenheng i 
perioden. Det første vedtaket handlet om en organisasjonsgjennomgang med forslag til 
endringer som bedre ivaretar medlemmenes demokratiske og faglige rettigheter på en bedre 
måte enn i dag. Det andre, med overskriften grunnorganisasjonene, handlet om å gjennomgå 
organisasjonen, med mål om å styrke NBK sin fagpolitiske gjennomslagskraft og å styrke dialogen 
med og informasjonsflyten til grunnorganisasjonene. Det tredje er saken om styrking av 
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fagpolitisk arbeid i NBK, som handlet om å styrke og tydeliggjøre styreleders rolle. 
 
Det første vedtaket lød slik: 
1. Det neste styret nedsetter et utvalg som gjennomgår organisasjonen i sin nåværende form. 
2. Utvalget fremlegger forslaget til et nytt, moderne NBK, der medlemmenes demokratisk og 
faglige rettigheter ivaretas på en bedre måte enn i dag.  
  
Styret har tolket vedtaket fra landsmøtet vedrørende organisasjonsgjennomgangen som et ønske 
om å se på organiseringen av hovedorganisasjonens styring og hovedorganisasjonens 
administrasjon: Er administrasjonen sammensatt på en hensiktsmessig måte? Har vi de 
ressursene som skal til for å løse de oppgaver vi er satt til å løse?  
 
Styret har fulgt opp vedtaket ved å gjennomføre en omfattende organisasjonsgjennomgang, med 
særlig fokus på hvordan organisasjonen fungerer sentralt, forholdet mellom styre og stab, 
fagpolitisk gjennomslagskraft, dialog med grunnorganisasjonene, informasjonsflyt, 
kommunikasjon utad, transparens, styreleders rolle og utarbeiding av instrukser. For avklaringer 
om sistnevnte refereres det til sak 3.1.2. Styrking av fagpolitisk arbeid i NBK/styreleders rolle. 
 
Ekstern gjennomgang - et profesjonelt blikk utenfra 
For å få et blikk utenfra, besluttet styret våren 2016 å engasjere konsulent Baard Storsveen til å 
gjennomføre en ekstern organisasjonsgjennomgang. Denne skulle gjennomføres som del av den 
perioden Storsveen samtidig var innleid som fungerende daglig leder NBK, i april, mai og juni, 
2016. Som et grunnlag ble det innhentet informasjon og gjennomført samtaler med stab, 
grunnorganisasjonene, samarbeidende kunstnerorganisasjoner og forvaltningsorganisasjoner.  
 
På bakgrunn av dette evaluerte Storsveen administrasjon, styret og deres samhandling, ledelse 
og drift av hele organisasjonen. Resultatene fra denne evalueringen ble presentert styret høsten 
2016 og fremført på Ledermøtet senere, samme høst. Det ble påpekt utfordringer vedrørende 
økonomistyring knyttet til struktur, system og rapportering. Dette har styret hatt som øverste 
prioritet i hele perioden og mener nå at situasjonen er betryggende.  
 
Intern videreføring av gjennomgangen 
Etter at styret fikk resultatene fra Storsveen og gjennomført ledermøtet, har styret sett videre på 
hvordan organisasjonen fungerer sentralt, hvordan vi kan bedre vår fagpolitiske 
gjennomslagskraft, dialog med grunnorganisasjonene, informasjonsflyt, transparens, klargjøre 
styrets og styreleders rolle og synliggjøre disse gjennom å utarbeide forslag til instrukser. Daglig 
leder har hatt samtaler med nøkkelpersoner både i organisasjonen og utenfor, i andre 
kunstnerorganisasjoner/-forbund og blant eksterne rådgivere.  
 
På bakgrunn av de erfaringene vi har fått, og med inspirasjon fra alle de innkomne råd og innsyn i 
ulike modeller, har vi landet på noen løsninger som allerede er iverksatt. For de valgene som er av 
overordnet karakter, har vi utarbeidet forslag som skal opp til vurdering på landsmøtet i år. Det 
gjelder for eksempel saken om nytt prinsipprogram og styreleders rolle, med forslag til ramme-
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instrukser for styret, styreleder og det nye arbeidsutvalget (AU) som ligger i forslaget, samt 
fastsetting av honorar til styreleder i tråd med foreslåtte modell. 
 
Revisjon av prinsipprogrammet 
Styret har i prosessen med organisasjonsevaluering sett på de styringsdokumentene vi arbeider 
ut ifra. NBK har hatt en god revisjon av vedtektene de seneste årene, men prinsipprogrammet var 
det lenge siden organisasjonen hadde tatt en revisjon av, noe det også bar preg av. Styret fant 
det derfor naturlig å gjennomgå dette og har utformet et nytt forslag. 
 
Forankring av arbeidet med prinsipprogrammet 
Arbeidet med denne revisjonen startet høsten 2016 og vi ønsket å starte bredt. Styret ønsket 
både å informere grunnorganisasjonene om organisasjonsgjennomgangen underveis og forankre 
arbeidet med prinsipprogrammet samtidig. Vi besluttet derfor at Ledermøtet skulle bli viet 
organisasjonsgjennomgangen og starte prosessen med prinsipprogrammet med en åpen og bred 
diskusjon om gjeldende prinsipprogram og hvor vi ville med et nytt. Etter en innledning ble det 
gjennomført gruppearbeid. Innspillene fra gruppene ble fremført og diskutert og dette har styret 
tatt med seg videre i arbeidet. Styret satte ned en arbeidsgruppe, bestående av Maria 
Hjelmeland, Arne Bakke og Hilde Tørdal, som jobbet på bakgrunn av innspillene fra 
gruppearbeidet som gav tilbakemelding på hvor NBK ville med revisjonen. Arbeidsgruppens 
forslag ble presentert styret som gav sin tilbakemelding i to styremøter og er nå klar for 
landsmøtets vurdering. Med denne revisjonen synliggjør vi hvilke prinsipper og hvilket 
idégrunnlag vi bygger vårt moderne NBK på, både for omverdenen og for medlemmene. 
 
Hvordan NBK er skrudd sammen 
Arbeidet med organisasjonsgjennomgangen har gitt styret vesentlige erfaringer. Ved å besvare 
noen spørsmål, stiller man gjerne noen nye, og styret er ikke fremmed for tanken om at det kan 
være hensiktsmessig å ta organisasjonsarbeidet videre, mht å se på helheten i den totale 
organisasjonsstrukturen, herunder også grunnorganisasjonsstrukturen. 
 
Styret overlater til neste styre å vurdere eventuelt behov for en videre 
organisasjonsgjennomgang med tanke på NBKs totale organisasjonsstruktur/organisasjonskart. 
De endringene vi allerede har gjort trenger å lande og gå seg til, før vi går igang med nye 
gjennomganger i denne skalaen. Det er mye som skal skje i neste periode. Eksempelvis skal NBK 
finne nye lokaler og flytte. Dette vil kreve mye ressurser for ansatte og ledelsen. 
 
Dialog og kommunikasjon  
Det neste vedtaket fra landsmøtet som styret har jobbet med i forbindelse med 
organisasjonsgjennomgangen, lød slik: 
 
Styret vil i kommende periode gjennomgå organisasjonen med mål om å styrke NBK sin 
fagpolitiske gjennomslagskraft. Herunder utvikle samarbeidet med distriktsorganisasjonene og ta 
initiativ til faste møter mellom NBKs sentralstyre og de landsdekkende organisasjonene for å 
styrke dialogen og informasjonsflyt.  



 
 

 

 
 

20 
 

 
Styret har avgrenset mot en full gjennomgang av organisasjonsstrukturen. Styret la derfor ikke 
opp til en systematisk organisasjonsgjennomgang på grunnorganisasjonsnivå. Når det gjelder 
forholdet til grunnorganisasjonene har styret sett på hvilke grep som kan tas for å oppfylle 
vedtaket; altså hvordan vi kan legge til rette for forbedret kommunikasjon og dialog med 
grunnorganisasjonene. 
 
Tiltak for økt dialog og kommunikasjon 
Ledermøtet som ble avholdt høsten 2016 medførte gode ledersamtaler og ga viktige innspill fra 
grunnorganisasjonene til sentralstyret. Ledermøtet skal også for fremtiden være en vesentlig årlig 
møteplass for organisasjonens ledere, og skal organiseres slik at det i størst mulig grad fungerer 
både som et toveis kommunikasjonspunkt, men også som et politisk diskusjonsforum.   
 
En interesseorganisasjons viktigste oppgave er å fremme medlemmenes interesser gjennom 
politisk påvirkning, informasjon og strategisk arbeid. Et tiltak for å styrke det fagpolitiske arbeidet, 
er at NBK våren 2017 ansetter en kommunikasjonsrådgiver i 100% stilling. Vedkommende skal 
tilrettelegge for organisasjonens politiske arbeid og gi råd til ledelsen i kommunikasjonen av det 
politiske arbeid utad. En vesentlig del av dette kommunikasjonsarbeidet vil være å sørge for en 
helhetlig informasjonsflyt, internt i organisasjonen. Styret håper denne satsingen skal gi gode 
resultater med tanke på å samle organisasjonen internt, og også samkjøre organisasjonen 
eksternt. Stillingen er nå opprettet og kommunikasjonsrådgiver starter 1. juni, 2017. 
 
Lederskifte og organisasjonsgjennomgangsarbeidet har vært arbeids- og tidkrevende for styret 
og stab. Det planlagte, faste møtepunktene mellom NBKs sentralstyre og de landsdekkende 
organisasjonene har derfor ikke blitt gjennomført i det omfang som var ønskelig. Dette skal 
gjenopptas, og det skal legges opp til møter hvert halvår. Organisasjonene vil oppfordres til å 
melde inn saker til møtet.  
 
Det tredje vedtaket styret har fulgt opp var følgende:  

1. Det skal i kommende periode (2015-2017), i forbindelse med gjennomgang av 
organisasjonen, utarbeides styreinstruks og instruks for styreleder og nestleder. Parallelt 
skal det utarbeides en revidert stillingsinstruks for daglig leder. Denne gjennomgangen 
skal resultere i at det tas klart stilling til hvorvidt NBKs styreleder skal lede det 
fagpolitiske arbeidet, eller om vedkommende skal ha en ren styrelederfunksjon.  

2. Styreleder, nestleder og styrets medlemmer kan lønnes utover de faste honorarer for 
arbeid med spesifikke fagpolitiske prosjekter, etter enkeltvedtak i styret. 

 
Styret viser til årets landsmøtesak 3.1.2 Styreleders rolle, som tar stilling til og avklarer styreleders 
rolle, samt forholdet mellom styret og stab. Styret har utarbeidet ramme-instrukser til 
landsmøtets orientering. Disse viser hvilke avklaringer styret mener bør gjelde i NBK. 
Opprettelsen av et arbeidsutvalg (AU) med styreleder, nestleder og daglig leder, er en modell 
styret tror vil styrke det fagpolitiske arbeidet i NBK. Det foreslås også at styret kan ta inn et 
eksternt styremedlem i en prøveperiode, som erstatning for ansattes representant. 
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Daglig leder har også fått utarbeidet en revidert instruks til landsmøtets orientering, som 
samsvarer med de nye ramme-instruksene som er foreslått. I saken tas det stilling til nivå for 
honorering av styret, styreleder, nestleder og AU. Alt må sees i sammenheng og blir presentert i 
en helhet, selv om landsmøtet kun skal beslutte styreleders honorar. 
 
Konklusjon: 
Styret mener med det ovennevnte å ha fulgt opp vedtakene vedrørende 
organisasjonsgjennomgang fra forrige landsmøte.  
 

● Styret har foreslått en revisjon av NBKs prinsipprogram, som viser hvilket fundament det 
nye, moderne NBK står på. I store trekk har vi kortet ned, tatt med oss det beste fra det 
gamle og fått med noen nye prinsipper vi mener tjener NBKs formål. 

 
● Styret har konkludert med at opprettelsen av en 100% stilling som 

kommunikasjonsrådgiver vil bidra til å styrke den fagpolitiske gjennomslagskraften i NBK 
og generelt profesjonalisere NBKs kommunikasjon utad.  

 
● Det fagpolitiske arbeidet blir styrket gjennom opprettelsen av arbeidsutvalget (AU) og 

med justeringer i honoreringen av tillitsvalgte i styret.  
 

● Styret har gjort nødvendige grep for å sikre økonomistyringen i NBK, gjennom bedre 
systemer og rutiner for rapportering.  

 
● Dialog og informasjonsflyt vil bli ivaretatt på ledermøtet mellom hvert landsmøte og 

gjennom møtene sentralstyret/daglig leder og de landsdekkende fagorganisasjonene og 
UKS vil ha to ganger i året. 

 
 
2. KUNSTNERFORSIKRINGEN 
En historisk milepæl og medlemsfordel er oppnådd for NBK. I april 2017 ble forsikringsordningen 
Kunstnerforsikringen lansert i trygt og godt samarbeid med BAFO Forsikringsmeglere. Daglige 
ledere og sentralstyret via nestleder Tanja Sæter, har jobbet med en ny kollektiv 
forsikringsordning siden 2013. Tilbudet som vant anbudsrunden blant alle landets 
forsikringsselskap var TRYG og det er de som leverer vår forsikringsordning. Leverandør kan 
endres ved behov. Forsikringspriser forhandles av BAFO. 
 
Samarbeidende organisasjoner som får ta del av ordningen er: 
NOPA – Norsk forening for komponister og tekstforfattere 
Norsk Komponistforening 
Norsk Skuespillerforbund 
Norske Dansekunstnere 
Grafill 
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Norske Billedkunstnere 
 
BAFO har etablert et eget forsikringskontor med profesjonelt forsikrings-personale som jobber 
for de samarbeidende organisasjonene med å ivareta alle medlemmers individuelle behov, svare 
på alle spørsmål, hjelpe medlemmene å vurdere hva de har i dag og hvor stor prisreduksjon man 
får ved å bytte forsikringsordning. 
 
Vi kan nå tilby kollektive forsikringer til redusert og gunstig pris. Kunstnerforsikringen tilbyr egne 
medlemspriser for innbo-, reise-, familieulykkes-, dødsrisiko-, uføre-, barne-, behandlings-, 
yrkesskade-, sykeavbrudds-, kontor- og verdigjenstandsforsikring. NBK kan tilby medlemmene 
sine flere fordeler gjennom rabatt på private forsikringer som bil-, hus-, båt-, fritidsbolig-, atelier- 
og transportforsikring. Mer info finner du på vårt forsikringskontors hjemmesiden 
www.kunstnerforsikringen.no. Du kan også ringe vårt nye forsikringskontor på nr. 800 33 669.  
 
Mange medlemmer har allerede benyttet seg av tilbudet, men vi regner med at det vil ta 3 – 5 år 
før ordningen er helt etablert og kjent blant alle landets kunstnere. Det er viktig at alle 
grunnorganisasjonene synliggjør denne ordningen for nye og gamle medlemmer i tiden fremover, 
slik at alle får sikret seg og familien best mulig!  
 
3. BONDILIA - KUNSTNERLIA  
Oppfølging av NBKs arvede eiendom Bondilia i Asker, også kalt Kunstnerlia, har vært håndtert 
fortløpende gjennom perioden. NBK har i tillegg til opsjonsavtalen, forhandlet frem en along 
(13.06.2016), som avklarer ansvarsforhold mellom Asker og Bærum Boligbyggerlag (ABBL) og NBK, 
hvis opsjonsavtalen går igjennom.  
 
Den overordnede planen er nå at NBK skal beholde og restaurere den gamle kunstnerboligen og 
atelieret, samt at deler av området skal bli en skulpturpark. Kunstnerboligen og atelieret skilles ut 
med eget bruksnummer. ABBL og NBK har forpliktet seg overfor hverandre vedrørende ansvar, 
finansiering, andeler, innsats, aktivitet og overdragelse. 
 
Gidsken Braadlie, daværende fungerende daglig leder i NBK, Kristian Øverland Dahl fra styret og 
flere kunstnere gjennomførte dugnad høsten 2015, for å rydde eiendommen. De foretok 
nødvendige reparasjoner, fjernet vekster og sikret taket. NBK holder oppsikt med bolighuset, slik 
at det ikke forfaller ytterligere. 
 
Det er opprettet god dialog med Asker kommune og kulturaktører lokalt. 
Som en direkte konsekvens av arbeidet ligger Kunstnerlia inne som forslag for å bli en del av 
Kulturarenaplanen til Asker kommune. Ny reguleringsplan for kommunen og vår eiendom sendes 
inn før sommeren. Prosessen frem til en avklaring av denne vil ta tid. ABBL og NBK er avhengig av 
å få avklart adkomst til eiendommen i reguleringsplanen, for å kunne starte opp og realisere 
byggeplanene, restaurering av kunstnerboligen med atelieret og planene om skulpturparken. Det 
er nå entusiasme for planene i kommunen og lokalt.  
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Styret er optimistiske i forhold til at dette kan bli en realitet og representere en god forvaltning av 
eiendommen, i tråd med gavebrevet fra Singdahlsen. 
 
4. BILLEDKUNST  
Billedkunst har skiftet redaktør i perioden. Som en del av organisasjonsgjennomgangen har styret 
gjort grep med mål om å øke Billedkunsts egeninntekter, slik at en mindre andel av 
medlemskontingenten blir brukt til å drifte bladet. Digital utvikling av Billedkunst har vært et 
område styret har ønsket at ny redaktør Gaute Brochmann skal fokusere på og utforske. 
 

FAGPOLITISKE SAKER 
 
5. INNSPILL TIL STATSBUDSJETT, 2017 og 2018 
I felles forslag til statsbudsjett fra samtlige kunstnerorganisasjoner på det visuelle feltet, Norske 
Kunsthåndverkere (NK), Forbundet Frie Fotografer (FFF) og Samisk Kunstnerforbund (Sámi 
dáiddačehpiid searvi, SDS), har vi spilt inn 3-årig lønnsreform for statlige kunstnerstipend og 
garantiinntekter (GI), styrking av kunstnerøkonomien ved utstillingsvirksomhet på visningssteder 
med statlig støtte, gjennom oppfølging av pilotprosjektet for utstillingshonorar og reforhandling 
av Statens Utstillingsvederlagsavtale. Vi har også spilt inn og argumentert for å styrke 
avsetningene for visuell kunst i Norsk kulturfond og gitt støtte UKS sitt forslag om 
kunstnerassistentordning. Mer om disse sakene under egne avsnitt.  
 
Gjennom Kunstnernettverket har vi fremmet felles saker:  

● Tilbakeføring av kutt i Utenriksdepartementets avsetning til kulturfremme.  
● Påpekt behovet for en styrking av privatkopieringsvederlaget i tråd med at det i den nye 

åndsverkloven åpnes for flere kunstnergrupper, deriblant billedkunstnere.  
 
I budsjettavtalen høsten 2016 kom det endelig et gjennombrudd i reverseringen av kuttet i UDs 
kulturstøtte! UDs kulturmidler er blant annet reise-/fraktstøtte til kunstnere via stikk.no gjennom 
prosjektmidler til prosjekter i utlandet og kulturmidler til utestasjonene. Budsjettposten har 
nesten blitt halvert av regjeringen på tre år og reverseringen var svært etterlengtet.  
Norwegian Arts Abroad (eksport organisasjonene) og Kunstnernettverket har arbeidet mot 
kuttene siden 2013. Målet er full reversering og i ettertid viser det seg at UD har prioritert 
stikkmidlene i 2017, som nå ser ut til å være tilbake på 2013-nivå. 
 
 
6. TRE-ÅRIG LØNNSREFORM FOR STATENS KUNSTNERSTIPEND OG GI 
Gjennomslag for lønnsreformens første 2 år! Lønnsreformen har som mål å kompensere for 
realnedgang over mange tiår. Et arbeidsstipend i 1963 lå på 82,1% av et normalårsverk. I 2014 ligger 
det på 40,7% av en gjennomsnittlig heltids årsinntekt i Norge. Dette er et dramatisk kutt i 
realverdien og det er ingen tvil om at kunstnerstipendene har vært brukt som salderingspost i 
kulturbudsjettene gjennom flere regjeringer. 
 



 
 

 

 
 

24 
 

Tidlig januar 2015 holdt NBKs styre budsjettkonferanse på Liarvollen i Telemark. NK, FFF og SDS 
ble invitert til en tilsvarende budsjettkonferanse helgen etter, hvor reformen ble initiert. Det 
konkrete forslaget ble utarbeidet våren 2015 og sendt inn i felles forslag til statsbudsjett for 2016. 
Da statsbudsjettet ble kjent og lønnsreformen ikke ble støttet av regjeringen, bestemte 
Kunstnernettverket med 19 kunstnerorganisasjoner seg for å støtte vårt forslag, på forespørsel fra 
styreleder i NBK.  
 
Resultatet av aktiv lobbyvirksomhet under budsjettforhandlingene med Kristelig Folkeparti og 
Venstre, har vært at lønnsreformen har fått støtte for budsjettårene 2016 og 2017, noe som hittil 
har gitt hver av de 1-5-årige statlige arbeidsstipendene omlag 3000,- mer i inntekt i måneden! Det 
gode samarbeidet vi har hatt mellom kunstnerorganisasjonene på det visuelle feltet og tyngden i 
støtten Kunstnernettverket har gitt oss, har vært årsak til at reformen har lykkes. 
 
Forskriftsendring 
Siste del av lønnreformen for statlige arbeidsstipend trenger en forskriftsendring, slik at GI og de 
10-årige stipendene kan justeres opp til 50% av en gjennomsnittlig norsk heltidsinntekt. På denne 
måten kan vi fullstendig avvikle nivåforskjellene mellom de 1-5 årige arbeidsstipendene og GI/10-
årige stipend. I 2015 lå et arbeidsstipend på NOK 210 000,- og GI/10-årige på NOK 233 000,- og vi 
ser ingen prinsipiell grunn til at nivået skal være lavere for arbeidsstipend enn langvarige stipend 
eller GI. 
 
Et retningsgivende prinsipp for reformen har vært forskriftens krav om at man kan ha maksimalt 
50% stilling ved siden av arbeidsstipend eller 10-årig stipend. Målet for reformen er derfor at 
arbeidsstipend og langvarige stipend kommer opp til 50% av en gjennomsnittlig norsk 
heltidslønn. Grunnet forskriften har reformen ikke kunne øke nivået på GI/10-årige ennå og de 1-
5-årige arbeidsstipendene har derfor overgått nivået for disse, fra NOK 210 000,- i 2015 til NOK 
246 272 i 2017. 
 
Forslag til fullføring av den 3-årige lønnsreformen er sendt til departementet og kan leses i felles 
forslag til statsbudsjett for 2018, på NBKs hjemmesider. 
 
7. EVALUERE PILOTEN FOR UTSTILLINGSHONORAR OG VIDEREFØRE REFORMEN  
Pilotprosjektet for utstillingshonoraret fikk sin første bevilgning i 2014 på NOK 2 mill. for fire 
statlige visningssteder, for å prøve ut honorarordningen over to år, med en samlet bevilgning til 
hver på NOK 500 000,- i to år. I statsbudsjettet for 2015 var det økt med NOK 2 mill. til NOK 4.mill 
og med tilsvarende flere statlige visningssteder. For 2016 ble nok engang NOK 2 mill. lagt til og 
tolv visningssteder deltok totalt i piloten. For 2017 kom det ingen økning, men de NOK 6.mill fra 
året før ble videreført. 24 visningssteder har deltatt i pilotprosjektet. 
 
Regjeringen skrev opprinnelig at de ville starte evalueringen oktober 2016, men i proposisjonen 
for statsbudsjettet for 2017 kunne vi lese at de har utsatt dette og vil evaluere pilotens første del i 
2017 og andre del i 2018. 
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Viktige evalueringsområder: 
● Kunnskap om hvordan honoreringen av utstillende kunstnere har vært beregnet og 

praktisert av de statlige visningsstedene 
● Omfanget på utstillingsvirksomheten 
● Hvor mye arbeid kunstnerne i realiteten utfører 

 
Erfaringene vil legge grunnlaget for en velfungerende, permanent modell. Pilotens 
referansegruppe - som NBK er en del av - har i sitt mandat en forpliktelse til å følge opp 
evalueringen og vurdere pilotprosjektet med tanke på en permanent modell. I vårt innspill til 
statsbudsjett stadfester vi at vi er klar til å bli oppdatert og inkludert i dette arbeidet. 
 
 
8.  REFORHANDLING AV STATENS UTSTILLINGSVEDERLAGSAVTALE 
NBK har fulgt opp landsmøtets vedtak fra 2015:  
Landsmøtet ber styret i NBK reforhandle utstillingsvederlagsavtalen med staten i kommende 
periode, på vegne av billedkunstnerne. Styret gis fullmakt til å gå inn i andre beregningsmodeller 
enn dagens verksprisbaserte ordning, samt andre måter å fordele midlene på. Det er en 
forutsetning at en slik revidering av avtalen ikke fører til en reduksjon av samlet total utbetaling av 
utstillingsvederlag til visuelle kunstnere i Norge. 
 
Saken ble utarbeidet i felleskap med Norske Kunsthåndverkere og Forbundet Frie Fotografer, 
som også gjorde likelydende vedtak med full tilslutning på sine henholdsvis landsmøter (NBK og 
NK) og årsmøte (FFF). Arbeidet har vært omfattende og krevd mye tid, fokus og ressurser fra 
kunstnerorganisasjonene. 
 
Sammen har vi kartlagt hvordan utstillingsvederlagsavtalen fungerer per i dag for deretter å 
utarbeide aktuelle modeller for en modernisert og bedre fungerende ordning for alle parter. Det 
ble opprettet en arbeidsgruppe for prosjektet med representanter fra styre og stab i NBK, NK, 
FFF og BONO. Grunnen til at BONO var ønsket inn i dette arbeidet var deres erfaring fra vårt felt 
med beregning og utbetaling av individuelle vederlag til kunstnere. Gruppen har møttes jevnlig 
gjennom hele perioden og utviklet seg underveis til å bli omfattende, særlig for 
kartleggingsarbeidet for å se omfanget av utstillingsvederlagsavtalen og praktiseringen av den. 
 
Kunstnerorganisasjonene engasjerte sosiolog Jon Øien til å foreta kartleggingsarbeidet og 
innhente tall og andre funn fra de statlige visningsstedene som er omfattet av avtalen. Øien 
leverte en komplett kartlegging av hvilke utstillinger som mottar statlig støtte i 2013 og 2014, 
sammenstilt med reelt utbetalt vederlag i samme periode. 
 
Revitalisering og bevisstgjøring av avtalen 
Vinteren 2016 arrangerte Norsk kulturråd to seminar for henholdsvis de kunstnerstyrte 
visningsstedene og kunsthallene for å gjøre utstillingsvederlagsavtalen og forpliktelsene som 
følger med statstilskudd for visningssteder mer kjent. NBK og NK bidro med innlegg om 
kunstnerorganisasjonenes fagpolitiske arbeid med utstillingsvederlag og utstillingshonorar.  
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Protokolltilførsel 
Kulturdepartementet og kunstnerorganisasjonene undertegnet en protokolltilførsel til avtalen 
som muliggjorde dette i februar 2016: «Bestemmelsen om bruk av faste vederlagssatser gjøres 
tilsvarende gjeldende for institusjoner innenfor det visuelle kunstfeltet som mottar driftsstøtte 
gjennom Støtteordning for driftsstilskudd fra Norsk kulturfond.» 
 
Reforhandling / ny modell 
Høsten 2016 utarbeidet NBK, NK, FFF og BONO en ny beregningsmetode for utstillingsvederlaget 
og en modell for hvordan ordningen best kan håndteres i praksis. I organisasjonenes forslag til ny 
modell kanaliserer vederlaget gjennom en forvaltningsorganisasjon, noe som øker transparensen 
i forvaltningen av vederlaget og sikrer kunstnerne riktig vederlag i henhold til vederlagsavtalen. 
Modellen er lagt fram for Kulturdepartementet og forhandlingene pågår fremdeles. Status vil 
redegjøres for på landsmøtet. 
 
Videre estimerte vi totalkostnaden og krav til departementet. Rett før jul sende vi inn brev om 
anmodning om forhandlinger med Staten. Lise Stang Lund, styreleder i NK, ble valgt som 
forhandlingsleder og NBK har i forhandlingsmøtene stilt med daglig leder, juridisk rådgiver og 
styreleder. Det er i skrivende stund gjennomført fire møter og fra vår side er det levert tre 
skriftlige notat.  
 
9. STYRKING AV VISUELL KUNST I NORSK KULTURFOND 
Bevilgningen til visuell kunst i Norsk kulturfond rommer mye. Prosjektstøtten og 
utstillingsstipendet er en grunnpilar som går uavkortet til kunstproduksjon på høyt kunstfaglig 
nivå og det statlige driftstilskuddet er helt essensielt for driften av visningssteder over hele 
landet. I 2016 kom det en etterlengtet bevilgning til kunsthaller og større kunstforeninger på 5,5 
mill., med fokus på kunstnerøkonomien ved disse visningsstedene, noe vi oppfattet som et viktig 
signal. Bevilgningen ble fryst i 2017 noe som var og er alvorlig for feltet.  

 
Dette førte til at visningssteder ikke fikk regulering for lønns- og prisvekst eller fikk dekket økte 
vederlagskostnader. Dette har en negativ effekt både på institusjonsøkonomien og 
kunstnerøkonomien. Vi oppfatter at dette var i strid med regjeringens uttalte politikk om å styrke 
det frie feltet og bidra til en regional satsing med mangfold og kulturtilbud av høy kvalitet over 
hele landet. 
 
Vi ser gjerne en oppfølging av denne satsingen, da disse visningsstedene generelt er 
underfinansierte. I statsbudsjettinnspillet argumenterer vi for å åpne for søknader fra kunstsentre 
inn i denne potten og øke den totalt, slik at disse kan nå sitt fulle potensial som regionale 
visningssteder. Det er på de kunstnerstyrte visningsstedene over hele landet at storparten av 
utstillingsaktiviteten skjer. Til sammen utgjør dette en sentral del av samtidskunstscenen. 
 
10. KUNSTNERASSISTENTORDNINGEN 
Unge Kunstneres Samfund (UKS) er forslagsstillere til kunstnerassistentordningen som fikk sin 
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første bevilgning på statsbudsjettet i 2017, gjennom budsjettavtalen mellom regjeringen, KrF og 
Venstre. I forslaget var det lagt opp til 30 stillinger med en kostnadsramme på åtte mill. 
Halvparten av dette ble innvilget i budsjettavtalen mellom regjeringen og Venstre og Kristelig 
Folkeparti, noe som gir rom for om lag 15 assistentstillinger. NBK, NK, FFF og SDS støtter UKS sitt 
forslag til statsbudsjett og gjorde det også for budsjettåret 2017, hvor ordningen fikk sin første 
bevilgning. 
 
11. TOLL OG MOMS 
NBK har vært partshjelper for billedkunstner Marit Følstad, som vant i rettsak mot Staten. Dette 
var en prinsipielt viktig sak for billedkunstnerne om definisjonen av hva som inngår i begrepet 
billedkunst i forskriften, og dermed har rett til fritaket for merverdiavgift, ved innføring av egne 
kunstverk til Norge. Forskriften ble våren 2017 endret i tråd med NBKs innspill og har fått ønsket 
ordlyd, som gjør at toll- og avgiftsdirektoratet har en vid og moderne definisjon av billedkunst å 
legge til grunn når de vurderer enkeltsaker.  
 
12. DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) 
I denne perioden har det skjedd store endringer i Den Kulturelle Skolesekken, Rikskonsertene 
fikk oppdraget i 2015 om å være et nasjonalt senter for alle kunstarter og gjenoppsto som 
Kulturtanken.  
De visuelle organisasjonene hadde møte med den nye enheten samme høst og har hatt møter og 
samarbeidet med Nasjonalmuseet om et skriftlig innspill tar opp behovet for at Kulturtanken må 
ha tilstrekkelig kompetanse og ressurser innen det visuelle kunstfeltet. Kunstnernettverket har 
arbeidet for en ny nasjonal avtale som sikrer kunstnere gode lønns- og arbeidsvilkår, både som 
formidlere og som produsenter for turnerende kunst i DKS. 
 
13. KUNST- OG HÅNDVERKSFAGET I SKOLEN 
NBK har arbeidet med å styrke kunstfagets posisjon i skolen, gjennom å arbeide for å få på plass 
kompetansekrav ved ansettelse av lærere i faget kunst- og håndverk og gått imot forslaget om å 
utrede deling av faget, etter at det ble kjent at kunnskapsminister Thorbjørn Røe Isaksen ønsket 
det. Styreleder skrev et innlegg på periskop.no om dette i slutten av april, 2017.  
 
14. INNKJØPSORDNING FOR BILLEDKUNST 
NBKs sentralstyre har ikke fått arbeidet med denne saken i perioden og sender oppdraget videre 
til neste styre. UKS sin tidligere styreleder Marianne Hurum har bidratt svært godt til debatten 
rundt innkjøp av samtidskunst og utfordret Nasjonalmuseets innkjøpspolitikk og størrelsen på de 
nasjonale innkjøpsbudsjettene. Det er en omfattende sak som krever mye.  
Styret anser saken som svært viktig, men har ikke kunnet prioritere arbeid med dette. 
 
15. INTERNASJONALT ARBEID 
NBK har deltatt på IAAs generalforsamlinger for hele verden og for vår region Europa. NBK har 
ikke prioritert å stille med kandidater til verv i IAA, da vi har bidratt mye i flere år gjennom Grete 
Marstein, som har hatt flere sentrale tillitsverv for Norge. 4-5 november 2016 var det 
generalforsamling i Berlin for IAA Europe, med en tilhørende workshopdag med tittelen ‘Social 
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security and mobility of visual artists in Europe’. 
 
Tilbakemelding fra medlemmene våre har avdekket at IAA-kortet ikke lenger gir fri adgang på 
flere sentrale museer i Tyskland, Frankrike og England. Vi har tatt kontakt med IAA om dette 
problemet, for å få tilbake ordningen som lar billedkunstnere med medlemskap i NBK få fri 
tilgang på verdens samlinger av kunst. 
 
 

UTREDNINGER, INNSPILL OG HØRINGER 
 
16. REVISJON AV ÅNDSVERKLOVEN 
Åndsverkloven har vært under revisjon og NBK har gitt innspill og svart på høringer. NBK har også 
bidratt til innspillet innsendt av Kunstnernettverket og støttet innspill innsendt fra Billedkunst 
Opphavsrett i Norge (BONO), Kopinor og Norwaco. 
 
Under Arendalsuka i august 2016, hadde Kunstnernettverket stand og holdt en debatt om 
opphavsrett og revisjon av åndsverkloven, i Bakgården. Debatten ble også streamet og ligger 
fremdeles på nett. Moderator for debatten var Lise Stang Lund, leder av arbeidsutvalget i 
Kunstnernettverket og styreleder i Norske Kunsthåndverkere. Styreleder i NBK var aktiv i 
arbeidsgruppa for å få på plass debatten og for gjennomføringen av et godt arrangement. 
Opplegget var tredelt og tok opp tema: 
 

● Det store bildet: Hvorfor åndsverklov? 
● Konfliktene/motsetningene 
● Løsningene og håndhevingen - politikerdebatten 

 
Hensikten var at partiene skulle svare for hva de har tenkt å gjøre for at kunstnere også i 
fremtiden kan leve av det de skaper. Hva er det i forslaget til åndsverklov som forbedrer 
situasjonen for kunstnerne? Hvordan vil partiene sikre at kunstnerne får en rimelig andel av de 
enorme verdiene som er skapt med den digitale utviklingen? Hvordan skal politikerne sikre at 
loven håndheves?  
 
Så langt har NBK fått støtte fra regjeringen i sine innspill. Dette med unntak av et par områder 
som vi vil fortsette å kjempe mot, som fri bruk av åndsverk i skolen og for åndsverk skapt i 
arbeidsforhold/oppdragsforhold. Kunstnernettverket står samlet og vil denne våren arbeide for å 
få fjernet § 71 i sin helhet, som omhandler åndsverk skapt i arbeidsforhold og oppdragsforhold. 
 
17. HØRING OM ENDRINGER AV MVA-FRITAKET FOR KUNSTVERK 
NBK var svært fornøyd med at Finansdepartementet, ved Tolldirektoratet, fremla et samlet 
forslag til endring av merverdiavgiftsforskriften, som løsriver definisjonen av kunstverk fra 
tolltariffen. I høringssvaret sende NBK kun inn et par mindre forslag til språklige endringer. I det 
store og det hele mener vi de konkrete foreslåtte endringene var konstruktive og anvendelige. 
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Den nye ordlyden i merverdiavgiftsforskriften vil skape den nødvendige forutsigbarhet om 
avgiftsreglene som opphavere til verk av billedkunst har savnet og etterlyst blant kunstnere i 
mange år. 
 
18. UTREDNING AV STATENS KUNSTNERSTIPEND (SKS) 
I perioden har Statens kunstnerstipend vært utredet i kjølvannet av utredningen av Norsk 
Kulturråd. NBK har bidratt gjennom uttalelser og møter gjennom kunstnerpolitikkutvalget i 
Kunstnernettverket, for å sikre dagens ordning med fagfellevurdering, samt ivareta 
kunstnerorganisasjonenes innstillings- og oppnevningrett til stipendkomiteen. NBK har også gått 
imot utflytting av SKS og Fond for lyd og bilde til Trondheim og støttet Kulturrådets mening i 
saken. 
 
19. KUNST- OG HÅNDVERKSFAGET I ALLMENNUTDANNELSEN 
Ludvigsen-utvalget om Fremtidens skole ble gitt i oppdrag å presentere, utrede, analysere og 
komme med anbefalinger i forhold til fremtidige krav til kompetanse som har relevans for 
grunnopplæringen. Et av punktene utvalget kom fram til var at kreativitet skal inn i alle fag. Det 
siste halve året har det kommet forslag fra kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, om deling av 
kunst- og håndverksfaget på ungdomstrinnet, noe NBK har gått sterkt imot. Blant annet har 
styreleder skrevet et leserinnlegg publisert på periskop.no sine hjemmesider 25.04.2017 om faren 
ved delingen av faget og behovet for krav til fagkompetanse hos lærere i faget. 
 
20. VISUELL KUNST I TALL 
Visuell kunst i tall ble for første gang innlemmet i Norsk Kulturråds bransjestatistikk i 2016, som 
tidligere har vært innhentet for kunstfeltene musikk og litteratur. Undersøkelsen har vært 
etterspurt av de visuelle kunstnerorganisasjonene i lengre tid. Styreleder i NBK har vært med i 
referansegruppen for denne undersøkelsen gjennomført av Rambøll og vil fortsette å følge opp. 
Målet er å øke kunnskapen om økonomien innenfor de kunstfeltene over tid og undersøkelsen 
fortsetter etter samme mal fremover. Det vil etter hvert bli mulig å se en utvikling og følge opp 
med tiltak. Kunnskap er viktig for politikken vi fører og vi er spent på å se hvilken retning tallene 
peker i år i forhold til i fjor. Tallene gir innsikt innenfor kategoriene: salgsinntekter, 
visningsinntekter, opphavsrettsinntekter og eksportinntekter. Lansering av neste undersøkelse 
blir i november, 2017. 
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2.2 Rapportering: organisasjon og administrasjon 
 

NBKS grunnorganisasjoner og medlemmer:  
NBK hadde 20 grunnorganisasjoner pr. 31.12.2015 med et totalt samlet medlemstall på 2953. 
NBK hadde 20 grunnorganisasjoner pr. 31.12.2016 med et totalt samlet medlemstall på 2864. 
Et medlem kan være medlem av flere organisasjoner og telles da flere ganger. 
 

Oversikt over antall medlemmer pr. organisasjon:   

    
      
 pr 31.12. 	  pr.31.12. 	 
 2015 medl. 2015 kont.  2016 medl. 2016 kont. 
BBK 112 400  106 400 
BiT 93 600  92 600 
BKFH 253 600  246 600 
BKFR 125 									500  132 500 
BKH 51 600  57 600 
BKMR 67 450  68 450 
BKO 65 500  71 500 
BKSF 46 500  46 500 
BOA 460 550  445 550 
LNM 597 500  590 500 
NBF 317 800  317 600 
NBK-A 80 600  80 500 
NG 328 500  338 500 
NNBK 155 500  158 500 
NTK 204 500  208 600 
TBK 135 500  137 500 
TF 520 500/550  525 550 
UKS 568 600/750  571 750 
VBK 94 550  93 6500 
ØBK 116 500  112 500 
NBK 2953 1200  2864 1400 
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Administrasjon 
Norske Billedkunstneres administrasjon ledes av daglig leder Mari Aarre. 
Daglige ledere: Gjert B. Hald Gjertsen (frem til august 2015), Gidsken Braadlie (fungerende daglig 
leder august 2015 - april 2016), Baard Storsveen (fungerende daglig leder april, mai, juni 2016), Mari 
Aarre (daglig leder fra august 2016) 
Konsulenter: Gidsken Braadlie, Maren Fjordholm (til 31.12.2016), Charlotte Torset Dølvik, Ingrid 
Pettersen, Hanne Mandelid og Hanne Benum Lorange 
Økonomikonsulent: Steinar Lamøy (60 %) 
Administrasjonssekretær: Inger Haraldsen 
Advokat: Hilde Sjeggestad 
 
Billedkunst 
Redaktør: Halvor Haugen (70 %) frem til august 2016, deretter Gaute Brochmann (70 %) 
Redaksjonssekretær: Tine Semb (50 %) 
Layout: Jan Walaker (25	%) 
 
NBK har hovedkontor i Grubbegata. 14, 0179 Oslo. NBK leier også lokaler i Kunstnernes Hus i 
forbindelse med Høstutstillingen. 
Arbeidsmiljøet i Norske Billedkunstneres administrasjon har i 2015 og 2016 fungert 
tilfredsstillende. Sykefraværet har i perioden oversteget det normale, grunnet to 
langstidssykemeldinger.  
Det er ikke registrert skader eller ulykker i forbindelse med arbeid i Norske Billedkunstnere. 	 
Organisasjonens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. 
Norske Billedkunstnere har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom 
kvinner og menn. Av organisasjonens 12 ansatte var det i 2016 9 kvinner og 3 menn. I styret var det 
i 2016 5 kvinner og 3 menn. 
 
 

 
 
VIRKE 
NBK har i 2015 og 2016 vært medlem av hovedorganisasjonen Virke.  
 
 

 
 
Ny medlemsfordel / Kunstnerforsikringen 
BNK er glade for å kunne presentere Kunstnerforsikringen, en ny og viktig medlemsfordel for 
NBKs medlemmer. 
Kunstnerforsikringen er et felles forsikringssamarbeid mellom en rekke norske 
kunstnerorganisasjoner. Organisasjonene har gått sammen om å innhente tilbud på 
medlemsforsikringer på vegne av en stor gruppe med medlemmer. Som medlem kan du nå tegne 
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forsikring for deg og din familie til svært gode priser og vilkår. 
Den nye forsikringsordningen har skreddersydde løsninger for våre medlemmer. Det er 
fremforhandlet egne, gunstige medlemspriser på viktige forsikringer for deg og din familie – slik 
som reiseforsikring, innboforsikring og personforsikringer. 
Driver du egen næringsvirksomhet, får du også gode priser på blant annet yrkesskade og 
sykeavbrudd. 
Som medlem i NBK får du i tillegg rabatt fra Tryg på ytterlige forsikringer som bil, hus, båt og 
hytte, men også på næringsdekninger som for eksempel atelierforsikring. Mange vil kunne spare 
store summer i årlig forsikringspremie. 
Ta kontakt for å finne den beste forsikringsløsningen for deg. 
Tlf: 23113316 / forsikring@kunstnerforsikringen.no 
Les mer: www.kunstnerforsikringen.no  
 
 

 
 
Medlemsservice 
Advokat Hilde Sjeggestad er fast ansatt i NBK. Hun har i 2017 vært medlemmenes og 
organisasjonens juridiske rådgiver i 30 år. Det har i perioden 2015-2017 vært generelt stort press 
på juridisk bistand fra medlemmenes side, knyttet til de fleste aspekter ved å drive en 
kunstnerisk virksomhet. Tilbudet har ikke vært avgrenset til særskilte retts- eller saksområder 
eller antall henvendelser / saker pr. medlem. Terskelen for å ta muntlig eller skriftlig kontakt om 
et hvert spørsmål, synes generelt lav.  
 
En rekke henvendelser av enklere karakter søkes løst ved veiledning på telefon og e-post 
korrespondanse. Det har i perioden vært et økende antall klagesaker særlig innenfor feltene 
trygderett og merverdiavgift. Ellers er kontraktspørsmål både hva gjelder forholdet mellom 
gallerist og kunstner, og mellom oppdragsgiver og kunstner i utsmykkingsforhold ol. 
problemstillinger rundt manglende oppgjør, leieavtaler, skatt, forsikring og erstatning naturlig nok 
av hyppig karakter. Innenfor tilgjengelig kapasitet er tilbudet gratis for medlemmene.  
 
Advokat Hilde Sjeggestad har i perioden også nedlagt arbeid i forhold til endrings/regelarbeid av 
generell betydning for organisasjonens medlemmer på et mer overordnet nivå, opp mot 
myndighetene. Hun har holdt en rekke foredrag og undervist både over temaer som skatterett, 
styrearbeid, kollektive ordninger, organisasjon og vedtekter for kunstnere, en rekke 
grunnorganisasjoner og NBKs sentralstyre, i tillegg til årlig undervisning ved kunsthøgskoler. Hilde  
 
Sjeggestad er sekretær for Billedkunstnernes Vederlagsfond og har vært mangeårig representant 
i Kopinor, - de siste år som billedsidens representant i fordelingsnemnda. Hun er representant i 
valgkomiteen i Norwaco og valgkomiteen i Norcode. 
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Lokaler / flytting 
NBKs leiekontrakt i Grubbegata 14 går ut i desember 2017. Vi er derfor på jakt etter nye egnede 
lokaler sentralt i Oslo. I arbeidet med å finne egnede lokaler har vi forsøkt oss på en større 
samlokalisering med andre kunstner- og forvaltningsorganisasjoner (forfatterorganisasjonene i 
Rådhusgata 7, Kritikerlaget, Musikernes Fellesorganisasjon og BONO). Dette arbeidet har medført 
interessante prosesser, men én etter én har ulike organisasjoner trukket seg grunnet ulike 
forventninger og økonomisk handlingsrom. 
 
Pr. i dag søker vi etter lokaler sammen med BONO, og vi har nå inngått avtale med 
næringsmeglingsfirmaet Malling, som bistår oss i å finne egnede lokaler innen desember 2017. Vi 
håper denne samlokaliseringen skal bidra positivt fag- og miljømessig for begge parter, og gi 
muligheter for noen fleksible fellesløsninger. 
Billedkunstnerens Vederlagsfond har bidratt med midler til den kommende flyttingen, som vi 
håper skal bli et praktisk og visuelt løft for organisasjonen.  
 

 
 
Kunstnernettverket 
NBK er med i Kunstnernettverket som samler 19 landsomfattende organisasjoner for skapende 
og utøvende kunstnere i Norge. Samlet har disse forbundene om lag 26 000 medlemmer. 
Nettverket er et forum for landets kunstnerorganisasjoner, og et sted hvor organisasjonene kan 
søke alliansepartnere i ulike saker. 
Kunstnernettverket arbeider med kunstnerpolitikk, med spesiell vekt på kunstneres 
inntektsforhold, sosiale rettigheter, stipend, vederlag og opphavsrett. Nettverket ble etablert i 
2011. 
 

 
 
Norwaco 
NBK er medlem av Norwaco. Norwaco er et bindeledd mellom skapere og brukere av kultur og 
underholdning innen TV, film og musikk. De forvalter rettigheter til åndsverk, prestasjoner og 
produksjoner som norske og utenlandske rettighetshavere står bak, og gir brukere mulighet til å 
klarere rettighetene på en enkel og sikker måte. Norwaco forvalter rettighetene til individuelle 
opphavsmenn, utøvende kunstnere og produsenter fordelt på sine 35 norske 
medlemsorganisasjoner. Vederlagsinntektene går tilbake til rettighetshaverne og bidrar til et 
bærekraftig kulturliv.  
 

 
 
Kopinor 
Norske Billedkunstnere er en av Kopinors 22 medlemsorganisasjoner. Kopinor inngår avtaler om 
fotokopiering og digital kopiering innenfor utdanningssektoren, offentlig forvaltning, kirker og 
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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 2016 11 429 570 kr i kollektive vederlag fra Kopinor (2015: 10 836 204 kr). 
Kopinors totale inntekter i 2016 var 329,9 mill. kr. Norske rettighetshavere mottok i alt 198,2 mill. kr 
i kollektive vederlag. Til utenlandske rettighetshavere ble det utbetalt 53,5 mill. kr i kollektive 
vederlag. Kopinor utbetaler også en del vederlag til rettighetshavere individuelt (13,7 mill. kr i 
2016). 
 
Ved årsskiftet 2016/17 ble datterselskapet Kopinor Pensum innlemmet i Kopinor. Drift og 
videreutvikling av kompendieløsningen Bolk fortsetter i regi av Kopinor. Bolk benyttes til 
rettighetsklarering og fremstilling av kompendier, både digitalt og på papir. 
Det ble i 2016 fremforhandlet en ny kopieringsavtale med Universitets- og høgskolerådet. 
Avtalen med KS om kopiering bl.a. i skoleverket skal reforhandles i 2017. 
Avtalen med Nasjonalbiblioteket om å legge ut digitaliserte bøker på internett (Bokhylla.no) løper 
videre. Deler av vederlaget for denne bruken utbetales individuelt. 
Kopinor ble startet av norske rettighetshavere i 1980. Yngve Slettholm er administrerende 
direktør, Ann-Magrit Austenå styreleder. Les mer om Kopinor på www.kopinor.no. 
 

 
 
Utsendelse av søknadsskjemaer o.a. 
Skjema for søknad om stipender og skjema for deltakelse på Høstutstillingen blir nå kun sendt til 
de som anmoder om dette, ellers er alle skjemaer og all informasjon lagt ut på nettsidene for 
nedlastning. 	Ligningsmyndighetenes skjemaer for billedkunstnere i forbindelse med 
selvangivelsen blir heller ikke lenger trykket på papir, men legges ut på NBKs hjemmesider via en 
link. Utskrifter er blitt sendt ut til medlemmer etter forespørsel.  
 

 
 
Bondilia 
(Beskrivelsen i kursiv er fra landsmøteinnkalling i 2015) 

Daværende Bildende Kunstneres Styre (nå NBK) fikk i 1951 overdratt eiendommen Bondilia 
g.nr.51, b.nr.29 i Asker kommune fra Aagot Singdahlsen jf. gavebrev. I henhold til vilkårene i 
gavebrevet ble eiendommen utleid til kunstnere - senest Herman Bendixen som døde i 1977. 
Hans familie dvs, enke og siden barn, bodde der stedvis fram til planene om utvikling og 
omregulering av eiendommen startet, og flyttet ut etter avtale i 2011. 

I 2005 - 2006 ble det igangsatt store kommunale endringsplaner. For ikke å ha et uregulert (grønt) 
område med omliggende bebyggelsesregulerte (gule) eiendommer bestemte styret i NBK seg 
for å sette i gang en omregulering av Bondilia slik at også denne eiendommen kunne komme med 
i reguleringsplanen som regulert til bebyggelse. På dette tidspunktet ønsket politiske miljøer i 
kommunen en grønn lunge med skolevei over eiendommen. 

NBK meddelte derfor i høringsnotat til kommuneplanen 2007 -2020 ønske om utvikling av et 
kombinert bolig- og atelier-område. For å finansiere dette ble den sydlige del av eiendommen 
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planlagt utviklet for bygging og salg av ordinære boliger. Denne løsningen ble vurdert å ligge 
innenfor gavebrevets intensjon. 

Av ulike årsaker ble denne løsningen ikke aktuell grunnet stadige forsinkelser i kommuneplanen. 
En uregulert eiendom har relativt liten verdi og NBK hadde ingen muligheter for selv å utvikle 
stedet, - og heller ingen kapital til rådighet. NBK undersøkte muligheter for et salg som uregulert 
tomt uten at dette ga tilfredsstillende pristilbud. 

NBK inngikk derfor forhandlinger med Asker og Bærum Boligbyggelag ABBL om inngåelse av en 
opsjonsavtale for Bondilia. Det ble innhentet takst på bakgrunn av den daværende planlagte 
boligutnytting av eiendommen. NBKs styre vedtok i oktober 2010 å godta denne avtalen med en 
takst på 28 mill. kr. som utgangspunkt, med indeksregulering etter 2 år. 

Kommuneplanen i Asker ble deretter til stadighet utsatt til behandling på grunn av sterke og 
mange protester. Det er nå klart at huset på eiendommen er foreslått regulert som 
bevaringsverdig. Den nordlige delen av eiendommen inngår også nå i kommuneplanen som 
naturvernområde og videre gjelder dette hele strandsonen. 

NBK fikk gavebrevet gjennomgått på nytt av advokat etter vedtak på NBKs 12. landsmøte i 2013. 
Det ble da konkludert med at det ligger innenfor NBKs disposisjonsrett å selge eiendommen. Det 
fastslås videre at lovligheten av salget henger sammen med bruken av overskudd fra salget. 	 

NBK innhentet ny takst fra Asker Takst AS i 2014. Taksten omfatter verdien både som uregulert 
tomt og takst med forbehold om godkjent reguleringsplan. 

Kommuneplanen i Asker ble godkjent 18. november 2014. I denne planen ble Bondilia omregulert 
til gult og byggeklart område. Adkomst- og veispørsmålet ble imidlertid ikke avgjort ved denne 
reguleringen. ABBL skrev derfor et brev til NBK 20. november 2014 og ba om å få en utsettelse på 
8-ukers-fristen for opsjonsavtalen, slik at veispørsmålet kunne søkes avklart med kommunen før 
en avgjørelse om kjøp av eiendommen kunne tas. Etter råd fra advokat vedtok styret i NBK 
16.12.2014 å gi ABBL utsettelse til 20. mai 2015. Datoen ble satt for å få klarhet i hvor saken ligger, 
innen Landsmøtet 5.- 6. juni 2015. 

Siste informasjon i saken var at Bygningsrådet i Asker kommune 22. april 2015 vedtok: 

“51/29 mfl. – Bondilia – Søknad om prinsippavklaring av adkomst 

Bondilia fremstår i dag som umodent for utbygging med de alternative veiløsninger som er 
foreslått. Bygningsrådet kan ikke se at det foreligger egnede adkomstløsninger for utbygging av 
Bondilia, gbnr. 51/29 mfl. Adkomstløsninger for dette og andre utbyggingsområder i 
Røykenkorridoren bør søkes i et samlet bilde av løsningsalternativer, slik det fremholdes i 
konseptstudien (2011) av forventet trafikkvekst i korridoren.” 

Bygningsrådet mente enstemmig at tiden ikke var moden for utbygging av Bondilia, og at det var 
uheldig med adkomst gjennom Bondistranda. Med dette vedtaket ble saken skjøvet langt ut i tid. 

 
--- 
 
Utvikling siden 2015: 
Arbeidet med reguleringsplanen ble midlertidig satt på vent til gjennomført kommunevalg høsten 
2015 samtidig som styret i NBK og ABBL vurderte mulighetene for likevel å få utviklet 
eiendommen til boliger så raskt som mulig. 
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Styret vedtok derfor en fristforlengelse for innløsning av opsjonsavtalen, og i juni 2016 signerte 
partene en along til opsjonsavtalen. Alongen baserer seg på enigheten om gjenopptagelse av 
planarbeidet og med en innløsningsfrist som forholder seg til endelig godkjent reguleringsplan. 
Avtalen regulerer flere forhold blant annet at NBK selv skal beholde en del av tomtearealet med 
kunstnerboligen og atelieret. Under listes tilleggene til den opprinnelige avtalen: 
 
Partene er enige om følgende tillegg til avtalen 
 
1. ABBL tilbyr NBK 
1. Felt B/T, med kunstnerboligen og atelier, skilles ut med eget bruks-nummer, i henhold til 
planskisse av 08.03.16 (vedlegg 1). Arealet overskjøtes NBK ved brukstillatelse for det nye 
boligprosjektet. Eiendommen overdras vederlagsfritt. 
Infrastruktur som vei, vann, kloakk, elektrisitet og bredbånd, tilføres vederlagsfritt til 
tomtegrensen. 					 
		  
Tre parkeringsplasser stilles vederlagsfritt til disposisjon i boligprosjektets parkeringsanlegg. 
 
ABBL bidrar med NOK 1,0 mill. til renovering av kunstnerboligen og atelieret. 
 
ABBL bistår med prosjektledelse og byggeledelse samt søkefunksjoner mot 
bygningsmyndighetene, vederlagsfritt. 
 
I reguleringsplanen legges det opp til en kombinert studioleilighet og atelier, som erstatning for 
den gamle atelierbygningen.  
 
2. ABBL kjøper inn skulpturer av kunstnere utvalgt av en kunstfaglig jury til en eventuell 
skulpturpark for maksimum NOK 2, 0 mill. og bidrar til markedsføring av denne. ABBL bekoster en 
eventuell belysning av skulpturene og bidrar til montering og fundamentering.  
 
3. Skulpturparken bør ha delt driftsansvar mellom boligsameiet og kommunen. 
NBK bidrar med å søke om KORO-midler og eventuelt andre tilskudds-ordninger. 
 
4. NBK og prosjektets arkitekt utarbeider en plan for utsmykking av blokkene. Kostnadsrammen 
settes til NOK 1 mill. 
NBK bidrar med å søke om eventuelle tilskuddsmidler gjennom KORO eller andre.  
 
5. For å sikre NBK en rimelig andel av utbyggingsverdien for eiendommen, gis NBK 30 % av den 
byggherremargin som ABBL oppnår for prosjektet ut over en minimumsmargin på 12 %. 
Med byggherremargin forstås prosjektoverskudd, regnet i prosent av salgspris. 
Byggherremarginen påvirkes av forholdet mellom salgspris og prosjektkostnadene. Endelig 
byggherremargin fremkommer når alle boligene er solgt og overlevert til sine kjøpere og 
byggeregnskapet for prosjektet er avsluttet. 
Beregning av byggherremargin vil fremkomme av revidert byggeregnskap for prosjektet. Dette 
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byggeregnskapet vil være åpent tilgjengelig for NBK med halvårlig rapportering.  
 
2. NBK tilbyr ABBL 
1. Politisk aktivitet og lobbyvirksomhet av NBK for å få fortgang i byggeprosess. 
 
2. Lokal og nasjonal lobbyvirksomhet for å synliggjøre de positive sidene av utbyggingen. Med 
dette mener vi hvilke konsekvenser pengene vil få for landets kunstnere, samt gleden Bondilia vil 
gi til lokalsamfunnet. 
 
3. Vi vil presentere en mulighetsstudie for huset og skogsområdet med svært gode og originale 
ideer, for kommune og journalister. Vi vil jobbe for å bli en del av Askers kultur og kunstplan. 
 
4. NBK vil sørge for kunstnerisk virksomhet av høy kvalitet i og rundt huset. 
 
5. Et detaljert kunstnerisk program, hvor deler vil kunne inkludere lokalbefolkningen. Utstillinger, 
seminar, workshops for barn og voksne, musikk og festival er noe av det vi ser for oss. 
 
6. Et aktivt og attraktivt kunstnerhus, som vil holde Bondilia i live og bidra positivt til 
lokalbefolkningens hverdag. 
 
ABBL har det siste året sammen med arkitektkontoret GASA arbeidet fram et forslag til 
reguleringsplan som er planlagt levert kommunen før sommeren til førstegangsbehandling rett 
etter sommerferien. Planene er underveis blitt presentert for Asker kommunes bygningsråd samt 
for Komité for teknikk, kultur og fritid. Fremover planlegges flere presentasjoner og dialogmøter 
med naboer og andre berørte parter. 
 
Dersom planen godkjennes, vil NBK og ABBL i samarbeid bidra til en utvikling av området, som vi 
mener vil ha stor kunst- og kulturfaglig verdi. 
 
Den foreslåtte utbyggingen gir oss mulighet til å bevare huset og atelieret og slik ivareta et viktig 
kulturminne, vi kan på en god måte ivareta intensjonen i gavebrevet samtidig som vi bidrar til en 
positiv utvikling av området.  
 
Med residency i den den gamle kunstnerboligen, kunstpark og tilhørende kunstformidling, mener 
vi «Kunstnerlia» vil oppfylle vesentlige deler av innholdet i Asker kommunes Kulturplan 2016-
2026 (kap om profesjonelt kunst- og kulturarbeid), og prosjektet tas også inn som selvstendig 
kapittel til Asker kommunes kommende Kulturarenaplan. 
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Informasjon 
Diverse skriv og orienteringer har i perioden blitt utsendt NBKs grunnorganisasjoner. 
Grunnorganisasjonene oversendes også sentralstyrets møtereferater.  
Det har også blitt utsendt kortfattet informasjon pr. mail til lederne i grunnorganisasjonene og de 
øvrige tillitsvalgte. Det sendes jevnlig ut nyhetsbrev og annen informasjon til medlemmer og 
grunnorganisasjoner, samt presseskriv og oppdatering i sosiale media.  
 
 

 
 

Internasjonalt samarbeid 

Nordisk Kunstnerråd 
NBK er med i Kunstnernettverket (KN) som samler 19 landsomfattende kunstnerorganisasjoner 
for skapende og utøvende kunstnere i Norge. KN er med i Nordisk kunstnerråd. Anders Hovind, i 
Musikernes Fellesorganisasjon representerte KN på møtet deres i Stockholm 20. mars, 2017. To 
saker gjelder Norge direkte: 
 
Den Skandinaviske foreningen i Roma – representasjon fra Nordisk kunstnerråd 
Vi leier nå en leilighet i Trastevere for kunstnerresidenser. Foreningen rapporterer om 
økonomiske utfordringer og at forening krever en større grad av involvering fra de Nordiske 
politikere. Kolbrún Halldorsdottir foreslått for en ny og siste to års periode i Circolo Scandinavos 
styre. Ingeborg Stana sitter fra Norge i styret. Det trengs en ny styreleder. Norge står for tur. Det 
er en fordel om vedkommende snakker italiensk. Det er to styremøter i året (i Rom). Reise og 
opphold blir betalt, men ikke styrehonorar. 
Nordisk kunstnerråd har diskutert hvilke nordiske møter og konferanser som kunstnerrådet bør 
være representert. Norge har formannskapet i Nordisk ministerråd i 2017. Det ble diskutert 
hvorvidt Kunstnernettverket kunne ta initiativ til et kulturforum og om neste møte kan legges til 
Oslo. 
 
Billedkunstnere i Norden (BiN) 
Samarbeidet i BiN skjer	på fagpolitisk basis med tilknytning til de andre nordiske lands 
kunstnerorganisasjoner. BiN består av:	 
BKF, Danmark 
Konstnärsgillet, Finland 
SIM, Island 
KRO, Sverige 
Grønlands og Færøyenes kunstnerorganisasjoner 
NBK, Norge 
 
Organisasjonen skal arbeide med felles kunstnerpolitiske spørsmål og videre danne forsvar av 
den nordiske kunstnerpolitiske modellen. I inneværende periode har det ikke vært aktivitet i BiN. 
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International Association of Art (IAA/AIAP) 
NBK er billedkunstnernes delegat fra Norge i International Association of Art (IAA). IAA en ikke-
statlig organisasjon (NGO) som har en samarbeidende og rådgivende status i UNESCO. IAA har 
generalforsamling for alle medlemslands kunstnerorganisasjoner hvert fjerde år og da møtes 
kunstnerorganisasjoner fra hele verden. Sist generalforsamling for verden ble avholdt i Plzen, 
Tsjekkia, høsten 2015. Hvert andre år har regionene (Europa for oss) generalforsamling. I 2016 gikk 
den tolvte generalforsamlingen for IAA Europe av stablen i Berlin, Tyskland. Werner Schaub fra 
Internationale Gesellschaft der Bildenden Künste (IGBK) er for tiden styreleder (president). 
http://iaa-europe.eu 
 
Utveksling og status 
IAA er først og fremst et nettverk, en mulighet for billedkunstnere og deres organisasjoner, til å 
dele fagpolitisk informasjon og innhente opplysninger om ordninger og løsninger fra andre land. 
At IAA er knyttet opp mot UNESCO gir billedkunstnerne en stemme, en mulighet til å bli hørt, i 
internasjonale fora og når internasjonale konvensjoner og avtaler lages eller revideres. 
 
Medlemskap 
IAA har utarbeidet et sett minimums-krav som søkerlandets kunstnergruppes må tilfredsstille, for 
å sikre demokratiske strukturer. Viktige krav 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 og at organisasjonene skal være kunstnerstyrte NGOer. 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. 
 
Solidaritet og samarbeid 
De siste årene har IAA økt sin aktivitet og styrket sin formelle status som samarbeidende NGO i 
UNESCO- systemet. Aktiviteten internasjonalt har blitt større og mer profesjonell. Denne 
statusen er spesielt viktig for de av medlemsorganisasjonene som ikke har hatt automatisk 
anerkjennelse/status overfor egne lands myndigheter. Med UNESCO ” i ryggen” arbeider nå disse 
kunstnerorganisasjonene tryggere og har større mulighet for å bli hørt nasjonalt. IAA vil nå i 
samarbeid med UNESCOs samarbeidsorganisasjoner lansere og promotere 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.  
 
Et viktig satsningsområde for IAA har i perioden vært å etablere World Art Day (15.april) I en rekke 
land markeres nå denne med omfattende samarbeidsprosjekter med mange ulike 
kunstutrykksformer. Fra og med 2015 skjer markeringen i samarbeid med dansernes 
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internasjonale NGO CID.  
 
Vi har i Nord-Europa 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. Samtidig ser vi at nå 
som de etablerte løsningene i Norge er under press har vi stort utbytte av å innhente erfaringer 
fra kunstorganisasjoner i andre land. Gjennom IAA nettverket får vi tilgang på nye løsninger for de 
problemene vår kunstnergruppe står overfor i et mer og mer internasjonalisert kunst- og kulturliv. 
IAA gir oss også en mulighet til å få et innblikk i og å lære om forhold som angår EU og dermed 
også oss. 
 
Internasjonal aktivitetsrapport 2015-2017 
For nasjonalkomiteen består det meste av arbeidet med å videre distribuere til 
grunnorganisasjonene, eller til andre relevante adressater, henvendelser fra våre 
samarbeidspartnere, nasjonalkomiteer og internasjonale organisasjoner. Mye informasjon, 
spesielt muligheter for enkeltkunstnere, blir også publisert på 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. IAA har 
publisert en rettledning for dette som NBK ønsker å videre bearbeide for norske forhold. Under 
generalforsamlingen i Berlin 4-5 november i 2016, var dette spørsmålet reist som tema. NBK har 
ikke hatt mulighet i etterkant å følge opp dette arbeidet. 
 
Det europeiske samarbeidet er viktig for NBK fordi det gir oss tilgang på informasjon om arbeidet 
for kunstnernes rettigheter innenfor EU-området og EUs kulturpolitikk generelt. IAA hadde sin 
internasjonale generalforsamling i Plzen i oktober 2015. Et viktig arbeid har vært å finne fram til en 
internasjonal definisjon av hvordan man kan definere en profesjonell billedkunstner, noe som var 
tema i Plzen under overskriften “Status of the Artist”.  
 
Under seminaret før generalforsamlingen i Plzen, ble arbeidet med MU-avtalen i Sverige 
presentert og diskutert. Flere land er i gang med å utarbeide sin egen utstillingsavtale etter 
samme mal. NBK var nettopp invitert til Island, 21 mai, 2017, for å holde innlegg for deres 
kunstnerorganisasjon Samband íslenskra myndlistarmanna, SÍM, i et seminar om nettopp dette og 
om NBKs kampanje “lønn for arbeid” foran kommunevalget i 2015. Island ser ut til å ha mer sans 
for norske modellen og vi følger hverandres arbeid med dette. Vi har tidligere også hatt gode 
utvekslingsmøter i Sverige og i Litauen om dette tema og flere land som Storbritannia og Irland 
har jobbet med kampanjer for å øke bevisstheten rundt “lønn for arbeid”. NBK arbeider også for å 
få innført kunstavgiften i andre land. 
 
Den trettende generalforsamlingen for IAA Europe vil holdes i Dublin, 16. september, 2017. Det er 
Visual Artists Ireland som er vertskap. Dagen før vil IAA Europe delegater få mulighet til å være 
med på den irske nasjonaldagen for visuelle kunstnere ‘Get Together 2017’.  
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2.3 NBKs tillitsvalgte 2015 – 2017: 
 

Valgt på NBKs 13. ordinære landsmøte 06.06.15  

   

Sentralstyret   
Hilde Tørdal, leder 3756 Tørdal BiT 

Ruben Steinum 1450 Nesoddtangen UKS 

Tanja Sæter	 0689 Oslo BOA 

Arne Bakke 5261 Indre Arna BKFH 

Leiken Vik 7054 Ranheim TBK 

Kristian Øverland Dahl 1388 Borgen NBF/UKS 

Maria Hjelmeland 5018 Bergen BKSF 

Charlotte Dølvik 	 NBK 

   

Vara   

Ebba Moi 																												 0571 Oslo NBF 

Anne Marthe Dyvi 5034 Bergen NBF 

Randi Nygård 																						 DE 12045 Berlin UKS 

Sara Christensen 	 0571 Oslo NBF 

Benedikte Rønsen 0656 Oslo UKS 

   

Nominasjonsutvalg  
Ragnhild Aamås 0559 Oslo UKS 

Bente Sætrang 																			 0491 Oslo NTK 

Mona Orstad Hansen 						 4012 Stavanger NG 

Arne Rygg 																											 5152 Bønes BKFH 

Trygve Luktvasslimo 8672 Elsfjord NNBK 

   

Vara  	 

Trond Hugo Haugen 0564 Oslo UKS 

Daniel Østvold 0650 Oslo NBF 

Gunvor Nervold Antonsen 																 3626 Rollag NTK 

Terese Longva 5096 Bergen BKMR 

Grethe Unstad 5008 Bergen BKFH 

   

Kontrollutvalg   
Anders Eiebakke 0458 Oslo UKS 

Anne Skaansar 5179 Godvik BKFH 

Karolin Tampere 5032 Bergen UKS 

  	

Vara  	 

Kirsti Grotmol 0280 Oslo NBF 

Lasse Kolsrud 0553 Oslo NG 
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Billedkunstnernes Vederlagsfonds styre 
Magne Rudjord 1692 Nedgården ØBK 

Gisle Harr 0569 Oslo NBF 

Sissel Lillebostad 	 5008 Bergen BKFH 

Hege Nyborg  0264 Oslo UKS 

Kristin Lindberg 3536 Noresund NTK 

   

Vara  	 

Lillian Samdal 6968 Flekke BKSF 

Helle Kaarem 0169 Oslo LNM 

Toril Johannessen 5033 Bergen BKFH 

 
 

 
 

2.4 Styrer, råd og utvalg 
 

Oversikt over institusjoners styrer, råd og utvalg som NBK oppnevner til 
eller er medlem i. 
 
NBKs Legatstyre 
Oppnevnes av og blant NBKs sentralstyremedlemmer for 4 år av gangen. Legatstyret har i 
perioden 2013 -2017	bestått av: Odd Fredrik Heiberg, Sissel Lillebostad og Tanja Sæter. 
Varamedlemmer: Maria Hjelmeland og Esther Maria Bjørneboe.  
Sekretær: Hege Imerslund (adm. BKH). 
 

 
 
Kunstnernes Hus 
Representant	for NBK i Rådet (det tidligere Tilsynsrådet) er Yngvild Færøy. 
 

 
 
Rom for kunst og arkitektur  
NBKs representanter i styret er Christel Sverre, Arild Eriksen og Elin T Sørensen. 
 

 
 
Universitetet i Oslo, kunstfaglig råd 
NBKs representant er Beathe C. Rønning (2017-2020) 
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Oversikt over enkelte institusjoner, styrer, råd, utvalg og priser der NBK 
foreslår / innstiller til. 
 
Utvalg for Statens stipend og garantiinntekter 
NBK innstiller ett medlem ved varamedlem. Departementet oppnevner og NBK er representert 
ved Ann Kavli. 
 
Stipendkomiteen for diverse andre kunstnergrupper (Norsk Kulturråd) 
Geir Tore Holm 
 
Tildelingskomiteen for Statens Utstillingsstipend (Norsk Kulturråd) 
Gunnar H. Gundersen 
Ordningen ble overført til kunstnersentrene i årsskiftet 2016 / 2017. 
 
 

 
 
Arrangørutvalget for visuell kunst (Norsk Kulturråd) 
Hilde Hauan Johnsen og Sverre Gullesen 
 
Faglig utvalg for Rom for Kunst og Tverrfaglige tiltak (Norsk Kulturråd) 
Shwan Dler Qaradaki  
 
Faglig utvalg for Visuell Kunst (Norsk Kulturråd) 
Mari Slaattelid og Lars Sture 
 
Fagutvalget for kunst og ny teknologi (Norsk Kulturråd) 
Hans Christian Gilje. 	 
 
Styret i Fond for lyd og bilde (Norsk Kulturråd) 
Karianne Stensland og Trygve Luktvasslimo. 
 

 
 
BONO 
NBKs representant i perioden 2015 – 2017 vært Hans Thorsen med Arne Rygg som vara. 
 

 
 
Bildende Kunstneres Hjelpefond 
NBK innstiller og Kulturdepartementet oppnevner styremedlemmer. Funksjonstid er 4 år. 
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Fra 2015 - 2018 består styret i Hjelpefondet av: 
Styreleder: Sissel Knutsen Hegdal. 
Styremedlemmer: Sissel Ree Schjønsby, Jorunn Steffensen, Arne Nøst og Petter Snare. 
Varamedlemmer: Trine Mauritz, Svein Korshavn, Sigfrid Hernes, Hilde Rognskog og Elise 
Storsveen. 
 

 
 
Office for Contemporary Art – OCA 
NBK	og UKS har forslagsrett til kandidater til styret i OCA, og Kulturdepartementet innstiller. 
NBKs representant er Per Gunnar Eeg-Tverbakk.  
 

 
 
Representasjon i Kopinor 
Mari Aarre var i 2016 NBKs representant i Kopinors representantskap, med Kristian Øverland 
Dahl som vararepresentant. På vegne av opphavsmannsorganisasjonene på områdene foto, 
billedkunst, kunsthåndverk, illustrasjon og design var Esther Maria Bjørneboe styremedlem med 
Kari Bucher (Grafill) som varamedlem. Bjørneboe var dessuten medlem av internasjonalt utvalg. 
Hilde Sjeggestad var medlem av fordelingsnemnda. 
 

 
 
Ulrik Hendriksens Ærespris 
Prisen er en ærespris, og tildeles en billedkunstner, kunsthåndverker eller kunstfotograf som har 
gjort en spesielt fortjenstfull innsats til beste for kunstnere og kunst innen det visuelle feltet i 
Norge, gjennom uegennyttig innsats i kunstnerorganisasjonene eller som følge av pedagogisk 
eller annen virksomhet av betydning for utviklingen av kunstfeltet. I 2015 var det kun NBK som 
hadde innstillingsrett til prisen. Fra 2016 fikk også Norske Kunsthåndverkere og Forbundet Frie 
Fotografer innstillingsrett.  
I 2015 innstilte NBK Anne Katrine Dolven som ble tildelt til æresprisen. I 2016 innstilte Forbundet 
Frie Fotografer Robert Meyer som ble tildelt æresprisen.  
 
 

 
 

Økonomi / tilskudd fra Kulturdepartementet 
NBK får et samlet statstilskudd for å gjennomføre Høstutstillingen, og stipendbehandlingen for 
Billedkunstnerne. Tilskuddet var på kr 5123 000,- i 2015, og på 5221 000,- i 2016. Beløpet tildeles 
som rund sum, og er fra departementets side ikke fordelt mellom avdelingene. 	 
 
I forslag til Statsbudsjett 2017 leste vi følgende: Tilskuddet til Statens Kunstutstilling (Norske 
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Billedkunstnere) er redusert med 0,5 mill kroner fordi stipendutstillingen er avviklet. 
Stipendutstillingen ble avviklet i 2009, som en konsekvens av en endring i forskriftene fra 
Kulturdepartementet samme år. Denne utstillingen ble gjennomført på Kunstnernes Hus. 
 
NBK kan ikke se at vi noen gang har mottatt støtte til gjennomføringen av denne utstillingen. 
NBK har alltid hatt ansvar for, og mottar støtte til, gjennomføring av stipendbehandlingen. Så langt 
vi kan se finnes ingen dokumentasjon på at NBK noen gang har vært ansvarlig for, eller mottatt 
midler til gjennomføring av stipendutstillingen. Disse midler har, så vidt vi kjenner til, alltid blitt 
tilført visningsstedet. 	 
 
NBK la saken frem i budsjetthøring med Familie- og kulturkomiteen på Stortinget 17. oktober, i 
møte med Kulturdepartement i 8. november, samt i brev av 18. november. NBK mener å kunne 
dokumentere at faktiske feil har skjedd i saken og oppfordret til reversering av kuttet. Saken førte 
ikke frem, og kuttet er blitt opprettholdt. 
 
NBK ønsker å møte departementet for å diskutere den økonomiske situasjonen dette setter oss 
i, og håper på en konstruktiv dialog fremover. 

 
 

 
 
 

  



 
 

 

 
 

47 
 

2.5 Stipendbehandlingen 
 
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 kunstnerne etter 
kunstneriske kriterier. NBK er administrativt ansvarlig og har en målsetting knyttet til 
gjennomføring av stipendbehandlingen med likebehandling av alle søknader. 

 

 

 

 
2.5.1 Stipendbehandlingen i 2015 

Ved stipendbehandlingen i 2015 var komiteen på 10 medlemmer samlet i 2 perioder (i desember 
2014 i 10 dager og i januar 2015 i 13 dager). Komiteen arbeider selvstendig i to grupper. 
Stipendkomiteen velges ved uravstemning for 2 år av gangen. Stipendkomiteen besto av:  
Torbjørn Sørensen, Halvard Haugerud, Aslaug Juliussen, Runa Carlsen, Mattias Härenstam, Maia 
Urstad, Kurt Johannessen, Mette Hellenes, Marte Aas og Beathe C. Rønning. 
 
Stipendbehandlingen ble i 2015 foretatt på bakgrunn av innsendt søknadsskjema, kunstnerisk 
dokumentasjon av 7 verk, og annen innsendt dokumentasjon i NBKs søkeportal og Norsk 
Kulturråds søkeportal. Selve behandlingen foregikk i NBKs lokaler i Grubbegata 14, Oslo. 
Målet for stipendbehandlingen har, som tidligere, vært en faglig kompetent og rettferdig 
vurdering av søknadene. Stipendkomiteen skal på grunnlag av innsendte søknader innstille 
stipend til de best kvalifiserte kunstnere etter kunstneriske kriterier. For NBK som administrativt 
ansvarlig, er målsettingen knyttet til gjennomføring av stipendbehandlingen på en profesjonell 
måte.  
 
Stipendkomiteen innstiller til Rune Brynestads minnestipend som er en utmerkelse til et 
eksepsjonelt kunstnerskap. Hanne Borchgrevinck mottok æresstipendet i 2015. 
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Oversikt over stipendtyper, antall søkere, antall stipend til fordeling og stipendbeløp 2015 

 
Stipendnavn Antall 

søknader 
Til utdeling Beløp Sum Totalsum,- 

Statens kunstnerstipend      

Statens arbeidsstipend 1-5 år 1062 27 (*75) 210 000, - 5 670 000,-  

Statens arbeidsstipend for yngre 
kunstnere 

448 29 (*54) 210 000,- 6 090 000,-  

Stipend for etablerte kunstnere og 
seniorkunstnere 

459/162 16 (*38) 233 945,- 3 743 120,-  

Statens diversestipend 966  Max 80 000,- 3 814 000,-  

Diversestipend for nyutdannede 
kunstnere 

98  Max 90 000,- 8 262 700,-  

Sum Statlige stipend 3195    27 579 820,- 

Billedkunstnernes 
Vederlagsfond 

BKV     

Rune Brynestads minnestipend  1 400 000,- 400 000,-  

Vederlagsfondets 2-årig stipend   25 250 000,- 6 250 000,-  
Vederlagsfondets stipend  150 150 000,- 22 500 000,-  
Vederlagsfondets stipend  100 100 000,- 10 000 000,-  
Sum BKVs stipender 1200    39 150 000,- 
Bildende Kunstneres 
Hjelpefond 

BKH     

BKH 3-årig stipend 1183 7 210 000,- 1 470 000,-  

BKH 1-årig stipend 1183 14 210 000,- 2 940 000,-  

BKH stipend for eldre kunstnere 67 24 110 000,- 2 640 000,-  

Sum BKHs stipender     7 050 000,- 

Legater      

NBK legatstipend gruppe 1038 0 0 0  

Sum legat    0 0 

Sum totalt     73 779 820,- 

 
Det var til sammen 1731 søkere til stipend.  

*Totalt antall stipend i ordningen.  
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2.5.2 Stipendbehandlingen i 2016 

Til stipendbehandlingen for 2016 var komiteen på 10 medlemmer samlet i 2 perioder (i desember 
2015 i 10 arbeidsdager og i januar 2016 i 13 arbeidsdager). Komitéen arbeider selvstendig i to 
grupper.  
 
Stipendkomiteen velges ved flertallsavstemning for 2 år av gangen. Stipendkomiteen for 2016 
besto av:  
 
Arvid Pettersen (stipendkomitéens leder), Ingrid Toogood Hovland, Kira Wager, Vibeke 
Slyngstad, Marius Martinussen, Markus Lantto, Fredrik Raddum, Anne Lise Stenseth, Gitte Magnus 
og Kjetil Berge.  
 
Stipendbehandlingen ble i 2016 foretatt på bakgrunn av innsendt søknadsskjema, kunstnerisk 
dokumentasjon av 7 verk, og annen innsendt dokumentasjon til Kulturråds søkeportal og NBKs 
egen søkeportal. Selve behandlingen foregikk i NBKs lokaler i Grubbegata 14, Oslo.  
 
Målet for stipendbehandlingen har, som tidligere, vært en faglig kompetent og rettferdig 
vurdering av søknadene. Stipendkomiteen skal på grunnlag av innsendte søknader innstille 
stipend til de best kvalifiserte kunstnerne etter kunstneriske kriterier. For NBK som administrativt 
ansvarlig, er målsettingen knyttet til gjennomføring av stipendbehandlingen på en profesjonell 
måte.  
 
Stipendkomiteen innstiller til Rune Brynestads minnestipend som er en utmerkelse til et 
eksepsjonelt kunstnerskap. Bente Sætrang mottok æresstipendet i 2016.  
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Oversikt over stipendtyper, antall søkere, antall stipend til fordeling og stipendbeløp 2016 
 
Stipendnavn Antall 

søkere 
Antall til 
utdeling 

Beløp Sum Totalsum 

Statens kunstnerstipend      

Statens arbeidsstipend 1-5 år 1091 22 (*76) 229 609,- 5 051 398,-  

Statens arbeidsstipend for yngre 
kunstnere 

485 29 (*54) 
 

229 609,- 6 658 661,-  

Stipend for etablerte kunstnere og 
seniorkunstnere 

405/141 5 (*104) 236 635,- 1 183 175,-  

Statens diversestipend 942 59 Max beløp 
80 000,- 

3 804 000,-  

Diversestipend for nyutdannede 
kunstnere 

110 91 Max beløp 
90 000,- 

6 448 700,-  

Sum Statlige stipend  104   23 145 934,- 

Billedkunstnernes 
Vederlagsfond 

BKV     

Rune Brynestads minnestipend  1 400 000,- 400 000,-  

Vederlagsfondets 3-årige stipend  10 (*35) 250 000,- 2 500 000,-  

Vederlagsfondets 2-årig stipend   30 (*55) 250 000,- 7 500 000,-  

Vederlagsfondets stipend  150 150 000,- 22 500 000,-  

Vederlagsfondets stipend  110 100 000,- 11 000 000,-  

Sum BKVs stipender 1200 326   43 900 000,- 

Bildende Kunstneres 
Hjelpefond 

BKH     

BKH 3-årig stipend 1183 7 (*19) 210 000,- 1 470 000,-  

BKH 1-årig stipend 1183 14 210 000,- 2 940 000,-  

BKH stipend for eldre kunstnere 67 24 110 000,- 2 640 000,-  

Sum BKHs stipender 1196 45   7 050 000,- 

Legater      

NBK legatstipend gruppe 1038 0   0,- 

Houen og Mohrs legat  0   0,- 

Sum legat  0   0,- 

Sum totalt 1730 546   74 095 934,- 

 
Det var til sammen 1752 søkere til stipend.  

*Totalt antall stipend i ordningen.  
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2.5.3 Prosjektstøtte 2015 - 2016 

Billedkunstnernes Vederlagsfonds prosjektstøtte har til formål å styrke billedkunstnernes 
muligheter til å gjennomføre målrettede og tidsavgrensede planer på billedkunstområdet.  

Stipendkomiteen skal på grunnlag av innsendte søknader innstille/tildele stipend til de best 
kvalifiserte kunstnere etter kunstneriske kriterier. NBK er administrativt ansvarlig og har en 
målsetting knyttet til gjennomføring av stipendbehandlingen med likebehandling av alle 
søknader. 

Støtten er søkbar to ganger i året og behandles av stipendkomiteen.  
Både i 2015 og 2016 ble det bevilget 8 millioner. 
 
Våren 2015 kom det inn 284 søknader og 115 av disse fikk støtte.  
I komiteen satt Maia Urstad, Mattias Härenstam og Jannik Abel.  
 
Høst 2015 kom inn 284 søknader og 115 av disse fikk støtte.  
I komitéen satt Mette Hellenes, Halvard Haugerud, Marte Aas.  
 
Våren 2016 kom det inn 345 søknader og 109 av disse fikk støtte.  
I komiteen satt Vibeke Slyngstad, Kjetil Berge og Marius Martinussen. 
 
Høst 2016 kom det inn 341 søknader og 127 av disse fikk støtte.  
I komiteen satt Gitte Magnus, Fredrik Raddum og Anne Lise Stenseth. 
 
 

 
 

2.6 Høstutstillingen Statens Kunstutstilling 
Høstutstillingen er Norges største arena for presentasjon av norsk samtidskunst, og den er styrt 
av kunstnere, basert på fri innsendelse. NBK har som arrangør som målsetting å opprettholde og 
videreutvikle Høstutstillingens brede appell og enestående status hos publikum. Det 
overordnede mål er kontinuerlig å høyne den kvalitetsmessige opplevelse for publikum. 	De 
kunstneriske målsettinger for Høstutstillingen trekkes opp av Den Nasjonale Jury bestående av 
seks personer. 
 

 

 
 

2.6.1 Høstutstillingen 2015 

Som arrangør av Statens Kunstutstilling, Høstutstillingen har NBK som målsetting å opprettholde 
og videreutvikle utstillingens brede appell og enestående status hos publikum. Målet er hele 
tiden å høyne den kvalitetsmessige opplevelsen for publikum. 
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Høstutstillingen er en kunstnerjuryert gruppeutstilling basert på fri innsendelse. Alle arbeider blir 
vurdert av Den Nasjonale Jury, som har det kunstneriske ansvaret for utstillingen. Juryen består 
av 6 kunstnere med størst mulig faglig spredning innenfor ulike fagområder. Juryens kunstneriske 
avgjørelser må ikke begrunnes og kan ikke overprøves.  
 
Den Nasjonale Jury 2015:  
Vanna Bowles, Beate Petersen, Sara Christensen, Per Kristian Nygård, 
Thomas Sæverud og Hanne Friis 
Juryleder 2015: Vanna Bowles  
Nestleder 2015: Sara Christensen 
 
Monteringsgruppe 2015:  
Vanna Bowles, Sara Christensen, Hanne Friis (60%), Beate Petersen (40%) 
 
Administrasjon:  
Utstillingsleder: Charlotte T. Dølvik (100%)   
Utstillingskoordinator: Kine Simonsen (i vikariat for Ingrid Pettersen) (70%) 
Sekretær jury/administrasjon: Hanne Mandelid (50%) 
 
Timeansatte i forbindelse med produksjon og utstilling: 
Høstutstillingen engasjerte et teknisk team på 5 personer. 
Det ble ansatt 10 omvisere og 13 verter, 1 praktikant fra HiOA og 1 praktikant fra BI.  
Redaktør for katalog på engasjement.  
 
Statens 128. Kunstutstilling, Høstutstillingen, 12. september – 18. oktober 2015 Høstutstillingen 
2015 fikk inn 2102 søknader. Hver søker kan søke med opptil 3 verk.  Utstillingen viste 107 verk av 
70 deltakende kunstnere. Av disse var 36 debutanter.  
Alders-, opprinnelses- og kjønnsfordelingen til de deltakende kunstnerne viste god variasjon og 
bredde. Kunstverkene omfattet alle teknikker.  
Besøkstall 2015:  
22 714 besøkende på 5 uker. 
 
Kunstpriser: 
Det ble delt ut 5 kunstpriser: 
Høstutstillingsprisen – BKHs Kunstpris på kr. 150 000,- ble tildelt Tine Aamodt. 
Norske Kunstforeningers debutantpris på kr. 50 000,- gikk til Sebastian Makonnen Kjølaas. 
Anne og Jakob Weidemanns stipend på kr. 100 000,- ble tildelt Emilija Skarnulyte. 
Norske Grafikeres Fonds grafikkpris på kr. 50 000,- gikk til Ellen Karin Mæhlum. 
Den franske pris, 3 måneders studieopphold i Paris, ble tildelt Kjersti G. Andvig. 
 
Det ble inngått et nytt samarbeid med Norske Grafikere om Norske Grafikeres Fonds Grafikkpris 
på kr. 50 000,-. En jury bestående av representanter fra Norske Grafikeres Fonds styre velger ut 
det beste grafiske verk av året.  
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Vi styrket også samarbeidet med Institut français, som blant annet innebar formidling av deres 
priser, å sette dem i kontakt med KHiO og omvisning for deres gjester/kurator.  
 
Offentlige arrangementer: 
Vernissage: ca. 800 besøkende.  
Offisiell åpning: Åpningstalen ble holdt av kulturminister Thorhild Widvey. Kunstnerisk innslag 
ved TBFKAMHHAMD ved Merete Dille / Marte Hodne Haugen. 
9. oktober: Kazimir Malevitsjs Black Square 100 år - en samtale ved verket Retroreflector. 16. 
oktober: Kunstnersamtale med Josephine Lindstrøm. Kunstneren fortalte om bakgrunnen for sitt 
prosjekt «Blind omvisning» på Høstutstillingen 2015 og erfaringene fra møtet mellom 
synshemmede og seende.  
 
Formidling:  
I 2015 hadde Høstutstillingen 46 skoleklasser på omvisning i løpet av utstillingens 5 uker.  
Høstutstillingen tilbyr også omvisninger for private grupper, bedrifter og kunstforeninger. Det ble 
avholdt 47 private omvisninger i løpet av perioden.  
Utstillingen inviterte til 10 offentlige omvisninger, hvorav 5 var omvisninger med mulighet for å ta 
med barnevogn. I samarbeid med Dagsavisen ble det avholdt 3 omvisninger for deres 
abonnenter.  
Atelier Felix: Kunstnernes Hus hadde forpliktet seg til å bruke Atelier Felix som formidlingsrom, 
og sto derfor ansvarlig for et collageverksted med billedkunstner Bjørn Bjarre hverdager 11–18 og 
helg fra 12–16.  
 
Katalog/utstillingsavis:  
Høstutstillingen valgte å lage en gratis utstillingsavis i stedet for den tradisjonelle katalogen. 
Ambisjonen var å nå ut til nye målgrupper, samt spre større kunnskap om og skape mer 
engasjement for visuell kunst. Hovedfokuset i avisen lå på presentasjon av kunstverkene og de 
deltagende kunstnerne i utstillingen. Avisen inneholdt også artikler og intervjuer som viste til 
aktuelle tendenser og utfordringer i kunstfeltet. Redaktør var Elizabeth Schei. Avisen ble 
distribuert i 20 000 eksemplarer på Kunstnernes Hus og på kulturinstitusjoner og kaféer i Oslo. 
 
Videosamarbeid: 
I samarbeid med Norske Kunstforeninger ble videoverk fra utstillingen vist i 30 kunstlag- og 
foreninger landet rundt høsten 2015 / våren 2016. Det ble produsert et digitalt hefte med tekster 
om hver video, lærerveiledning og plakater til visningene.  
 
Kunstsalg:  
Det ble solgt kunst for kr. 754 050,-. Av dette beholdt Høstutstillingen 25%, dvs. kr. 188 512 i 
provisjon. Høstutstillingen hadde to større lukkede arrangementer med fokus på kunstsalg. 
Offentlige innkjøpskomiteer ble invitert i forkant av utstillingen og informasjon ble sendt til 
samlere og tidligere kunstkjøpere.  
 
  



 
 

 

 
 

54 
 

Utstillingsvederlag:  
Høstutstillingen har betalt frakttilskudd og utstillingsvederlag etter gjeldende satser, og har for 
øvrig overholdt bestemmelsene i gjeldende avtale om utstillingsvederlag.  
 
Arbeid mot media og presseomtaler:  
Det ble sendt ut pressemeldinger før og etter pressevisningen og åpningen. 
 
Pressevisning ble holdt torsdag før åpning.  
Det ble også sendt ut pressemeldinger angående vinnere av kunstpriser og performancer.  
Det ble produsert gratisavis og plakater som ble distribuert i byrommet før og under utstillingen. 
Gjennom Høstutstillingens mediesamarbeid med Dagsavisen ble det annonsert i avisen i 
forbindelse med utstillingen. Det ble annonsert på kunstkritikk.no, Natt og Dag, Kunstforum papir 
og kunstforum.no, Billedkunst, Magasinet KUNST og Dagsavisen.  
 
Utstillingen fikk redaksjonelle omtaler i de riksdekkende mediene som anmelder kunst. I tillegg 
kom det flere saker i lokalpresse om kunstnere som hadde blitt antatt på utstillingen. 
 
Sosiale medier: 
Høstutstillingen er aktiv på Facebook, Instagram og Twitter året gjennom. Vi kjøpte annonser på 
Facebook under utstillingen, rettet mot målgrupper med spesifikke interesser. I utstillingsavis, på 
infoskilt i resepsjon og på salkart oppfordret vi besøkende til å følge/like oss på sosiale medier 
og dele sine egne bilder fra utstillingen. Strategi for sosiale medier er nå frem til nye 
publikummere, være tilgjengelige for publikum, økt synlighet med tanke på bransje/salg og 
motivere våre eksisterende og nye følgere til å engasjere seg for utstillingen. 
Antall følgere Facebook i 2015: 4 598. Antall følgere Instagram i 2015: 2	953 
 
Nettside:  
Høstutstillingen fikk tospråklig nettside i 2015. Dette har lenge vært et ønske, men har av 
økonomiske grunner blitt satt på vent. I 2015 mente vi at behovet var så stort at vi valgte å 
igangsette denne endringen. HU har stadig flere engelskspråklige søkere og har også opplevd en 
økt interesse fra media utenfor Norge. For å kunne vise mer av tidligere utstillinger fikk vi også lagt 
til nye faner for kunstnere/verk og kunstpriser tilbake til 2012 på nettsiden.  
 
Visuell profil:  
Vi fortsatte samarbeidet med designfirmaet Eriksen/Brown. Til utstillingsavisen ønsket vi å dra 
nytte av deres erfaringer fra å ha jobbet med Høstutstillingen siden 2012. Det ble produsert og 
hengt opp plakater over hele Oslo før og etter utstillingsåpning, og laget egne digitale plakater i 
forbindelse med visning av videoprogrammet på de ulike kunstforeningene. 
 
Samarbeid med Kunstnernes Hus:  
Høstutstillingen leide husets saler, samt kontor (Atelier Felix) fra 1. august – 23. oktober. Etter 
utstillingsåpning ble den største delen av Atelier Felix brukt som formidlingsrom i regi av 
Kunstnernes Hus. 
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DNJ har det fulle ansvar for kunstneriske valg. NBK er arrangør. Høstutstillingens administrasjon 
har ansvar for alle ansettelser/arrangementer/produksjon/daglig drift/økonomi etc. Kunstnernes 
Hus kan sette noen begrensninger fundert på Husets tekniske/praktiske bruk, men har intet 
administrativt/kunstnerisk ansvar utover utleie. 
 
Kunstnere 2015:  
*debutanter på Høstutstillingen 

Ayman Alazraq *    Josephine Lindstrøm  
Kjersti G. Andvig    Jannicke Låker 
Julie Arntzen     Christine Malnes * 
Ina Bache-Wiig     Cathrine Maske * 
Jo Anders Bentdal *    Mikkel McAlinden  
Bjarte Bjørkum     Øyvind Mellbye * 
Markus Brendmoe    Raymond Mosken 
Rasmus Brinch *    Ellen Karin Mæhlum 
Peder Kirkvaag Bugge    Grete Johanne Neseblod  
Marie Buskov *     Dag Nordbrenden 
Yamile Calderón    Sven-Erik Olsen  
Cathrine Dahl / Ørjan Aas    Shwan Dler Qaradaki / Johannes Høie * 
Snøfrid Eiene     John K. Raustein 
Harald Fenn     Thomas Rummelhoff * 
Håvard Fossum *    Emilija Skarnulyte *  
Kjersti Foyn *     Marianne Wiig Storaas 
Yngvild Færøy / Søssa Jørgensen *  Marthe Elise Stramrud 
Helle Grøndahl *    Nina Strand * 
Elna Hagemann     Linn-Mari Staalnacke  
Bjørn-Kowalski Hansen *   Ane Svenheden * 
Ingri Haraldsen     Annika Simonsson / Lars-Erik Svensson  
Dorthe Herup     TBFKAMHHAMD (The band formally known as 
Truls Rukke Hjelmark *    Marte Hodne Haugen and Merete Dille) * 
Torgeir Husevaag    Vemund Thoe * 
Aksel Høgenhaug *    Toft Honerud * 
Gunnar Hall Jensen *    Ingrid Torvund  
Sebastian Makonnen Kjølaas *   Ayatgali Tuleubek* 
Ulf Kristiansen     Grethe Unstad   
Hanne Lydia Opøien Kristoffersen  Linne Christine Urbye * 
ANE LAN     Andreas Öhman *  
Erlend Leirdal *     Nils-Thomas Økland* 
Lena Katrine & Heidi-Anett *   Tine Aamodt * 
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2.6.2 Høstutstillingen 2016 

Den Nasjonale Jury 2016:  
Anne Karin Jortveit, Lars Korff Lofthus, Kjetil Skøien, Josefine Lyche, Kristine Fornes og Rita 
Marhaug.  
Juryleder 2016: Anne Karin Jortveit 
Nestleder 2016: Lars Korff Lofthus 
 
Monteringsgruppe 2016:  
Anne Karin Jortveit, Kjetil Skøien og Kristine Fornes 
 
Administrasjon:  
Utstillingsleder: Charlotte T. Dølvik (100%)   
Utstillingskoordinator: Ingrid Pettersen (70%) 
Sekretær jury/administrasjon: Hanne Mandelid (50%) 
 
Timeansatte i forbindelse med produksjon og utstilling: 
Høstutstillingen engasjerte et teknisk team på 5 personer. 
Det ble ansatt 11 omvisere og 13 verter, samt 2 praktikanter fra HiOA.  
Kommunikasjonsmedarbeider i engasjement på 1 måned. 
Redaktør for katalog på engasjement.  
 
Statens 129. Kunstutstilling, Høstutstillingen, 10. september – 9. oktober 2016 
Høstutstillingen 2016 hadde søkerrekord med 2545 søknader. Hver søker kan søke med opptil 3 
verk.  
 
Utstillingen viste 96 verk av 75 deltakende kunstnere. Av disse var 37 debutanter.  
Alders-, opprinnelses- og kjønnsfordelingen til de deltakende kunstnerne viste god variasjon og 
bredde. Kunstverkene omfattet alle teknikker.  
Besøkstall 2016: 16 788 besøkende på 4 uker.  
 
Kunstpriser: 
Det ble delt ut 4 kunstpriser i forbindelse med utstillingen: 
Høstutstillingsprisen – BKHs Kunstpris på kr. 150 000,- ble tildelt Anne Guro Larsmon. 
Norske Kunstforeningers debutantpris på kr. 50 000,- gikk til Karin Blomgren.  
Anne og Jakob Weidemanns stipend på kr. 100 000,- ble tildelt Anna Widén.  
Norske Grafikeres Fonds grafikkpris på kr. 50 000,- gikk til Gro Finne.  
 
Offentlige arrangementer:  
I samarbeid med Kritikerlaget ble det arrangert en kritikersalong tre dager før den offisielle 
åpningen: Årets teiteste kunsteventyr? En samtale om kunstkritikken av Høstutstillingen.  
Vernissage: ca. 800 besøkende.  
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Offisiell åpning: Åpningstalen ble holdt av kulturminister Linda Cathrine Hofstad Helleland. 
Kunstnerisk innslag ved Rasmus Kjorstad. H.M. Dronning Sonja overvar den offisielle åpningen.  
 
Formidling:  
I 2016 hadde Høstutstillingen 53 skoleklasser på omvisning i løpet av utstillingens 4 uker.  
Høstutstillingen tilbyr også omvisninger for private grupper, bedrifter og kunstforeninger. Det ble 
avholdt 58 private omvisninger i løpet av perioden.  
Utstillingen inviterte til 12 offentlige omvisninger, hvorav 4 var omvisninger med mulighet for å ta 
med barnevogn og 2 pop-up omvisninger. I samarbeid med Dagsavisen ble det avholdt 3 
omvisninger for deres abonnenter.  
Undervisningsinstitusjoner i Oslo, Akershus og Buskerud ble kontaktet i flere omganger med 
informasjon om utstillingen og omvisningstilbud. Det samme gjaldt private bedrifter og 
foreninger. Vi kontaktet gruppene som har besøkt oss tidligere år og nye bedrifter / 
organisasjoner. Høstutstillingen tilbyr omvisninger tilpasset ulike kunnskapsnivåer, behov og 
ønsker. Omviserne våre er er faglig kompetente med meget gode formidlingsevner. Vi har hvert 
år mange søkere, og stiller strenge krav til de vi ansetter. Våre museumsverter har også fått en 
gjennomgang av utstillingen og tid til å sette seg inn i kunstnernes prosjektbeskrivelser.  
 
Katalog:  
I utstillingskatalogen for 2016 ble alle kunstnere og verk presentert. Her kunne de besøkende 
også finne opplysninger om verkenes opplag og salgspris. For å gi leseren et innblikk i mangfoldet 
utstillingen representerer, ble i overkant av en fjerdedel av kunstnerne også presentert gjennom 
tekst i ulike sjangre. Noen kunstnere kom til orde gjennom egne tekster, som poesi, andre via 
samtaler med skribenter. Noen tekster var skribentenes tolkning av kunstverket, andre var 
kunstnernes egne refleksjoner rundt sitt verk. Katalogen inneholdt også en artikkel om kunstsalg, 
samt et intervju med Den Nasjonale Jury. Redaktør var Elizabeth Schei. Katalogen var tilgjengelig 
for publikum på Kunstnernes Hus, og ble distribuert gratis til deltagende kunstnere, 
samarbeidspartnere og andre interesserte i kunstfeltet. Det ble lagt ut leseeksemplarer ved 
utvalgte kulturkaféer og biblioteker i Oslo, samt ved utvalgte kunstforeninger i forbindelse med 
visning av Høstutstillingens videoprogram. 
 
Videosamarbeid: 
I samarbeid med Norske Kunstforeninger ble tre videoverk fra utstillingen vist i 20 kunstlag og -
foreninger landet rundt høsten 2016 / våren 2017. Det ble produsert et hefte med tekster om hver 
video, en lærerveiledning og plakater til å følge programmet. Med dette samarbeidet ønsker vi å 
styrke Høstutstillingen som en nasjonal utstilling, ikke bare når det gjelder de deltakende 
kunstnerne, men også for publikum som får mulighet å oppleve kunsten der de bor.  
 
Kunstsalg:  
Det ble solgt kunst for kr. 751 400,-. Av dette beholdt Høstutstillingen 25%, dvs. kr. 187 850,- i 
provisjon. Kunstsalg er viktig for de deltagende kunstnerne, utstillingen som institusjon og for 
kjøperne av kunstverk. Derfor ønsker vi å øke bevisstheten rundt muligheten for å kunne kjøpe 
kunst av høy kvalitet under utstillingen. Høstutstillingen hadde 2 større lukkede arrangementer 
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med fokus på kunstsalg. Offentlige innkjøpskomiteer ble invitert i forkant av utstillingen og 
informasjon ble sendt til samlere og tidligere kunstkjøpere.  
 
Utstillingsvederlag:  
Høstutstillingen har betalt frakttilskudd og utstillingsvederlag etter gjeldende satser, og har for 
øvrig overholdt bestemmelsene i gjeldende avtale om utstillingsvederlag.  
 
Arbeid mot media og presseomtaler:  
Utstillingen fikk redaksjonelle omtaler i alle riksdekkende medier som anmelder kunst. I tillegg 
kom det flere saker i lokalpresse om kunstnere som hadde blitt antatt på utstillingen.  
Det ble sendt ut pressemeldinger før og etter pressevisningen og åpningen.  
Pressevisning ble holdt torsdag før åpning.  
Det ble arrangert en Kritikersalong tre dager før den offisielle åpningen, rettet mot 
pressedekningen av Høstutstillingen: Årets teiteste kunsteventyr? En samtale om kunstkritikken 
av Høstutstillingen. 	 
Det ble også sendt ut pressemeldinger angående vinnere av kunstpriser og performancer.  
Det ble produsert plakater som ble hengt opp i byrommet før og under utstillingen.  
Gjennom Høstutstillingens mediesamarbeid med Dagsavisen ble det annonsert i avisen i 
forbindelse med utstillingen.  
Av økonomiske grunner ble det ikke annonsert i øvrig presse. 
SoMe kanaler ble brukt til promotering i forkant og under utstillingen.  
Antall følgere Facebook i 2016: 6000  
Antall følgere Instagram 2016: 7300 
 
Visuell profil:  
Vi startet et nytt designsamarbeid med det prisbelønte designstudioet Yokoland, som sto for 
årets profil og design av utstillingskatalog. Yokoland har i løpet av det siste tiåret etablert seg 
som et av de ledende og mest progressive designstudioene i Skandinavia. Studioet er særlig 
kjent for arbeid de har gjort for kulturinstitusjoner, bokdesign og materiell til musikkutgivelser. 
Yokoland bestod i 2016 av Aslak Gurholt Rønsen og Martin Asbjørnsen, samt designer Peder 
Bernhardt. Det ble produsert utstillingskatalog, bager, bannere og plakater til utstillingen.  
 
Samarbeid med Kunstnernes Hus:  
Høstutstillingen leide husets saler, samt kontor (Akademirommet) fra 1. august – 21. oktober. DNJ 
har det fulle ansvar for kunstneriske valg. NBK er arrangør. Høstutstillingens administrasjon har 
ansvar for alle ansettelser/arrangementer/produksjon/daglig drift/økonomi etc. Kunstnernes Hus 
kan sette noen begrensninger fundert på Husets tekniske/praktiske bruk, men har ikke 
administrativt/kunstnerisk ansvar utover utleie.  
 
Publikumsutvikling:  
For å nå det potensielle publikum må vi ha kunnskap om vårt eksisterende publikum. Dette tok vi 
utgangspunkt i ved utforming av Høstutstillingens første spørreundersøkelse i 2016. En av 
forutsetningene for å få støtte fra Kulturdepartementet er god kunnskap om publikum og å 
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arbeide aktivt for å nå nye publikumsgrupper, bl.a. ved å gjennomføre publikumsundersøkelser. 
Undersøkelsen tok sikte på å kartlegge Høstutstillingens publikum og deres vurdering av 
utstillingens ulike deler. Undersøkelsen bestod av to deler; det generelle publikum og publikum 
som har deltatt på omvisninger. Totalt ble det samlet inn 421 spørreskjemaer/respondenter. 233 
skjema/respondenter for det generelle publikum og 188 skjema/respondenter for publikum som 
deltok på omvisninger. Undersøkelsen tok kun for seg publikummere med alder 16 år og oppover.  
 
Vi fant at vårt kjernepublikum er kvinner (70%) og at de fleste bor i Oslo og omegn. Det var en 
god spredning i publikums alder. Når det gjelder de som hadde deltatt på omvisning var det en 
høy tilfredshet med formidlingen. I undersøkelsen ble det lagt vekt på spørsmål som kan hjelpe 
oss i vårt videre arbeid, med tanke på tilrettelegging av omvisninger, vurdering av andre tilbud til 
publikum, markedsføring og strategier for kommunikasjon. Vi kommer til å bruke denne 
undersøkelsen som utgangspunkt for en ny publikumsundersøkelse i 2017.  
 
Kunstnere 2016: 
*debutanter på Høstutstillingen 
 

Eva Bakkeslett     Edgar Ballo 
Javier Barrios     Fredrik Berberg * 
Ingrid Berven     Karin Blomgren * 
Katalin Bobaly *    Per Christian Brown 
Therese Christensen    Siren Elise Dversnes Dahle * 
Øystein Dahlstrøm    Kari Dyrdal 
Jonas Daatland    Ruben Eikebø * 
Marius Engstrøm    Jørund Aase Falkenberg 
Hanna Fauske *     Gro Finne 
Terje Frøyland *    Ingwill M. Gjelsvik 
Marius Glauer *     Kari Glomsaas * 
Pedro Gómez-Egaña *    Ellen Grieg * 
Else Marie Hagen    Renate Synnes Handal * 
Line Hatland *     Bjørn Hegardt 
Per Hess     Kari Hjertholm 
Kirsti van Hoegee *    Rasmus Hungnes * 
Sindre Hustveit *    Matilda Höög 
Arne Ingvaldsen *    Charlotte Jonsmyr * 
Hanni Kamaly *     Andreas Knag-Danielsen 
Tom S. Kosmo     Sonja Krohn 
Joseph Kvist *     Egil Håskjold Larsen / Paul Tunge * 
Jan Henning Larsen    Tarjei Bodin Larsen 
Anne Guro Larsmon *    Lena Katrine & Heidi-Anett  
Cato Løland *     Sunniva McAlinden 
Marius Moldvær *    Ellen Karin Mæhlum 
Johild Mæland *    Gunnveig Nerol 
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Daniel Persson *    Henrik Placht * 
Inger Johanne Rasmussen   Selina Rosenborg * 
Susanne Roti *     Bendik Saxegaard * 
Birgitte Sigmundstad    Roald Sivertsen 
Sille Storihle *     Torgrim Wahl Sund * 
Kristin Tårnes     Frida Vessia 
Marit Viljugrein *    Lin Wang * 
Anna Widén     Brynhild Winther * 
Kiyoshi Yamamoto *    Geir Yttervik 
Arild Yttri     Johanna Zwaig 
Ina Marie Winther Åshaug 
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2.6.3 Tall i Høstutstillingen 
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2.7 Billedkunst 2015-2017 
 
Billedkunst har fortsatt sitt fokus på aktuelle kulturpolitiske saker, utdypende kunstfaglige artikler 
og kritikk. Bladene har også fått tydeligere tematiske innganger pr nummer. 
 
Hovedsatsingene i 2017 har vært flere: 
1) Styrke økonomien, da særlig gjennom økt annonsesalg og bedre kommersiell drift 
2) Restrukturere redaksjonen for å disponere ressursene bedre 
3) Gjennomføre brukerundersøkelse som ledd i et arbeid for å skape et Billedkunst som 
samsvarer med det medlemmene ønsker seg og finner relevant 
4) Utarbeide nye nettsider, fortrinnsvis i samarbeid med NBK 
 
Alle punktene er fulgt opp med foreløpig svært positive resultater. 
 
Tall fra annonsesalget for papirutgaven viser at Billedkunst beholder er et sentralt annonseorgan i 
kunstbransjen, og den betydelige økningen i første kvartal 2017 antyder at potensialet er større 
enn antatt. 
 
Ansatte i Billedkunst pr. 01.06.2017: 
Redaktør: Gaute Brochmann (70 %) ett-årig prosjektstilling. 
Redaksjonssekretær/layout: Tine Semb (50 % fast ansatt/ layout på timebasis) 
Annonsesalg (på provisjonsbasis): Siri Hermansen. 
Billedkunst kommer ut med 6 utgivelser i året. 
Billedkunst trykkes i ca. 4 200 eksemplarer og har et bekreftet opplag på 3 700. 
Distribusjon og trykk: Zoom Grafisk i Drammen 
 
 

 
 

2.8 Regnskaper med revisjonsberetninger 
Regnskaper og revisjonsberetninger er trykket som vedlegg til sakspapirene og finnes suksessivt 
bak i denne innkallingen fra side 176. 
 
Regnskap og revisjon 

NBKs regnskaper føres fra januar 2017 av Hægland & Svanberg AS, autorisert 
regnskapsførerselskap. NBKs regnskap revideres av revisjonsfirmaet KPMG ved statsautorisert 
revisor Øivind Karlsen. 
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2.8.1 NBKs årsberetning og regnskap for 2015 og 2016 

Regnskaper og revisjonsberetninger er trykket som vedlegg til sakspapirene og finnes	i 
innkallingen fra side 176. 
 
Regnskapet blir presentert ved Hægland & Svanberg AS. 
 
Sentralstyrets forslag til vedtak: 
NBKs regnskaper og revisjonsberetninger for 2015 og 2016 godkjennes. 
 

 
 

2.8.2 Solidaritetsfondets årsberetning og regnskap for 2015 og 2016 

Regnskaper og revisjonsberetninger er trykket som vedlegg til sakspapirene og finnes 
i	innkallingen fra side 197. 
 
Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Solidaritetsfondets regnskaper og revisjonsberetninger for 2015 og 2016 godkjennes. 
 

 

2.8.3 Materialfondets årsberetning og regnskap for 2015 og 2016 

 
Regnskaper og revisjonsberetninger er trykket som vedlegg til sakspapirene og finnes 
i	innkallingen fra side 213. 

 
Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Materialfondets regnskaper og revisjonsberetninger for 2015 og 2016 godkjennes. 
 

 
 

2.8.4 Årsberetninger og regnskaper for Billedkunstnernes Vederlagsfond for 
2015 og 2016 

Årsberetninger, regnskaper og revisjonsberetninger er trykket som vedlegg til sakspapirene og 
finnes	i	innkallingen fra side 229. 

 

Sentralstyrets forslag til vedtak: 

Vederlagsfondets årsberetninger, regnskaper og revisjonsberetninger for 2015 og 2016 
godkjennes. 
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2.9 Kontrollutvalgets rapport 
 
Kontrollutvalg for perioden 2015– 2017: 
Anders Eiebakke, Anne Skaansar, Karolin Tampere  
Vara: Kirsti Grotmol, Lasse Kolsrud 
 
 

Kontrollutvalgets rapport 2015-2017      
Kontrollutvalget (KU) skal foreta løpende kritisk vurdering av sentralstyrets virksomhet inkludert 
økonomiske disposisjoner, samt avgi beretning om dette til landsmøtet. KU er ikke et politisk 
organ, og har ingen politisk myndighet. KU jobber selvstendig, og medlemmene har i perioden 
hver for seg fulgt med pa ̊ styrets arbeid via styrets innkallinger, referater og dokumenter samt 
samtaler med ansatte og medlemmer av styret. KU skal vurdere om styret følger 
landsmøtevedtak, og ikke ta hensyn til egne oppfatninger. 
      
Generelt      
NBK har sta ̊tt overfor store organisatoriske og dermed også økonomiske utfordringer i 
styreperioden. Disse utfordringene skyldes nedarvet økonomisk uoversiktelighet fra tidligere 
styrer, samt mangeårige, uklare administrative rutiner i den daglige driften av organisasjonen. 
      
Administrasjon     
Avtroppende styre har sett behovet for a ̊ rydde opp i disse problemene. Styret ansatte ny daglig 
leder i 2016. Før vedkommende ble ansatt, var NBK uten fast ansatt daglig leder over en lengre 
periode. Dette førte til at styremedlemmer og styreleder ma ̊tte påta seg arbeidsoppgaver som 
egentlig lå utenfor deres mandat. 
      
I prosessen med a ̊ ansette ny daglig leder ble den første ansettelsen kansellert av kandidaten 
som hadde fått et bedre jobbtilbud et annet sted. KU kjenner ikke til at styret kan lastes for 
dette. Styret valgte deretter a ̊ ansette en ny og kompetent daglig leder, som har jobbet nært med 
styret for å utvikle gode rutiner og arbeidsforhold i organisasjonen. Dette er en prosess som blant 
annet har inkludert ekstern evaluering og som vil ta tid. KU mener at styret har vært ansvarlig og 
handlet i tråd med utfordringene. 
      
Avtroppende styre har fa ̊tt grundig kjennskap til problemenes dimensjoner, etterhvert som NBKs 
sårbarhet har blitt avdekket. Den nyansatte daglige lederen har ma ̊ttet prioritere det strukturelle 
og økonomiske opprydningsarbeidet. Andre arbeidsoppgaver har derfor blitt satt på vent. 
      
Det er KUs oppfatning at avtroppende styre og daglig leder har iverksatt nødvendige tiltak for a ̊ 
løse utfordringene i forhold til økonomi og arbeidsforhold i NBK. Dette gjelder også lønns- og 
arbeidsforhold for ansatte, hvor rollefordeling og fordeling av arbeidsoppgaver er sentrale 
aspekter. Styret har startet en vanskelig, men nødvendig prosess og lagt grunnen for at 
kommende styrer kan fortsette det strategiske arbeidet med a ̊ bevare og utvikle organisasjonen. 
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Økonomi      
KU har ga ̊tt gjennom regnskap og budsjett for perioden. KU finner ingen kritikkverdige 
uregelmessigheter i styrets disposisjoner. Økonomien til NBK har vært presset i denne 
tidsperioden grunnet organisatorisk opprydding og nyansettelser. Dette har bidratt til en 
uoversiktlighet i situasjonen som gjenspeiles i utgiftspostene i årsregnskapet. 
      
Konklusjon 
KU deler styrets vurdering av at organisasjonen sta ̊r ovenfor store utfordringer, administrativt og 
økonomisk. KU mener at styret har tatt aktivt tak i situasjonen. KU har ingen kunnskap om 
kritikkverdige forhold vi mener at KU har mandat til å kommentere.  
     
    
07.05.2017 
 
Anders Eiebakke   Karolin Tampere   Anne Skaansar  
     
 
 
Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Kontrollutvalgets rapport tas til orientering. 
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3. 					SAKER  
 

3.1 Saker om organisasjonen 
 

3.1.1 Nytt prinsipprogram for NBK 

Forslagsstiller: sentralstyret 
 
Revisjon av prinsipprogrammet 
Styret har i prosessen med organisasjonsgjennomgangen sett på de ulike styringsdokumentene 
NBK arbeider ut ifra. Organisasjonen har hatt en god revisjon av vedtektene de seneste årene og 
bevisstgjøring av betydningen av disse, både for NBK sentralt og i grunnorganisasjonene. 
Prinsipprogrammet var det lenge siden organisasjonen hadde tatt en revisjon av og det bar preg 
av å være noe utdatert både i form og innhold. Mye har endret seg samfunnsmessig og politisk og 
styret fant det derfor naturlig å gjennomgå dette som en del av organisasjonsgjennomgangen, i og 
med at dette er et sentralt styringsdokument NBK er fundert på. Vi har utformet et nytt forslag. 
 
Forankring av arbeidet 
Arbeidet med denne revisjonen startet høsten 2016. Styret ønsket å gå bredt ut og involvere 
grunnorganisasjonene i prosessen fra starten av, for så å jobbe videre i styret med 
prinsipprogrammet, etter deres tilbakemeldinger. Vi hadde også behov for å informere 
grunnorganisasjonene om statusen for organisasjonsgjennomgangen underveis. Vi besluttet 
derfor at Ledermøtet skulle bli viet organisasjonsgjennomgangen og starte prosessen frem mot 
et nytt forslag der; med en åpen og bred diskusjon om gjeldende prinsipprogram og hvor vi ville 
med et nytt. Etter en innledning ble det gjennomført et gruppearbeid. Innspillene fra gruppene 
ble fremført, diskutert og notert. 
 
Arbeidsgruppen og styrets forslag til revisjon 
Styret satte ned en arbeidsgruppe, bestående av Maria Hjelmeland, Arne Bakke og Hilde Tørdal, 
som jobbet på bakgrunn av innspillene fra gruppearbeidet. Arbeidsgruppens forslag ble 
presentert styret i to omganger og er nå klar for landsmøtets vurdering. Med denne revisjonen 
synliggjør vi hvilke prinsipper og hvilket idégrunnlag vi bygger vårt moderne NBK på, både for 
omverdenen og for medlemmene. 
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Formålsparagraf for Norske Billedkunstnere (NBK) 
 
NBK skal ivareta billedkunstnernes faglige, økonomiske, ideelle og sosiale interesser. 
 

Prinsipprogram 
Norske Billedkunstnere (NBK) er en interesse- og fagorganisasjon for profesjonelle 
billedkunstnere i Norge. NBKs grunnorganisasjoner er distriktsorganisasjoner, landsdekkende 
faggruppeorganisasjoner og Unge Kunstneres Samfund (UKS). NBK er organisert som en forening, 
bygget på demokratiske prinsipper og uten selvstendig økonomisk formål. Målene i 
formålsparagrafen skal sikres gjennom lover og forskrifter, bindende avtaler med staten og 
offentlige myndigheter. Organisasjonen skal bedrive holdningsskapende arbeid og være politisk 
aktiv. 
 
NBK bygger på hovedprinsippene: 
Rett til fri kunst 
Rett til ytringsfrihet  
Rett til beskyttelse av åndsverk 
 
Faglige prinsipper bygger på: 

- rett til å skape kunst på fritt grunnlag i enhver form og i ethvert uttrykk 
- kunstens egenverdi og kunstnernes autonome, frie stilling i samfunnet 
- verdien av å skape, formidle, bevare og dokumentere et mangfold av kunst over hele 

landet  
- definisjonsmakt over eget fagfelt 
- fagfellevurdering ved tildeling av stipend og støtte  
- å tilstrebe en aldersmessig, kjønnsmessig, etnisk, faglig og geografisk bredde i alle utvalg, 

komiteer, tillitsverv, råd og organ NBK oppnevner og/eller innstiller til 
- representasjon av kunstfaglig kompetanse i alle beslutningsprosesser hvor kunstfaglig 

skjønn utøves 
- at allmennutdannelsen fordrer kvalitet i kunstfag og fagkompetanse i grunnskolen og 

videregående opplæring 
- gunstige arbeidsforhold for kunstnerisk virksomhet 

 
Økonomiske prinsipper bygger på: 

- økt bruk av kunst 
- vederlag for bruken av de skapende kunstneres arbeider og honorar for skapende arbeid  
- kilder til frie søkbare midler for kunstproduksjon 
- kollektive avtaler, der individuelle avtaler ikke er mulig eller hensiktsmessig 
- solide og forutsigbare stipendordninger og et mangfold av kilder til stipend 
- kompensasjon ut fra ansiennitet og utdannelsesnivå ved oppdrag eller ansettelser 
- kvalitet, bredde og mangfold i innkjøpsordninger, salgskanaler og kunstneriske oppdrag 
- reelle muligheter for internasjonalisering av kunsten og utbredelse i samfunnet 
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Ideelle prinsipper bygger på: 

- vern av ytringsfriheten 
- vern av opphavsretten 
- verdien av kunstnerisk samarbeid, utveksling og solidaritet; nasjonalt og internasjonalt 

 
Sosiale prinsipper bygger på: 

- at billedkunstnerne skal ha de samme rettigheter og vilkår som andre yrkesgrupper. Dette 
innebærer trygder, skatteregler, sykelønns- og pensjonsordninger, som tar rimelig hensyn 
til yrkets særtrekk 

- 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, 
trygder, sykelønn og pensjoner 

 
Prinsipprogram for NBK er revidert og vedtatt av NBKs landsmøte 2017 
Prinsipprogram for NBK skal revideres av NBK landsmøte hvert fjerde år 
  
 
Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Nytt prinsipprogram godkjennes.  
 
 

 
 
3.1.2 Styrking av fagpolitisk arbeid i NBK / styreleders rolle 

Forslagsstiller: sentralstyret 
 
På landsmøte i 2013, ble det fremmet en rekke forslag til styrking av fagpolitikken i NBK, herunder 
forslag om økning av styreleders honorar fra kr. 180.000 – kr. 330.000,-. Landsmøtet vedtok en 
økning av honoraret til kr. 250.000,-. Av andre del av vedtaket fremkommer at honoraret til 
styremedlemmer og nestleder skal styrkes i neste periode. Det ble ikke samtidig fremmet forslag 
om konkret å endre styreleders ansvarsfelt i forhold til tidligere praksis. 
 
På Landsmøtet 2015 ble det fra styrets side fremmet 2 alternative forslag som begge ble avvist (jf. 
sak 3.1.4). Forslag A, jfr. punkt 1. tematiserte styreleders rolle, ved forslag om at det skulle fastslås 
at «Styreleder leder NBKs fagpolitiske arbeid.» Tilsvarende fremgikk ikke av forslag B. I forslag A 
ble det foreslått at vervet skulle tilsvare en 80 % stilling, mens det av forslag B fremkom at vervet 
i utgangspunktet tilsa en 60% stilling og det ble foreslått at vervet skulle honoreres med kr. 
330.000,-. Begge forslag ble avvist og forslag fra UKS ble vedtatt. 
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Vedtak: 
1. Det skal i kommende periode (2015-2017), i forbindelse med gjennomgang av organisasjonen, 
utarbeides styreinstruks og instruks for styreleder og nestleder. Parallelt skal det utarbeides en 
revidert stillingsinstruks for daglig leder. Denne gjennomgangen skal resultere i at det tas klart 
stilling til hvorvidt NBKs styreleder skal lede det fagpolitiske arbeidet, eller om vedkommende 
skal ha en ren styrelederfunksjon. 
 
2. Styreleder, nestleder og styrets medlemmer kan lønnes utover de faste honorarer for arbeid 
med spesifikke fagpolitiske prosjekter, etter enkeltvedtak i styret. 
Ordlyden i vedtaket kan sies å være noe utydelig. Det defineres ikke hva det skal innebære «å 
lede det fagpolitiske arbeidet», eller hva en «ren styrelederrolle» innebærer. 
 
Styret har valgt ikke å tolke mandatet for bokstavelig. Styrets utgangspunkt er at Landsmøtet ikke 
har ønsket en drøfting av valget mellom den ene eller andre av de to ovennevnte «ytterpunkter». 
Styret har ansett at målet for denne saken er å nå frem til en avklaring av roller mellom 
styret/styreleder og daglig leder, som samlet antas å være mest optimal med sikte på å oppnå 
fagpolitiske resultater. 
 
Kartlegging av modeller i andre kunstnerorganisasjoner 
Strukturen i de øvrige kunstnerorganisasjonene er stort sett basert på samme organisatoriske 
strukturen som NBK, med landsmøte/årsmøte og styret som øverste organ. Hva gjelder 
styreleders rolle, er denne i all hovedsak i dag delt i to spor: De organisasjoner som har en mer 
eller mindre «arbeidende styreleder» og de som har en struktur basert på en mer eller mindre 
ren/klassisk styrelederfunksjon. Med unntak av Musikernes Fellesorganisasjon, et LO-forbund der 
de fleste medlemmene er i et ansettelsesforhold, ser vi som et hovedtrekk at de minste 
organisasjonene, basert på antall medlemmer, har en «ansatt» styreleder, mens de største 
organisasjonene har en tydeligere daglig ledelse. Mens de små organisasjonene har få eller ingen 
stabsansatte til å ivareta og utføre oppgaver som er relatert til fagpolitiske felt, har de større 
organisasjonene normalt ansatt både jurist(er) og kommunikasjonskonsulenter. 
 
NBK befinner seg i dag et sted på aksen mellom disse ytterpunktene, men med noe uklare 
mandater og grensesnitt mellom daglig leder og styreleder. 
 
NBK-historikk 
Rent formelt har styret i NBK alltid vært det øverste organet mellom landsmøtene. Styreleder er 
valgt separat på landsmøtet, og har i tillegg til de ordinære oppgavene som påligger enhver 
styreleder som å lede styret, innkalle til styremøter sammen med daglig leder osv., alltid hatt en 
mer aktiv rolle utad og mellom styremøtene enn det som i mange selskaper/organisasjoner er 
normalt eller forventet av en styreleder. Innsatsen har variert både i forhold til ulike 
personligheter, ulik forhåndskompetanse, vurderinger av behov og egen kapasitet. Honorarets 
størrelse antas likeledes å kunne ha hatt en viss betydning for hvordan den enkelte styreleder har 
vurdert omfang og innholdet i de forventede krav til vervet. 
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Til Landsmøtet 2013 var det fremmet en rekke saker fra grunnorganisasjonene og styret, som i 
essens hadde som mål å styrke fagpolitikkdelen av NBK. Det ble både fremmet forslag om 
styrking av slik kompetanse i administrasjonen og styrking gjennom økt honorar til styreleder 
(underforstått for økt arbeidsinnsats fra denne). 
 
Styret ser pr. i dag ikke verdien av å endre gjeldende styringsstruktur i NBK, men er av den 
oppfatning at styrelederrollen i NBK innebærer mye arbeid, og må honoreres deretter. 
 
Avklaring av fullmaktsforholdet styreleder vs styret 
Når styreleder utfører oppgaver mellom styremøtene, så gjør hun/han dette i henhold til fullmakt 
fra styret. Det er styret som er ansvarlig for at en oppgave blir utført. Det gis fortløpende 
eksplisitte eller stilltiende fullmakter både til administrasjonen, til enkeltutvalg eller altså til 
styreleder. 
 
En instruks for styreleder vil være et nyttig verktøy for å trekke klare grenser mellom styreleder 
og daglig leder, men også for å skissere hva som er forventet av styreleder utover det som ligger i 
styreleders rolle som sådan, og for å definere hvordan de ulike oppgaver forventes forankret i 
styret/styrevedtak ol. Det må tilsvarende defineres en tydeligere forankring av fagpolitiske 
avgjørelser i styret. 
 
 
Styrets forslag til avklaringer og forbedret struktur på NBKs fagpolitiske arbeid: 
 
Etablering av arbeidsutvalg (AU) 
De aller fleste kunstnerorganisasjoner har etablert et arbeidsutvalg (AU), bestående av leder, 
nestleder og daglig leder. Vi mener det er gode grunner til at NBK bør vurdere å opprette et AU, 
med særlig mandat til å prioritere og forberede fagpolitiske saker i forkant av styremøter. På 
denne måten sikrer man at fagpolitiske problemstillinger er drøftet av flere og forberedt grundig 
før presentasjon i styret. 
 
Styret tror opprettelsen av et AU som har som mandat å drøfte og foreslå planer og strategier for 
fremleggelse i styret, samt kan forestå de nødvendige prioriteringer av fagpolitiske saker mellom 
styremøtene, vil kunne innebære en samlet styrking av det fagpolitiske arbeidet i NBK. 
 
Det bør også vurderes om AU, på fullmakt fra styret, skal kunne behandle/fatte vedtak i saker 
som defineres som hastesaker mellom styremøtene, og slik gjøre styret mer «operativt». 
 
Eksternt styremedlem 
Et annet tiltak som kan bidra til en styrket styresituasjon kan være å inkludere et eksternt medlem 
i styret som har særlig kompetanse på styrearbeid, og styreansvar (eks. jus eller økonomi). Dette 
kan bidra til at styret fungerer godt og konstruktivt i forhold til hele ansvarsfeltet. 
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Her fremmes derfor forslag om en – i første omgang midlertidig - endring av 
styresammensetningen, som innebærer styret selv velger et eksternt styremedlem som ikke er 
medlem i NBK. Dette kan bidra til å trygge og effektivisere prosessene i styret. 
 
De ansatte har i dag en representant i styret som velges av og blant de ansatte og altså ikke på 
Landsmøtet. De ansatte er usikre på om det er behov for å fortsette å ha slik representant i 
styret, ikke minst da både daglig leder og ansatte ser større behov for å ha en tillitsvalgt. I en 
eventuell prøveperiode med eksternt styremedlem, vil de ansatte akseptere å si i fra seg sin 
plass i styret. 
 
Det foreslås også at styret legger inn styreevaluering som fast punkt på agendaen 2 ganger i året. 
En styreevaluering kan være et svært viktig verktøy både med henblikk på å 
forbedre/effektivisere styrets arbeid. 
 
Etterlønn for styreleder 
3 måneders etterlønn vil bidra til å sikre saks- og kompetanseoverføringen fra en styreleder til 
den neste. Etterlønn vil også kompensere avtroppende styreleder for tiden det tar å komme 
tilbake til kunstlivet eller skaffe annen inntekt.  
 
 

Oppsummering: 
 
Styreleders rolle 
Det er styret som kollegium som samlet utformer strategier for, og initierer organisasjonens 
fagpolitiske arbeid. Styreleder er leder for styret som kollegium. Utenfor styremøtet opptrer 
styreleder på vegne av, og etter fullmakt fra styret. 
 
Arbeidsutvalg 
Styret nedsetter et arbeidsutvalg (AU). AU er sammensatt av styreleder, nestleder og daglig 
leder. AU prioriterer og forbereder saker av fagpolitisk karakter, for fremlegging i styret. 
 
Eksternt styremedlem 
For en prøveperiode på to år, vil ansatterepresentanten erstattes med et eksternt styremedlem. 
Styremedlemmet velges av styret, på grunnlag av den kompetanse styret ser verdien av å tilføre. 
Ordningen evalueres etter to år. 
 
Honorering 
Styreleder honoreres med 350.000,- i året, samt etterlønn i 3 mnd, kr 87.500. Styreleders honorar 
fastsettes av landsmøtet. 
Nestleder honoreres med 100.000,- i året. 
Honorarene utbetales med halvt beløp 2 ganger i året eller fordelt pr. måned som i dag. Øvrige 
styremedlemmer honoreres med 30.000,- i året. 
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Sentralstyret vurderer det slik at styrets forslag hva gjelder styreleders rolle, ikke innebærer at 
det fremmes noen endringsforslag for Landsmøtet i forhold til gjeldende struktur. Sentralstyret 
vurderer det videre slik at spørsmålet om opprettelse av et arbeidsutvalg samt spørsmålet om 
honorering av styrets ordinære medlemmer, faller inn under det kommende sentralstyrets 
mandat å ta stilling til. Det foreslås derfor at Landsmøtet tar forslag vedrørende disse spørsmål til 
etterretning.  
 
Sentralstyret vurderer det slik at det faller inn under Landsmøtets mandat å ta stilling til 
spørsmålet om eventuell mulighet for i en prøveperiode å åpne for at sentralstyret kan velge et 
eksternt styremedlem, dersom de ansatte ikke ønsker å velge egen representant. 
Sentralstyret vurderer det også slik at det ligger under Landsmøtets mandat å fastsette 
styreleders honorar. 
 
Dersom Landsmøtet beslutter å åpne for eksternt styremedlem, forutsettes en endring i 
bestemmelsen i § 8-1 i vedtektene. 
 
 
Sentralstyrets forslag til vedtak: 
 
a) Styrets utredning 
Landsmøtet tar sentralstyrets oppsummering om styreleders rolle, etablering av et arbeidsutvalg, 
samt honorering av nestleder og styrets øvrige medlemmer til etterretning. 
 
b) Eksternt styremedlem 
For en prøveperiode på to år, vil ansatterepresentanten erstattes med et eksternt styremedlem. 
Styremedlemmet velges av styret, på grunnlag av den kompetanse styret ser verdien av å tilføre. 
Ordningen evalueres etter to år. 
 
Gjeldende bestemmelse i § 8-1 endres således: 
§ 8-1 Sentralstyret er NBKs utøvende organ. Sentralstyret velger selv sin nestleder. NBKs 
administrasjon kan velge ett styremedlem, av og blant de ansatte. Sentralstyret kan selv velge et 
eksternt medlem til styret, dersom de ansatte unnlater å velge en representant for de ansatte. 
Sentralstyret ansetter daglig leder og redaktør i Billedkunst. 
 
c) Honorering 
Styreleder honoreres med 350.000,- i året, samt etterlønn i 3 mnd, kr 87.500. 
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Instrukser 
 
Det er ikke innenfor landsmøtets mandat å godkjenne styrets eller ansattes instrukser.  
Styret har derfor valgt å utforme «ramme-instrukser» som klargjør grensegangene mellom de 
ulike organenes ansvarsområder. Hvert enkelt styre vil kunne endre instruksene (gjelder styre-, 
styreleder- og AU-) i sin periode. 
 
 
Instruksene presenteres her fortløpende: 
 

Ramme-instruks for styret i Norske Billedkunstnere 2017-2019 
 
Det er styret som samlet utformer strategier for, og initierer organisasjonens fagpolitiske arbeid. 
Styreleder er leder for styret som kollegium. 
 
Innledning og hensikt 
Retningslinjer for styrearbeidet i Norske Billedkunstnere (NBK) skal sikre at styret (samt daglig 
leder og administrasjon) har en etablert arbeidsform. Arbeidet i styret skal følge denne 
instruksen, som i enkeltsaker kan vedtas endret. 
 
I tillegg til styreinstruksen er styret bundet av de lover og regler som følger av lov, vedtekter eller 
instrukser fra organisasjonens landsmøter. 
 
Styreinstruksen tas opp til vurdering i forbindelse med styrets konstituering i etterkant av 
organisasjonens landsmøte. 
 
Ansvar, myndighet og oppgaver 
Styret treffer beslutninger vedrørende disposisjoner som er vesentlige og av stor betydning for 
organisasjonen, dens utvikling og dens medlemmer. Styret fører tilsyn med at organisasjonen 
ledes i overensstemmelse med vedtak fattet av landsmøtet, vedtektene, styret og av 
lovgivningen for øvrig. Styret er organisasjonens øverste organ mellom landsmøtene.  
 
Styret skal: 

- Fastlegge organisasjonens strategi i samarbeid med administrasjonen. 
- Fastlegge retningslinjer for arbeidsdeling, bemyndigelser og instrukser. 
- Føre tilsyn med ledelsen og forvaltningen av organisasjonens eiendeler. 
- Fortløpende vurdere tiltak ved avvik. 
- Gjennomgå og godkjenne årsregnskap, årsberetning og budsjett. 
- Sørge for at det innkalles til ordinært landsmøte som skal avholdes hvert annet år innen 

10. juni, samt innkalle til ledermøter mellom landsmøtene. 		 
- Minimum én gang pr. år evaluere sitt eget arbeid og eventuelt foreslå forbedringer. 
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Møteplan 
Etter landsmøtet skal styreleder fremme forslag til møteplan for kommende år. Årsplanen skal 
minimum inneholde følgende fastlagte møter: 6 styremøter og enten ett landsmøte eller ett 
ledermøte. Ekstraordinære styremøter kan holdes når et styremedlem eller daglig leder anmoder 
styret om dette. 	Styremedlemmer som er forhindret fra å delta på styremøtene skal omgående 
varsle styrets leder eller daglig leder. 
 
Saksforberedelse og dokumentasjon 
Styreleder og daglig leder er sammen ansvarlig for forberedelse og dokumentasjon av saker 
styret skal behandle. Innkalling skal sendes til styret, styrets vara, kontrollutvalg, organisasjonens 
grunnorganisasjoner og de ansatte. Saksvedlegg skal sendes til styret, styrets første og andre 
vara, kontrollutvalg og organisasjonens juridiske rådgiver. 

- Styremedlemmer kan melde inn saker til styreleder eller daglig leder innen 2 uker før 
styremøtet. 

- Sakspapirer skal være styremedlemmene i hende senest 1 uke før styremøtet. 
 
Møteleder 
Styremøtene ledes av styreleder. I dennes fravær trer nestleder inn i møtelederfunksjonen. 	 
 
Hovedstruktur på styremøtene 
Som en veiledning struktureres styremøtene etter følgende mal: 

- Godkjenning av innkalling 
- Godkjenning av dagsorden 
- Referat fra forrige møte 
- Orienteringssaker 
- Økonomisk rapportering 
- Drøftingssaker/beslutningssaker 
- Eventuelt 

 
Hver sak skal avsluttes med et klart vedtak om tiltak, aksjon, utsettelse eller avvisning. 
Vedtaket leses opp før neste sak begynner. 
 
Referat 

- Daglig leder fører referat fra styremøtene. 
- Er styrets beslutning ikke enstemmig, skal det angis hvem som har stemt for og imot. 
- Styrets medlemmer, eller daglig leder som ikke er enig i en beslutning, kan kreve sin 

oppfatning innført i referatet (protokolltilførsel). 
- Referat skal sendes styremedlemmene innen 7 virkedager. 
- Frist for innsigelser skal meldes innen 5 virkedager etter mottatt referat ellers anses 

referatet for godkjent. 
- Godkjent referat sendes til styret, styrets vara, kontrollutvalg, organisasjonens 

grunnorganisasjoner og de ansatte. 
- Godkjent referat skal signeres av alle styremedlemmer og daglig leder som har deltatt i 
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styrebehandlingen. De øvrige underskriver på at de er kjent med innholdet i referatet. 
- Referatene samles i en protokoll som oppbevares i organisasjonen. Informasjon fra 

styremøtene til utenforstående ivaretas av styreleder og daglig leder. 
 
Styrebehandling i møte 
Styret kan treffe beslutninger når minst 5 av styrets medlemmer eller varamedlemmer, herunder 
styrets leder eller nestleder, er tilstede eller på annen måte deltar i styrebehandlingen. Styret kan 
likevel ikke treffe beslutninger uten at alle styremedlemmer så vidt mulig er gitt anledning til å 
delta i behandlingen av saken. Styrets beslutning treffes ved flertallsvalg blant dem som deltar i 
behandlingen av saken. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. 
 
Styrebehandling utenfor møtene 
Saker som på betryggende måte kan behandles uten fysisk møte, kan behandles i telefon eller 
videokonferanser, eller på den måte styreleder bestemmer. 
Saker av vesentlig betydning for organisasjonen kan ikke behandles utenfor møte med mindre 
saklig grunn foreligger. 
 
Taushetsplikt 
Det skilles mellom diskusjoner og vedtak. Diskusjoner er konfidensielle dersom styret ikke 
beslutter noe annet, mens vedtak kan kommuniseres videre med mindre styret ikke beslutter at 
så ikke skal skje. 
 
Informasjon om styrets arbeid 

Med mindre styret vedtar noe annet, er det bare styrets leder som skal uttale seg på styrets 
vegne. Alle eksterne henvendelser skal henvises til styrets leder. Styrets leder kan gi daglig leder 
eller andre fullmakt til å gi informasjon. 
 
Inhabilitet 
Styret plikter å informere styreleder om individuelle og eventuelle interessekonflikter i forkant av 
aktuell behandling av slik sak i styremøtet. Ved inhabilitet trer styremedlemmet ut av styremøtet 
under saksbehandlingen. 
 
Styrets honorering 
Styreleder 																																			    xxx,- i året 
Nestleder 																																							   xxx,- i året 
Styremedlemmer 																										   xxx,- i året 
Varamedlemmer 																												   xxx,- pr. møtedag 
 
Statens reiseregulativ er beregningsgrunnlag for refundering av utgifter til kost og losji for styret 
og de ansatte i NBK. Reiseregning skal benyttes. 
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Møter for styremedlemmer utenom styremøter: 										xxx,- 
Telefon eller videokonferanser: 																																										xxx,- 
 
 
 

Ramme-instruks for styreleder 
 
Styreleder er leder for styret som kollegium. Utenfor styremøtet opptrer styreleder på vegne av, 
og etter fullmakt fra, styret. 
 
Styreleder er ansvarlig for: 

- I samarbeid med daglig leder å innkalle til styremøtet senest 7 dager før møtet avholdes. 
- Saksforberedelse og dokumentasjon av saker styret skal behandle, i samarbeid med 

daglig leder. 
- Å lede styremøtene, og sørge for et godt kollegialt organ. 
- Å foreslå en årlig møteplan som fastsettes av styret. 
- Å utarbeide og sørge for godkjenning av styrets årsberetning innen angitte frister. 
- Å avholde medarbeidersamtale med daglig leder. 
- Å representere NBK i de fora der styret finner det ønskelig. 
- Å lede NBKs arbeidsutvalg. 

 
Øvrige oppgaver 

Styreleder er organisasjonens ansikt utad, som valgt representant for kunstnerne. Dennes 
primære oppgave utenfor styremøtene er derfor å synliggjøre NBKs fagpolitiske arbeid, 
herunder: 

- Fronte NBKs fagpolitikk i ulike media, herunder skrive kronikker og innlegg, bidra i 
høringer, delta i fagpolitiske debatter og konferanser mm. etter styrets prioriteringer. 	 

- Delta i møter og forhandlinger på politisk nivå, og i andre møter av høy viktighet. 
- Drive lobbyarbeid vis á vis politikere. 
- Initiere og/eller delta i fagpolitiske kampanjer ol. 
- Representere NBK i de fora der styret mener det hensiktsmessig. 
- Bidra til utarbeidelsen av statsbudsjettinnspill og oppfølgingsarbeid tilknyttet dette. 
- Sørge for dialog med ledelsen i NBKs grunnorganisasjoner, og fremme styrets saker 

overfor disse. 
- Være kontaktpunkt til søsterorganisasjoner i andre land, inkludert IAA. 
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Ramme-instruks for NBKs arbeidsutvalg 
 
Styret nedsetter et arbeidsutvalg (AU). AU er sammensatt av styreleder, nestleder og daglig 
leder. AU prioriterer og forbereder saker av fagpolitisk karakter, for fremlegging i styret. 
Arbeidsutvalget arbeider i henhold til fullmakter fra NBKs styre. 
 
Ansvar: 

- AU skal utarbeide planer og strategier for fremleggelse i styret, samt foreta de 
nødvendige prioriteringer av fagpolitiske saker. 

- Arbeidsutvalget har ansvar for at det blir utarbeidet sakspapirer og innstillinger til 
fagpolitiske saker som skal styrebehandles, og for at styrets vedtak blir fulgt opp. 

 
Fullmakter: 
[...] 
 
Ledelse: 
Styreleder innkaller til møtene, og leder disse. 
 
Møter: 
Det skal av avholdes ett AU-møte i forkant av hvert styremøte. Øvrige møter gjennomføres etter 
behov. 
 
Referat: 
Det skal ikke føres referat fra møtene. Eventuelle vedtak nedtegnes og forelegges styret ved 
påfølgende styremøte. 
 
Godtgjørelse: 
AU-arbeidet godtgjøres ikke utover faste honorar (styreleder og nestleder) og lønn (daglig leder). 
 
 
Styreinstruksen ble vedtatt av NBKs styre xx.xx. 2017. 
 
Signaturer: 
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Ramme-instruks for daglig leder i NBK 
 
Formålet med stillingen som daglig leder er å stå ansvarlig for den daglige driften av 
organisasjonen Norske Billedkunstnere. 
 
Daglig leder skal lede organisasjonen på en slik måte at overlevelsesevnen sikres og styrkes og at 
trygghet kan utvikles både for organisasjonen eksistens og for virksomhetens medarbeidere. 
Daglig leder skal arbeide for helhet og kontinuitet i organisasjonen og bygge opp rutiner som 
bidrar til en mest mulig effektiv organisasjon. 
 
1. Ansettelsesforhold 
1.1 Arbeidstager er formelt ansatt i 100% stilling som daglig leder i Norske Billedkunstnere 
(NBK). Stillingen er en åremålsstilling på 6 år i henhold til arbeidsavtale, med mulighet til 
forlengelse etter tilbud og avtale med NBKs styre. 
1.2 Styret er daglig leders overordnede. 
1.3 Daglig leder forventes å ha et nært samarbeid med styreleder mellom styremøtene. 
1.4 Daglig leder er overordnet alle ansatte i NBK sin administrasjon. 
 
 
2. Arbeidstid 
2.1 Daglig leders kjernetid følger fleksitidsavtale for personale på NBK. 
2.2 Stillingen er ledende og daglig leder forventes å arbeide i det omfang som er nødvendig for å 
ivareta oppgaver og ansvarsområde underlagt stillingen, uten kompensasjon ut over det som er 
avtalt. 
 
3. Ansvarsområder og myndighet 
3.1 Generelle oppgaver og ansvarsområder 
3.1.1 Daglig leder rapporterer direkte til styret. Daglig leder er ansvarlig for å påse at 
administrasjonen er organisert på en best mulig måte med sikte på å kunne utføre de oppgaver 
som styret beslutter. 
3.1.2 Daglig leder er ansvarlig for at oppgavene løses innen de frister og tidsrammer som settes av 
styret, samt å meddele styret eventuelle forutsetninger som må være tilstede for at 
oppgaven/ene kan løses i tråd med styrets ønsker. For øvrig skal daglig leder yte service og være 
behjelpelig overfor styret, komitéer og utvalg, samt alle som henvender seg til NBK, så lenge 
dette ikke går på bekostning av kjerneoppgavene til daglig leder. 
3.1.3 Daglig leder skal holde seg løpende orientert og oppdatert i aktuelle fagpolitiske saker og på 
fagaktuelle spørsmål og holde seg orientert om samtidskunstens faglige utvikling. 
3.1.4 Daglig leder skal være en organisatorisk kontaktperson for bevilgende myndigheter, 
eksterne organisasjoner og andre eksterne samarbeidspartnere. 
3.1.5 Daglig leder har ansvaret for forvaltningen av organisasjonens menneskelige og materielle 
ressurser. 
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3.2 NBK styre og styremøter 
3.2.1 Daglig leder har ansvaret for at styret får seg forelagt alle saker som på grunn av sitt 
prinsipielle forhold, økonomiske betydning eller av andre grunner er av en slik art at de bør 
forelegges styret. 
3.2.2 Daglig leder plikter å informere styret om viktige forhold i og utenfor bedriften som kan 
påvirke organisasjonens stilling og utvikling. 
3.2.3 Daglig leder er sekretær for styret i NBK. 
3.2.4 Daglig leder skal påse at saker for styret er betryggende saksbehandlet. 
3.2.5 I samarbeid med styreleder innkaller daglig leder til styremøtene, og kaller inn vara ved  
forfall. 
 
3.3 Ledermøter og landsmøter 
3.3.1 Daglig leder har kommunikasjonsansvar overfor grunnorganisasjonene på det administrative 
plan. Dette gjelder møteforberedelser til ledermøter og landsmøter. 
3.3.2 Daglig leder er ansvarlig for den praktiske gjennomføringen av landsmøtet. 
3.3.3 Daglig leder er i samråd med NBKs styre ansvarlig for program og saker til landsmøtet. 
 
3.4 Personalansvar 
3.4.1 Daglig leder er personalansvarlig og orienterer styret om vesentlige personalsaker. 
3.4.2 Daglig leder skal innkalle til regelmessige interne møter med de ansatte for gjensidig 
informasjon, rapportering og fordeling av arbeidsoppgaver. 
3.4.3 Daglig leder skal avholde medarbeidersamtaler en gang i året i forbindelse med 
lønnsoppgjøret og fremme forslag om evt. lønnsjustering for styret. 
3.4.4 Daglig leder er ansvarlig for personalets faglige utvikling gjennom interne og eksterne 
kurs/seminarer og liknende. 
 
3.5 Økonomi 
3.5.1 Daglig leder plikter å påse at økonomistyringen er forsvarlig ivaretatt, at styret får 
tilfredsstillende kvartalsvis rapportering, samt at det rapporteres til bevilgende myndigheter. 
3.5.2 Styret fastsetter budsjett og daglig leder er forpliktet til å påse at det disponeres i forhold til 
dette, og at mulige/potensielle avvik rapporteres til styret. 
2.5.3 Daglig leder er tildelt prokura fra styret og har fullmakt til å ta alle nødvendige beslutninger 
og inngå alle nødvendige avtaler knyttet til den daglige driften. 
 
4. Begrensninger 
4.1 Daglig leder skal ikke inneha verv/stillinger innen andre organisasjoner som kan ventes å 
komme i konflikt med daglig leders arbeid. 
4.2 Daglig leder skal ikke ha tillitsverv i NBK. 
4.3 Daglig leder har ikke stemmerett på landsmøtet, kun talerett. 
4.4 Daglig leder har taushetsplikt i sensitive saker som omhandler ansatte, medlemmer og andre 
saker som er taushetsbelagt. 
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5 . Ikrafttreden og varighet 
5.1 Denne instruksen er vedtatt av styret i NBK. Den trer i kraft xx.xx.xxxx og varer ut åremålet, 
med mindre styret vedtar ny stillingsinstruks for daglig leder. 
 
 
Oslo, xx.xx.xxxx 
 
 
Sign: xxx, styreleder NBK 																												  																Sign: xxx, daglig leder NBK 
 
 

 
 

3.1.3 Økning av medlemskontingenten 

Forslagsstiller: Sentralstyret  

 
Det foreslås å øke medlemskontingenten med 200 kroner fordelt tilsvarende: 
 
1) Kunstnerforsikringen (150 kroner) 
NBK har inngått avtale med Bafo Forsikringsmegling AS om opprettelsen av Kunstnerforsikringen: 
et forsikringssamarbeid mellom 6 norske kunstnerorganisasjoner. Organisasjonene har gått 
sammen om å innhente tilbud på medlemsforsikringer på vegne av en stor gruppe med 
medlemmer, og forsikringsleverandøren som ble valgt er Tryg Forsikring. Oppstart for 
Kunstnerforsikringen var april 2017.  
 
Hver kunstnerorganisasjon må betale kr 150 per medlem per år for forsikringsmegling og 
opprettelse av/drifting av Kunstnerforsikringens forsikringskontor. Billedkunstnernes 
Vederlagsfond har gitt støtte til gjennomføringen av det første året.  
 
Det er viktig å sørge for videre drift av denne medlemsfordelen, og styret legger frem forslag om 
økning av medlemskontingenten tilsvarende 150 kroner, øremerket Kunstnerforsikringen. 
 
2) Styrking av fagpolitisk arbeid (50 kroner)  
Det foreslås å øke kontingenten med 50 kroner for styrking av NBKs fagpolitiske arbeid. 
  
          
Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Medlemskontingenten økes med 200 kroner fra 2018.  
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3.2 Medlemskap i NBK 
3.2 a Innføring av studentmedlemskap 

Forslagsstiller: Bildende Kunstneres Forening Rogaland (BKFR) 
 
I dag betaler alle NBKs medlemmer under 67 år og som ikke er uføre, full kontingent. 
Honnør og uføre får 50% rabatt. Det finnes ingen rabattordning for studenter. 
Vi har medlemmer som har fått innvilget sitt medlemskap på bakgrunn av sin bachelorgrad 
og sin kunstneriske aktivitet, og som nå er mastergradsstudenter. BKFR mener det er naturlig at 
NBK støtter opp om disse medlemmene ved å også tilby kunststudenter 50 % rabatt. 
 
 
Forslag til vedtak:  
NBK innfører 50 % rabatt i medlemskontingent for kunststudenter, på lik linje med pensjonister 
og uføre. 
 
Sentralstyrets merknad: 
Saken ses i forhold til sak 3.2.b. 
 
Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Forslaget avvises. 
 
 

 
 

3.2 b Medlemsrekruttering - redusert medlemsavgift for unge kunstnere 

Forslagsstiller: Unge Kunstneres Samfund (UKS) 
 
Med formål om å styrke rekrutteringen av medlemmer til NBK og for å imøtekomme unge og 
nyutdannede kunstnere med lav inntekt foreslår UKS at kunstnere uavhengig av distrikt-
/grunnorganisasjonstilknytning svarer halv kontingent til NBK de første 2 årene med medlemskap. 
Mulighet for redusert kontingent er begrenset til å gjelde for nye medlemmer under 35 år. 
 
 
Forslag til vedtak:  
Nye medlemmer av NBK svarer halv kontingent for de første to år med medlemskap. Redusert 
medlemskontingent gjelder kun for nye medlemmer under 35 år. 
 
Sentralstyrets forslag til vedtak:  
Forslaget støttes. 
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3.3 Saker om Nominasjonsutvalg, stipendkomite og Den Nasjonale 
Jury 
 

3.3.1 a Fullmakt til Nominasjonsutvalget 

Forslagsstillere: Fellesforslag fra Biletkunstnarane i Møre og Romsdal, Nord-Norske Bildende 
Kunstnere, Bildende Kunstneres Forening Rogaland, Vestfold Bildende Kunstnere, 
Billedkunstnerne i Telemark og Trøndelag Bildende Kunstnere 

 

Nominajonutvalget blir valgt på landsmøtet, vårt øverste organ, i ein demokratisk prosess. 
BKMR, NNBK, BKFR, VBK, BIT, TBK ber landsmøte innføre ei prøveordning der vi gir fullmakt til 
nominasjonsutvalget til å utnevne Den Nasjonale jury og stipendkomiteen. Dette betyr at vi 
fjernar uravstemminga. 
 
Nominasjonsutvalget skal tilstrebe aldersmessig, kjønnsmessig, geografisk og størst mulig faglig 
spredning samt eit kulturelt mangfald. Dette sikrar god samansetting av Stipendkomiteen og Den 
Nasjonale Jury. Slik det er i dag kjem uravstemminga i etterkant av nominsajonsutvalgets arbeid. 
Uravstemminga kan endre fullstendig på nominasjonsutvalgets anbefalingar, og det er da 
vanskeleg å ivareta kravet om samansetting av alder, kjønn, fag, geografisk tilknyting og kulturelt 
mangfald i våre komitear. 
 
For å grunngi forslaget for større bredde i komitésamansetning, har vi laga ein undersøking av 
fordeling på dei største stipenda (210 000,- og høgare) i 2015 og 2016, tildelt av Statens stipend, 
BKV og BKH. Oversikta syner kor mange store stipend som har blitt tildelt dei ulike fylka og 
korleis antallet blir når ein tar med fleirårige stipend. Denne oversikta viser at stipend uteblir fra 
deler av landet, dette gir ein negativ spiraleffekt for desse områda, spesielt distrikta. Det påvirker 
tilflytting av unge kunstnarar, ein får ikkje eit mangfaldig blikk på aktiviteten av kunst som foregår i 
heile landet. Den fagpolitiske stemma og grobunn for eit slagkraftig kunstmiljø i heile landet vil bli 
svekket. Ein sentraliserer kunsten og kunstaktiviteten. 
 
Ved å innføre ei ordning der ein gir nominasjonsutvalget fullmakt til å sette saman ein komité med 
kvalifisert bredde, gir ein signaler utad om at vi som organisasjon ikkje tviler på våre eigne sin 
kompetanse. Vi tenkjer heilhetlig og styrkjer det kunstneriske arbeidet som foregår i heile landet. 
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Forslag til vedtak:  
Landsmøtet innfører ei prøveordning på 4 år der Nominasjonsutvalget får fullmakt til å setje 
saman Stipendkomitéen og Den Nasjonale Jury med vara. I instruksen til Nominasjonsutvalget 
skal det vera krav om at begge komiteane skal ha fagleg breidde, kjønn, geografisk spreiing, brei 
alderssamansetning. 
 
Sentralstyrets merknad: 
Sentralstyret har utarbeidet egen sak om valgordningen (3.3.1 B) som ivaretar BKMRs forslag om 
en valgordning med større bredde i komitésammensetningen. 
 
Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Vedtaket avvises.  
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3.3.1 b Ny valgordning for NBKs stipendkomité og Den nasjonale Jury 

Forslagsstiller: Sentralstyret 
 
Sentralstyret mener at stipend og juryeringsordningenes legitimitet, er avhengig av at valgene av 
fagfeller skjer på en måte som er åpen, transparent og tillitvekkende. For at NBKs stipendkomite 
skal kunne vurdere og innstille kandidater til statlige stipend, må ordningen ivareta de krav som 
fra statens side stilles med hensyn til sammensetning. 
 
Sentralstyret mener at det vil styrke ordningen med fagfellevurdering, dersom valgmåten endres 
på en måte som i større grad sikrer at stipendkomite og jury har en sammensetning som sikrer 
«faglig, aldersmessig, kjønnsmessig, geografisk og kulturelt mangfold». 
 
Sentralstyret mener det er mulig å ivareta de beste sider ved dagens valgordning og samtidig 
bøte på de problematiske sider ved denne, og å tillegge landsmøtet i NBK å foreta det endelige 
valget også av medlemmer til stipendkomite og jury. 
 
Sentralstyret foreslår at både NBKs grunnorganisasjoner og enkeltmedlemmer oppfordres til å 
foreslå kandidater til stipendkomiteen og DNJ i forkant av at nominasjonsutvalget trer sammen 
for å innstille til valg på landsmøtet. Nominasjonsutvalget innstiller i henhold til kravet om å sikre 
faglig, aldersmessig, kjønnsmessig, geografisk og kulturelt mangfold, basert både på innkomne og 
eventuelt egne forslag. Forslagene skal omfatte også personlige varamedlemmer til alle. Det 
foreslås at nominasjonsutvalget utarbeider 3 separate forslag til sammensetning av 
stipendkomite og 3 separate forslag til sammensetning av DNJ. 
 
Nominasjonsutvalgets forslag presenteres på Landsmøtet, hvor endelig valg finner sted. 
Forslagene fremmes som alternativer som landsmøtet kan velge mellom. 
 
Nominasjonsutvalget ble i 2013 forsterket med 2 medlemmer, og den foreslåtte løsning vil både 
gi nominasjonsutvalget tillit, men vil også kombineres med at medlemmenes representanter på 
Landsmøtet vil kunne ta et endelig valg, som både er klarert i forhold til sammensetning fra 
nominasjonsutvalgets side, og som ikke medfører en uendelig og uforholdsmessig omfattende 
prosess på Landsmøtet. 
 
For å sikre at valgordningen tar høyde for den mulighet at så vel et enkeltmedlem som et 
personlig varamedlem til stipendkomiteen fratrer etter valg, foreslås at nominasjonsutvalget gis 
fullmakt til eventuelt å foreta suppleringsvalg mellom landsmøtene. Det foreslås at 
nominasjonsutvalgets mandat i så henseende begrenses til kun å omfatte kandidater som er 
foreslått før landsmøtet. 
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Vedtektsendringer 
Sentralstyrets forslag forutsetter følgende endringer i vedtektene (endringer i kursiv): 
 
§ 6-9 Valg, endres således: 
 
Landsmøtet velger: 
Leder av Sentralstyret og seks øvrige styremedlemmer med fem varamedlemmer. Leder velges 
først separat. 
 
Nominasjonsutvalg på fem medlemmer. To medlemmer med varamedlemmer velges blant 
faggruppeorganisasjonene, to medlemmer med varamedlemmer velges blant 
distriktsorganisasjonene, og ett medlem med varamedlem velges blant UKS’ medlemmer. 
 
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. På hvert  
Landsmøte velges samtlige varamedlemmer. 
 
Ti medlemmer med personlige varamedlemmer til Stipendkomiteen. 
Seks medlemmer med 3 varamedlemmer til Den Nasjonale Jury. 
Samme person kan ikke inneha verv til flere av organisasjonens organer, se § 5. Ved valg til verv i 
Sentralstyret, Nominasjonsutvalget, Kontrollutvalget og Billedkunstnernes Vederlagsfond er det 
bare medlemmer av NBK som er valgbare. Organisasjonstilhørighet skal ikke tillegges vekt ved 
valg til Stipendkomiteen og Den Nasjonale Jury. 
 
§ 9-3 endres således: 
Ved innstilling til Stipendkomiteen og Den Nasjonale Jury, skal Nominasjonsutvalgets arbeid 
utføres ut fra den til enhver tid gjeldende instruks, fastsatt på Landsmøtet. 
 
§ 12-3 endres således: 
DNJ velges for to år. De som velges, må være faglig kompetente og minst fylle kravene til 
medlemskap i billedkunstnerorganisasjonene. Valget foretas for øvrig i henhold til instruks 
fastsatt av Landsmøtet. 
 
§ 13-3 endres således: 
Stipendkomiteen velges for to år. De som velges, må være faglig kompetente og minst fylle 
kravene til medlemskap i billedkunstnerorganisasjonene. Valget foretas etter instrukser fastsatt 
av Landsmøtet. 
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Instrukser 
 
Sentralstyrets foreslår følgende «Instruks ved innstilling til valg av den Nasjonale Jury» (Jfr. 
vedtektenes § 9-3): 
 
1. NBKs administrasjon skal annet hvert år anmode grunnorganisasjonene og 
grunnorganisasjonenes medlemmer om å foreslå kandidater til Stipendkomiteen. Det skal settes 
en forslagsfrist som ivaretar Nominasjonsutvalgets behov for forsvarlig saksbehandling før 
Landsmøtet. 
 
2. Nominasjonsutvalget skal innhente relevante opplysninger om kandidatene. Dersom 
Nominasjonsutvalget finner det nødvendig, har utvalget selv anledning til å innhente kandidater. 
 
3. Nominasjonsutvalget skal ved sin innstilling til Landsmøte, sette sammen 3 alternative forslag til 
Stipendkomite. Alle forslag skal være sammensatt på en slik måte at de har god faglig tyngde og 
størst mulig bredde, også med hensyn til alder, kjønn, geografisk og kulturelt mangfold. 
Kandidatenes organisasjonstilhørighet skal ikke tillegges betydning. Det er intet til hinder for at 
enkeltkandidater inngår i alle forslag. Forslagene skal fremmes på Landsmøtet i prioritert 
rekkefølge. 
 
4. Dersom det mellom landsmøtene oppstår behov for å foreta suppleringsvalg til 
Stipendkomiteen, skal Nominasjonsutvalget foreta valg av nytt medlem / personlig varamedlem. 
Nominasjonsutvalget kan kun velge blant de kandidater som var foreslått av 
grunnorganisasjonene eller grunnorganisasjonenes medlemmer før siste landsmøte. 
 
 
Forslag til vedtak:  
Forslag til ny valgordning inkludert endrede vedtekter og instrukser vedtas.  
 
 

 
 
 

3.4 Kultur- og kunstpolitiske saker 
 

3.4.1 Synlig for Kulturtanken 

Forslagsstiller: Biletkunstnarane i Møre og Romsdal (BKMR) 
 
I 2015 flytta ein Den kulturelle skolesekken fra Kulturrådet til Rikskonsertene, begrunnelsen var at 
systemet ikkje skulle vere tungrodd og at ein kunne forholde seg til ein oppdragsgivar i staden for 
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19. Det er uttalt at Den Kulturelle Skolesekken har hatt ei fordeling på 50% musikk og 50 % annet. 
På grunnlag av dette ytret det seg ei bekymring om at desse talla ikkje vil endrast no når DKS blir 
liggande under Rikskonsertene. Svaret fra kulturminister Thorhild Widvey var at 2016 skulle 
brukast til å få oversikt over alle kunstuttrykk og ivareta bredden. Det som foreligger no er at 
Rikskonsertene skal gradvis gå over til Kulturtanken: som i 2018 skal vere på plass med ny struktur. 
Her skal fokuset vere skule anvenlig Kunst/Kultur/skule. 
 
BKMR er bekymret for den visuelle kunsten oppi dette og etterspør kunstnaren som produsent.  
Den visuelle kunsten er vel kanskje den kunstarten som trenger å legge om mykje for å 
tilrettelegge for formidling og visning i skolen, da ein ikkje arbeider i eit typisk scenisk formatet.  
Det bør da opprettes produksjonsstøtte for visuell kunst. Slik det er i dag har ein ikkje noko godt 
system på	landsbasis når det gjeld produksjonsstøtte. 
 
Ein anna viktig side ved dette er at det er mange billedkunstnere som arbeider innanfor DKS, det 
ein kallar kunstrelaterte arbeidsoppgåver. 
 
 
Forslag til vedtak:  
Det er viktig for Norske Billedkunstnere å gjøre seg synlig for Kulturtanken. Visuell kunst er et felt 
som kanskje ikkje har fått det største fokuset i DKS. Det er mye scenekunst, litteratur og musikk. 
Sjølv om de seks kunstartene som er i DKS skal være likestilt. NBK kan komme i dialog med 
kulturtanken der ein ser på ståstaden til den visuelle kunsten - ut fra kunstart, rolle, oppdrag, 
ansvar og produksjons- og formidlingsutforinger. 
 
Sentralstyrets merknad: 
Sentralstyret anser forslaget som ivaretatt i forslag til kommende handlingsplan. 
 
Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Saken foreslås overført til sak 5. Handlingsplan.  
 
 

 
 
 

3.4.2 Vurdering av kunstfagleg utdanning 

Forslagsstiller: Biletkunstnarane i Møre og Romsdal (BKMR) 

 
I juni 2013 sette regjeringa Stoltenberg II ned Ludviksen-utvalet som fekk i oppdrag å vurdere 
grunnopplæringa sine fag opp mot krav til kompetanse i eit framtidig samfunns- og arbeidsliv. 
Utvalet leverte i juni 2015 si tilråding i NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Her la utvalet fire 
kompetanseområde til grunn for framtidig fornying av skolen: 
 



 
 

 

 
 

90 
 

- Fagspesifikk kompetanse 
- Kompetanse i å lære 
- Kompetanse i å kommunisere, samhandel og delta 
- Kompetanse i å utforske og skape. 

 
I april 2016 kom Stortingsmelding 28 (S28), Fag – Fordypning – Forståelse – En fornyelse av 
kunnskapsløftet. Denne meldinga fyljer opp ei rekke av Ludvigsen-utvalet sine tilrådingar. Då 
Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen (KUF) leverte si innstilling til Stortingsmeldinga 
understreka dei, i tråd med Ludvigsen-utvalet sine tilrådingar, at ”fremtidens krav til kunnskap 
fordrer kompetanse i de kreative fagene. De praktisk-estetiske fagene utfordrer andre sanser og 
evner enn de såkalte basisfagen. Men for at de praktisk-estetiske fagene skal ha den virkningen vi 
ønsker, må lærerne også i dette faget ha kompetanse” (KUF-innstilling 19S – om fag og 
fordypning). 
 
11. oktober 2016 blei S28 handsama i Stortinget og her blei det mellom anna dette vedtatt: 
”Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en plan for hvordan de praktisk-
estetiske fagene kan styrkes på kort og lang sikt. Planen må også omhandle rekruttering av 
kvalifiserte lærere til de praktisk-estetiske fagene”. 
 
BKMR meiner at vi no må vere proaktive og passe på at fagkompetansen som profesjonelle 
biletkunstnarar har blir vektlagd når definisjonen av ”kvalifiserte lærere til de praktisk-estetiske 
fagene” blir spikra. Vår bekymring er at fagkompetansen skal bli definert innanfor kunst-og 
handverksutdanningane ved lærarhøgskolene og at dei særeigne kvalitetane ved den 
profesjonelle biletkunstnar sin kompetanse skal verte underkjent. 
 
 
Forslag til vedtak:  
Landsmøtet ber NBK vere i forkant når definisjonen av fagkompetanse innanfor billetkunst skal 
definerast. NBK må sørgje for at definisjonsmakta ligg på biletkunstnarane si side. 
 
Sentralstyrets merknad: 
Sentralstyret anser forslaget som ivaretatt i forslag til kommende handlingsplan. 
 
Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Saken foreslås overført til sak 5. Handlingsplan. 			
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3.4.3 Samarbeid NBK – hovedorganisasjonene 

Forslagsstillere: LNM, TF, NTK, NG, UKS, NBF 
 
Hovedorganisasjonene har registrert at arbeidslivet utvikler seg i retning av flere frilansere og 
selvstendig næringsdrivende, og tilpasser seg utviklingen. F.eks. har LO gått aktivt ut med at man 
ønsker selvstendig næringsdrivende innen kunst og kultur som medlemmer. Man ønsker å tilby 
tilpassede medlemsfordeler og man vil styrke juridisk avdeling slik at den bedre kan ivareta 
selvstendig næringsdrivende medlemmer. Det kan være gunstig for NBK å trekke veksler på 
dette. 
 
 
Forslag til vedtak: 

- NBK vil søke samarbeid med hovedorganisasjonene for å bidra til utforming av vilkårene 
for framtidens frilansere og selvstendige næringsdrivende. Sentralstyret vil gå i dialog 
med hovedorganisasjonene for å forhandle om vilkår for en potensiell tilslutning og 
presentere en innstilling om dette til Landsmøtet 2019. 

- Saken legges til NBKs handlingsplan for 2017-2019. 
 
Sentralstyrets merknad: 
Sentralstyret har inkludert forslaget i forslag til kommende handlingsplan. 
 
Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Saken foreslås overført til sak 5. Handlingsplan.  
 
 

 
 

3.4.4 Kunstnerrepresentasjon 

Forslagsstillere: LNM, TF, NTK, NG, UKS, NBF 
 
I og med omleggingen av styringslinjen mellom Kulturdepartementet og KORO, ble KOROs styre 
nedlagt. Overordnede kunstfaglige vurderinger forvaltes i dag utelukkende av 
departementsoppnevnt direktør og KOROs fagansatte. I og med nedleggelsen av styret har 
kunstnerne mistet sin representasjon i KORO. 
 
KORO er statens fagorgan for kunst og samtidig landets største produsent av kunst til offentlige 
bygg og uterom. Det er derfor svært uheldig med manglende kunstnerrepresentasjon, både med 
henblikk på å ivareta prinsippet om fagfellevurdering og prinsippet om maktspredning. NBK bør 
derfor prioritere å få gjeninnført kunstnerrepresentasjon i KORO.  
 
Med majoriteten av norske billedkunstnere som medlemmer, representerer NBK betydelig 



 
 

 

 
 

92 
 

kunstfaglig kompetanse og kunstnerisk mangfold, og bør derfor kunne kreve en rolle i 
oppnevnelse av kunstnerrepresentant(er) til KORO. Kunstnerrepresentanten(e) vil ha en viktig 
rolle for å forsvare prinsippet om fagfellevurdering i kunstutvalg og å sørge for en åpen debatt om 
KOROs prioriteringer. 
 
 
Forslag til vedtak: 

- NBK skal arbeide for kunstnerrepresentasjon i KORO. 
- Saken legges til NBKs handlingsplan for 2017-2019. 

 
Sentralstyrets merknad: 
Sentralstyret anser forslaget som ivaretatt i forslag til kommende handlingsplan. 
 
Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Saken foreslås overført til sak 5. Handlingsplan. 
 
 

 
 
 

3.4.5 Betingelser for kunstnæringer 

Forslagsstillere: LNM, TF, NTK, NG, UKS, NBF 
 
Billedkunstnere driver stort sett selvstendige virksomheter. Som selvstendig næringsdrivende er 
billedkunstnere omfattet av to særordninger (forenklet regnskapsplikt med egen 
næringsoppgave til selvangivelsen og mva-unntak på kunst), men lignes ellers på lik linje med 
store kommersielle foretak. Vi har utfordringer mht pensjonsgrunnlag og sosiale rettigheter. Det 
er all grunn til å se på betingelsene for kunstnernæringer med helt nye øyne. 	 
 
 
Forslag til vedtak: 

- NBK skal arbeide for en reform som bedrer kunstnernes sosiale og økonomiske 
betingelser som selvstendig næringsdrivende. Reformen bør se på vilkårene for 
næringsdrift, som skatt og momsrefusjon, i sammenheng med økonomiske og sosiale 
rettigheter, som pensjon og sykepenger.  

- Saken legges til NBKs handlingsplan for 2017-2019. 
 
Sentralstyrets merknad: 
Sentralstyret anser forslaget som ivaretatt i forslag til kommende handlingsplan. 
 
Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Saken foreslås overført til sak 5. Handlingsplan.   
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3.4.6 Orienteringssak: MVA for billedkunstfeltet 

Presentasjon av utredningsarbeid ved styreleder i Norsk Billedhoggerforening (NBF), Christine 
Aspelund. 
 
NBF mottok i 2016 midler fra Billedkunstnernes Vederlagsfond for å utrede muligheter for en 
gunstigere mva-lovgivning og til å få belyst konsekvensene av ulike mulige mva-modeller for 
billedkunstfeltet. NBF ønsket å konsultere faglig ekspertise for å legge til rette for gode, 
faktabaserte diskusjoner i fagmiljøet. 
 
I vedtaket fra Billedkunstnernes Vederlagsfond bes det om at “utredningen fremlegges for 
Landsmøtet i NBK 2017”. 
 
 
Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Landsmøtet tar presentasjonen til orientering. 
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4. VEDTEKTSENDRINGER 
 

4.1 Norske billedkunstnere (NBK)  
Unge Kunstneres Samfund (UKS) fremmer følgende forslag til endring av NBKs vedtekter - §4 
NBKs grunnorganisasjoner 
 
UKS anser det for å være hensiktsmessig og prinsipielt viktig at de enkelte grunnorganisasjonene 
kan avgjøre og vedta egne vedtekter uten en formell godkjenning fra NBK landsmøte eller 
midlertidig godkjenning fra sentralstyret før vedtektene kan tre i kraft. UKS anser det på samme 
tid for å være sentralt at grunnorganisasjonenes vedtekter ikke strider mot NBKs vedtekter, 
formål og landsmøtevedtak, samt at de plikter å orientere sentralstyret om eventuelle endringer 
av vedtektene. 
 
Nåværende vedtekter: 
 
§ 4. NBKs GRUNNORGANISASJONER 
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 myndigheter og brukere.  Endringer i grunnorganisasjonenes vedtekter trer i 
kraft når de er foreløpig godkjent av sentralstyret, og anses først endelig vedtatt når de er 
godkjent av etterfølgende landsmøte. 
 
Forslag til endring: 
 
§ 4. NBKs GRUNNORGANISASJONER 
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 myndigheter og brukere. 
Grunnorganisasjonenes vedtekter må ikke inneholde noe som strider mot Norske 
Billedkunstneres vedtekter, formål og lovlige landsmøtevedtak. Ved vedtektsendring plikter 
grunnorganisasjonene å orientere NBKs sentralstyre. 
 
 
Forslag til vedtak:  
Forslag til endring av NBK vedtekter § 4. NBKs grunnorganisasjoner godkjennes. 
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Sentralstyrets merknad: 
Sentralstyret anser gjeldende bestemmelse om Landsmøtets godkjenning av 
grunnorganisasjonenes vedtekter som viktig å beholde.  
 
Bestemmelsen sikrer at grensene mellom grunnorganisasjonenes vedtekter og NBKs vedtekter til 
enhver tid er fullt ut kompatible og ikke minst at de ulike organisasjonens mandat er klare og ikke 
kommer i konflikt med hverandre. Sentralstyret slutter seg til UKS sin anførsel om at det er 
sentralt at grunnorganisasjonenes vedtekter ikke strider mot NBKs vedtekter, formål og 
landsmøtevedtak, men mener at dette best sikres ved at Landsmøtet forestår den endelige 
godkjenning. Sentralstyret ser ikke at det anføres vektige grunner for å endre gjeldende 
bestemmelse, og mener eventuelle praktiske eller tidsmessige problemer med godkjenning, 
avhjelpes tilstrekkelig ved at sentralstyret kan gi en foreløpig godkjenning. 
 
 
Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Landsmøtet avviser forslag til vedtektsendringer. 		
 
 

 
 

4.2 Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA)  
 
Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA) har vedtatt endringer i vedtektene som i sin helhet 
fremlegges for godkjenning. Forslag til nye vedtekter lyder: 
 
§ 1. NAVN OG ORGANISASJON 
Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA) er en fagorganisasjon for profesjonelle 
billedkunstnere i Oslo og Akershus. BOA er en av Norske Billedkunstneres distriktsorganisasjoner 
og er forpliktet av vedtekter og landsmøtevedtak i Norske Billedkunstnere (NBK). 
BOA er organisert som en forening uten selvstendig økonomisk formål.  
 
§ 2. FORMÅL 
BOA skal ivareta billedkunstnernes faglige, økonomiske, ideelle og sosiale interesser i Oslo og 
Akershus.  
 
§ 3. MEDLEMSKAP 
§ 3-1. Skriftlig søknad om medlemskap behandles av BOAs kunstneriske råd. Medlemskap 
oppnås av profesjonelle billedkunstnere bosatt i Oslo og Akershus som oppfyller vedtatte 
opptaksvilkår for distriktsorganisasjonene, vedtatt på NBKs Landsmøte. Medlemskap i BOA 
medfører automatisk medlemskap i NBK. 
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§ 3-2. Medlemmer plikter å betale kontingent til både BOA og NBK. Kontingentene innbetales til 
NBK. Kontingenten til BOA fastsettes av årsmøtet.  
Medlemmer som ikke har betalt kontingentene innen årets utgang og som har mottatt skriftlig 
påkrav, mister sitt medlemskap i BOA. Nytt medlemskap kan bare oppnås etter betaling av 
skyldig kontingent. Ved oppnådd pensjonsalder svares halve kontingenten til BOA.  
 
§ 3-3. Profesjonelle billedkunstnere som bosetter seg for kortere eller lengre tid i Oslo og 
Akershus har rett til opptak uten ny vurdering når de har vært medlem i en annen 
distriktsorganisasjon.  
 
§ 3-4. Ved innmelding gir det enkelte medlem fullmakt til at BOA kan forhandle om å inngå 
kollektive avtaler med myndigheter og lokale brukere i Oslo og Akershus. Fullmakten er ikke-
eksklusiv.  
 
§ 3-5. Billedkunstnere bosatt utenfor Oslo og Akershus, som tidligere har vært medlem av BOA, 
eller som har sterk tilknytning til Oslo og Akershus, og som ellers oppfyller kravet om 
medlemskap, kan tilkjennes assosiert medlemskap. Assosiert medlemskap gir ikke stemmerett i 
BOAs organer eller medlemskap i NBK.  
 
§ 4. BOAs ORGANER 
Årsmøtet (§ 5), Styret (§ 7), Nominasjonsutvalget (§ 8), Kunstnerisk råd (§ 9). 
 
§ 5. ÅRSMØTET 
§ 5-1. Årsmøtet 
Årsmøtet er BOAs øverste organ. Vedtak fattet på årsmøtet er bindende for BOAs medlemmer. 
 
§ 5-2. Frister 
Årsmøtet holdes hvert år før 10. mars de år det er Landsmøte i NBK, de andre årene innen 
utgangen av mars. Innkalling med foreløpig dagsorden sendes ut minst 2 måneder før møtet. 
Saker til årsmøtet fremmes til Styret og må være innkommet 4 uker før årsmøtet. Dagsorden med 
samtlige sakspapirer sendes ut minst 2 uker før møtet. Bare saker som er fremmet på denne 
måten kan tas opp på årsmøtet. 
 
§ 5-3. Årsmøtet 
Alle medlemmer av BOA har rett til å møte på årsmøtet. Medlemmer som ikke kan møte på 
årsmøtet kan gi skriftlig fullmakt til et annet medlem. Fullmakt med åpent mandat sendes et 
medlem, fullmakt med bundet mandat sendes Styret. Ingen medlemmer kan ha mer enn to 
fullmakter.  
Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. Dersom årsmøtet ikke er 
beslutningsdyktig, innkalles det til nytt årsmøte innen 3 uker. Dette årsmøtet kan bare behandle 
saker som var fremmet til det ordinære årsmøtet.  
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§ 5-4. Assosierte og observatører 
Assosierte medlemmer og inviterte observatører har møterett, men ikke stemmerett.  
 
§ 5-5. Konstituering av årsmøtet 
Årsmøtet konstitueres ved godkjenning av innkallingen, fastsettelse av dagsorden og valg av 
møteleder og to medlemmer til å godkjenne referatet. 
 
§ 5-6. Årsmøtesaker 
Årsmøtet behandler:  
Styrets årsberetning 
Regnskap med revisjonsberetning  
Saker fremmet av eller gjennom Styret  
Handlingsprogram for kommende periode  
Budsjett for kommende periode 
Fastsettelse av medlemskontingent  
Valg 
Oppnevninger  
 
§ 5-7. Valg 
Årsmøtet velger: 
Styrets medlemmer med vara (fire styremedlemmer og to varamedlemmer). 
Nominasjonsutvalget med vara (tre medlemmer og ett varamedlem). 
Representanter til alle verv velges for to år. Vara velges for ett år. Samme person kan ikke velges 
til flere av BOAs organer. Ved alle valg er det bare medlemmer av BOA som er valgbare.  
 
§ 5-8. Oppnevninger 
Årsmøte oppnevner til følgende eksterne verv:  
RSU Oslo. 
RSU Akershus. 
Oslo Kommunes Kunstordning. 
Oslo Kommunes utvalg for tildeling av Rådhusatelierene. 
Oslo Kommunes utvalg for tildeling av kommunale atelierer. 
Statens utstillingsstipend. 
Oslo Open, representantskap og styre. 
Østlandsutstillingen, repesentantskap, styre og jury. 
KunstSkansen, representantskap og styre. 
Oslo Bildende Kunstneres Husfond  
 
§ 6. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 
Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 4 ukers varsel når minst 1/10 av medlemmene, 
eller et flertall i Styret, krever det. Krav om ekstraordinært årsmøte skal fremmes skriftlig til 
Styret. Sakspapirer skal følge innkallingen. Kun den eller de saker det blir krevd ekstraordinært 
årsmøte for kan behandles. Møtet konstituerer seg på samme måte som et ordinært årsmøte. 
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§ 7. STYRET 
§ 7-1. Styret er BOAs øverste organ mellom årsmøtene. Styret konstituerer seg selv med 
styreleder og nestleder.  
 
§ 7-2. Styret leder og har ansvar for BOAs virksomhet, med unntak av de oppgaver som etter 
vedtektene er tillagt årsmøtet (§ 5), Nominasjonsutvalget (§ 8) og Kunstnerisk råd (§ 9). Styret har 
ansvar for gjennomføring av vedtak fattet på årsmøtet.  
 
§ 7-3. Styret innkalles og sakspapirer sendes i god tid innen styremøtet. Det skal føres referat fra 
styremøtene. Innkalling, saksliste og referat gjøres fortløpende tilgjengelig for medlemmene etter 
forespørsel.  
 
§ 7-4. Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmer eller vara, herunder også leder 
eller nestleder, er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er 
leders, eller i dennes fravær, nestleders stemme avgjørende.  
 
§ 7-5. Styret foretar oppnevninger som ikke er til lagt årsmøtet etter § 5-8. Styret foretar 
oppnevninger ved frafall fra verv mellom årsmøtene.  
 
§ 8. NOMINASJONSVALGET 
§ 8-1. Nominasjonsutvalget skal under hensyn til forslag fra Styret og medlemmene nominere 
kandidater til valg av Styret og Nominasjonsutvalget. Nominasjonsutvalget skal oppnevne til de 
eksterne verv som er nevnt	i § 5-8.  
 
§ 8-2. Nominasjonsutvalget skal under hensyn til forslag fra Styret og medlemmene foreslå inntil 
tre kandidater til hvert av vervene som skal velges på NBKs Landsmøte.  
 
§ 8-3. Nominasjonsutvalget skal under hensyn til forslag fra Styret og medlemmene foreslå 
kandidater til Den Nasjonale Jury og NBKs stipendkomite. 
 
§ 8-4. Nominasjonsutvalget skal i sitt arbeid tilstrebe faglig, aldersmessig, kjønnsmessig, 
geografisk og kulturelt mangfold.  
 
§ 8-5. Nominasjonsutvalget er beslutningsdyktig når to av utvalgets tre medlemmer eller 
varamedlem er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall.  
 
§ 9. KUNSTNERISK RÅD 
§ 9-1. Kunstnerisk råd består av tre medlemmer og to varamedlemmer som velges av, og blant, 
Styrets medlemmer. Kunstnerisk råd er BOAs kunstfaglige råd og jury i BOA. Kunstnerisk råd er 
ansvarlig for kunstneriske vurderinger og juryering i forbindelse med medlemsopptak, utstillinger, 
stipendtildelinger, konkurranser og lignende.  
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§ 9-2. Kunstnerisk råd utfører sitt arbeid selvstendig og innenfor sitt mandat. Kunstnerisk råd sine 
avgjørelser kan ikke overprøves og behøver ikke å begrunnes. 
 
§ 9-3. Kunstnerisk råd velger selv leder. Kunstnerisk råd er beslutningsdyktig når minst tre av 
rådets medlemmer eller varamedlemmer er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall.  
 
§ 9-4. Kunstnerisk råd sine medlemmer blir, etter at de går ut av kunstnerisk råd, pålagt en 
karanteneperiode på ett år hvor de ikke kan søke om utstillingsplass i BOA. 
 
§ 10. MEDLEMSMØTER 
Styret innkaller til medlemsmøter etter behov. Møtenes funksjon er å diskutere aktuelle saker og 
utveksle erfaringer. 
 
§ 11. URAVSTEMNING 
Styret kan sende saker av spesiell stor viktighet for medlemmene til avgjørelse ved uravstemning. 
Likeledes kan årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte vedta at en sak skal sendes til uravstemning.  
NBKs landsmøtevedtak og BOAs årsmøtevedtak kan ikke overprøves ved uravstemning.  
Landsomfattende uravstemninger som er bindende etter NBKs vedtekter, binder også BOAs 
medlemmer.  
Dersom ikke minst 2/3 av medlemmene i uravstemningen stemmer likt er ikke uravstemningen 
bindende og den endelige avgjørelse tas av Styret. Årsmøtet fastsetter instrukser for den 
praktiske gjennomføringen av uravstemning. 
 
§ 12. OPPLØSNING 
For at vedtak om oppløsning av BOA skal være gyldig må det vedtas av to påfølgende årsmøter 
med et flertall på 2/3 av de avgitte stemmer. I tilfelle vedtak om oppløsning, skal det samtidig 
besluttes hvorledes BOAs midler og andre aktiva skal ivaretas og/eller disponeres. 
 
§ 13. VEDTEKTSENDRINGER 
Endringer av vedtekter krever 2/3 flertall på årsmøtet. Vedtektsendringer trer i kraft etter 
foreløpig godkjenning av NBKs sentralstyre. Vedtektsendringer anses først endelig vedtatt når de 
er godkjent på NBKs Landsmøte.  
 
Revidert av ABKF og OBK høsten 2001  
Revidert BOA 29. oktober 2002  
Revidert BOA 11. mars 2005  
Revidert BOA 15. mars 2006  
Revidert BOA 26. mars 2007  
Revidert BOA 06. mars 2008  
Revidert BOA. 03. mars 2009 
Revidert BOA 2012 dato for årsmøte. 
Revidert BOA 2017, 28 februar 
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Endringer godkjent av NBK Styret og NBK Landsmøte 2009  
 
 
Sentralstyrets forslag til vedtak 
Landsmøtet godkjenner nye vedtekter.  
 
 

 
 

4.3 Bildende Kunstneres Forening Rogaland (BKFR) 
 
Bildende Kunstneres Forening Rogaland (BKFR) har vedtatt endringer i vedtektene som i sin 
helhet fremlegges for godkjenning. Forslag til nye vedtekter lyder: 
 
§ 1: BKFRs ORGANISASJON  
BILDENDE KUNSTNERES FORENING – ROGALAND (BKFR) er en fagorganisasjon for profesjonelle 
billedkunstnere i Rogaland.  
BKFR er en av Norske Billedkunstneres distriktsorganisasjoner og er forpliktet av vedtekter og 
landsmøtevedtak i Norske Billedkunstnere.  
BKFR er organisert som en forening uten selvstendig økonomisk formål.  
 
§ 2: FORMÅL  
BKFR skal ivareta billedkunstnernes faglige, økonomiske, ideelle og sosiale interesser i Rogaland.  
 
§ 3: MEDLEMSKAP  
§ 3-1. Skriftlig søknad om medlemskap stiles til BKFRs styre. Medlemskap oppnås av 
profesjonelle billedkunstnere som er bosatt eller har tilknytning til Rogaland, og som oppfyller 
vedtatte opptaksvilkår for distriktsorganisasjonene, vedtatt på NBKs Landsmøte. Medlemskap i 
BKFR medfører automatisk medlemskap i NBK. Søknader hvor søker ikke har fagutdanning med 
master innen billedkunst/samtidskunst/kunst, vil bli vurdert av BKFRs kunstfaglige råd.  
 
§ 3-2. Medlemmer plikter å svare kontingent til både BKFR og NBK. Kontingentene innbetales til 
NBK. Kontingenten til BKFR fastsettes av årsmøtet. Medlemmer som ikke har betalt 
kontingentene innen årets utgang og som har mottatt skriftlig påkrav, mister sitt medlemskap i 
BKFR. Nytt medlemskap kan bare oppnås etter betaling av skyldig kontingent. Ved oppnådd 
pensjonsalder svares halve kontingenten til BKFR.  
 
§ 3-3. Profesjonelle billedkunstnere som bosetter seg for kortere eller lengre tid i Rogaland har 
rett til opptak uten ny vurdering når de har vært medlem i en annen distriktsorganisasjon.  
 
§ 3-4. Ved innmelding gir det enkelte medlem fullmakt til at BKFR kan forhandle om og inngå 
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kollektive avtaler med myndigheter og lokale brukere i Rogaland. Fullmakten er ikke- eksklusiv.  
 
§ 4: BKFRs ORGANER  
Årsmøtet (§ 5), Styret (§ 7), Nominasjonsutvalget (§ 8), Kunstfaglig råd (§ 9) og Fondstyret (§ 10)  
 
§ 5: ÅRSMØTET  
§ 5-1. Årsmøtet  
Årsmøtet er BKFRs øverste organ. Vedtak fattet på Årsmøtet er bindende for BKFRs medlemmer.  
 
§ 5-2. Frister  
Årsmøtet holdes hvert år før 10. mars. Innkalling med foreløpig dagsorden sendes ut minst 2 
måneder før møtet. Saker til Årsmøtet fremmes til Styret og må være innkommet 4 uker før 
Årsmøtet. Dagsorden med samtlige sakspapirer sendes ut minst 2 uker før møtet. Bare saker 
som er fremmet på denne måten kan tas opp på Årsmøtet.  
 
§ 5-3. Årsmøtet  
Alle medlemmer av BKFR har rett til å møte på Årsmøtet. Medlemmer som ikke kan møte på 
Årsmøtet kan gi skriftlig fullmakt til et annet medlem. Fullmakt med åpent mandat sendes et 
medlem, fullmakt med bundet mandat sendes styret. Ingen medlemmer kan ha mer enn to 
fullmakter.  
Årsmøtet er beslutningsdyktig når, det er lovlig innkalt. Dersom Årsmøtet ikke er 
beslutningsdyktig, innkalles det til nytt årsmøte innen 3 uker. Dette Årsmøtet er beslutningsdyktig 
uansett fremmøte, men kan bare behandle saker som var fremmet til det ordinære Årsmøtet.  
 
§ 5-4. Observatører  
Inviterte observatører har møterett, men ikke stemmerett.  
 
§ 5-5. Konstituering av Årsmøtet  
Årsmøtet konstitueres ved godkjenning av innkallingen, fastsettelse av dagsorden og valg av 
møteleder, to referenter og to representanter til å godkjenne referatet.  
 
§ 5-6. Årsmøtesaker  
Årsmøtet behandler:  
Styrets årsberetning   
Regnskap med revisjonsberetning   
Fondsstyrets årsberetning og regnskap   
Saker fremmet av eller gjennom Styret   
Handlingsprogram for kommende periode   
Budsjett for kommende periode   
Fastsettelse av medlemskontingent   
Valg   
Oppnevninger  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§ 5-7. Valg.  Årsmøtet velger:  
Styrets Leder  
Styrets medlemmer med vara (3+2)  
Kunstfaglig råd (2)  
Nominasjonsutvalget med vara (2 + 1)  
Revisor   
 
Representanter til alle verv velges for 2 år. Samme person kan ikke velges til flere av 
organisasjonens organer. Ved alle valg, er det bare medlemmer av BKFR som er valgbare.   
 
§ 5-8. Oppnevninger   
Årsmøtet oppnevner  
Styremedlemmer med vara til Grafisk Verksted (1+1)  
Styremedlemmer med vara til Kunstskolen i Rogaland (1+1)  
Representanter med personlig vara til representantskapet i Kunstskolen i Rogaland (3+3) 
Styremedlemmer med vara til Rogaland Kunstsenter (2+2)  
Representanter med vara til representantskapet i Rogaland Kunstsenter (4+2)  
Medlem med vara til Regional innstillingskomite for utstillingsstipend (1+1)  
Styremedlem med vara til Vestlandsutstillingen (1+1)  
Representant med vara til Kunst i offentlige rom (KIOR) (1+1)  
Medlem med vara til Rogaland fylkes utsmykkingsutvalg (1+1)  
Medlem med vara til Stavanger kommunes kunstutvalg (1+1)  
Medlem med vara til Sandnes kommunes utsmykkingsutvalg (1+1)  
Medlem med vara til Haugesund kommunes utsmykkingsutvalg (1+1)   
 
Representanter som oppnevnes til disse organer følger funksjonstid knyttet til vedkommende 
organ. Ved disse oppnevninger, er det bare medlemmer av BKFR som kan oppnevnes.   
 
§ 6: EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE  
Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 4 ukers varsel når minst 1/10 av medlemmene, 
eller et flertall i styret, krever det. Krav om ekstraordinært årsmøte skal fremmes skriftlig til styret. 
Sakspapirer skal følge innkallingen. Kun den eller de saker det blir krevd ekstraordinært årsmøte 
for kan behandles. Møtet konstituerer seg på samme måte som et ordinært årsmøte.  
 
§ 7: STYRET  
§ 7-1. Styret er BKFRs øverste organ mellom årsmøtene. Styret velger selv sin nestleder.  
 
§ 7-2. Styret leder og har ansvar for BKFRs virksomhet, med unntak av de oppgaver som etter 
vedtektene er tillagt Årsmøtet (§ 5), Nominasjonsutvalget (§8), Kunstnerisk råd (§ 9) og Fondstyret 
(§10) Styret har ansvar for gjennomføring av vedtak fattet på Årsmøtet.   
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§ 7-3. Styret innkalles og sakspapirer sendes ut, i god tid før styremøtet. Det skal føres referat fra 
styremøtene. Innkalling, saksliste og referat gjøres fortløpende tilgjengelig for medlemmene etter 
forespørsel.  
 
§7-4. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av medlemmer eller vara, herunder også leder eller 
nestleder, er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er leders 
eller, i dennes fravær, nestleders stemme avgjørende.  
 
§7-5. Styret foretar oppnevninger som ikke er tillagt årsmøtet i henhold til § 5-8.  
 
§ 8: NOMINASJONSUTVALGET  
§ 8-1. Nominasjonsutvalget skal under hensyn til forslag fra Styret og medlemmene, nominere 
kandidater til valg av styreleder, øvrige styremedlemmer, Nominasjonsutvalget, Kunstfaglig Råd 
og revisor. Nominasjonsutvalgets innstilling skal følge sakspapirene til Årsmøtet.  
 
§ 8-2. Nominasjonsutvalget skal under hensyn til forslag fra Styret og medlemmene foreslå 
kandidater til verv som årsmøtet oppnevener til etter § 5-8.  
 
§ 8-3. Nominasjonsutvalget skal under hensyn til forslag fra Styret og medlemmene foreslå inntil 
tre kandidater til hvert av vervene som skal velges på NBKs Landsmøte.  
 
§ 8-4. Nominasjonsutvalget skal under hensyn til forslag fra Styret og medlemmene foreslå 
kandidater til Den Nasjonale Jury og NBKs Stipendkomite.  
 
§ 8-5. Nominasjonsutvalget skal i sitt arbeid, tilstrebe faglig, aldersmessig, kjønnsmessig, 
geografisk og kulturelt mangfold.  
 
§ 8-6. Nominasjonsutvalget er beslutningsdyktig når alle av utvalgets medlemmer eller 
varamedlemmer, er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall.  
 
§ 9: KUNSTFAGLIG RÅD  
§ 9-1. Kunstfaglig Råd er BKFRs kunstfaglige råd og jury i Rogaland. Kunstfaglig råd er ansvarlig for 
kunstfaglige vurderinger og juryering i forbindelse med medlemsopptak, utstillinger, 
stipendtildelinger, konkurranser og lignende.  
 
§ 9-2. Kunstfaglig råd består tre medlemmer og en vara. Disse er to medlemmer valgt av årsmøtet 
etter § 5-7., og et medlem med vara valgt av og blant BKFR styrets medlemmer. I 
sammensetningen av Kunstfaglig råd skal en faglig spredning innen billedkunstfeltet etterstrebes.  
 
§ 9-3. Kunstfaglig råd utfører sitt arbeid selvstendig og innenfor sitt mandat. Kunstfaglig råds  
avgjørelser kan ikke overprøves og behøver ikke begrunnes.  
 
§ 9-4. Kunstfaglig Råd er beslutningsdyktig når minst 3 av juryens medlemmer eller 
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varamedlemmer, er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall.  
 
§ 10: FONDSTYRET  
§ 10-1. Fondstyret skal disponere og forvalte fondene Bjarne Hansens Minnefond og Reiseskisser 
fra Rogaland  
 
§10-2. Fondstyret består av to medlemmer valgt av og blant BKFR styrets medlemmer.  
§ 10-3. Fondet Bjarne Hansens Minnefond består av en testamentarisk gave fra maleren Bjarne 
Hansen gitt i 1978.  
 
§ 10-4. Fondet Reiseskisser fra Rogaland er basert på overskudd fra en salgsmappe laget i 1983 av 
syv kunstnere fra syv Nordsjøland.  
 
§ 10-5. Når avkastningen, etter fondstyrets vurdering, har tilstrekkelig med midler tilgjengelig, 
tildeles disse som stipend til kunstnere i henhold til fondenes egne retningslinjer.  
 
§ 11: MEDLEMSMØTER  
Styret innkaller til medlemsmøter etter behov. Møtenes funksjon er å diskutere aktuelle saker og 
utveksle erfaringer  
 
§ 12: URAVSTEMNING  
Styret, kan sende saker av spesielt stor viktighet for medlemmene til avgjørelse ved 
uravstemning. Likeledes kan Årsmøtet eller Ekstraordinært Årsmøte vedta at en sak skal sendes 
til uravstemning. NBKs Landsmøtevedtak og BKFRs Årsmøtevedtak kan ikke overprøves ved 
uravstemning. Landsomfattende uravstemninger som er bindende etter NBKs vedtekter, binder 
også BKFRs medlemmer.  
Dersom ikke minst 2/3 av medlemmene i uravstemningen stemmer likelydende, er ikke 
uravstemningen bindende, og den endelige avgjørelse tas av Styret. Årsmøtet fastsetter 
instrukser for den praktiske gjennomføringen av uravstemning.  
 
§ 13: OPPLØSNING  
For at vedtak om oppløsning av BKFR skal være gyldig, må det vedtas av 2 påfølgende Årsmøter 
med et flertall på 2/3 av de avgitte stemmer. I tilfelle vedtak om oppløsning, skal det samtidlig 
besluttes hvorledes BKFRs midler og andre aktiva skal ivaretas og/eller disponeres og 
tilbakeføres medlemmene, og være i samsvar med BKFRs formål.  
 
§ 14: VEDTEKTSENDRINGER  
Endringer av vedtekter krever 2/3 flertall på Årsmøtet. Vedtektsendringer trer i kraft etter 
foreløpig godkjenning av NBKs sentralstyre. Vedtektsendringer anses først endelig vedtatt når de 
er godkjent på NBKs Landsmøte.  
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Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Landsmøtet godkjenner nye vedtekter.  
 
 

 
 

4.4 Tegnerforbundet (TF) 
 
Tegnerforbundet (TF) har vedtatt endringer i vedtektene. Endringer er markert med kursiv og 
understreking.  
 
Forslag til nye vedtekter lyder: 
 
§ 1 NAVN OG ORGANISASJON   
Tegnerforbundet (TF)(The Norwegian Drawing Association) er en fagorganisasjon for 
profesjonelle tegnekunstnere (billedkunstnere og illustratører). TF har sitt hovedsete i Oslo, og 
stedet heter da: Tegnerforbundet galleri, senter for tegnekunst. TF er en av Norske 
Billedkunstneres landsdekkende faggruppeorganisasjoner, og er forpliktet av vedtekter og 
landsmøtevedtak i Norske Billedkunstnere.  
 
§ 2 FORMÅL  

TF skal ivareta tegnernes faglige, økonomiske, ideelle og sosiale interesser.  
TF skal formidle og arbeide for å øke samfunnets forståelse for, interesse for og bruk av tegning.  
TF er partipolitisk uavhengig. 
TF skal være rådgiver for Norske Billedkunstnere i alle saker som angår tegnere.  
 
§ 3 MEDLEMSKAP  

§ 3-1 Medlemsopptak Opptak til medlemskap i TF skjer etter en samlet vurdering av søkerens 
kunstfaglige formal- og realkompetanse. Kriteriene for medlemskap har som formål å sikre at 
foreningenes medlemmer er profesjonelle, yrkesaktive billedkunstnere eller illustratører innen 
genren tegning. Søkeren må ha gjennomført utdanning innenfor billedkunstområdet og/eller i sin 
praksis vise et profesjonsnivå tilsvarende kompetanse på høgskolenivå. Det gjøres en 
skjønnsmessig vurdering av søkerens kompetanse i forhold til følgende kriterier:  
 

- Kunstnerisk praksis/arbeider 
- Utdanning 
- Kunstnerisk aktivitet 
- Søknaden skal inneholde CV og dokumentasjon av 10 arbeider fra de siste 5 årene. 
- Søknaden skal begrunnes. Skriftlig søknad om medlemskap stiles til TFs styre. 
- Medlemskap i TF medfører automatisk medlemskap i NBK.  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§ 3-2 Medlemskontingent Medlemmer plikter å svare kontingent til både TF og NBK. 
Kontingentene innbetales til NBK. Kontingenten fastsettes av Årsmøtet. Medlemmer som ikke 
har betalt kontingenten innen årets utgang og som har mottatt skriftlig påkrav, mister sitt 
medlemskap i TF. Nytt medlemskap kan bare oppnås etter betaling av skyldig kontingent. Ved 
oppnådd pensjonsalder svares halve kontingenten til TF.   
 
§ 3-3 Forhandlingsrett Ved innmelding gir det enkelte medlem fullmakt til at TF kan forhandle om 
og inngå kollektive avtaler med myndigheter og brukere i saker som bare angår tegning. 
Fullmakten er ikke-eksklusiv.   
 
§ 3-4 Assosiert medlemskap 
 
§ 4 TEGNERFORBUNDETS ORGANER   

Årsmøtet (§ 5), Styret (§ 7), Nominasjonsutvalget (§ 8), Kunstnerisk Råd (§9).   
 
§ 5 ÅRSMØTET   

§ 5-1 Årsmøtet er TFs øverste organ. Vedtak fattet på Årsmøtet er bindende for TFs medlemmer. 
  
§ 5-2 Frister Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mars. Innkalling med foreløpig 
dagsorden sendes ut minst 6 uker før møtet. Saker til Årsmøtet fremmes skriftlig til Styret og må 
være innkommet 4 uker før Årsmøtet. Dagsorden med samtlige sakspapirer sendes ut minst 3 
uker før møtet. Bare saker som er fremmet på denne måten kan tas opp på Årsmøtet.   
 
§ 5-3 Årsmøtet  
Alle medlemmer av TF har rett til å møte på Årsmøtet. Medlemmer som ikke kan møte på 
Årsmøtet kan gi skriftlig fullmakt til et annet medlem. Fullmakt med åpent mandat sendes et 
medlem, fullmakt med bundet mandat sendes Styret. Ingen medlemmer kan ha mer enn 2 
fullmakter.   
Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt.  
Dersom Årsmøtet ikke er lovlig innkalt, innkalles det til et nytt årsmøte innen 3 uker.  
Dette Årsmøtet kan bare behandle saker som er fremmet til det ordinære Årsmøtet.   
 
§ 5-4 Observatører har møterett, men ikke stemmerett.  
 
§ 5-5 Konstituering av Årsmøtet   
Årsmøtet konstitueres ved navnefortegnelse, godkjenning av innkallingen, fastsettelse av 
dagsorden, valg av møteledere, 2 referenter og 2 representanter til å godkjenne referatet.  
 
§ 5-6 Årsmøtesaker  
Årsmøtet behandler:  

- Styrets årsberetning 
- Regnskap med revisjonsberetning  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- Budsjettforslag for Tegnerforbundet   
- Årsrapport fra: Casa Randi, NUMER, Norsk Illustrasjonsfond, Pedros minnefond 
- Handlingsprogram for kommende periode   
- Saker fremmet av eller gjennom Styret   

 
Årsmøtet fastsetter:   

- Medlemskontingent  
 
Utdeling av reisestipend  
Valg  
 
§ 5-7 Valg Årsmøtet velger:   

- Styret, bestående av totalt 5 medlemmer og 2 vara 
- Styrets leder   
- Nominasjonsutvalget, bestående av 2 medlemmer og 1 vara   
- TFs reisestipendkomité, bestående av 2 medlemmer   
- Revisor når dette er aktuelt   
- Delegater til Landsmøtet i Norske Billedkunstnere   

 
Styrets leder, de 4 øvrige styremedlemmene, samt de 2 varamedlemmene velges alle blant TFs 
medlemmer. Styret må bestå av både billedkunstnere og illustratører.   
Representanter til alle verv velges for 2 år. Vara velges for 1 år. Samme person kan ikke velges til 
flere av organisasjonens organer. Minst 2 av styremedlemmene bør gjenvelges for å sikre 
kontinuitet. Representantene i Nominasjonsutvalget velges for 2 år av gangen, men ulike år.   
 
Årsmøtet velger Styret i Norsk Illustrasjonsfond, bestående av 3 medlemmer og 2 eller 3 vara. 
Medlemmene velges for 3 år av gangen.  
 
§ 6 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE  
Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 4 ukers varsel når minst 1/10 av medlemmene 
eller et flertall i Styret krever det. Krav om ekstraordinært årsmøte skal fremmes skriftlig til Styret. 
Sakspapirer skal følge innkallingen. Kun den eller de saker det blir krevd ekstraordinært årsmøte 
for kan behandles. Møtet konstituerer seg på samme måte som et ordinært årsmøte.  
Ekstraordinært årsmøte er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt.  
 
§ 7 STYRET  
§ 7-1 Styret er TFs øverste organ mellom årsmøtene.  
 
§ 7-2 Styret leder og har det overordnede ansvaret for TFs virksomhet, med unntak av de 
oppgaver som etter vedtektene er tillagt Årsmøtet (§5) og Nominasjonsutvalget (§8). Styret har 
ansvar for gjennomføring av vedtak fattet på Årsmøtet.  
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§ 7-3 Styret innkalles og sakspapirer sendes ut i god tid før styremøtet. Det skal føres referat fra 
styremøtene. Innkalling, saksliste og referat gjøres tilgjengelig for medlemmene etter forespørsel.  
 
§ 7-4 Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmene eller vara, herunder også leder 
eller nestleder er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er 
leders, eller i dennes fravær, nestleders stemme avgjørende.  
 
§ 7-5 Styret har arbeidsgiveransvar og ansetter daglig leder, redaktør av NUMER og 
kurator/prosjektkoordinator for Tegnebiennalen.  
 
§ 7-6 Styret har ansvar for medlemsopptak og utstillinger i Tegnerforbundet.  
 
§ 8 NOMINASJONSUTVALGET  
§ 8-1 Nominasjonsutvalget skal, under hensyn til forslag fra Styret og medlemmene, nominere 
kandidater til valg av styreleder, øvrige styremedlemmer, Nominasjonsutvalg, TFs 
reisestipendkomité og Norsk Illustrasjonsfond. Nominasjonsutvalgets innstilling skal følge 
sakspapirene til Årsmøtet.  
 
§ 8-2 Nominasjonsutvalget skal under hensyn til forslag fra Styret og medlemmene foreslå inntil 3 
kandidater til hvert av vervene som skal velges på NBKs Landsmøte.  
 
§ 8-3 Nominasjonsutvalget skal under hensyn til forslag fra Styret og medlemmene foreslå 
kandidater til Den Nasjonale Jury og NBKs Stipendkomite.  
 
§ 8-4 Nominasjonsutvalget innstiller kandidater til Pedros minnefond og Casa Randi, som velges 
av TFs styre.  
 
§ 8-5 Nominasjonsutvalget skal i sitt arbeid tilstrebe faglig, aldersmessig, kjønnsmessig, 
geografisk og kulturelt mangfold.  
 
§ 8-6 Nominasjonsutvalget er beslutningsdyktige når 2 (alle) av utvalgets medlemmer eller 
varamedlemmer er tilstede.  
 
§ 9 KUNSTNERISK RÅD  
§ 9-1 Styret er TFs Kunstneriske Råd og jury. Kunstnerisk Råd er ansvarlig for kunstneriske 
vurderinger og juryering i forbindelse med medlemsopptak, utstillinger, stipendtildelinger, 
konkurranser og lignende.  
 
§ 9-2 Ved eksterne juryverv hvor TF skal oppnevne/foreslå jurymedlemmer, finner Kunstnerisk 
Råd frem til kandidater.  
 
§ 9-3 Kunstnerisk Råd utfører sitt arbeid selvstendig og innenfor sitt mandat. Kunstnerisk Råds 
avgjørelser kan ikke overprøves og behøver ikke begrunnes.  
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§ 10 MEDLEMSMØTER  
Styret innkaller til medlemsmøter etter behov. Møtenes funksjon er å diskutere aktuelle saker og 
utveksle erfaringer. Styret skal også innkalle til medlemsmøte dersom minst 10 medlemmer 
krever det. Medlemsmøtenes uttalelser er rådgivende for Styret.  
 
§ 11 NUMER  
NUMER er et tidsskrift for tegning, illustrasjon og bokkunst, som eies av TF. Styret i TF er Styret i 
NUMER, og ansetter redaktør. Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-
plakaten.  
 
§ 12 NORSK ILLUSTRASJONSFOND  
Fondets formål er å fremme norsk illustrasjonskunst ved stipend og støtte til illustratører. Fondets 
midler forvaltes av et styre på tre representanter som velges av TFs årsmøte.  
 
§ 13 TEGNEBIENNALEN TEGNETRIENNALEN  
Tegnetriennalen er en arena for visning og formidling av samtidskunst med forankring i tegning. 
Styret har det overordnede ansvaret for Tegnetriennalen.  
 
§ 14 URAVSTEMNING  
Styret kan sende saker av spesielt stor viktighet for medlemmene til avgjørelse ved 
uravstemning. Likeledes kan Årsmøtet eller et ekstraordinært årsmøte vedta at en sak skal 
sendes til uravstemning.  
NBKs landsmøtevedtak og TFs årsmøtevedtak kan ikke overprøves ved uravstemning. 
Landsomfattende uravstemninger som er bindende etter NBKs vedtekter, binder også TFs 
medlemmer.  
Ved uravstemning gjelder 2/3 flertall blant de avgitte stemmer så sant minst halvparten av TFs 
medlemmer har avgitt stemme. Dersom ikke minst 2/3 av medlemmene i uravstemningen 
stemmer likelydende, er ikke uravstemningen bindende, og den endelige avgjørelse tas av Styret. 
Årsmøtet fastsetter instrukser for den praktiske gjennomføringen av uravstemningen.  
 
§ 15 EKSKLUSJON 
Et medlem som opptrer ukollegialt, eller på annen måte skader tegnernes interesser, kan, etter 
forslag fra Styret eller medlemsmøtets majoritet, ekskluderes på ordinært eller ekstraordinært 
årsmøte etter forutgående varsel, hvor eksklusjonsforslaget, men ikke vedkommendes navn er 
bekjentgjort. Eksklusjonen er avhengig av minst 2/3 flertall.  
 
§ 16 OPPLØSNING  
For at vedtak om oppløsning av TF skal være gyldig, må det vedtas av 2 påfølgende årsmøter 
med et flertall på ¾ av de avgitte stemmer. I tilfelle vedtak om oppløsning, skal det samtidig 
besluttes hvordan TFs midler og andre aktiva skal ivaretas og/eller disponeres, tilbakeføres 
medlemmene, og være i samsvar med TFs formål.  
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§ 17 VEDTEKTSENDRINGER  
Endringer av vedtekter krever 2/3 flertall på Årsmøtet. Vedtektsendringer trer i kraft etter 
foreløpig godkjenning av NBKs Sentralstyre. Vedtektsendringer anses først endelig vedtatt når 
de er godkjent på NBKs Landsmøte.  
 
 
Sentralstyrets forslag til vedtak:  
Landsmøtet godkjenner vedtektsendringene. 
  
 
 
 
 

4.5 Trøndelag Bildende Kunstnere (TBK) 
 
Trøndelag Bildende Kunstnere har vedtatt endringer i vedtektene. Endringer er markert med 
kursiv og understreking.  
 
Forslag til nye vedtekter lyder: 
 
§ 1: TBKs ORGANISASJON  
TRØNDELAG BILDENDE KUNSTNERE (TBK) er en fagorganisasjon for profesjonelle 
billedkunstnere i Trøndelag. 
 

TBK er en av Norske Billedkunstneres distriktsorganisasjoner og er forpliktet av vedtekter og 
landsmøtevedtak i Norske Billedkunstnere.  
 

TBK er organisert som en forening uten selvstendig økonomisk formål.  
 
§ 2: FORMÅL  

TBK skal ivareta medlemmenes faglige, økonomiske, ideelle og sosiale interesser i Trøndelag.  
TBK eier og arrangerer den regionale landsdelsutstilllingen «Trøndelagsutstillingen».  
 
§ 3: MEDLEMSKAP  
§ 3-1. Skriftlig søknad om medlemskap stilles til TBKs styre. Medlemskap oppnås av profesjonelle 
billedkunstnere som er bosatt eller har tilknytning til Trøndelag, og som oppfyller opptaksvilkår 
for distriktsorganisasjonene, vedtatt på NBKs Landsmøte. Medlemskap i TBK medfører 
automatisk medlemskap i NBK. Søknader hvor søker ikke har formell utdanning vil bli vurdert av 
TBK kunstfaglige råd.  
 
§ 3-2. Medlemmer plikter å betale kontingent til både TBK og NBK. Kontingentene innbetales til 
NBK. Kontingenten til TBK fastsettes av årsmøtet. Medlemmer som ikke har betalt kontingentene 
innen årets utgang, og som har mottatt skriftlig påkrav, mister sitt medlemskap i TBK. Nytt 
medlemskap kan bare oppnås etter betaling av skyldig kontingent. Ved oppnådd pensjonsalder 
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betales ½ kontigent til TBK.  
 
§ 3-3. Profesjonelle billedkunstnere som ønsker å flytte sitt medlemskap fra en annen 
distriktsorganisasjon for kortere eller lengre tid kan gjøre dette ved enkel henvendelse til 
TBK/NBK.  
 
§ 3-4. Ved innmelding gir det enkelte medlem fullmakt til at TBK kan forhandle om og inngå 
kollektive avtaler med myndigheter og lokale brukere i Trøndelagsfylkene. Fullmakten er ikke-
eksklusiv.  
 
§ 3-5. Billedkunstnere bosatt utenfor Trøndelag, som tidligere har vært medlem av TBK, eller som 
har sterk tilknytning til Trøndelag, og som ellers oppfyller kravet om medlemskap, - samt 
studenter ved Kunstakademiet i Trondheim kan tilkjennes assosiert medlemskap. Assosiert 
medlemskap gir hverken stemmerett i TBKs organer eller medlemskap i NBK. 
Studentmedlemskap opphører ved endt utdanning.  
 
§ 4: TBKs ORGANER  
Årsmøtet (§ 5), Styret (§ 7), Nominasjonsutvalget (§ 8), Kunstfaglig råd (§ 9)  
 
§ 5: ÅRSMØTET  

§ 5-1. Årsmøtet er TBKs øverste organ. Vedtak fattet på Årsmøtet er bindende.  
 
§ 5-2. Årsmøtet holdes hvert år før 15. mars. Innkalling med foreløpig dagsorden sendes ut minst 2 
måneder før møtet. Saker til Årsmøtet fremmes til Styret og må være innkommet 4 uker før 
Årsmøtet. Dagsorden med samtlige sakspapirer sendes ut minst 2 uker før møtet. Bare saker som 
er fremmet på denne måten kan tas opp på Årsmøtet.  
 
§ 5-3. Alle medlemmer av TBK har møte- og stemmerett på årsmøtet. Medlemmer som ikke kan 
møte på årsmøtet kan gi skriftlig fullmakt til et annet medlem. Fullmakt med åpent mandat 
sendes et medlem, fullmakt med bundet mandat sendes styret. Ingen medlemmer kan ha mer 
enn tre fullmakter. Årsmøtet er beslutningsdyktig når 1/3 av medlemsmassen er tilstede eller har 
avgitt fullmakt. Dersom årsmøtet ikke er beslutningsdyktig, innkalles det til nytt årsmøte innen 3 
uker. Dette årsmøtet kan bare behandle saker som var fremmet til det ordinære årsmøtet og vil 
være beslutningsdyktig så fremt det er korrekt innkalt. Assosierte medlemmer og observatører 
har møterett, men ikke stemmerett.  
 
§ 5-5. Årsmøtet konstitueres ved godkjenning av innkallingen, fastsettelse av dagsorden og valg 
av møteleder, referent og to medlemmer til å godkjenne referatet.  
 
§ 5-6. Årsmøtet behandler:  
Styrets årsberetning  
Regnskap med revisjonsberetning  
Saker fremmet av Styret  



 
 

 

 
 

113 
 

Innkomne saker  
Rapporter  
Handlingsprogram for kommende periode  
Budsjett for kommende periode  
Fastsettelse av medlemskontingent  
Valg  
 
§ 5-7. Årsmøtet velger:  
Styrets Leder  
Styrets medlemmer med vara (4 + 2).  
Nominasjonsutvalget med vara (3 + 1)  
Kunstfaglig Råd (5 + 3)  
Delegater til Landsmøtet i Norske Billedkunstnere  
Representanter til alle verv velges for 2 år. Samme person kan ikke velges til flere av TBKs 
organer. Ved alle valg er det bare medlemmer av TBK som er valgbare.  
 
§ 6 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE  
Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 4 ukers varsel når minst 1/10 av medlemmene 
eller et flertall i styret, krever det. Krav om ekstraordinært årsmøte skal fremmes skriftlig til styret. 
Sakspapirer skal følge innkallingen. Kun den eller de saker det blir krevd ekstraordinært årsmøte 
for kan behandles. Møtet konstituerer seg på samme måte som et ordinært årsmøte.  
 
§ 7 STYRET  

§ 7-1.1 Styret er TBKs øverste organ mellom årsmøtene. Årsmøtet velger styrets leder som står for 
den daglige ledelse av TBK og er TBKs ansikt utad.  
 
§ 7-1.2 Styret består av 5 medlemmer, inkludert styreleder samt 2 varamedlemmer  
 
§ 7-1.3 Styreleder og styremedlemmer velges for 2 år av gangen. Det skal annethvert år velges 2 
og 3 kandidater, slik at styret til enhver tid har kontinuitet.  
 
§ 7-2. Styret har ansvar for TBKs virksomhet, med unntak av de oppgaver som etter vedtektene 
er tillagt Årsmøtet (§ 5), Nominasjonsutvalget (§ 8) og Kunstfaglig råd (§ 9). Styret har ansvar for 
gjennomføring av vedtak fattet på Årsmøtet.  
 
§ 7-3. Det skal avholdes minst 8 styremøter i året. Styreleder innkaller til styremøter og 
sakspapirer sendes ut før styremøtet. Det skal føres referat fra styremøtene. Innkalling, saksliste 
og referat gjøres fortløpende tilgjengelig for medlemmene etter forespørsel.  
 
§ 7-4. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av medlemmer eller vara, herunder også leder eller 
nestleder, er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er leders 
eller, i dennes fravær, nestleders stemme avgjørende.  
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§ 7-5. Styrets medlemmer plikter å vise varsomhet ved behandling av dokumenter og 
opplysninger de får i forbindelse med styrevervet eller andre oppgaver for TBK. Styrets 
diskusjoner anses for fortrolige. Flertallet i styret kan i enkeltsaker pålegge styremedlemmene 
taushetsplikt.  
 
§ 8. NOMINASJONSUTVALGET  
§ 8-1.1 Nominasjonsutvalget skal nominere kandidater til alle verv som skal velges på årsmøtet. 
TBKs styre og TBKs medlemmer kan komme med forslag. Nominasjonsutvalgets innstilling skal 
følge sakspapirene til Årsmøtet.  
 
§ 8-1.2 Nominasjonsutvalget består av 3 kandidater og 1 varamedlem hvor flest mulige faggrupper 
innen billedkunstfeltet er representert.  
 
§ 8-1.3 Nominasjonsutvalget velges for 1 år av gangen.  
 
§ 8-2 Nominasjonsutvalget skal foreslå inntil tre kandidater til hvert av vervene som skal velges på 
NBKs Landsmøte. TBKs styre og medlemmer kan komme med forslag.  
 
§ 8-3 Nominasjonsutvalget skal foreslå kandidater til Den Nasjonale Jury og NBKs Stipendkomite. 
TBKs styre og medlemmer kan komme med forslag.  
 
§ 8-4 Nominasjonsutvalget skal i sitt arbeid tilstrebe faglig, aldersmessig, kjønnsmessig, geografisk 
og kulturelt mangfold.  
 
§ 8-5 Nominasjonsutvalget er beslutningsdyktig når 3 av utvalgets medlemmer eller 
varamedlemmer er tilstede.  
 
§ 9 KUNSTFAGLIG RÅD  
§ 9-1. Kunstfaglig Råd er TBKs kunstfaglige råd og jury. Kunstfaglig råd er ansvarlig for kunstfaglig 
vurderinger og juryering i forbindelse med medlemsopptak, stipendtildelinger. utstillinger og 
lignende.  
 
§ 9-1.2 Kunstfaglig råd består av 5 representanter og 3 varamedlemmer hvor av flest mulige 
faggrupper innen billedkunstfeltet er representert.  
 
§ 9-1.3 Kunstfaglig råd velges for 2 år av gangen.  
 
§ 9-2 Ved eksterne juryverv, hvor TBK skal oppnevne/foreslå jurymedlemmer, finner Kunstfaglig 
råd frem til kandidater blant TBKs medlemmer.  
 
§ 9-3. Kunstfaglig råd utfører sitt arbeid selvstendig og innenfor sitt mandat. Kunstfaglig råds 
avgjørelser kan ikke overprøves og behøver ikke begrunnes.  
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§ 9-4. Kunstfaglig råd velger selv leder. Kunstfaglig råd er beslutningsdyktig når 5 av juryens 
medlemmer eller varamedlemmer, herunder leder eller nestleder, er til stede. Alle vedtak treffes 
med alminnelig flertall.  
 
§ 10. MEDLEMSMØTER  
Styret innkaller til medlemsmøter. Møtenes funksjon er å diskutere aktuelle saker og utveksle 
erfaringer.  
 
§ 11. URAVSTEMNING.  
Styret kan sende saker av spesielt stor viktighet for medlemmene til avgjørelse ved 
uravstemning. Likeledes kan Årsmøtet eller Ekstraordinært Årsmøte vedta at en sak skal sendes 
til uravstemning. NBKs Landsmøtevedtak og TBKs Årsmøtevedtak kan ikke overprøves ved 
uravstemning. Landsomfattende uravstemninger som er bindende etter NBKs vedtekter, binder 
også TBKs medlemmer.	Minst 2/3 av medlemmene i uravstemningen må stemme likelydende, 
ellers er ikke uravstemningen bindende, og den endelige avgjørelse tas av Styret.  
 
§ 12. OPPLØSNING  
For at vedtak om oppløsning av TBK skal være gyldig, må det vedtas av to påfølgende årsmøter 
med et flertall på 2/3 av de avgitte stemmer. I tilfelle vedtak om oppløsning, skal det samtidig 
besluttes hvorledes TBKs midler og andre aktiva skal ivaretas og/eller disponeres.  
 
§ 13. VEDTEKTSENDRINGER  
Endringer av vedtekter krever 2/3 flertall på årsmøtet. Vedtektsendringer trer i kraft etter 
foreløpig godkjenning av NBKs sentralstyre. Vedtektsendringer anses først endelig vedtatt når de 
er godkjent på NBKs Landsmøte.  
 
 
Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Landsmøtet godkjenner vedtektsendringene.  
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4.6 Østfold Bildende Kunstnere (ØBK) 
 
Østfold Bildende Kunstnere har vedtatt endringer i vedtektene som i sin helhet fremlegges for 
godkjenning.  
 
Forslag til nye vedtekter lyder: 
 
§ 1: ØSTFOLD BILDENDE KUNSTNERE (ØBK) 
ØBK er en fagorganisasjon for profesjonelle billedkunstnere i Østfold. ØBK er en av Norske 
Billedkunstneres distriktsorganisasjoner og er forpliktet av vedtekter og landsmøtevedtak i 
Norske Billedkunstnere. ØBK er organisert som en forening uten selvstendig økonomisk formål.  
 

§ 2: FORMÅL 

ØBK skal ivareta billedkunstnernes faglige, økonomiske, ideelle og sosiale interesser i Østfold.  
 
§ 3: MEDLEMSKAP 
§ 3-1. Skriftlig søknad om medlemskap stiles til ØBKs Styre. 	Medlemskap oppnås av 
profesjonelle billedkunstnere bosatt i Østfold, og som oppfyller vedtatte opptaksvilkår for 
distriktsorganisasjonene, vedtatt på NBKs Landsmøte. Medlemskap i ØBK medfører automatisk 
medlemskap i NBK. 
 
§ 3-2. Medlemmer plikter å svare kontingent til både ØBK og NBK. Kontingentene innbetales til 
NBK. Kontingenten til ØBK fastsettes av årsmøtet. 	Medlemmer som ikke har betalt 
kontingentene innen årets utgang og som har mottatt skriftlig påkrav, mister sitt medlemskap i 
ØBK. Nytt medlemskap kan bare oppnås etter betaling av skyldig kontingent. Ved oppnådd 
pensjonsalder svares halve kontingenten til ØBK.  
 
§ 3-3. Profesjonelle billedkunstnere som bosetter seg for kortere eller lengre tid i Østfold har rett 
til opptak uten ny vurdering når de har vært medlem i en annen distriktsorganisasjon.  
 
§ 3-4. Ved innmelding gir det enkelte medlem fullmakt til at ØBK kan forhandle om, og inngå 
avtaler om bruk og vederlag, for bruk som finner sted i Østfold, og for vederlag som ytes på 
kulturpolitisk grunnlag i Østfold. 
 
§ 3-5. Billedkunstnere bosatt utenfor Østfold, som tidligere har vært medlem av ØBK, eller som 
har sterk tilknytning til Østfold, og som ellers oppfyller kravet om medlemskap, kan tilkjennes 
assosiert medlemskap. Assosiert medlemskap gir ikke stemmerett i ØBKs organer, eller 
medlemskap i NBK. 	 
 
§ 4: ØBKs ORGANER  
Årsmøtet (§ 5), Styret (§ 6), Nominasjonsutvalget (§ 8), Kunstnerisk råd (§ 10) 
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§ 5: ÅRSMØTET 
§ 5-1: Årsmøtet 
Årsmøtet er ØBKs øverste organ. Vedtak fattet på Årsmøtet er bindende for ØBKs medlemmer. 
 
§ 5-2. Frister 
Årsmøtet holdes hvert år før 10. mars. Innkalling med foreløpig dagsorden sendes ut minst 2 
måneder før møtet. Saker til Årsmøtet fremmes til Styret og må være innkommet 4 uker før 
Årsmøtet. Dagsorden med samtlige sakspapirer sendes ut minst 2 uker før møtet. Bare saker som 
er fremmet på denne måten kan tas opp på Årsmøtet. 
 
§ 5-3. Årsmøtet 
Alle medlemmer av ØBK har rett til å møte på Årsmøtet. Medlemmer som ikke kan møte på 
Årsmøtet kan gi skriftlig fullmakt til et annet medlem. Fullmakt med åpent mandat sendes et 
medlem, fullmakt med bundet mandat sendes styret. Ingen medlemmer kan ha mer enn to 
fullmakter. Årsmøtet er beslutningsdyktig når, det er lovlig innkalt. Dersom innkallingen ikke blir 
godkjent, innkalles det til nytt årsmøte innen 3 uker. Dette Årsmøtet kan bare behandle saker 
som var fremmet til det ordinære Årsmøtet.  
 
§ 5-4. Assosierte medlemmer og Observatører 
Assosierte medlemmer og inviterte observatører har møterett, men ikke stemmerett.  
 
§ 5-5. Konstituering av Årsmøtet 
Årsmøtet konstitueres ved godkjenning av innkallingen, fastsettelse av dagsorden og valg av 
møteledere, referent, tellekorps og to representanter til å godkjenne referatet. 
 
§ 5-6. Årsmøtesaker  

- Årsmøtet behandler:  
- Styrets årsberetning 
- Regnskap for foregående år  
- Saker fremmet av eller gjennom Styret  
- Handlingsprogram for kommende periode  
- Budsjett for kommende periode 
- Fastsettelse av medlemskontingent  
- Oppnevninger  
- Valg  

 
§ 5-7. Valg 
Årsmøtet velger: 

1. Styrets Leder 
2. Styrets medlemmer med vara (3). 
3. Kunstnerisk Råd (4) 
4. Revisor når dette er aktuelt 
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5. Representanter til alle verv velges for 2 år. Vara velges for 2 år. Samme person kan ikke 
velges til flere av organisasjonens organer. Ved alle valg, er det bare medlemmer av ØBK 
som er valgbare.  
 

§ 6. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 
Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 4 ukers varsel når minst 1/5 av medlemmene, 
eller et flertall i styret krever det. Krav om ekstraordinært årsmøte skal fremmes skriftlig til styret. 
Sakspapirer skal følge innkallingen. Kun den eller de saker det blir krevd ekstraordinært årsmøte 
for kan behandles. Møtet konstituerer seg på samme måte som et ordinært årsmøte. 
 
§ 7. STYRET 
§ 7-1. Styret er ØBKs øverste organ mellom årsmøtene. Styret velger selv sin leder/nestleder.  
 
§ 7-2. Styret leder og har ansvar for ØBKs virksomhet, med unntak av de oppgaver som etter 
vedtektene er tillagt Årsmøtet (§ 5), Nominasjonsutvalget (§8), Kunstnerisk råd (§10). Styret har 
ansvar for gjennomføring av vedtak fattet på Årsmøtet.  
 
§ 7-3. Styret innkalles og sakspapirer sendes ut, i god tid før styremøtet. Det skal føres referat fra 
styremøtene. Innkalling, saksliste og referat gjøres fortløpende tilgjengelig for medlemmene etter 
forespørsel.  
 
§7-4. Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmer eller vara, herunder også leder eller 
nestleder, er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er leders 
eller, i dennes fravær, nestleders stemme avgjørende. 
 
§ 8. NOMINASJONSUTVALGET 
§ 8-1 Nominasjonsutvalget består av de som sist har gått ut av styret. Nominasjonsutvalget består 
av 2 medlemmer. 
 
§ 8-1 Nominasjonsutvalget skal under hensyn til forslag fra Styret og medlemmene, nominere 
kandidater til valg av styreleder, øvrige styremedlemmer, Nominasjonsutvalget og Kunstnerisk 
Råd. Nominasjonsutvalgets innstilling skal følge sakspapirene til Årsmøtet. 
 
§ 8-3 Nominasjonsutvalget skal under hensyn til forslag fra Styret og medlemmene foreslå inntil 
tre kandidater til hvert av vervene som skal velges på NBKs Landsmøte.  
 
§ 8-4 Nominasjonsutvalget skal under hensyn til forslag fra Styret og medlemmene foreslå 
kandidater til Den Nasjonale Jury og NBKs Stipendkomite. 
 
§ 8-5 Nominasjonsutvalget skal i sitt arbeid tilstrebe faglig, aldersmessig, kjønnsmessig, 
geografisk og kulturelt mangfold.  
 
§ 8-5 Nominasjonsutvalget er beslutningsdyktig når alle av utvalgets medlemmer eller 
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varamedlemmer, er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall.  
 
§ 9. MEDLEMSMØTER 
Styret innkaller til medlemsmøter etter behov. Møtenes funksjon er å diskutere aktuelle saker og 
utveksle erfaringer. 
 
§ 10. KUNSTNERISK RÅD 
§ 10-1. Kunstnerisk Råd er ØBKs kunstfaglige råd og jury i Østfold. Kunstnerisk råd er ansvarlig for 
kunstneriske vurderinger og juryering i forbindelse med medlemsopptak, utstillinger, 
stipendtildelinger, konkurranser og lignende.  
 
§ 10-2. Ved eksterne juryverv hvor ØBK skal oppnevne/foreslå jurymedlemmer, samarbeider 
styret med leder for Kunstnerisk råd for å finne frem til kandidater. 
 
§ 10-3. Kunstnerisk råd består av tre representanter med vararepresentant hvor av flest mulige 
faggrupper innen billedkunstfeltet er representert. 
 
§ 10-4. Kunstnerisk råd velges for to år av gangen. De som velges, må være faglig kompetente og 
minst fylle kravene til medlemskap i en av billedkunstnerorganisasjonene.  
 
§ 10-5. Kunstnerisk råd utfører sitt arbeid selvstendig og innenfor sitt mandat. Kunstnerisk råds, 
avgjørelser kan ikke overprøves og behøver ikke begrunnes. 
 
§ 10-6. Kunstnerisk råd velger selv leder og nestleder. Kunstnerisk Råd er beslutningsdyktig når 
alle juryens medlemmer eller varamedlemmer, herunder leder eller nestleder, er til stede. Alle 
vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er leders eller, i dennes fravær, 
nestleders stemme avgjørende. 
 
§ 11. URAVSTEMNING 
Styret kan sende saker av spesielt stor viktighet for medlemmene til avgjørelse ved 
uravstemning. Likeledes kan Årsmøtet eller Ekstraordinært Årsmøte vedta at en sak skal sendes 
til uravstemning.  
 
NBKs Landsmøtevedtak og ØBKs Årsmøtevedtak kan ikke overprøves ved uravstemning.  
Landsomfattende uravstemninger som er bindende etter NBKs vedtekter, er også bindende for 
ØBKs medlemmer. Dersom ikke minst 2/3 av medlemmene i uravstemningen stemmer 
likelydende, er ikke uravstemningen bindende, og den endelige avgjørelse tas av Styret. 
Årsmøtet, Ekstraordinært Årsmøte eller Styret fastsetter instrukser for den praktiske 
gjennomføringen av uravstemning. 
 
§ 12. OPPLØSNING 
For at vedtak om oppløsning av ØBK skal være gyldig, må det vedtas av 2 påfølgende Årsmøter 
med et flertall på 2/3 av de avgitte stemmer. I tilfelle vedtak om oppløsning, skal det samtidig 
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besluttes hvorledes ØBKs midler og andre aktiva skal ivaretas og/eller disponeres og 
tilbakeføres medlemmene. I tilfelle vedtak om oppløsning, skal det samtidig besluttes hvorledes 
ØBKs midler og andre aktiva skal ivaretas og/eller disponeres og tilbakeføres medlemmene, og 
være i samsvar med ØBKs formål. 
 
§ 13. VEDTEKTSENDRINGER 
Endringer av vedtekter krever 2/3 flertall på Årsmøtet. Vedtektsendringer trer i kraft etter 
foreløpig godkjenning av NBKs sentralstyre. Vedtektsendringer anses først endelig vedtatt når de 
er godkjent på NBKs Landsmøte.  
 
 
Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Landsmøtet godkjenner nye vedtekter, med unntak av paragraf 3.4. 
 
 

 
 

4.7 Unge Kunstneres samfund (UKS) 
 
Unge Kunstneres Samfund (UKS) har vedtatt endringer i vedtektene som i sin helhet fremlegges 
for godkjenning.  
 
Forslag til nye vedtekter lyder: 
 
§1. NAVN OG ORGANISASJON  
Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle 
unge kunstnere og et visningssted for samtidskunst.  
 

Organisasjonen er tilsluttet Norske Billedkunstnere (NBK). 	
 

UKS er organisert som en forening uten selvstendig økonomisk formål.  
 
§2. FORMÅL 
UKS skal ivareta medlemmenes faglige, sosiale, økonomiske og ideelle interesser.  
 
§3. MEDLEMSKAP  
§3-1 Medlemskap oppnås av profesjonelle kunstnere som oppfyller opptakskravene vedtatt på 
UKS’ årsmøte. Skriftlig søknad om medlemskap stilles UKS’ styre. Medlemskap i UKS medfører 
automatisk medlemskap i Norske Billedkunstnere (NBK).  
 
§3-2 Kontingent til UKS fastsettes av årsmøtet. Medlemmer plikter å svare kontingent til både 
UKS og NBK. Kontingentene innbetales til NBK.  
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§3-3 Medlemmer som ikke har betalt kontingenten innen årets utgang og som har mottatt skriftlig 
påkrav, mister sitt medlemskap i UKS. Nytt medlemskap kan bare oppnås etter betaling av 
skyldig kontingent for inneværende år.  
 
§3-4 Ved innmelding gir det enkelte medlem fullmakt til at UKS kan forhandle om og inngå 
kollektive avtaler for tilfeller der forhandlingene og avtalene bare omfatter unge kunstnere  
 
§3-5 Medlemmer av andre organisasjoner som diskriminerer på bakgrunn av etnisitet, religion, 
kjønn eller legning kan ikke være medlem av UKS.  
 
§4. UKS ORGANER  
Årsmøtet (§5), Styret (§7), Nominasjonsutvalget (§8), UKS-jury(§10)  
 
§5. ÅRSMØTET  
§5-1 Årsmøtet er UKS’ øverste organ. Vedtak fattet på årsmøtet er bindende for UKS’ 
medlemmer.  
 
§5-2 Frister. Årsmøtet arrangeres hvert år innen 31. mars. Innkalling med foreløpig dagsorden 
sendes ut minst fire uker før møtet. Saker til årsmøtet fremmes til styret og må være innkommet 
tre uker før årsmøtet. Dagsorden med samtlige sakspapirer sendes ut minst to uker før møtet. 
Bare saker som er fremmet på denne måten kan tas opp på årsmøtet.  
 
§ 5-3 Årsmøtet. Alle medlemmer av UKS har rett til å møte på årsmøtet. Medlemmer som ikke 
kan møte på årsmøtet kan gi skriftlig fullmakt til et annet medlem. Fullmakt med åpent  
mandat sendes et medlem, fullmakt med bundet mandat sendes styret. Ingen medlemmer kan ha 
mer enn to fullmakter.  
 
§ 5-4 Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. Dersom det ikke er 
beslutningsdyktig, innkalles det til et nytt årsmøte som må finne sted innen én måned. Nytt 
innkalt årsmøtet er beslutningsdyktig uansett fremmøte, men kan bare behandle saker som var  
fremmet til det ordinære årsmøtet.  
 
§ 5-5 Årsmøtet er åpent. Kun medlemmer som har betalt kontingent har forslags-, tale- og 
stemmerett.  
 
§ 5-6 Årsmøtet konstitueres ved godkjenning av innkallingen, fastsettelse av dagsorden og valg 
av møteleder, referent og to medlemmer til å godkjenne referatet.  
 
§ 5-7 Årsmøtesaker. Årsmøtet behandler:  

- Styrets årsberetning   
- Regnskap med revisjonsberetning   
- Saker fremmet av eller gjennom styret   
- Handlingsprogram for kommende periode  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- Budsjett for kommende periode   
- Fastsettelse av medlemskontingent   
- Oppnevninger   
- Valg   

 
§ 5-8 Valg.  
Årsmøtet velger:   

- Styreleder. Styreleder velges først separat. Styreleder velges for to år. Styreleder kan ikke 
sitte mer enn tre suksessive perioder.   

- Styremedlemmer. Seks ordinære styremedlemmer og to varamedlemmer. Ordinære 
styremedlemmer velges for to år. Det velges henholdsvis to og fire styremedlemmer på 
annethvert årsmøte. Varamedlemmer velges for ett år. Varamedlemmer velges på hvert 
årsmøte. Styremedlemmer kan ikke sitte mer enn tre suksessive perioder.   

- Nominasjonsutvalget. Tre medlemmer til nominasjonsutvalget og en vara. Medlemmer til 
nominasjonsutvalget velges for to år. Varamedlem velges for ett år. Varamedlem velges 
på hvert årsmøte. Medlemmer til nominasjonsutvalget kan ikke sitte mer enn tre 
suksessive perioder.  

- Delegater til Landsmøtet i Norske Billedkunstnere.   
- Samme person kan ikke velges til flere av UKS’ organer. Ved alle valg som finner sted på 

årsmøtet er det bare medlemmer av UKS som er valgbare.   
 
§ 5-9 Avstemning. Avstemningene skjer ved håndsopprekning. Skriftlig avstemning avholdes 
dersom en eller flere medlemmer krever det. Alle vedtak fattes med alminnelig flertall. 
Medlemmer med stemmerett som er forhindret fra å møte til årsmøtet kan forhåndstemme på 
saker meldt i sakspapirene eller ved skriftlig erklæring overdra sin stemme til et navngitt annet 
medlem. Jf. § 5.3  
 
§6. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE  
Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 4 ukers varsel når minst 1/10 av medlemmene, 
eller et flertall i styret, krever det. Krav om ekstraordinært årsmøte skal fremmes skriftlig til styret. 
Sakspapirer skal følge innkallingen. Kun den eller de saker det blir krevd ekstraordinært årsmøte 
for kan behandles. Møtet konstituerer seg på samme måte som et ordinært årsmøte. Jf. § 5  
 
§7. STYRET  

§7-1 Styret er UKS’ øverste organ mellom årsmøtene. Styret velger selv sin nestleder.  
 
§7-2 Styret har det overordnede ansvar for UKS’ virksomhet, med unntak av de oppgaver som 
etter vedtektene er tillagt Årsmøtet (§5), Nominasjonsutvalget (§8) og UKS jury (§9)  
 
§7-3 Styret innkaller til Årsmøte. Styret har ansvar for gjennomføring av vedtak fattet på årsmøtet.  
 
§ 7-4 Styret innkalles og sakspapirer sendes ut i rimelig tid før styremøtet. Det skal føres referat 
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fra styremøtene. Innkalling, saksliste og referat gjøres fortløpende tilgjengelig for medlemmene 
etter forespørsel.  
 
§7-5 Styret er beslutningsdyktig når styreleder, eller i dennes fravær nestleder, og minst tre 
styremedlemmer er tilstede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er 
leders, eller i dennes fravær, nestleders stemme avgjørende.  
 
§7-6 Styret ansetter daglig leder.  
 
§ 7-7 Styret velger revisor.  
 
§7-8 Styret oppnevner styret til stiftelsen Snorre Andersen, Maleren Ambrosius Egedius og 
hustrus legat.  
 

§8. NOMINASJONSUTVALG  
§8-1 Nominasjonsutvalget skal med hensyn til Styrets og medlemmers forslag nominere 
kandidater til valg av styreleder, ordinære styremedlemmer og nominasjonsutvalg. 
Nominasjonsutvalgets innstilling skal følge sakspapirene til årsmøtet.  

 
§8-2 Nominasjonsutvalget er beslutningsdyktig når 3 (alle) av utvalgets medlemmer eller 
varamedlemmer, er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall.  
 
§9. DAGLIG LEDER  

§9.1 Daglig leder har ansvar for daglig drift og rapportering til styret.  
 
§9.2 Daglig leder ansettes på åremål for fire år av gangen. Daglig leder kan ikke ansettes for mer 
enn to perioder suksessivt.  
 
§10. UKS JURY  
§10-1 UKS Jury er ansvarlig for kunstneriske vurderinger og juryering i forbindelse med 
medlemsopptak, utstillingsprogrammet, stipendtildelinger og lignende.  
 
§10-2 UKS Jury består av UKS’ styre og daglig leder. UKS’ styreleder er leder for UKS Jury. UKS 
Jury velger selv sin nestleder. 
 
§ 10-3 UKS Jury utfører sitt arbeid selvstendig og innenfor sitt mandat. Juryens avgjørelser kan 
ikke overprøves og behøver ikke begrunnes. 
 
§10-4 Man kan ikke juryeres inn i utstillinger i UKS’ regi eller motta midler UKS forvalter i perioden 
man sitter med verv i UKS. 
 
§10-5 UKS Jury er beslutningsdyktig når minst 4 jurymedlemmer, herunder leder eller nestleder, 
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er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er leders eller, i dennes 
fravær, nestleders stemme avgjørende.  
 
§11. OPPLØSNING  
§11-1 Oppløsning av foreningen krever to tredjedels flertall på to ordinære årsmøter to år på rad. I 
tilfelle vedtak om oppløsning, skal det samtidig besluttes hvorledes UKS’ midler og andre aktiva 
skal ivaretas og/eller disponeres.  
 
§12. VEDTEKTSENDRINGER  
§12-1 Endringer av disse vedtektene er gyldige etter vedtak på årsmøte med et to tredjedels 
flertall av de avgitte stemmer. Ved endring av vedtektene skal styret i Norske Billedkunstnere 
(NBK) orienteres.  
 
Disse lovene er vedtatt på årsmøte i 1946. De er senere revidert i 1948, 1960, 1964, 1972, 1973, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 
1982, 1984, 1987, 1990, 1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2002, 2008, 2010, 2013, 2014, 2015, 2017.  

 
 
Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Landsmøtet godkjenner nye vedtekter, med unntak av bestemmelsen i § 12-1. 
 
 

 
 
 

4.8 Biletkunstnarane i Sogn og Fjordane (BKSF) 
 
Biletkunstnarane i Sogn og Fjordane har vedtatt endringer i vedtektene. Endringer er markert med 
kursiv og understreking.  
 

§ 1: NAMN OG ORGANISASJON 
BKSF er ein fagorganisasjon for profesjonelle biletkunstnarar i Sogn og Fjordane.  
 

BKSF er ein av Norske Billedkunstneres distriktsorganisasjonar og er forplikta av vedtekter og 
landsmøtevedtak i Norske Billedkunstnere (NBK).  
 

BKSF er organisert som ei foreining utan sjølvstendig økonomisk formål.  
 
§ 2: FORMÅL 
BKSF skal ivareta biletkunstnarane sine faglege, økonomiske, ideelle og sosiale interesser i Sogn 
og Fjordane.  
 
§ 3: MEDLEMSKAP 
§ 3-1. Skriftleg søknad om medlemskap stilast til BKSF sitt styre. Medlemskap kan oppnåast av 
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profesjonelle biletkunstnarar busette eller med tilknyting til Sogn og Fjordane, og som oppfyller 
opptaksvilkåra for distriktsorganisasjonane, vedtekne på NBK sitt Landsmøte. Medlemskap i 
BKSF medfører automatisk medlemskap i NBK. 
 
§ 3-2. Medlemar skal betale kontingent til både BKSF og NBK. Kontingenten til BKSF blir fastsett 
av årsmøtet. Samla kontingent innbetalast til NBK. Nytt medlemskap kan berre oppnåast etter 
betaling av heile den skuldige kontingenten til BKSF og NBK. Ved oppnådd pensjonsalder skal ein 
berre betale halv BKSF-kontingent. 
 
§ 3-3. Profesjonelle biletkunstnarar som buset seg for kortare eller lengre tid i Sogn og Fjordane, 
har rett til opptak i BKSF utan ny vurdering når dei har vore medlem i ein annan 
distriktsorganisasjon eller i ein grunnorganisasjon.  
 
§ 3-4. Ved innmelding gir det enkelte medlem fullmakt til at BKSF kan forhandle om og inngå 
kollektive avtalar med myndigheiter og lokale brukarar i Sogn og Fjordane. Fullmakta er ikkje-
eksklusiv. 
 
§ 3-5. Medlemar som grovt motarbeider foreininga og medlemane sine felles interesser, kan 
ekskluderast eller utelukkast frå foreininga for kortare eller lengre tid. Vedtak om eksklusjon krev 
2/3 fleirtal. Vedtaket kan appellerast til neste årsmøte. Styret kan i særskilde tilfelle avgjere at 
eksklusjonen ikkje blir iverksett før appellen er handsama. 
 
§ 4: BKSF sine ORGAN 
Årsmøte (§ 5), Styre (§ 7), Valnemnd (§ 8), Jury (§9), Kontrollperson (§ 10). 
 
§ 5: ÅRSMØTE 
§ 5-1. Årsmøtet er BKSF sitt øvste organ. Vedtak fatta på årsmøtet er bindande for BKSF sine 
medlemar. 
 
§ 5-2. Årsmøtet vert kvart år halde før 10. mars. Innkalling med førebels dagsorden sendast ut 
minst 6 veker før møtet. Andre saker til årsmøtet fremjast til styret og må vere innkomne 4 veker 
før årsmøtet. Berre saker som er fremja på denne måten kan takast opp på årsmøtet. Dagsorden 
med alle sakspapir sendast ut minst 2 veker før møtet.  
 
§ 5-3. Alle medlemar i BKSF har rett til å møte på årsmøtet. Medlemar som ikkje kan møte, kan gje 
skriftleg fullmakt til ein annan medlem. Fullmakt med ope mandat sendast ein medlem, fullmakt 
med bunde mandat sendast styret. Ingen medlemar kan ha meir enn tre fullmakter. Årsmøtet er 
vedtaksført når minst 1/3 av medlemane er representerte. Dersom årsmøtet ikkje er vedtaksført, 
skal det kallast inn til nytt årsmøte innan 4 veker. Dette årsmøtet er vedtaksført uansett 
frammøte, men kan berre handsame dei sakene som er fremja til det ordinære årsmøtet. 
 
§ 5-4. Inviterte observatørar har møterett, men ikkje stemmerett. 
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§ 5-5. Årsmøtet konstituerast ved godkjenning av innkallinga, fastsetting av dagsorden, og val av 
møteleiar og to medlemar til å godkjenne referatet.  
 
§ 5-6. Årsmøtet handsamar:  

- Styret si årsmelding  
- Rekneskap 
- Saker fremja av, eller gjennom, styret  
- Handlingsprogram 
- Budsjett 
- Fastsetting av medlemskontingent 
- Val av: 

 
 

Funksjonar Repr. Vara Veljast for: 

Styreleiar i BKSF 1 repr.  2 år 

Styremedlemar 																		 2 repr. 1 vara 2 år 

Valnemnd 									 2 repr. 1 vara 2 år 

Kontrollperson 	 1 repr.  2 år 

Delegatar til Landsmøtet i Norske 
Billedkunstnere (NBK) 

Varierer etter 
medlemstal 

 
Dei åra  
med 
landsmøte 

Repr. til Regionalt utsmykkingsutval (RSU)  1 repr. 1 vara 2 år 

Repr. til Vestlandsutstillingens styre 1 repr. 
1 vara frå  
BKSF sitt 
styre 

2 år 

Rep. til Innstillingskomité til utstillingsstipend 
frå Kulturrådet 

1 repr. 1 vara 2 år 

Repr. til fylkeskommunens stipendjury 1 repr. 1 vara 2 år 

Repr. til Kunstfagleg råd i Sogn og Fjordane 
Kunstmuseum (SFKM) 
(Representanten skal sørgje for at avtalen om 
utstillinga Mønstring følgjast opp.)  

1 repr. 1 vara 
2 år m/maks 2 
periodar i  
samanheng 

Repr. til Styret i Sogn og Fjordane 
Kunstmuseum 

1 repr 1 vara 
4 år m/maks 2 
periodar i  
samanheng 

Repr. til Rådet Musea i	Sogn og Fjordane 
(MSF) 

1 repr. 1 vara 
4 år m/maks 2 
periodar i  
samanheng 
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§ 6: EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 
Ekstraordinært årsmøte skal innkallast med minst 4 vekers varsel når minst 1/5 av medlemane, 
eller eit fleirtal i styret, krev det. Krav om ekstraordinært årsmøte skal fremjast skriftleg til styret. 
Sakspapira skal følgje innkallinga. Berre den eller dei saker det blir kravd ekstraordinært årsmøte 
for, kan handsamast. Møtet konstituerer seg på same måte som eit ordinært årsmøte. 
 
§ 7: STYRET 
§ 7-1. Styret er BKSF sitt øvste organ mellom årsmøta. Styret vel sjølv nestleiar. 
 
§ 7-2. Styret har ansvaret for BKSF sin verksemd, med unntak av dei oppgåvene som etter 
vedtektene er tillagde årsmøtet (§ 5), Valnemnda (§8) og Kontrollperson (§ 10). Styret har ansvaret 
for gjennomføring av vedtak fatta på årsmøtet. Det skal haldast minst 4 styremøte i året. 		 
 
§ 7-3. Styret innkallast med minst 7 dagars varsel og sakspapira sendast ut i god tid før 
styremøtet. Det skal førast referat frå styremøta. Innkalling, sakliste og referat gjerast fortløpande 
tilgjengelege for medlemane etter spurnad. Styret kan knyte til seg 
sekretær/saksførebuar/kasserar.  
 
§7-4. Styret er vedtaksført når minst 2 stk. styremedlemar er til stades.  
 
§ 7-5. Oppnemningar som ikkje skjer på årsmøtet, blir gjort av styret.  
 
§ 8: VALNEMND 
§ 8-1. Valnemnda skal under omsyn til forslag frå Styret og medlemane, nominere kandidatar til val 
av styreleiar, styremedlemar, valnemnd og kontrollperson (§ 5-7) og andre verv der BKSF skal 
vere representert (§ 5-6). Valnemnda si innstilling skal følgje sakspapira til årsmøtet. 
 
§ 8-2. Valnemnda skal under omsyn til forslag frå styret og medlemane, foreslå inntil tre 
kandidatar til kvart av verva som skal veljast på NBK sitt Landsmøte. 
 
§ 8-3. Valnemnda skal under omsyn til forslag frå styret og medlemane, foreslå inntil tre 
kandidatar til Den nasjonale Jury og NBK sin Stipendkomite. 
 
§ 8-4. Valnemnda skal i sitt arbeid legge vekt på mangfald fagleg, kulturelt, geografisk og på alder 
og kjønn. 
 
§ 8-5. Valnemnda er vedtaksfør når 2 av nemnda sine medlemar er til stades. 
 
§ 9: JURY 
§ 9-1. I BKSF fungerer styret som jury.  
 
§ 9-2. Juryen er BKSF sitt kunstfaglege råd og jury i Sogn og Fjordane. Juryen er ansvarleg for 
kunstnariske vurderingar, utstillingar, stipendtildelingar, konkurransar og liknande.  
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Ved medlemsopptak er juryen samansett av to styremedlemar i BKSF og ein ekstern repr. frå ein 
annan distriktsorganisasjon. Medlemsopptak går føre seg ein gong i året.  
 
§ 9-3. Ved eksterne juryverv, der BKSF skal oppnemne jurymedlemmar, finn juryen fram til 
kandidatar.  
 
§ 9-4. Juryen skal vere fulltaleg (3 stk) for å vere vedtaksfør.  
 
§ 9-5. Juryen utfører sitt arbeid sjølvstendig og innanfor sitt mandat. Juryen sine avgjersler kan 
ikkje overprøvast og treng ikkje grunngjevast. Det skal førast protokoll frå jurymøta. 
 
§ 9-6. Alle vedtak blir gjort med alminneleg fleirtal.  
 
§ 10. KONTROLLPERSON 
Kontrollpersonen skal gjennomføre kritisk vurdering av styret si verksemd og økonomiske 
disposisjonar. Kontrollpersonen kan også vurdere årsmøteoppnemnde komitear sitt arbeid. 
Kontrollpersonen kan ikkje ha andre tillitsverv i BKSF. Kontrollpersonen skal ha tilsendt 
korrespondanse og anna skriftleg materiale som er naudsynt for hans/hennar arbeid, og skal ha 
tilgang til alle BKSF sine dokument. Kontrollpersonen legg fram rapport til årsmøtet 
 
§ 11. MEDLEMSMØTE 
Styret innkallar til medlemsmøte etter behov. Møta sin funksjon er å diskutere aktuelle saker og 
utveksle erfaringar. Medlemsmøtet sine synspunkt er rådgjevande for styret. 
 
§ 12. URAVSTEMMING 
Styret, kan sende saker som er spesielt viktige for medlemane, ut til uravstemming. Likeins kan eit 
årsmøte, eller eit ekstraordinært årsmøte, vedta at ei sak skal sendast til uravstemming. NBK sine 
Landsmøtevedtak og BKSF sine årsmøtevedtak kan ikkje overprøvast ved uravstemming. 
Landsomfattande uravstemmingar som er bindande etter NBK sine vedtekter, bind også BKSF 
sine medlemmar. Dersom ikkje minst 2/3 av medlemane i uravstemminga stemmer likelydande, 
er ikkje uravstemminga bindande, og den endelige avgjerda takast av Styret. Årsmøtet fastset 
instruksar for den praktiske gjennomføringa av uravstemminga. 
 
§ 13. OPPLØYSING 
Oppløysing av organisasjonen kan berre skje med 2/3 fleirtal på årsmøte eller ekstraordinært 
årsmøte. Møtet som skal handsame forslag om oppløysing, må innkallast med tre månaders 
varsel. I tilfelle vedtak om oppløysing, skal det samstundes avgjerast korleis BKSF sine midlar og 
andre aktiva skal ivaretakast og/eller disponerast. 
 
§ 14. VEDTEKTSENDRINGAR 
Endringar av vedtekter krev 2/3 fleirtal på eit årsmøte. Vedtektsendringar trer i kraft etter 
førebels godkjenning av NBK sitt sentralstyre. Vedtektsendringar er ikkje endeleg vedtekne før 
dei er godkjende på NBK sitt Landsmøte. 
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BKSF sine vedtekter blei vedtekne på årsmøtet i 1986.  
Seinare er det vedteke endringar på årsmøta i 1988, 1991, 1992, 1996, 1997, 2000, 2001, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2012, 
2015, 2016 

 
 
Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Landsmøtet godkjenner vedtektsendringene.  
 
 

 
 

4.9 Billedkunstnerne i Telemark (BiT) 
 
Billedkunstnerne i Telemark har vedtatt endringer i vedtektene. Endringer er markert med kursiv 
og understreking.  
 
Eksisterende ordlyd: 
 
§ 3.1. Skriftlig søknad om medlemskap stiles til BITs Styre. Medlemskap oppnås av profesjonelle 
billedkunstnere bosatt i Telemark, og som oppfyller vedtatte opptaksvilkår for 
distriktsorganisasjonene, vedtatt på NBKs Landsmøte.  
Medlemskap i BIT medfører automatisk medlemskap i NBK.  
 
Endres til:  
 
§ 3.1. Skriftlig søknad om medlemskap stiles til BITs Styre. Medlemskap oppnås av profesjonelle 
billedkunstnere bosatt eller har tilknytning til Telemark, og som oppfyller vedtatte opptaksvilkår 
for distriktsorganisasjonene, vedtatt på NBKs Landsmøte.  
Medlemskap i BIT medfører automatisk medlemskap i NBK.  
 
 
Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Landsmøtet godkjenner vedtektsendringene, men ordlyd anbefales endret ved at ordene «som 
er» settes inn foran «bosatt». 
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4.10 a Billedkunstnernes Vederlagsfond 
 
Billedkunstnernes Vederlagsfond har vedtatt endringer i vedtektene. Endringer er markert med 
kursiv og understreking.  
 
Forslag til nye vedtekter lyder: 
 
§ 1. Fondets navn er Billedkunstnernes Vederlagsfond. 
 
§ 2. Fondets grunnkapital er på NOK 100.000,-. 
 
§ 3. Fondet er et disposisjonsfond for vederlag som utbetales på kollektiv basis til norske 
billedkunstnere, på følgende områder:  
a) vederlag for bruk av billedkunst med hjemmel i åndsverkloven  
b) vederlag for visning av billedkunst i offentlig eie 
c) annet vederlag for bruk og erstatning for ulovlig bruk av billedkunst i offentlig og privat 
virksomhet. 
 
§ 4.  

- Fondets midler forvaltes av et styre på fem medlemmer.  
- Det velges tre varamedlemmer i prioritert rekkefølge.  
- Styremedlemmer og varamedlemmer velges på følgende måte: Det skal velges 

henholdsvis to og tre styremedlemmer på hvert annet landsmøte. Det år det velges tre 
styremedlemmer, velges samtidig tre varamedlemmer, som velges for en periode på 4 år.  

- Funksjonstiden er fra 1. juli i valgåret.  
- Fondsstyret velger selv leder og nestleder for en funksjonstid på ett år.  
- Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer (herunder varamedlemmer) inkl. 

leder og nestleder er til stede.  
- Det føres referat fra styrets møter. Referatet sendes NBK.  
- Styremøter innkalles av leder eller etter ønske fra minst to av styremedlemmene. 

Møteinnkallelsene sendes NBK til orientering. 
- Det skal avholdes et styremøte i slutten av året med henblikk på en hovedfordeling av 

fondets midler.  
- Styret utarbeider budsjett. Budsjettet oversendes etter godkjennelse i styret til NBK til 

orientering.  
- NBK er sekretariat for fondet og fører fondets regnskap. 
- Retningslinjene for forvaltningen og fordelingen av fondets midler fastsettes av NBKs 

landsmøte, etter forutgående innstilling fra fondsstyret. Retningslinjene trer i kraft etter 
godkjenning fra Kulturdepartementet. 

 
§ 5. Fondets midler skal benyttes til følgende formål: a) Utbetaling til billedkunstnerne i form av 
stipendier o.l., b) Andre tiltak til beste for norske billedkunstnere, herunder støtte til driften av 
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billedkunstnernes egne interesseorganisasjoner. 
 
§ 6. Fondsstyret fordeler fondsmidlene mellom de forskjellige formål innen fondets virkeområde 
i henhold til vedtekter og retningslinjer. Den videre fordeling av stipend og prosjektstøtte til 
enkeltkunstnere foretas av NBKs Stipendkomité. 
 
§ 7. Fondet er regnskapspliktig og regnskap og årsmelding skal innen 1. mai hvert år oversendes 
NBK og Kulturdepartementet.  
 
§ 8. Landsmøtet i NBK kan med 2/3 flertall vedta endringer i fondets vedtekter. 
Vedtektsendringene skal godkjennes av Kulturdepartementet og Stiftelsestilsynet. 
 
 
Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Landsmøtet godkjenner forslag til vedtektsendringer.  
 

 

 
 

Eksisterende vedtekter lyder:  
 
BILLEDKUNSTNERNES VEDERLAGSFOND  
 
Vedtekter 
(Vedtatt på NBFO landsmøte 1984, revidert 1986, 88, og 95) 

 
§ 1. Fondets navn er Billedkunstnernes Vederlagsfond. 
 
§ 2. Fondets grunnkapital er på 50.000 
 
§ 3. Fondet er et disposisjonsfond for vederlag som utbetales på kollektiv basis til norske 
billedkunstnere, på følgende områder:  
a) vederlag for bruk av billedkunst med hjemmel i midlertidig lov av 8. juni 1979 om fotokopiering 
o.l. av vernede verk til bruk i undervisningsvirksomhet 
b) vederlag for visning av billedkunst i offentlig eie 
c) annet vederlag for bruk og erstatning for ulovlig bruk av billedkunst i offentlig og privat 
virksomhet. 
 
§ 4.  

- Fondets midler forvaltes av et styre på fem medlemmer. Det velges tre varamedlemmer i 
prioritert rekkefølge.  
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- Styremedlemmer og varamedlemmer velges på følgende måte: Det skal velges 
henholdsvis to og tre styremedlemmer på annenhvert landsmøte. Det år det velges tre 
styremedlemmer, velges samtidig tre varamedlemmer, som velges for en periode på 4 år.  

- Funksjonstiden er fra 1. juli i valgåret.  
- Fondsstyret velger selv formann og nestformann for en funksjonstid på ett år.  
- Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer (herunder varamedlemmer) inkl. 

formannen eller viseformannen er til stede.  
- Det føres protokoll fra styrets møter. Utskrift av styreprotokoll sendes sentralstyret i 

NBK. 		Styremøter innkalles av formannen eller etter ønske fra minst to av 
styremedlemmene. Møteinnkallelsene sendes sentralstyret i NBK til orientering. 

- Det skal avholdes et styremøte i slutten av året med henblikk på en hovedfordeling av 
fondets midler.  

- Styret utarbeider budsjett. Budsjettet oversendes etter godkjennelse i styret til NBK til 
orientering.  

- Formannen og et styremedlem tegner for fondet. Styret kan meddele prokura.  
- NBKs sekretariat er sekretariat for fondet og fører fondets regnskap. 
- Fondsstyret utarbeider retningslinjer for forvaltningen og fordelingen av fondets 

midler. 	Retningslinjene trer i kraft etter styrets vedtak, men fastsettes endelig av 
landsmøtet i NBK. 

 
 
§ 5. Fondets midler skal benyttes til følgende formål: a) Utbetaling til billedkunstnerne i form av 
stipendier o.l., b) Andre tiltak til beste for norske billedkunstnere, herunder støtte til driften av 
billedkunstnernes egne interesseorganisasjoner. 
 
§ 6. Fondsstyret fordeler fondsmidlene mellom de forskjellige formål innen fondets virkeområde 
i henhold til vedtekter og retningslinjer vedtatt på NBKs landsmøte. 	Den videre fordeling av 
stipendmidler til enkeltkunstnere eller til kunstneriske prosjekter foretas av Billedkunstnernes 
Stipendkomité og andre stipendkomiteer som utpekes av NBKs styre. 
 
§ 7. Fondet er regnskapspliktig og regnskap og årsmelding skal innen 1. mars hvert år oversendes 
NBK, NBKs grunnorganisasjoner og Kulturdepartementet, samt til Billedkunst. NBK og 
departementet har også rett til innsyn i fondets korrespondanse og regnskap. 
 
§ 8. Fondets vedtekter og retningslinjer skal godkjennes av Kulturdepartementet. Endringer av 
vedtektene og retningslinjene kan vedtas med 2/3 flertall på NBKs landsmøte og med 
godkjenning av departementet. 
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4.10 b Billedkunstnernes Vederlagsfond 
Billedkunstnernes Vederlagsfond har vedtatt forslag til endringer i retningslinjer. Endringer er 
markert med kursiv og understreking.  
 

Forslag til nye retningslinjer lyder: 

1. Forvaltning av fondets midler 
1.1 Fondets midler skal plasseres forsvarlig, med god sikkerhet og god forrentning. Det skal likevel 
tas hensyn til at midlene skal være tilgjengelig for årets drift og en del midler skal være avsatt slik 
at de er tilgjengelige ved inntektssvikt i enkelte år. 
 
1.2 Dersom en del av fondsmidlene avsettes på lengre sikt, til sikkerhet eller for senere års bruk, 
bør disse søkes plassert til særlig høy rente eller avkastning i bank eller verdipapirer eller med 
garanti fra finansinstitusjon. Det skal her også tas hensyn til sikkerheten. 
 
1.3 Fondsmidler kan også i spesielle tilfelle plasseres i aksjer eller eierandeler i fast eiendom, 
selskap eller prosjekter som tjener billedkunstnernes interesser. Prosjektet bør være godkjent av 
eller ha støtte fra NBK. I disse tilfelle kan midlene plasseres til lavere rente eller lavere krav til 
sikkerhet. 
 
 
2. Bruk av fondsmidlene 
2.1 Fondsstyret avsetter midler til følgende tre områder, og fastsetter for hvert år størrelsen av 
det beløp som skal anvendes for hvert område: 
a) stipend, prosjektstøtte, kriselån eller lignende midler til enkelt kunstnere  
b) Tilskudd til drift av NBK, herunder støtte til NBKs grunnorganisasjoner  
c) Administrasjonsutgifter.  
Ved avsetningene skal det tas hensyn til at det skal være midler til disposisjon også for støtte til 
andre tiltak til beste for norske billedkunstnere etter søknad direkte til fondsstyret. 
 
2.2 Tilskudd til drift av NBK fastsettes av fondsstyret på bakgrunn av budsjettforslag eller endelig 
budsjett. Fondet kan i driftsåret gi tilleggsbevilgninger til NBK dersom spesielle grunner tilsier det. 
 
2.3 Fondsstyret avsetter årlig et beløp til stipend og prosjektstøtte som administreres og tildeles 
gjennom NBKs stipendkomite. Stipend og prosjektstøtte skal kunne søkes av alle billedkunstnere 
uten hensyn til alder, kjønn, bosted, kunstnerisk uttrykksform eller organisasjonstilhørighet. Et 
større stipend skal bære Rune Brynestads navn. Fondsstyret kan knytte ytterligere forutsetninger 
til stipendkomiteenes anvendelse av midlene. 
Fondsstyret utarbeider egne retningslinjer for prosjektstøtte og kriselån. 
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2.4 Administrasjonsutgifter.  
Styret fastsetter styrets honorar.  
Fondsstyret avsetter årlig midler til betaling for regnskaps- og sekretariattjenester. NBK 
fakturerer beløpet ved årets slutt. Midlene inkluderes ikke i det årlige driftstilskuddet til NBK. 
 
2.5 Fondsmidler til andre tiltak til beste for norske billedkunstnere fordeles av fondsstyret på 
grunnlag av søknader. Midlene skal anvendes til tiltak som bedrer kunstnernes kår, anseelse i 
samfunnet eller er investeringer i fremtidige inntektsmuligheter. Tiltakene bør være tverrfaglige 
og landsomfattende. Støtte kan bare søkes av grunnorganisasjoner. 
Det gis ikke støtte til tradisjonell formidling gjennom utstillinger og lignende eller til tiltak eller 
prosjekt hvor offentlig støtte er den naturlige form. Dette innebærer at det ikke kan søkes 
supplerende støtte til tiltak som delvis er offentlig støttet, med mindre den offentlige støtte er 
saklig avgrenset og tilleggsstøtten gjelder selvstendige områder hvor de ovenstående 
forutsetninger er tilfredsstilt. 
 
 
Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Landsmøtet godkjenner forslag til nye retningslinjer.   

 
 

 
 

Eksisterende retningslinjer lyder: 

Retningslinjer for forvaltningen av Billedkunstnernes Vederlagsfond 
 
 
1. Forvaltning av fondets midler 
1.1 Fondets midler skal plasseres forsvarlig, med god sikkerhet og god forrentning. Det skal likevel 
tas hensyn til at midlene skal være tilgjengelig for årets drift og en del midler skal være avsatt slik 
at de er tilgjengelige ved inntektssvikt i enkelte år. 
 
1.2 Dersom en del av fondsmidlene avsettes på lengre sikt, til sikkerhet eller for senere års bruk, 
bør disse søkes plassert til særlig høy rente eller avkastning i bank eller verdipapirer eller med 
garanti fra finansinstitusjon. Det skal her også tas hensyn til sikkerheten. 
 
1.3 Fondsmidler kan også i spesielle tilfelle plasseres i aksjer eller eierandeler i fast eiendom, 
selskap eller prosjekter som tjener billedkunstnernes interesser. Prosjektet bør være godkjent av 
eller ha støtte fra NBK. I disse tilfelle kan midlene plasseres til lavere rente eller lavere krav til 
sikkerhet. 
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2. Bruk av fondsmidlene 
2.1 Fondsstyret avsetter midler til følgende fire områder, og fastsetter for hvert år størrelsen av 
det beløp som skal anvendes for hvert område: 
a) Tilskudd til drift av NBK 
b) Stipend 
c) Administrasjonsutgifter 
d)  Støtte til NBKs grunnorganisasjoner.  
Ved avsetningene skal det tas hensyn til at det skal være midler til disposisjon også for støtte til 
andre tiltak til beste for norske billedkunstnere etter søknad direkte til fondsstyret. 
 
2.2 Tilskudd til drift av NBK fastsettes av fondsstyret på grunnlag av NBKs sentralstyres 
budsjettforslag, før NBKs budsjettmøte vedtar det endelige budsjett. Fondet kan i drifts-året gi 
tilleggsbevilgninger til NBK dersom spesielle grunner tilsier det. 
 
2.3 Fondsstyret avsetter årlig et beløp til stipend som administreres og tildeles gjennom NBK og 
NBKs stipendkomiteer. Det enkelte stipend skal kunne søkes av alle billed-kunstnere uten 
hensyn til alder, kjønn, bosted, kunstnerisk uttrykksform eller organisasjonstilhørighet. Et større 
stipend på kr 225.000 i 1999 som indeksreguleres, skal bære Rune Brynestads navn. Fondsstyret 
kan knytte ytterligere forutsetninger til stipendkomiteenes anvendelse av midlene. 
 
2.4 Administrasjonsutgifter. Styret honoreres etter statens satser for komitéarbeid. Regnskaps- 
og sekretariatsarbeid som utføres av NBKs sekretariat honoreres etter timesatser som avtales 
mellom fondsstyret og NBK. Honoraret betales særskilt etter regning, og inkluderes ikke i fondets 
generelle tilskudd til NBK. 
 
2.5 Fondsmidler til andre tiltak til beste for norske billedkunstnere fordeles av fondsstyret på 
grunnlag av søknader. Midlene skal anvendes til tiltak som bedrer kunstnernes kår, anseelse i 
samfunnet eller er investeringer i fremtidige inntektsmuligheter. Tiltakene bør være tverrfaglige 
og landsomfattende. Støtte kan bare søkes av grunnorganisasjoner. 
Det gis ikke støtte til tradisjonell formidling gjennom utstillinger og lignende eller til tiltak eller 
prosjekt hvor offentlig støtte er den naturlige form. Dette innebærer at det ikke kan søkes 
supplerende støtte til tiltak som delvis er offentlig støttet, med mindre den offentlige støtte er 
saklig avgrenset og tilleggsstøtten gjelder selvstendige områder hvor de ovenstående 
forutsetninger er tilfredsstilt. 
 
2.6. Prosjektstøtte 
(Se under støtteordninger nedenfor.) 
 
2.7. Krisekasse 
(Se under støtteordninger nedenfor.) 
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5. Handlingsplan for 
NBK 2017-2019 
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5.  HANDLINGSPROGRAM FOR NBK 2017 – 2019 
 
Handlingsprogrammet er i år utformet ut ifra en ny bevissthet rundt alle NBKs styringsdokument. 
Gjennom arbeidet med revisjonen av NBKs prinsipprogram har de ulike nivåene de ulike 
styringsdokumentene er utformet forblitt tydeligere for. Vedtektene, formålsparagrafen og 
prinsipprogrammet ivaretar de lange linjene og handlingsprogrammet setter fokus på prioriterte 
satsingsområder for neste 2-års periode. 
 
Selv om punktene er få, er de av omfattende karakter. I tillegg ligger NBKs 
vedtekter,	formålsparagrafen og prinsipprogrammet der på et overordnet nivå, men som like fullt 
skal ivaretas i perioden. 
 

1. NBK skal følge opp den 3-årige lønnsreformen for kunstnerstipend og arbeide for å 
knytte stipendene til lønnsveksten for statsansatte i forskriften fra og med 2019. 
 

2. NBK skal følge opp den statlige piloten for utstillingshonorar og arbeide for at 
utstillingshonoraret gjøres obligatorisk ved alle offentlig støttede visningssteder i Norge. 

 
3. NBK skal utarbeide forslag til standardkontrakter for kunstnerne. 

 
4. NBK skal arbeide for forbedringer av kunstnernes sosiale og økonomiske betingelser som 

selvstendig næringsdrivende. Vilkår for næringsdrift, som skatt og momsrefusjon skal 
sees i sammenheng med økonomiske og sosiale rettigheter, som pensjon og sykepenger.  
 

5. NBK vil søke samarbeid med hovedorganisasjonene for å bidra til utforming av vilkårene 
for framtidens frilansere og selvstendige næringsdrivende. Sentralstyret vil gå i dialog 
med hovedorganisasjonene for å forhandle om vilkår for en potensiell tilslutning og 
presentere en innstilling om dette til Landsmøtet 2019. 
 

6. NBK skal arbeide for gjeninnføring av kunstnerrepresentasjon i styringen av Kunst i 
offentlig rom (KORO). 

 
7. NBK skal arbeide for å styrke den visuelle kunstens posisjon i den kulturelle skolesekken 

(DKS) og kunst- og håndverksfaget i grunnskolen. 
 

8. NBK skal arbeide for økt innkjøp av samtidskunst ved norske museer og samlinger. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Handlingsprogrammet for 2017-2019 vedtas. 
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6. Valg 
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6.	VALG 
6.1 Nominasjonsutvalgets innstilling 
 
I NBKs vedtekter § 9 ”Nominasjonsutvalg” står: 
 
§ 9. NOMINASJONSUTVALG 
§ 9-1.	Nominasjonsutvalget skal under hensyn til forslag fra grunnorganisasjonene, nominere 
kandidater til valg til alle NBKs organer, samt til styret i Billedkunstnernes Vederlagsfond. 
Samtlige kandidater skal være forespurt. 
 
§ 9-2.	Grunnorganisasjonene kan foreslå inntil tre kandidater til hvert av vervene som skal velges 
på Landsmøtet. Det er bare foreslåtte kandidater som er valgbare ved landsmøtet. 
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. 
 
§ 9-3.	For organer som velges ved flertallsvalg blant NBKs medlemmer, arbeider 
Nominasjonsutvalget ut i fra den til enhver gjeldende instruks, vedtatt på Landsmøtet. 
 
§ 9-4.	Nominasjonsutvalget skal i sitt arbeid, tilstrebe faglig, aldersmessig, kjønnsmessig, 
geografisk og kulturelt mangfold. 
 
§ 9-5.	Nominasjonsutvalget er beslutningsdyktig når 3 av utvalgets medlemmer eller 
varamedlemmer, er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall. 
 
 
Nominasjonsutvalget som ble valgt på Landsmøtet i 2015 besto av: 
Ragnhild Aamås, Bente Sætrang, Mona Orstad Hansen, Arne Rygg og Trygve Luktvasslimo. 
Vara: Trond Hugo Haugen, Daniel Østvold, Gunvor Antonsen, Terese Longva, Grethe Unstad. 
 
På møte i Nominasjonsutvalget tirsdag 28. mars og onsdag 5. april 2017 møtte:  
Ragnhild Aamås, Bente Sætrang, Mona Orstad Hansen, Arne Rygg og Trygve Luktvasslimo. 
 
Nominasjonsutvalgets sekretær fra administrasjonen:  
Hanne Benum Lorange. 
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Nominasjonsutvalgets (NU) begrunnelse: 
 
Det er gledeleg at det i år var mange gode forslag frå grunnorganisasjonane til kompetente 
kandidatar som er viljuge til å gå inn og gjer ein innsats for NBK. Til neste landsmøte håper me at 
nominasjonsutvalet får innspel frå absolutt alle grunnorganisasjonane, også dei som i år ikkje har 
sendt inn forslag. 
 
Me har samla forslaga frå grunnorganisasjonane og etter beste evne, og med vedtektene til NBK i 
mente, sett saman det me meiner vil vere gode styrer og utval med rette folk til rette verv. 
Vedtektene våre vektlegg fagleg, geografisk, kulturell-, kjønns- og aldersmessig spreiing. Dette er 
ikkje honnørord. Dette gjer ein reell forskjell i samtalar og vervsarbeid. 
 
Nominasjonutvalet har i år hatt to møter for å arbeide oss fram til gode og grundig gjennomtenkte 
innstillingar til sentralstyre, nominasjonsutval, kontrollutval og styre for Bildende kunstneres 
vederlagsfond. Det andre møtet såg me oss nøydde til å ha både for å undersøke nærare dei 
foreslåtte kandidatane, og for å hente inn fleire aktuelle forslag til kandidatar. Når det kjem til 
prioriteringane me har gjort, utover dei som følger av vedtektene, kjem dei frå omsyn til at 
fagorganisasjonen vår skal fungere som ei velsmurt organisme, der dei tillitsvalgte skal 
understøytte kvarandre sine virkeevner, samt videreføre arbeid som er sett i gang, og legge 
grunnlaget for å skape ny fagpolitikk til beste for kunstnarane og kunstnarøkonomien. I forslaget 
vårt er samarbeidsevner, organisasjonserfaring og kunstnerisk aktivitet vorte vekta særskilt. 
Nominasjonsutvalet har også gjort seg tankar om åra som kjem og nytten NBK vil ha av eit styre 
som er aktivt, fungerer godt både utad og innad, på beste måte evner å ta tak i problemstillingar 
og vere ei styrke for kvarandre og organisasjonen. 
 
Me har lagt vekt på både kontinuitet og fornying og vil rette ein stor takk til dei som går ut for 
timane og kunnskapen dei har lagt ned i arbeidet for NBK! 
 
Me vil understreke at samarbeid og organisasjonsforståelse er vesentleg i desse tillitsverva. I 
innstillinga tenker me heilskapleg og har satt saman grupper av kandidatar som både har den 
rette breidda i erfaring og kunnskap, og som kan fungere godt saman i lagarbeid. 
 
 
-Nominasjonsutvalget 
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Styreleder:																																																						            F. år  Oppnevnt av	
 
Tørdal 								 Hilde 									  							  							  							  							 1972 		BBK, BiT, NBF, TF 

 
 
 
 

Styremedlemmer (alfabetisk rekkefølge): 
 
Bergjord 			 Geir Egil 			  							  							  							  							 1964 		BKFR 

 
Carlsen 					 Runa 																					  							  							  							 1964 		NTK 

 
Hernes 						 Sigfried 																	  							  							  							 1956 		NNBK, TF 

 
Følling 							 Ida Madsen 										  							  							  							 1983 		TF 

 
Reitan 										 Erik Friis  															  							  							 1979 		BKFH 

 
Steinum 				 Ruben 																															  							  							 1984 		NU 

 
 
Vara  
Hurum 							 Marianne 		  							 1 								  							  1978 		LNM 	 

 
Dyvi 											 Anne Marthe 								 2 								  							  1979 		BKFH 

 
Gullesen 			 Sverre 																			 3 								  							  1980 		UKS 

 
Moi 												 Ebba 																					 4 								  							  1971 		NBF 

 
Igland 								 Elin 																								 5 								  							  1982 		NTK 
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Nominasjonsutvalget (alfabetisk rekkefølge): 
 
Bakke 								 Arne 																																		  							  							 1977 		BKFH  (Distrikt) 

 
Brungot 					 Geir 																																			  							  							 1962 		BKMR  (Distrikt) 

 
Kommedal Tove 																						  							  							  							 1970 		NU		 (Fag) 

 
Lundebrekke Edith 																					  							  							  							 1959 		NTK  (Fag) 

 
Tårnes 						 Kristin 																				  							  							  							 1985 		NU (UKS) 

 
 

Vara 
Kosmo 						 Tom 																							 1 								  							  1975 		NU  (Distrikt) 

 
Rasmussen Irene 																				 2 								  							  1963 		NNBK  (Distrikt) 

 
Kruse 								 Janne 																			 3 								  							  1979 		NBF  (Fag) 

 
Aamodt 					 Tine 																							 4 								  							  1969 		LNM  (Fag) 

 
Haaland 			 Silje Linge 												 5 								  							  1984 		NU  (UKS) 

 
 

Kontrollutvalget (alfabetisk rekkefølge): 
 
Skaansar 		 Anne 																					  							  							  							 1961 		BKFH 

 
Stabell 						 Anne 																																													   1958 		NTK 

 
Øien 										 Hans Martin 									  							  							  							 1964 		NBF, BBK (Flyttet av NU) 

 
 

Vara 

Eiebakke 		 Anders 																		 1 								  							  1970 		UKS, BOA 

 
Grotmol 					 Kirsti 																						 2 								  							  1950 		NBF 
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Billedkunstnernes Vederlagsfonds styre (alfabetisk rekkefølge): 

 

Lillebostad Sissel 																				 Ikke på valg 

 
Lindberg 			 Kristin 																				 Ikke på valg 

 
Nyborg 						 Hege 																					 Ikke på valg 
 
 
 
På valg 
 
Rudjord 				 Magne 																		  																			  							 1951 		UKS, BOA 

 
Varpe 								 Kenneth 																																								  1978 		UKS (Flyttet av NU) 
 
 
Vara 
 
Bjørneboe  Esther Maria 								 1 																				  1971 		UKS, BOA 

 
Melberg 				 Elin 																								 2 																				  1976 		BKFR 

 
Nergaard 		 Kjetil 																						 3 																				  1964 		BOA 
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6.2 Innsendte forslag på kandidater fra grunnorganisasjonene 

 
Forslag på kandidater til tillitsverv i NBK 2017- 2019: 
 
 

Styreleder: 
Tørdal, Hilde																											     		 BBK, BIT, NBF, TF 
 

 
Sentralstyret: 
Bergjord, Geir Egil    BKFR 
Carlsen, Runa             NTK 
Dyvi, Anne Marte      BKFH 
Gullesen, Sverre         UKS 
Harrang, Ine              BKMR 
Hernes, Sigfrid            TF, NNBK 
Hurum, Marianne   LNM 
Igland, Elin                  NTK 
Istad, Peder             NBF 
Madsen Følling , Ida                TF 
Moi, Ebba                    NBF 
Reitan, Erik Friis       BKFH 
Sæter, Tanja    BOA 
 
 
 
Nominasjonsutvalg:  
Bakke, Arne    BKFH 
Brungot, Geir    BKMR 
Dagnall, Rachel    NBF 
Figenschou, Hanne Lydia Opøien        TF 
Kommedal, Tove   BKFR 
Kruse, Janne    NBF 
Lundebrekke, Edith   NTK 
Løvgren, Åse    BKFH 
Mygland, Anne Tove   BKH 
Rasmussen, Irene   NNBK 
Varpe, Kenneth   UKS 
Aamodt, Tine    LNM 
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Kontrollutvalg:  
Eiebakke, Anders   BOA, UKS 
Grotmol, Kirsti    NBF 
Skaansar, Anne    BKFH 
Stabell, Anne    NTK 
 
 
Billedkunstnernes Vederlagsfonds styre:  
Berqvam, Siri    NTK 
Bjørneboe, Esther Maria  BOA, UKS 
Heiberg, Odd Fredrik   BIT 
Kaarem, Helle    LNM 
Melberg, Elin    BKFR 
Mygland, Anne Tove   BKH 
Nergaard, Ketil    BOA 
Otzko, Ina    NNBK 
Rudjord, Magne   BOA, UKS 
Røed, Vilde Salhus   BKFH 
Røssevold, Trine   BKMR 
Øien, Hans Martin   NBF, BBK 
 
 
Kandidatenes begrunnelser og CV er tilgjengeliggjort for landsmøtedeltagerne på:  

http://www.billedkunst.no/nbk/landsmoter/213-nominerte-kandidater/1832-nominerte-
kandidater-lm-2017 
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6.3 Valg av styreleder 
 
 

 
 
6.4 Valg av øvrige styremedlemmer 
 
 

 
 
6.5 Valg av nominasjonsutvalg 
 
 

 
 
6.6  Valg av kontrollutvalg 
 
 

 
 
6.7 Valg av styremedlemmer til BKV 
 
 

 
 

7. AVSLUTNING 
  



 
 

 

 
 

147 
 

  

 
 
8. Vedlegg 



 
 

 

 
 

148 
 

8. VEDLEGG 
 

8.1 Vedtekter For Norske Billedkunstnere (NBK) 
Vedtatt på landsmøte 2015. 

 
§ 1. Navn og organisasjon	 
Norske Billedkunstnere (NBK) er en fagorganisasjon for profesjonelle billedkunstnere i Norge. 
NBKs grunnorganisasjoner er distriktsorganisasjoner, landsdekkende faggruppeorganisasjoner og 
Unge Kunstneres Samfund (UKS). NBK er organisert som en forening uten selvstendig økonomisk 
formål.  
 
§ 2. Formål	 	 
NBK skal ivareta billedkunstnernes faglige, økonomiske, ideelle og sosiale interesser.	 
 
§ 3. Medlemskap		 
§ 3-1. Medlemskap oppnås gjennom medlemskap i grunnorganisasjoner som er tilsluttet NBK.  
 

§ 3-2. Kontingenten til grunnorganisasjonene fastsettes av grunnorganisasjonenes årsmøter og 
innbetales sammen med kontingenten til NBK.  
Landsmøtet fastsetter medlemmenes kontingent til NBK. Medlemmer som ikke har betalt 
kontingentene innen årets utgang og som har mottatt skriftlig påkrav, mister sitt medlemskap. 
Nytt medlemskap kan bare oppnås etter betaling av skyldig kontingent.  
 

§ 3-3. Ved innmelding gir det enkelte medlem fullmakt til at NBK kan forhandle om, og inngå 
kollektive avtaler i henhold til § 15. 
 

§ 4. NBKs grunnorganisasjoner 
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 myndigheter og brukere. 
Endringer i grunnorganisasjonenes vedtekter trer i kraft når de er foreløpig godkjent av 
sentralstyret, og anses først endelig vedtatt når de er godkjent av etterfølgende landsmøte. 
 

§ 5. NBKs organer	  
Landsmøte (§6), Sentralstyret (§ 8), Nominasjonsutvalget (§ 9), Kontrollutvalget (§ 10), Den 
Nasjonale Jury (§ 12), Stipendkomiteen (§ 13). 
 

§ 6. Landsmøtet	 
§ 6-1. Landsmøtet som øverste organ	 
Landsmøtet er NBKs øverste organ. Vedtak fattet på Landsmøtet er bindende for NBKs 
grunnorganisasjoner og enkeltmedlemmer. 
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§ 6-2. Frister	 
Landsmøte holdes annet hvert år innen 10. juni. Innkalling med foreløpig dagsorden sendes ut 
minst 3 måneder før møtet. Saker til Landsmøtet fremmes til Sentralstyret og må være 
innkommet innen 15. mars. Dagsorden med samtlige sakspapirer sendes ut minst 1 måned før 
møtet.  
Grunnorganisasjonene skal gi Sentralstyret skriftlig melding om valgte delegater og vara for 
delegatene, senest 14 dager før møtet. 
 
§ 6-3. Landsmøtets sammensetning	 
Landsmøtet er sammensatt av delegater valgt av grunnorganisasjonenes årsmøter. Hver 
organisasjon møter med en delegat for hver påbegynt 50. medlem med et minimum på to 
delegater. Der et medlem er med i flere grunnorganisasjoner blir medlemskapet likt fordelt 
mellom de organisasjonene vedkommende er medlem av. Alle delegater må være medlemmer 
av NBK.  
 
§ 6-4. Landsmøtets gjennomføring	 
Hver delegat har én stemme. Vedtak fattes med alminnelig flertall når vedtektene ikke 
bestemmer noe annet. Uten stemmerett møter avgående Sentralstyre, Nominasjonsutvalg, 
Kontrollutvalg og representanter for administrasjonen.  
 
§ 6-5. Landsmøtets gjennomføring	 
Hver delegat har én stemme. Vedtak fattes med alminnelig flertall når vedtektene ikke 
bestemmer noe annet. Uten stemmerett møter avgående Sentralstyre, Nominasjonsutvalg, 
Kontrollutvalg og representanter for administrasjonen.  
 
§ 6-6. Observatører.  
Landsmøtet er lukket. Sentralstyret kan invitere observatører med begrenset talerett, men uten 
forslags- og stemmerett.	 
 
§ 6-7. Konstituering av Landsmøtet	 
Landsmøtet konstitueres ved godkjenning av innkallingen, fastsettelse av dagsorden og valg av 
møteledere og to representanter til å godkjenne referatet. 
 
§ 6-8. Landsmøtesaker	  
Landsmøtet behandler:  
Sentralstyrets beretning.  
Regnskap med revisjonsberetning for de to siste år  
Kontrollutvalgets beretning 
Saker fremmet av Sentralstyret eller grunnorganisasjonene 
Handlingsprogram for kommende periode  
Fastsettelse av medlemskontingent	 
Valg 
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§ 6-9. Valg 

Landsmøtet velger: 
Leder av Sentralstyret og seks øvrige styremedlemmer med fem varamedlemmer. Leder velges 
først separat.  
Nominasjonsutvalg på fem medlemmer. To medlemmer med varamedlemmer velges blant 
faggruppeorganisasjonene, to medlemmer med varamedlemmer velges blant 
distriktsorganisasjonene, og ett medlem med varamedlem velges blant UKS’ medlemmer. 	 
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. På hvert Landsmøte velges 
samtlige varamedlemmer. 
Samme person kan ikke inneha verv til flere av organisasjonens organer, se § 3. Ved alle valg som 
finner sted på Landsmøtet er det bare medlemmer av NBK som er valgbare. 
 
§ 7. 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. 
	 
§ 8. Sentralstyret	 
§ 8-1 Sentralstyret er NBKs utøvende organ. Sentralstyret velger selv sin nestleder. NBKs 
administrasjon velger ett styremedlem, av og blant de ansatte. Sentralstyret ansetter daglig leder 
og redaktør i Billedkunst.  
§ 8-2 Sentralstyret har det overordnede ansvar for drift av organisasjonen. Sentralstyret innkaller 
til Landsmøter, og ledermøter. Sentralstyret innkalles og sakspapirer sendes ut, i god tid før 
styremøtet. Det skal føres referat fra styremøtene. Innkalling med saksliste og godkjent referat 
gjøres fortløpende tilgjengelig for grunnorganisasjonene og Kontrollutvalget. 
§ 8-3 Sentralstyret er beslutningsdyktig når minst 5 av styrets medlemmer eller varamedlemmer, 
herunder leder eller nestleder, er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved 
stemmelikhet er leders eller, i dennes fravær, nestleders stemme avgjørende. 
 
§ 9. Nominasjonsutvalg	 
§ 9-1. Nominasjonsutvalget skal under hensyn til forslag fra grunnorganisasjonene, nominere 
kandidater til valg til alle NBKs organer, samt til styret i Billedkunstnernes 
Vederlagsfond. 	Samtlige kandidater skal være forespurt.  
§ 9-2. Grunnorganisasjonene kan foreslå inntil tre kandidater til hvert av vervene som skal velges 
på Landsmøtet. Det er bare foreslåtte kandidater som er valgbare ved landsmøtet.  
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. 
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§ 9-3. For organer som velges ved flertallsvalg blant NBKs medlemmer, arbeider 
Nominasjonsutvalget ut i fra den til enhver gjeldende instruks, vedtatt på Landsmøtet.  
 
§ 9-4. Nominasjonsutvalget skal i sitt arbeid, tilstrebe faglig, aldersmessig, kjønnsmessig, 
geografisk og kulturelt mangfold.  
 
§ 9-5. Nominasjonsutvalget er beslutningsdyktig når 3 av utvalgets medlemmer eller 
varamedlemmer, er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall.  
 
§ 10. Kontrollutvalg	 
Kontrollutvalget skal foreta løpende kritisk vurdering av Sentralstyrets virksomhet og 
økonomiske disposisjoner og avgi beretning om dette til Landsmøtet. Kontrollutvalget skal påse 
at Sentralstyret i NBK ivaretar både fagpolitiske og fagtekniske oppgaver, slik de er definert i 
formålsparagraf og handlingsprogram. Rapport behandles av Landsmøtet  
Kontrollutvalget skal ha tilgang til samtlige av Sentralstyrets dokumenter. 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 lederverv i grunnorganisasjonene. 
Kontrollutvalget er beslutningsdyktig når samtlige medlemmer er til stede. Alle vedtak treffes 
med alminnelig flertall.  
 
§ 11. Ledermøter	 
Sentralstyret skal innkalle til ledermøter mellom Landsmøtene.  
Møtenes funksjon er å diskutere aktuelle saker og utveksle erfaringer. 
 
§ 12. Den nasjonale jury	 
§ 12-1. Den Nasjonale Jury (DNJ) er organisasjonens kunstfaglige jury. DNJ juryerer Statens 
Kunstutstilling (Høstutstillingen) og utfører juryoppgaver pålagt av Landsmøtet eller Sentralstyret.  
For eksterne juryverv hvor organisasjonen skal oppnevne/foreslå jurymedlemmer, velges 
medlemmer i DNJ, av Sentralstyret i samarbeid med juryens leder. 	 
 
§ 12-2. DNJ består av 6 representanter med vararepresentanter hvorav flest mulige faggrupper 
innen billedkunstfeltet er representert. Juryen arbeider tverrfaglig. 
 
§ 12-3. 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. Valget foretas for øvrig i henhold til instruks fastsatt av 
Landsmøtet. 
 
§ 12-4. Juryen utfører sitt arbeid selvstendig og innenfor sitt mandat. Juryens kunstneriske 
avgjørelser kan ikke overprøves og behøver ikke begrunnes. 
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§ 12-5. DNJ velger selv leder og nestleder. 
DNJ er beslutningsdyktig når minst 4 av juryens medlemmer eller varamedlemmer, herunder 
leder eller nestleder, er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er 
leders eller, i dennes fravær, nestleders stemme avgjørende. 
 
§ 13. Stipendkomiteen	 
§ 13-1. Stipendkomiteen innstiller til stipend, vederlagsmidler og legater etter retningslinjer, 
forskrifter, eller instrukser fastsatt av det bevilgende organ. Dersom Landsmøtet har fastsatt 
retningslinjer og instrukser for Stipendkomiteens arbeid, er disse bindene for Stipendkomiteen.  
 
§ 13-2. Stipendkomiteen består av 10 medlemmer med varamedlemmer, der flest mulig 
faggrupper innen billedkunstfeltet er representert. Komiteen innstiller tverrfaglig til stipend. 
 
§ 13-3. Stipendkomiteen velges for to år ved flertallsvalg av grunnorganisasjonenes medlemmer. 
Valget foretas etter instrukser vedtatt av Landsmøtet. 
 
§ 13-4. Stipendkomiteen velger selv sin leder og et arbeidsutvalg bestående av leder og to 
medlemmer av komiteen. Utvalget arbeider i henhold til fullmakter fra stipendkomiteen.  
 
§ 13-5. Stipendkomiteen er beslutningsdyktig når minst 6 av komiteens medlemmer	eller 
varamedlemmer, herunder leder eller nestleder, er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig 
flertall. Ved stemmelikhet er leders eller, i dennes fravær, nestleders stemme avgjørende. 
 
§ 14. Uravstemning	 
Sentralstyret kan sende saker som har stor viktighet for medlemmene 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 stemmer likelydende, er ikke 
uravstemningen bindende, og den endelige avgjørelse tas av Sentralstyret. Landsmøtet fastsetter 
instrukser for den praktiske gjennomføringen av uravstemning. 
 
§ 15. Avtaler	 	 
NBK kan  
1) Inngå rammeavtaler, normalkontrakter og andre avtaler ovenfor potensielle oppdragsgivere. 
	 
2) Inngå avtaler om kollektivt vederlag når dette ytes på kunstpolitisk 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: 

- at det for nærmere avgrenset bruk tas opptak eller kopi av medlemmenes 
verk/prestasjoner i slik skikkelse som de er offentliggjort i.  
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- kringkasting av medlemmenes utgitte verk og offentliggjorte kunstverk og fotografier, og 
av kringkastede eller utgitte opptak av prestasjoner. 

- innspilling eller kopiering av opptak av medlemmenes verk/prestasjoner for bruk i 
kringkasting og oppbevaring av slike opptak. 

- videresending eller annen overføring av kringkastingssending som inneholder 
medlemmenes verk/prestasjoner.  

 
5) Inngå bindende avtaler om vederlag for bruk av medlemmenes verk/prestasjoner  
Fullmaktene ifølge første ledd pkt. 2,3,4 og 5 er ikke-eksklusive.  
 
NBK kan overlate forvaltningen etter denne bestemmelse til en felles forvaltningsorganisasjon 
som foreningen er medlem av. På nærmere avgrenset område, kan slik fullmakt også gis til 
forvaltningsorganisasjon som NBK ikke 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. 
 
§ 16. Oppløsning	 
For at vedtak om oppløsning av NBK skal være gyldig, må det vedtas av 2 påfølgende 
Landsmøter med et flertall på 2/3 av de avgitte stemmer. I tilfelle vedtak om oppløsning, skal det 
samtidig besluttes hvorledes NBKs midler og andre aktiva skal ivaretas og/eller disponeres og 
tilbakeføres grunnorganisasjonene.  
 
§ 17. Vedtektsendringer 
Endringer av disse vedtektene er gyldige etter vedtak på landsmøte med et flertall på 2/3 av de 
avgitte stemmer. 
 

 
 

8.2 Vedtekter for NBKs Solidaritetsfond 
(Revidert 2017) 

 
§ 1. Billedkunstnernes Solidaritetsfond ble opprettet på NBFOs landsmøte i 1978. 
 
§ 2. Fondet har en grunnkapital på kr. 50.000 og styres og disponeres av Norske Billedkunstneres 
sentralstyre som består av minimum 3 og maksimum 8 medlemmer. 
 
§ 3. Fondet administreres av Norske Billedkunstneres sekretariat. Regnskap og årsberetning 
legges frem for Norske Billedkunstneres landsmøte til godkjenning.  
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§ 4. Stønad fra fondets midler kan gis: 
1) Til kunstnere eller kunstnerorganisasjoner som på en eller annen måte blir økonomisk 
skadelidende i konfliktsituasjoner - streiker, boikotter e.l. som Norske Billedkunstneres har 
iverksatt eller støtter. 
 
2) I særskilte tilfeller til å yte økonomisk bistand eller lån til kunstnere som i sitt yrke som 
billedkunstner kommer opp i akutt økonomisk nød. Hjelp skal ikke ytes der samfunnets vanlige 
støtteordninger ellers trer inn. 
 
3) Til tiltak som fremmer de felles interesser billedkunstnere har eller som virker til 
billedkunstnernes felles beste. 
 
 

       
    

8.3 Vedtekter for Materialfondet for billedkunstnere og frie 
fotografer 
(Revidert 2016) 
 
§ 1. Fondets navn er Materialfondet for billedkunstnere og frie fotografer. 
 
§ 2. Fondet har som formål å gi billedkunstnere og fotografer lån på gunstigere vilkår enn 
bankvilkår, til material- og fremstillingskostnader for kunstverk. Materialfondet kan gi lån til hel 
eller delvis dekning av utgifter til: 
 
a. utførelse av nærmere spesifisert kunstverk, grafikk o.a. i serie eller opplag  
 

b. utførelse av verk til spesifisert utstilling eller utstilling med begrenset antall deltakere. 
 
Dersom utstillingsinstitusjonen ikke har en kunstnerisk fagkomite, skal billedkunstnere innhente 
faglig begrunnet anbefaling fra kunstnerisk råd i bostedsdistriktets kunstnersenter. 
 
§ 3. Fondets grunnkapital er på kr. 50.000,- 
 
 
§ 4. Det kan ikke søkes lån til bestilte arbeider. 
 
§ 5. Fondets kapital utgjøres av midler som er overført fra Norsk kulturråds materialfond og ellers 
av de midler som innbetales til fondet. 
 
§ 6. Stiftelsens styre skal ha mellom 3 og 8 medlemmer. Medlemmene velges av og blant 
medlemmene i det til enhver tid sittende styre i Norske Billedkunstnere.  
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§ 7. Styret behandler innkomne søknader fortløpende i henhold til gjeldende retningslinjer, 
utarbeidet av styret i Norske Billedkunstnere. 
§ 8. Styret er beslutningsdyktig når minst to medlemmer er tilstede. 
 
§ 9. Norske Billedkunstneres sekretariat er sekretariat for fondet og fører regnskap. Regnskapene 
skal forelegges styret i Norske Billedkunstnere til godkjenning og skal revideres innen 1. april hvert 
år. 
 
§ 10. Styret kan melde prokura. 
 
§ 11. Endringer i vedtekter og retningslinjer for Materialfondet foretas av fondets styre. 
Vedtektsendring er endelig etter godkjenning av styret i Norske Billedkunstnere. 
Vedtektsendring må ikke være i strid med hovedprinsippene for fondet.  
  
   

 
 

8.4 Vedtekter for Billedkunstnernes Vederlagsfond 
(Vedtatt på NBFO landsmøte 1984, revidert 1986, 88, og	95) 

 
§ 1. Fondets navn er Billedkunstnernes Vederlagsfond. 
 
§ 2. Fondets grunnkapital er på 50.000 
 
§ 3. Fondet er et disposisjonsfond for vederlag som utbetales på kollektiv basis til norske 
billedkunstnere, på følgende områder: a) vederlag for bruk av billedkunst med hjemmel i 
midlertidig lov av 8. juni 1979 om fotokopiering o.l. av vernede verk til bruk i 
undervisningsvirksomhet, b) vederlag for visning av billedkunst i offentlig eie, c) annet vederlag 
for bruk og erstatning for ulovlig bruk av billedkunst i offentlig og privat virksomhet. 
 
§ 4. Fondets midler forvaltes av et styre på fem medlemmer. Det velges tre varamedlemmer i 
prioritert rekkefølge. Styremedlemmer og varamedlemmer velges på følgende måte: Det skal 
velges henholdsvis to og tre styremedlemmer på annethvert landsmøte. Det år det velges tre 
styremedlemmer, velges samtidig tre varamedlemmer, som velges for en periode på 4 år. 
Funksjonstiden er fra 1. juli i valgåret. Fondsstyret velger selv formann og nestformann for en 
funksjonstid på ett år.  
 
Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer (herunder varamedlemmer) inkl. formannen 
eller viseformannen er til stede. Det føres protokoll fra styrets møter. Utskrift av styreprotokoll 
sendes	sentralstyret i NBK. 		Styremøter innkalles av formannen eller etter ønske fra minst to av 
styremedlemmene. Møteinnkallelsene sendes sentralstyret i NBK til orientering. 
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Det skal avholdes et styremøte i slutten av året med henblikk på en hovedfordeling av fondets 
midler. Styret utarbeider budsjett. Budsjettet	oversendes etter godkjennelse i styret til NBK til 
orientering. Formannen og et styremedlem tegner for fondet. Styret kan meddele prokura. NBKs 
sekretariat er sekretariat for fondet og fører fondets regnskap. 
 
Fondsstyret utarbeider retningslinjer for forvaltningen og fordelingen av fondets 
midler. 	Retningslinjene trer i kraft etter styrets vedtak, men fastsettes endelig av landsmøtet 
i	NBK. 
 
§ 5. Fondets midler skal benyttes til følgende formål: a) Utbetaling til billedkunstnerne i form av 
stipendier o.l., b) Andre tiltak til beste for norske billedkunstnere, herunder støtte til driften av 
billedkunstnernes egne interesseorganisasjoner. 
 
§ 6. Fondsstyret fordeler fondsmidlene mellom de forskjellige formål innen fondets virkeområde 
i henhold til vedtekter og retningslinjer vedtatt på NBKs landsmøte. 	Den videre fordeling av 
stipendmidler til enkeltkunstnere eller til kunstneriske prosjekter foretas av Billedkunstnernes 
Stipendkomité og andre stipendkomiteer som utpekes av NBKs styre. 
 
§ 7. Fondet er regnskapspliktig og regnskap og årsmelding skal innen 1. mars hvert år oversendes 
NBK, NBKs grunnorganisasjoner og Kulturdepartementet, samt til Billedkunst. NBK og 
departementet har også rett til innsyn i fondets korrespondanse og regnskap. 
 
§ 8. Fondets vedtekter og retningslinjer skal godkjennes av Kulturdepartementet. Endringer av 
vedtektene og retningslinjene kan vedtas med 2/3 flertall på NBKs landsmøte og med 
godkjenning av departementet. 
 
 

 
 

8.5 Retningslinjer for forvaltningen av Billedkunstnernes 
Vederlagsfond 
 
1. Forvaltning av fondets midler 
1.1 Fondets midler skal plasseres forsvarlig, med god sikkerhet og god forrentning. Det skal likevel 
tas hensyn til at midlene skal være tilgjengelig for årets drift og en del midler skal være avsatt slik 
at de er tilgjengelige ved inntektssvikt i enkelte år. 
 
1.2 Dersom en del av fondsmidlene avsettes på lengre sikt, til sikkerhet eller for senere års bruk, 
bør disse søkes plassert til særlig høy rente eller avkastning i bank eller verdipapirer eller med 
garanti fra finansinstitusjon. Det skal her også tas hensyn til sikkerheten. 
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1.3 Fondsmidler kan også i spesielle tilfelle plasseres i aksjer eller eierandeler i fast eiendom, 
selskap eller prosjekter som tjener billedkunstnernes interesser. Prosjektet bør være godkjent av 
eller ha støtte fra NBK. I disse tilfelle kan midlene plasseres til lavere rente eller lavere krav til 
sikkerhet. 
 
2. Bruk av fondsmidlene 

2.1 Fondsstyret avsetter midler til følgende fire områder, og fastsetter for hvert år størrelsen av 
det beløp som skal anvendes for hvert område: 
a) Tilskudd til drift av NBK 
b) Stipend  
c) Administrasjonsutgifter  
d)	Støtte til NBKs grunnorganisasjoner 
 
Ved avsetningene skal det tas hensyn til at det skal være midler til disposisjon også for støtte til 
andre tiltak til beste for norske billedkunstnere etter søknad direkte til fondsstyret. 
 
2.2 Tilskudd til drift av NBK fastsettes av fondsstyret på grunnlag av NBKs sentralstyres 
budsjettforslag, før NBKs budsjettmøte vedtar det endelige budsjett. Fondet kan i driftsåret gi 
tilleggsbevilgninger til NBK dersom spesielle grunner tilsier det. 
 
2.3 Fondsstyret avsetter årlig et beløp til stipend som administreres og tildeles gjennom NBK og 
NBKs stipendkomiteer. Det enkelte stipend skal kunne søkes av alle billedkunstnere uten hensyn 
til alder, kjønn, bosted, kunstnerisk uttrykksform eller organisasjonstilhørighet. Et større stipend 
på kr 225.000 i 1999 som indeksreguleres, skal bære Rune Brynestads navn. Fondsstyret kan 
knytte ytterligere forutsetninger til stipendkomiteenes anvendelse av midlene. 
 
2.4 Administrasjonsutgifter. Styret honoreres etter statens satser for komitéarbeid. Regnskaps- 
og sekretariatsarbeid som utføres av NBKs sekretariat honoreres etter timesatser som avtales 
mellom fondsstyret og NBK. Honoraret betales særskilt etter regning, og inkluderes ikke i fondets 
generelle tilskudd til NBK. 
 
2.5 Fondsmidler til andre tiltak til beste for norske billedkunstnere fordeles av fondsstyret på 
grunnlag av søknader. Midlene skal anvendes til tiltak som bedrer kunstnernes kår, anseelse i 
samfunnet eller er investeringer i fremtidige inntektsmuligheter. Tiltakene bør være tverrfaglige 
og landsomfattende. Støtte kan bare søkes av grunnorganisasjoner. 
Det gis ikke støtte til tradisjonell formidling gjennom utstillinger og lignende eller til tiltak eller 
prosjekt hvor offentlig støtte er den naturlige form. Dette innebærer at det ikke kan søkes 
supplerende støtte til tiltak som delvis er offentlig støttet, med mindre den offentlige støtte er 
saklig avgrenset og tilleggsstøtten gjelder selvstendige områder hvor de ovenstående 
forutsetninger er tilfredsstilt. 
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2.6. Prosjektstøtte 
(Se under støtteordninger nedenfor.) 
 
2.7. Krisekasse 
(Se under støtteordninger nedenfor.) 
 
 

 
 

8.6 Billedkunstnernes Vederlagsfond, prosjektstøtte 
 
Formål og tildelingsbetingelser 
 
1. Prosjektstøtten har til formål å styrke billedkunstnernes muligheter til å gjennomføre 
målrettede og tidsavgrensede planer på billedkunstområdet, heretter kalt prosjekt. 
 
2. Støtten skal først og fremst gå til prosjekter som vil utprøve nye uttrykksformer innenfor 
billedkunstområdet.  
 
Støtte kan også gis til en fordypning innen de tradisjonelle fagområdene, når det gjennom den 
skriftlige søknaden kan vurderes som sannsynlig at prosjektet vesentlig vil bidra til søkerens 
kunstneriske utvikling, og utvikling av billedkunstområdet generelt. 
Det er ikke til hinder for støtte at prosjektet kan gjennomføres og formidles gjennom 
tradisjonelle utstillinger, utsmykkinger og lignende.  
 
Prosjekt som har tilknytning til andre kunstformer (film, teater, dans, musikk osv.) faller utenfor 
støtteordningen, men billedkunstnere kan søke for billedkunstsiden av prosjektet.  
Det er ikke til hinder for støtte at prosjektet også støttes fra andre institusjoner/fond.  
 
3. Ordningen er rettet mot den enkelte profesjonelle billedkunstner, som individuelt eller i 
gruppe, ønsker å gjennomføre et prosjekt. Søknader på vegne av institusjoner/ organisasjoner 
faller utenfor ordningen. Som profesjonell billedkunstner regnes de som fyller kravene til å bli 
opptatt som medlem i en av kunstnerorganisasjonene. Faktisk medlemskap er ikke noe krav. 
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8.7 Billedkunstnernes Vederlagsfond, statutter for krisekasse 
 

a) Styret i Billedkunstnernes Vederlagsfond avsetter hvert år en fast sum til «krisekassen». 
 

b) Midlene skal gå til hjelp for norske billedkunstnere i en akutt vanskelig økonomisk 
situasjon. 
 

c) Hver enkelt søker kan bare få tildelt midler en gang pr. år. 
 

d) Tildelingen gis som rentefritt lån nedbetalt over 3 år. Avdrag som ikke er rettidig 
tilbakebetalt, kan i helhet komme til fradrag i eventuelle framtidige stipend fra 
Vederlagsfondet. Fondsstyret kan etter søknad ettergi lånet. 
 

e) Tildeling og utbetaling foretas av Vederlagsfondets sekretær etter søknad. Søknadsbeløp 
over kr. 3.000, behandles av fondsstyret. Det forutsettes at behovet kan dokumenteres 
på rimelig måte. Avgjørelser av sekretær kan påklages til styret i Billedkunstnernes 
Vederlagsfond. 
 

f) Ordningen med krisekassen offentliggjøres på begynnelsen av hvert år gjennom 
«Billedkunst». 

 
 

 
 
8.8 NBKs prinsipp-program 
(Sist revidert i 1997) 

 

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 prinsipp-
programmet 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. 
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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 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. 
Vederlagstørrelser, 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.  
 
Garantiinntektsordningen 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. 
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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. 
 
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 billedkunstnere må også være aktive på den internasjonale 
kunstarena. Det må forlanges at staten bidrar aktivt til dette, både ved å legge forholdene 
generelt til rette 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. 
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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 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 
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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.  
 
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.  
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8.9 NBKs Handlingsplan 2015 – 2017  
 
Norske Billedkunstnere skal:  
 
1. Være en ledende, aktiv og profesjonell kunstpolitisk aktør 
1.1 Opprettholde gode relasjoner og jevnlig kontakt med aktuelle departementer og 
stortingspolitikere 
1.2 Opprettholde kontakt med ulike aktører og samarbeidspartnere, og ta initiativ til et bredt 
sammensatt bransjeråd på det visuelle kunstfeltet, for å løfte feltet sammen totalt sett 
1.3 Holde oss orientert om internasjonalt arbeid i IAA og våre søsterorganisasjoner i utlandet 
1.4 Videreføre nært samarbeid med NK, FFF og SDS og fortsatt aktiv del i Kunstnernettverket  
1.5 Gi årlige innspill til statsbudsjettene og høringssvar/innspill til aktuelle høringer nasjonalt  
 
2. Sikre og bedre vilkårene i virket  
2. 1 Følge opp pilotprosjektet for utstillingshonorar tett og arbeide for en velfungerende og godt 
finansiert permanent ordning  
2.2 Utrede ny modell for Statens utstillingsvederlagsavtale for reforhandling  
2.3 Arbeide med å innføre utstillingshonorar og utstillingsvederlag ved alle offentlige 
visningssteder med finansiering fra stat, fylke og/eller kommune  
2.4 Følge opp billedkunstnernes vilkår innen oppdragskunst, som kunstnere og kunstkonsulenter  
 
3. Styrke stipendpolitikken  
3.1 Arbeide for en lønnsreform for de statlige arbeidsstipendene, 10-årige stipend og garantert 
minsteinntekt, basert på 50 % av gjennomsnittlig heltids årsinntekt 	 
3.2 Arbeide for nye retningslinjer og økning av bevilgningen for utstillingsstipend 	 
3.3 Sikre fagfellevurderingen for stipendkomitéer  
 
4. Styrke innkjøpspolitikken for samtidskunst  
4.1 Be om utredning av offentlige innkjøpsordninger, sikre kunstnerrepresentasjon, prinsippet om 
armlengdes avstand og bedre kjønnsbalansen i innkjøpene til private og offentlige samlinger og i 
sammensetningen i innkjøpskomitéer.  
 
5. Arbeide for mer relevant forskning på feltet og undersøkelser av god faglig kvalitet  
5.1 Fortsette å be om å få gjennomført den samme pengestrøms-undersøkelsen som har vært 
gjort for musikkfeltet, kalt ”Musikk i tall”, av Kulturrådet  
 
6. Sikre NBK synlighet og gjennomslag – medie-/kommunikasjonsstrategi  
6.1 Gjennomføre valgkampanjer for fylkestings- og kommunestyre-valget og senere i 
Stortingsvalget 2017, i nært samarbeid med grunnorganisasjonene  
6.2 Fornye vår grafiske designprofil, logo og hjemmeside, samt webløsning for grunnorg. 
6.3 Opprette nytt informasjonsnettsted om utstillingshonorar og - vederlag på 
www.utstillingshonorar.no, i delt eierskap med NK, FFF og SDS  
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6.4 Delta i debatter, på konferanser, være synlige i det offentlige ordskiftet og på sosiale medier  
 
7. Styrke kunstnernes posisjon i samfunnet 	 
7.1 Styrke kunstfagets posisjon i skolen gjennom å arbeide for kompetansekrav ved ansettelse av 
lærere i faget Kunst og handverk.  
7.2 Sikre og øke billedkunstnernes muligheter for internasjonalisering  
 
8. Styrke samarbeidet med andre nasjonalt og internasjonalt 	 
8.1 Verne ytringsfriheten for kunstnere både nasjonalt og internasjonalt  
 
9. Samarbeide i Kunstnernettverket  
9.1 Utarbeide bedre nasjonale standarder og like vilkår for kunstneriske oppdrag i DKS  
9.2 Sørge for bedre kunnskaper om kunstnerisk virke i Innovasjon Norge  
9.3 Ta til orde for at det opprettes en tverrdepartemental ekspertgruppe, for utredning om 
velferds- og skatteordningene og mulige pensjonsløsninger for kunstnere  
9.4 Arbeide for å få gjennomført endring av folketrygdlovens § 8-42  
9.5 Sikre opphavsrettslige rettigheter for opphavspersoner i Åndsverksloven og i møte med 
internasjonale regelverk og avtaler  
 
10. Utvikle NBK som interesseorganisasjon og fagforening  
10.1 Videreføre starten på visjonsarbeidet påbegynt av styret og i administrasjonen. Arbeide frem 
et felles, nytt visjonsdokument, som både styret og administrasjonen har felles eierskap til  
10.2 Følge opp påbegynt arbeid med forsikringsordning for medlemmene  
10.3 Følge opp arbeidet med ny ordlyd i Tolltariffens unntaksbestemmelse for billedkunst  
10.4 Arbeide for samlokalisering med andre organisasjoner i nye lokaler innen 2017  
10.5 Videreføre nyhetsbrev og god medlemsservice  
10.6 Være gode forvaltere av Høstutstillingen, stipendbehandlingen og Billedkunst  
10.7 Sørge for at aktive, profesjonelle billedkunstnere melder seg inn i NBK  
10.8 Videreføre og videreutvikle kurs ved kunsthøyskolene i selvangivelse, juss og rettigheter  
 
11. NBK Ny organisasjonsmodell  
Det neste styret nedsetter et utvalg som gjennomgår organisasjonen i sin nåværende form.  
Utvalget framlegger forslaget til et nytt, moderne NBK, der medlemmenes demokratisk og faglige 
rettigheter ivaretas på en bedre måte enn i dag.  
 
12. Grunnorganisasjonene  
Styret vil i kommende periode gjennomgå organisasjonen med mål om å styrke NBK sin 
fagpolitiske gjennomslagskraft. Herunder utvikle samarbeidet med distriktsorganisasjonene og ta 
initiativ til faste møter mellom NBKs sentralstyre og de landsdekkende organisasjonene for å 
styrke dialogen og informasjonsflyt. 		 
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13. Transparens  
NBK skal bli bedre mht. transparens. Grunnorganisasjoner skal ha full rett til saksinnsyn. (Normale 
unntak for sensitive opplysninger, personlige forhold etc. er en selvfølge)  
 
14. Styrking av fagpolitisk arbeid i NBK  
Det skal i kommende periode (2015-2017), i forbindelse med gjennomgang av organisasjonen, 
utarbeides styreinstruks og instruks for styreleder og nestleder. Parallelt skal det utarbeides en 
revidert stillingsinstruks for daglig leder. Denne gjennomgangen skal resultere i at det tas klart 
stilling til hvorvidt NBKs styreleder skal lede det fagpolitiske arbeidet, eller om vedkommende 
skal ha en ren styrelederfunksjon.  
 
Styreleder, nestleder og styrets medlemmer kan lønnes utover de faste honorarer for arbeid med 
spesifikke fagpolitiske prosjekter, etter enkeltvedtak i styret.  
 
15. Økning av kontingenten  
Landsmøtet øker kontingenten for medlemskap i NBK med kr. 200,- til kr. 1400,- fra og med 2016.  
 
16. Bondilia 	 
Styret skal tilse at forvaltningen av Bondilia er skjøttet på en juridisk og økonomisk forsvarlig 
måte. Styret skal tilse at saksbehandlingen av Bondilia er transparent.  
Ved et eventuelt salg av Bondilia skal Sentralstyret sikre trygg forvaltning av midlene frem til 
neste Landsmøte. Grunnorganisasjonene skal holdes orientert om utviklingen i saken. 
Sentralstyret skal så legge frem for godkjenning på Landsmøtet forslag til forvaltning og 
anvendelse av midlene.  
 
17. Digital kunstnerportal i NBK  
Styret i NBK ser på muligheten av å opprette en sådan kunstnerportal for at synliggjøre hele 
kunstnerstanden.  
 
18. Forsikring  
Landsmøtet vedtar en kollektiv forsikringsordning med fri tilslutning, og gir Sentralstyret rom til å 
forhandle frem beste løsning med samarbeidende organisasjoner.  
 
19. Den Nasjonale Jury  
Saken utredes i neste periode av sentralstyret, i samarbeid med Høstutstillingens ansatte.  
 
20. Flertallsvalg av NBKs stipendkomite og Den Nasjonale Jury  
NBK skal undersøke metoder for å oppnå økt valgdeltagelse og stimulere til at 
grunnorganisasjonene melder inn flere kandidater på valg til DNJ og SK. 	 
 
21. Reforhandling av Statens Utstillingsvederlagsavtale  
Landsmøtet ber styret i NBK reforhandle utstillingsvederlagsavtalen med staten i kommende 
periode, på vegne av billedkunstnerne. Styret gis fullmakt til å gå inn for andre 
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beregningsmodeller enn dagens verksprisbaserte ordning, samt andre måter å kanalisere 
midlene på. Det er en forutsetning at en slik revidering av avtalen ikke fører til en reduksjon av 
samlet total utbetaling av utstillingsvederlag til visuelle kunstnere i Norge.  
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8.10 Formålsparagraf for 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.” 

 
• Norske Billedkunstnere skal ivareta billedkunstnernes faglige, ideelle, økonomiske og 

sosiale interesser. Utgivelsen av fagbladet ”Billedkunst” skal sees i forlengelse av dette 
arbeidet 

• ”Billedkunst” skal synliggjøre billedkunstnernes arbeid, ståsted og muligheter i samfunnet. 
• ”Billedkunst” skal sikre et faglig høyt nivå gjennom å speile samtidskunsten nasjonalt og 

internasjonalt. 
• ”Billedkunst” skal inngå som en sentral del av en helhetlig informasjonsstrategi for NBK. 
• ”Billedkunst” skal redigeres og formgis med henblikk på målgruppene: billedkunstnere, 

kunst-bransjen og en interessert allmenhet. 
 

“Billedkunst” skal blant annet inneholde: “formannens spalte” / leder, debattspalte og medlems-
info. NBK har som utgiver rett til å disponere gratis annonseplass. 
 
Arbeidsformen mellom styret i NBK og redaktør skal baseres på en gjensidig åpen 
kommunikasjon.  
To ganger i året skal ”Billedkunsts” redaktør / redaksjon gi en kortfattet rapport om bladets 
faglige og økonomiske tilstand til styret i NBK. 
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8.11 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 

 

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 Teknisk-
naturvitenskaplige 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 4-årig studium ved KHIO, avdeling Statens kunstakademi 
Gjennomført 4-årig studium ved KHIB, Avdeling kunstakademiet 
Gjennomført 4-årig studium ved NTNU, Fakultet for arkitektur og billedkunst Kunstakademiet i 
Trondheim.  
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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 selv-organiserte 
formidlingsarenaer, bør også vurderes positivt, og i forhold til visningsarenaenes prestisje og 
kvalitets renommé. 
 
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 prosess som 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 
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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. 
 
 

 
 

8.12 Statistikk over fylkesvis fordeling av stipend 2015 og 2016 
Statistikken er alle stipend billedkunstneres stipendkomite har tildelt bortsett fra Diversestipend 
for Nyutdannede, da dette tildeles uten kunstnerisk vurdering.  
Ytterligere statistikk finnes på: http://billedkunst.no/nbk/statistikk  
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Fylkesvis prosentfordeling 2015

Fylke Antall søkere

Prosent av alle 
søkere     (F.eks. Hvor 
mange prosent er 747 

av 1728?)

Antall 
stipendmottakere

Prosent stipendmottakere i 
fylket mot alle stipendsøkere                               

(F.eks. Hvor mange prosent 
er 261 av 1728?)

Prosent stipendmottakere i 
fylket mot alle stipendsøkere fra 
fylket                           (F.eks. Hvor 
mange prosent er 261 av 747?)

Prosent stipendmottakere i 
fylket mot alle stipendmottakere                      

(F.eks. Hvor mange prosent er 
261 av 539?)

Over eller under 
søkerandel

Oslo 747 43,23% 261 15,10% 34,94% 48,42% 5,19%

Akershus 164 9,49% 43 2,49% 26,22% 7,98% −1,51%

Østfold 55 3,18% 10 0,58% 18,18% 1,86% −1,33%

Vestfold 50 2,89% 4 0,23% 8,00% 0,74% −2,15%

Hedmark 23 1,33% 8 0,46% 34,78% 1,48% 0,15%

Oppland 27 1,56% 6 0,35% 22,22% 1,11% −0,45%

Buskerud 47 2,72% 10 0,58% 21,28% 1,86% −0,86%

Telemark 35 2,03% 10 0,58% 28,57% 1,86% −0,17%

Rogaland 76 4,40% 22 1,27% 28,95% 4,08% −0,32%

Aust-Agder 18 1,04% 4 0,23% 22,22% 0,74% −0,30%

Vest-Agder 22 1,27% 5 0,29% 22,73% 0,93% −0,35%

Hordaland 229 13,25% 92 5,32% 40,17% 17,07% 3,82%

Møre og Romsdal 24 1,39% 4 0,23% 16,67% 0,74% −0,65%

Sogn og Fjordane 13 0,75% 6 0,35% 46,15% 1,11% 0,36%

Sør-Trøndelag 68 3,94% 20 1,16% 29,41% 3,71% −0,22%

Nord-Trøndelag 5 0,29% 0 0,00% 0,00% 0,00% −0,29%

Nordland 33 1,91% 9 0,52% 27,27% 1,67% −0,24%

Troms 28 1,62% 9 0,52% 32,14% 1,67% 0,05%

Finnmark 6 0,35% 1 0,06% 16,67% 0,19% −0,16%

Utland 58 3,36% 15 0,87% 25,86% 2,78% −0,57%

SUM 1728 100,00% 539 31,19% 100,00%

 31,19 % av søkerne får stipend

Fylkesvis prosentfordeling 2016

Fylke Antall søkere

Prosent av alle søkere     
(F.eks. Hvor mange 
prosent er 768 av 

1734?)

Antall 
stipendmottakere

Prosent stipendmottakere i 
fylket mot alle 

stipendsøkere                               
(F.eks. Hvor mange prosent 

er 266 av 1734?)

Prosent 
stipendmottakere i fylket 

mot alle stipendsøkere 
fra fylket                           

(F.eks. Hvor mange 
prosent er 266 av 768?)

Prosent stipendmottakere i 
fylket mot alle 

stipendmottakere                      
(F.eks. Hvor mange prosent 

er 266 av 557?)

Over eller under søkerandel

Oslo 768 44,29% 266 15,34% 34,64% 47,76% 3,47%
Akershus 155 8,94% 39 2,25% 25,16% 7,00% −1,94%
Østfold 43 2,48% 8 0,46% 18,60% 1,44% −1,04%
Vestfold 43 2,48% 10 0,58% 23,26% 1,80% −0,68%
Hedmark 25 1,44% 7 0,40% 28,00% 1,26% −0,19%
Oppland 26 1,50% 3 0,17% 11,54% 0,54% −0,96%
Buskerud 50 2,88% 15 0,87% 30,00% 2,69% −0,19%
Telemark 37 2,13% 9 0,52% 24,32% 1,62% −0,52%
Rogaland 71 4,09% 18 1,04% 25,35% 3,23% −0,86%
Aust-Agder 14 0,81% 2 0,12% 14,29% 0,36% −0,45%
Vest-Agder 27 1,56% 10 0,58% 37,04% 1,80% 0,24%
Hordaland 239 13,78% 91 5,25% 38,08% 16,34% 2,55%
Møre og Romsdal 24 1,38% 4 0,23% 16,67% 0,72% −0,67%
Sogn og Fjordane 12 0,69% 6 0,35% 50,00% 1,08% 0,39%
Sør-Trøndelag 62 3,58% 22 1,27% 35,48% 3,95% 0,37%
Nord-Trøndelag 4 0,23% 0 0,00% 0,00% 0,00% −0,23%
Nordland 35 2,02% 8 0,46% 22,86% 1,44% −0,58%
Troms 29 1,67% 14 0,81% 48,28% 2,51% 0,84%
Finnmark 8 0,46% 1 0,06% 12,50% 0,18% −0,28%
Svalbard 1 0,06% 0 0,00% 0,00% 0,00% −0,06%
Utland 61 3,52% 24 1,38% 39,34% 4,31% 0,79%
SUM 1734 100,00% 557 32,12% 100,00%

 32,81 % av søkerne får stipend
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8.13 Bestemmelser for NBKS stipendkomite og Den Nasjonale Jury  
(Vedtatt på NBKs landsmøte1993 og 2009, sist revidert på landsmøte 2013.) 
 

Instruks for NBKs stipendkomite:  
 
Komiteens sammensetning og arbeidsutvalg  
Komiteen består av ti 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.  
Stipendkomiteen arbeider og 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 utfører 
sine arbeidsoppgaver uavhengig av de øvrige organ i NBK.  
 
Stipender komiteen innstiller til  
Stipendkomiteen innstiller til stipend som stilles til rådighet for billedkunstnerne fra Staten, 
Billedkunstnernes Vederlagsfond, Bildende Kunstneres Hjelpefond og fra en rekke private 
legater. Forvaltningslovens regler for taushetsplikt og habilitet gjelder for NBKs stipendkomite.  
 
Komiteens arbeidsmåte  
Stipendkomiteen skal arbeide tverrfaglig. Stipendkomiteen skal behandle søknadene på 
bakgrunn av innsendt materiale og curriculum vitae.  
Komiteen skal arbeide parallelt i 2 selvstendige grupper, i 2 ulike perioder. I første periode skal 
begge gruppene gå igjennom alt søkermateriale. Dersom minst en av de to gruppene ønsker at 
en søknad tas med til videre vurdering, skal søknaden vurderes også i 2. periode. I 2. periode av 
stipendbehandlingen, skal begge grupper ta selvstendige avgjørelser i forhold til om en søker bør 
innstilles til et stipend. Gruppene innstiller samtidig på det stipend søker etter gruppens skjønn 
skal tildeles.  
En samlet Stipendkomite avgjør hvilke søknader som skal innstilles til de flerårige stipendiene.  
Stipendkomiteens Arbeidsutvalg foretar dernest endelig innstilling til ettårige stipend, basert på 
de 2 gruppenes innstilling.  
 
Andre oppgaver  
Arbeidsutvalget i Stipendkomiteen foretar innstilling til prosjektstøtte fra Billedkunstnernes 
Vederlagsfond. Et arbeidsutvalg i Stipendkomiteen innstiller til prosjektstøtte fra 
Billedkunstnernes Vederlagsfond. Komiteen kan ellers kun pålegges andre arbeidsoppgaver, 
gjennom landsmøtets endring av denne instruks.  
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Instruks for valg av NBKs stipendkomite  

 
1. NBKs administrasjon skal i etterkant av landsmøtet annet hvert år anmode 
grunnorganisasjonene om å nominere kandidater til stipendkomiteen. Enkeltmedlemmer 
oppfordres til det samme gjennom annonse i Billedkunst og oppslag på NBKs webside.  
 
2. Nominasjonsutvalget skal innhente opplysninger om kandidatenes faglige tilhørighet. 
Nominasjonsutvalget skal deretter sette sammen liste over foreslåtte kandidater på følgende 
måte:  
a) Fordele de nominerte kandidater på 5 grupper. Den enkelte gruppe skal søkes sammensatt på 
en slik måte at hver gruppe har sin særskilte kompetansetyngde.  
b) Utarbeide forslag til representanter og varamedlemmer i stipendkomiteen. Forslaget sendes 
medlemmene.  
 
 

 
 

Prosedyre for valg NBKs Stipendkomite  
 
1. Liste over samtlige lovlig foreslåtte kandidater og nominasjonsutvalgets endelige forslag, vil bli 
gjort tilgjengelig for medlemmer på internett. Tilsvarende med stemmesedler vil bli tilsendt dem 
som ikke stemmer elektronisk.  
 
2. Hvert stemmeberettiget medlem av NBK, kan stemme på inntil to (2) kandidater til 
Stipendkomiteen. Ved stemmegiving på internett tildeles individuelle passord. Stemmesedler på 
papir skal leveres i lukket konvolutt.  
 
3. NBKs administrasjon foretar opptelling av de avgitte stemmer. Kontrollutvalget gis anledning til 
å etterprøve opptellingen.  
 
4. Kandidatene rangeres etter antall oppnådde stemmer. Dersom to eller fler oppnår 
stemmelikhet, avgjøres plasseringen ved loddtrekning. De 2 kandidatene i hver gruppe som 
oppnår flest stemmer vil utgjøre de 10 medlemmene i NBKs stipendkomite. De neste i 
rangeringen i hver gruppe blir 1. vara og de derpå følgende 2. vara.  
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Instruks for Den Nasjonale jurys sammensetning og arbeidsområde: 
 
Instruks for valg av NBKs Nasjonale Jury 
 
1. NBKs administrasjon skal i etterkant av landsmøtet anmode grunnorganisasjonene om å 
nominere kandidater til Den Nasjonale Jury for Høstutstillingen. Enkeltmedlemmer oppfordres til 
det samme gjennom annonse i Billedkunst og oppslag på NBKs webside. 
 
2. Nominasjonsutvalget skal innhente opplysninger om kandidatenes faglige tilhørighet. 
Nominasjonsutvalget skal deretter sette sammen liste over foreslåtte kandidater på følgende 
måte: 
a) Fordele kandidater inn i 6 grupper som arbeider innenfor sammenliknbare fagfelt. 
b) Sikre at alle grupper har best mulig spredning med hensyn til for å sikre representasjon av 
alder, kjønn, fag, geografisk og kulturelt mangfold. 
c) Utarbeide forslag på representanter og varamedlemmer i stipendkomiteen for utsendelse til 
medlemmene. 
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9. Årsberetninger og 
regnskap 
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