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1. ÅPNING
1.1 Navneopprop/konstituering
BiT
BOA

BKSF
LNM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15

NTK

VBK
BBK
NBK-A
TBK
TF

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Hilde Tørdal
Hans Georg Andersen
Anne Biringvad
Tonje Gjevjon
Ida Julsen
Veronika Moen
Tanja Sæter
Lillian Samdal
Maria Hjelmeland
Thomas Sæverud
Marius Martinussen/
Jan Trygve Fløysvik
Geir Yttervik
Tine Aamodt
Marianne Wiik Storaas/
Torun Skjelland
Jens Hamran/
Vigdis Fjellheim
Marianne Brekke
Anne Stabell
Ingunn Myrland
Christine Hoem
Lena Søeborg
Atle Selnes Nielsen
Berit Myrvold
Marius Dahl
Elisabeth Romberg
Bjørn Aurebekk
Stein Erik Hansen
Ann Lundstrøm
Stefan Schroder
Hanne Ekkeren
Annette Saugestad
Helland
Wenche Gulbransen
Hanne Lydia 0.
Kristoffersen
Ingrid Lønningdal
Kristin Skrivervik/
J anine Magelssen

BKFH

NNBK
BKH
BKMR
BKFR

BKO

ØBK

UKS

NG

NBF
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Arne Bakke
Vilde Salhus Røed
Maia Urstad
Anne Marthe Dyvi
Vebjørg Hagene Thoe
Synnøve Persen
Ann A vranden
Anne Kvam
Karin Augusta Nogva
Heidi Rødstøl
Gunhild Moe (bare
fredag)
Jan Kjetil Bjørkheim
Frøydis Frøsaker
Anne Siv Falkeberg
Pedersen
Kristin Romberg
Jens Stegger Ledaal
Ruben Steinum
Karolin Tampere
Kathrine Kildal/
Vemund Thoe
Tora Dalseng
Kristian Øverland Dahl
Victoria Phil Lind
Janne Talstad
Silje Linge Haaland
Marianne Gihle I
Gro Finne
Alf Christian Hvaring
Ingrid Haukelidsæter
Ola Jonsrud
Rachel Dagnall
Gisle Harr
Christine Aspelund
Åsil Bøthun

Sentralstyret: Hilde Rognskog, Esther Maria Bjørneboe, Trine Røssevold, Ame Rygg,
Sigfrid Hernes, Hans E. Thorsen, Ebba Moi og Gidsken Braadlie (ansattes representant).
Kontrollutvalg: Hilde Skjeggestad
Nominasjonsutvalg: Helen Eriksen
NBK ansatte: Vera Sørensen, Gjert Gjertsen, Maren Fjordholm, Ingrid Pettersen, Ingrid
Lystad, Halvor Haugen, Elisabeth Schei og Hilde Sjeggestad
Vederlagsfondet: Kristin Lindberg og Magne Rudjord.
Hjelpefondet: Hege Imerslund
Andre: Grete Marstein og Odd-Fredrik Heiberg.

1.2 Valg av ordstyrer, ansvarlige for referat og tellekorps
Valg av ordstyrere:
Grete Marstein og Odd Fredrik Heiberg
Ble enstemmig valgt som landsmøtets ordstyrere.
Valg av ansvarlige for godkjenning av referatet:
Thomas Sæverud og Anne Stabell
Ble enstemmig valgt til ansvarlig for godkjenning av referatet.
Valg av tellekorps:
Vera Sørensen, Hans Thorsen, Sigfrid Hernes og Maren Fjordholm.
Kristin Lindberg lørdag.
Ble enstemmig valgt som landsmøtets tellekorps.
Valg av redaksjonskomite:
Berit Myrvold, Ruben Steinum og Vebjørg Hagene Thoe
Ble enstemmig valgt som landsmøtets redaksjonskomite.

1.3 Godkjenning av innkalling og dagsorden
1.3.1 Innkalling
Innkalling med foreløpig dagsorden ble sendt grunnorganisasjonene i brev av 21.januar 2013.
Samtlige sakspapirer ble sendt til grunnorganisasjonene med arunodning om viderebefordring
til delegater innen en måned før møtet, jf. NBKs vedtekter§. 3.2.

Landsmøtet godkjente innkallingen.

1.3.2 Dagsorden
Landsmøtets vedtatte dagsorden fremgår av de foregående sider i referatet.

Landsmøtet godkjente sentralstyrets forslag til dagsorden.
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1.4 Forslag til forretningsorden
Landsmøtet godkjente forretningsorden som er fremlagt i innkallingen.

1.5 Godkjenning av observatører
Følgende personer ble innrømmet status som observatører på NBKs 12.ordinære
landsmøte:
ØBK; Gerd V. Matre, BBK; Stein Nerland, BOA; Line Holmboe og BONO; Kristin Røed.

2. BERETNING OG REGNSKAPER
2.1 Styrets beretning for perioden mai 2011 til mai 2013

Styrets årsberetning:
Styreleder presenterte styrets årsberetning.
NG presenterte en alternativ avslutning til styrets årsberetning fra og med fjerde siste avsnitt:
Merknad til årsrapporten til styret i Norske Billedkunstnere
Som fagforening organiserer NBK billedkunstnere med store forskjeller i alder, kunstsyn,
geografisk tilhørighet, samt politisk og ideologisk bakgrunn. Dette er en utfordring, men også
en styrke.
I forbindelse med avviklingen av garantiinntekten er det kommet fram kritikk av styrets
arbeid, og uenighet omfordeling og forvaltning av stipendmidlene. NBK ønsker diskusjonen
velkommen. NBK arbeiderførst ogfremstfor billedkunstnernes vilkår, bl. a individuelle og
kollektive støtteordninger som stipender og vederlagsmidler.
NBK har i perioden behandlet mistillit til styreleder og behandlingen av
garantiinntektssaken.. Kontrollutvalget har behandlet klagen, og har ikkefunnet grunnlagfor
kritikken. Det er ikke funnet juridiske saksbehandlingsfeil ved stipendbehandlingen. Kritikken
som er kommet fram om komiteens arbeidsform er politisk, og bør behandles i organisasjonen
av det kommende sentralstyret.
Styret har i disse omskiftelige tider, forsøkt etter beste evne å styre NBK med ett mål for øye;
å skape bedre forhold for, og ivareta billedkunstnernes interesser. Vi har hatt en utfordrende
periode, og forhåpentligvis vil vi gjennom to landsmøtedager styrke oss som en slagkraftig
organisasjon.
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BOA kommenterte årsberetningen og kritiserte flere punkter på side 13 og 14.
Landsmøtet foretok avstemning for at alternativ tekst legges ved referatet:
Mot: 5
Avholdende: 3
For: flertall
fLandsmøtet vedtok at den alternative teksten blir stående som merknad i referatet.

NNBK henstilte til styret å ta bort en setning:

Fakta er at merarbeid og oppdragfor billedkunstnere minsker inntektsmulighetene, og øker
utgifter til produksjon av kunst.
TF tok opp saken om Bondilia og mente at medlemmene har fått for lite informasjon om
hvordan saken har utviklet seg. Dette er også en sak på landsmøtet som blir tatt opp under
punkt 3.1.6. Daglig leder informerte om forholdene. Styreleder leste opp det som har blitt
skrevet i årsberetning i 2009 og 2011.
NNBK ville ha informasjon om hvorfor to styremedlemmer trakk seg.
Styreleder informerte. Saken behandles også i kontrollutvalgets beretning punkt 2.4.
Styreleder informerte om størrelse på vederlag og NBKs standpunkt i pågående forhandlinger
i KOPNIOR. NBKs standpunkt er at det må gjøres nye undersøkelser om hva slags type kunst
som blir kopiert, for å finne en ny delingsbrøk.

Landsmøtet tok årsberetningen til etterretning med tillegg fra NG.

2.2 Regnskaper med revisjonsberetninger
Regnskaper og revisjonsberetninger var trykket som vedlegg i innkallingen.
Regnskaper og revisjonsberetninger for 2011 og 2012 ble gjennomgått punkt for punkt og
samtlige revisjonsberetninger ble opplest. NBKs regnskap ble visualisert med grafikk og
projisert på storskjerm samt kommentert og forklart av økonomikonsulent Vera Sørensen.

2.2.1 NBKs regnskap med revisjonsberetning for 2011og2012
NBKs regnskaper og revisjonsberetninger for 2011 og 2012 ble godkjent.

2.2.2 Solidaritetsfondets regnskap med revisjonsberetning for 2011 og 2012
Solidaritetsfondets regnskaper og revisjonsberetninger for 2011og2012 ble godkjent.
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2.2.3 Materialfondets regnskap med revisjonsberetning for 2011 og 2012
Materialfondets regnskaper og revisjonsberetninger for 2011og2012 ble godkjent.

2.3 Årsberetninger og regnskaper for Billedkunstnernes Vederlagsfond for
2011og2012
Vederlagsfondets regnskaper og revisjonsberetninger for 2011og2012ble godkjent.
BOA mente at detaljene i presentasjonen av regnskapene på landsmøtet lærte delegatene mye
om hvordan NBK var bygget opp og spurte om ikke denne informasjonen kunne stå i
innkallingen. Administrasjonen noterte seg dette.

2.4 Kontrollutvalgets beretning
Rapport fra Kontrollutvalget for NBK (Til Ledermøtet i Liverpool i oktober 2012):
To representanter fra kontrollutvalget presenterte rapport om GI-saken og beretning fra 2011
og 2012 ved opplesning.
NNBK spurte om hva kontrollutvalget mente med uro i organisasjonen.
Kontrollutvalget fremhevet mistillitsforslaget og uenighet om garantiinntektssaken og en stor
uenighet i organisasjonen i enkelte andre saker.
BKSF etterlyser en spørreundersøkelse i medlemsorganisasjonene som kan avklare hva
uenighetene handler om.

Kontrollutvalgets rapport fra GI-saken og beretning fra 2011og2012 ble tatt til
etterretning.

3.

SAKER

3.1 Fremmet av grunnorganisasjonene
3.1.1 Kontingenten - ØBK, BOA, BKO og BiT
lA
Forslag til vedtak:
Årskontingenten økes med 100 kroner.
NBKs 12. ordinære landsmøte 2013
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lB
Forslag til vedtak:
Årskontingenten økes med 50 kroner
Sentralstyrets forslag til vedtak:
Landsmøtet vedtar et forslag om økning av kontingent og stemmer over alternativene:
1A: 50 kroner.
2A: 100 kroner.
BOA presenterte sitt forslag. Styreleder presenterte styrets forslag. Det ble informert om
gjeldende indeksregulering.
Det ble stemt over forslag 2A
Mot: 4
Avholdende: 2
For: Flertall
Sentralstyrets forslag til vedtak 2A: 100 kroner, ble vedtatt.

Forslaget om kontingentforhøyning fra 2014 på 100,- kroner ble vedtatt.

3.1.2 Lønn og honorar
Tre forslag til vedtak innsendt av ØBK, BOA, BKO OG BIT.
Forslag 2 og 3 støttes i tillegg av NNBK.

lA Styreleders lønn/honorar
Forslag til vedtak:
Lønn til styreledervervet i NBK heves fra dagens nivå til 330 000 kroner per år. Dette er en
prøveordning for kommende periode 2013-2015. Evaluering av prøveordningen legges frem
for neste landsmøte.
Sentralstyrets forslag til vedtak:
Honorar til styreleder vurderes å styrkes i kommende styreperiode.
Punkt I og 2 under sak 1A, behandles under 3 .1.1. - Kontingent.

lB Nestleders lønn/honorar
Forslag til vedtak:
Nestleder i NBKs sentralstyre f'ar 50 000,- i honorar for tillitsverv per
År. Dette er en prøveordning for kommende perioden 2013-2015.
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Sentralstyrets forslag til vedtak:
Honorar er til styremedlemmer og nestleder vurderes å styrkes i kommende styreperiode.

1C Alternativt vedtak
Forslag til vedtak:
Det nyvalgte sentralstyret på landsmøte i NBK 2013 går igjennom NBKs økonomi og ser etter
muligheter for å finne midler eller omprioritere så forslag A og B kan realiseres.
Sentralstyrets forslag til vedtak:
Forslag fra ØBK, BOA, BKO og BIT avvises.
BKFH støttet sentralstyrets forslag 1B med en endring i forslag og mente at det bør stå slik:
Honorarer til styremedlemmer og nestleder skal styrkes i kommende styreperiode.
NBF kom med et alternativt forslag.
Forslag fra NBF:
Styrelederhonorar økes til 330.000,- Resten av styretfordeler selv honorar til øvrige
styremedlemmer etter ressurser og behov.

Styret trakk sitt forslag og stilte seg bak forslaget til BKFH.
Saken ble utsatt til lørdag. Redaksjonskomiteen fikk i oppdrag å utarbeide et forslag.

Redaksjonskomiteens forslag:
Fra 3.1 A
Honoraret til styreleder skal styrkes i kommende styreperiode. La.ndsmøtetforeslår å
honorere styreledervervet med kr. 250 000,Fra3.l B
Honorarer til styremedlemmer og nestleder skal styrkes i neste periode.
Det ble stemt over redaksjonskomiteens forslag under ett:
For: 37
Mot: 20
Avholdende: 5
Landsmøtet vedtok redaksjonskomiteens forslag under ett.
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3.1.3 Fagpolitisk åremålsstilling
FORSLAG UTARBEIDET I SAMARBEID AV ØBK, BOA, BKO OG BIT:

2. Fagpolitisk åremålsstilling
Forslag til vedtak:
2A. Vi foreslår at det nyvalgte sentralstyret i NBK søker Vederlagsfondet om midler til en
fagpolitisk åremålsstilling for konkret å styrke det politiske arbeidet.
2B. Vi foreslår at det nyvalgte sentralstyret tar en grundig gjennomgang av NBK sin økonomi
og ressurser for å kunne fremskaffe midler til ovemevnte åremålsstilling.

rsentralstyrets forslag til vedtak:
[Forslag fr!_ØBK, BOA, BKO o BIT avvises.
BKO støttet forslag 2B med en endring i teksten:
Vi foreslår at det nyvalgte sentralstyre tar en grundig gjennomgang av NBKs økonomi og
ressurser for å kunne fremskaffe midler til fremtidig åremålsstilling.
Avstemning over sentralstyrets forslag:
For forslaget: 40
Styrets forslag ble vedtatt og forslagene 2A og 2B samt forslag fra BKO avvises.

3.1.4 NBKs administrasjon - TF
TF foreslår at framtidige lederstillinger i NBK blir åremålsstillinger.
Forslag til vedtak:
Framtidige lederstillinger i NBK blir åremålsstillinger.

[Sentralstyrets forslag til vedtak:
!Forslag fra TF avvises.
Det ble stemt over sentralstyrets forslag:
For: 35
Mot: 25
Avholdende: 4
Sentralstyrets forslag ble vedtatt og forslaget fra Tegnerforbundet ble avvist.
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3.1.5 Frigjøring av NBK-administrasjonens ressurser til fagpolitiskarbeid NBF
Forslag til vedtak:
NBK skal se på fordelingen av arbeidsoppgaver i administrasjonen med det som mål å få
frigjort mer ressurser til fagpolitisk arbeid.

Sentralstyrets forslag til vedtak:
Forslaget fra NBF avvises.
NBF trakk innsendt forslag og ønsket en omformulering:
NBK øremerker midler til fagpolitisk arbeid og søker økt bevilgning fra Vederlagsfondet.
Målet er å kunne finansiere en fagpolitisk tenketank på politisk strategi, lobbyvirksomhet etc.

Sak 3.1.5 overføres til punkt 5; Handlingsprogrammet.

3.1.6 Forbedring av ateliermuligheter og avklaring Bondilia - TF
TF ber NBK redegjøre for sitt arbeid for å forbedre ateliermuligheter for sine medlemmer. TF
ber om en avklaring angående Bondilia.
TF kom med forslag til vedtak:
NBKs styre forplikter seg til å utrede Bondilia-saken og informere NBKs
medlemsorganisasjoner om forpliktelsene i gavebrevet av 1951, inklusive begrepet
i «kunstnerkoloni».
Styret ska.I fremlegge alle dokumenter vedrørende saksgang, mandat og opsjonsavtale, samt få
foretatt en uavhengig juridisk vurdering av avtalen.
1
Dersom opsjonsavtalen trer i kraft, skal eiendommen takseres på nytt, slik at de økonomislæ
· konsekvensene kan vurderes.
Landsmøtet stemmer for forslaget til TF:
For forslaget: 45
Mot forslaget: 1
Avstående: 16

TFs forslag ble vedtatt.

3.1.70ffentlege innkjøpsordningar-BKMR
orslag til vedtak:
Årsmøtet i BKMR vil be NBK kartlegge praksisen med innkjøp av kunst etter at offentlege
!oppdraget no er på hendene til ulike kunstmuseum. Økonomi og retningslinjer er viktige
lstikkord her. BKMR fry~ at innkjøpsordningane vert praktisert ulikt og t~lfeldig og at dette
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vil gå ut over både mengde, breidde og kvalitet i det som utgjer dei offentlege samlingane
våre. Vidare vil BK.MR be NBK ta opp <lesse
utfordringane med Kulturdepartementet med mål om tydelege retningslinjer, lik praksis og
..---~tn
=arisk r~Lesentas ·on i innlfjøpskomiteane.

Sentralstyrets forslag til vedtak:
Innkjøp og bevaring av samtidskunst inngår som sak under punkt 5. - forslag
tilhan~~am for 2013-2015.

!

BKMR presenterte forslaget. Styret er enig i forslaget og mener det bør legges inn under
handlingsprogrammet.BKMR sier seg enig.
Forslaget legges inn under punkt 5, Handlingsprogrammet.

3.1.8 Sjukeløn- og pensjonsordningar for biletkunstnarar - BKMR
Forslag til vedtak:
!Arsmøtet i BKMR vil be NBK intensivere arbeidet med sjukeløn- og pensjonsordningar
for biletkunstnarar. Dette er eit elementært arbeid innanfor NBK sitt formål om å
ivareta kunstnarane sine f ag!eg, ideelle, økonomiske og sosiale interesser.

Sentralstyrets forslag til vedtak:
Videre arbeid og utredning av fondsløsning for trygd og pensjon inngår i forslag til
handlingsprogram 2013-2015.
Sak 3.1.8 ble overført til punkt 5; Handlingsprogrammet.

3.1.9 Trygderettigheter - TF
TF ber NBK redegjøre for hva de har gjort til nå for billedkunstnernes trygderettigheter.

tForslag til vedtak:
tNBKs styre forplikter seg i neste periode til å arbeide for å bedre billedkunstnernes
_ __
ftrygderettigheter
Sentralstyrets merknader:
Styret henviser til sak 3.1.8 og Styrets beretning for 2011 -2013.
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[Sentralstyrets forslag til vedtak:
lSamme forsla til ~edtak under sak 3.1.8·----~~~-~~--~-~-~-~

1Forslag 3.1.9 ble oversendt til punkt 5; Handlingsprogrammet.

3.1.10 Pensjonsrettigheter - TF
TF ber NBK redegjøre for hva de har gjort til nå for billedkunstnernes pensjonsrettigheter.

Forslag til vedtak:
NBKs styre forplikter seg i neste periode til i arbeide for i bedre billedkunstnernes
pensjonsre!!!g!!eter
Sentralstyrets forslag til vedtak:
Samme forslag til vedtak under sak 3.1.8.
'Forslag 3.1.10 ble oversendt til punkt 5; Handlingsprogrammet.

3.1.11 Inntektsregulerende fond- TF
Forslag til vedtak:
NBK forplikter seg i neste periode til å utrede sportssektorens avsetningsfond, der inntekt fra
et eller flere år kan settes på konto og tas ut etter behov. Saken legges fram på neste
landsmøte
Sentralstyrets forslag til vedtak:
Forslaget fra TF avvises.

TF trakk forslaget.

3.1.12 NBKs holdning og ansvar i forhold til OCA-TF
Dette er ikke et vedtaksforslag, TF vil ha en redegjørelse.
Styret informerte om at det støttet den spesifikke saken om deltagelse på Veneziabiennalen.
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3.1.13 NBKs forhold til Kulturdepartementet - TF
TF ber NBK redegjøre for sitt forhold til Kulturdepartementet. Hvordan blir NBK oppfattet?
Hvordan oppfatter NBK departementet?
Dette er ikke et vedtaksforslag, og TF ønsker en redegjørelse.

TF trakk saken.

3.1.14 NBKs forhold til Kunstnernettverket -TF
TF ber NBK redegjøre for sitt forhold til Kunstnernettverket. Hvem forhandler med
departementet?

TF trakk saken.

Saker om stipendbehandlingen
Presentasjon av fordeling av stipend 2013 ved administrasjonen.

3.1.15 Stipendkomiteen og uravstemning
Fellesforslag frå NNBK, BKO og BKMR
Forslag til vedtak:
BKMR samt NNBK og BKO ynskjer å framme eit forslag om å fjerne uravstemminga
på Stipendkomiteen og Den Nasjonale Jury. Nominasjonsutvalet får fullmakt til å sette
saman dei to komiteane med vara. Både stipendkomiteen og Den Nasjonale Jury (DNJ)
skal ha ei samansetning som inneheld fagleg breidd, geografisk spreiing, brei
alderssamansetning, begge kjønn, og representerer eit kulturelt mangfald. Både
grunnorganisasjonane og enkeltmedlemmane vert oppmoda til å foreslå kandidatar til
komiteane. Nominasjonsutvalet kan også sjølv komme med kandidatar for å sikre at
breidda innanfor samansetninga av komiteane er på plass.

rsentralstyrets forslag til vedtak:
!Forslaget fra NNBK, BKO og BKMR utredes til neste landsmøte.
BKMR la frem saken. NNBK kom med tilleggsopplysninger. Styreleder redegjorde for styrets
forslag. Diskusjon om saken ble fortsatt dag 2 av landsmøtet.
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BKMR kommer med et tillegg til sentralstyrets vedtaksforslag:

BKMR samt NNBK og BKO ynskjer å framme eit forslag om å fjerne uravstemminga på
stipendkomiteen og Den Nasjonale Jury på landsmøtet i 2015. Styret får i oppdrag å utrede
retningslinjer, mandat og vedtekter.
UKS foreslår å avvise forslag 3.1.15 og sentralstyrets forslag om utredning.
For28
Mot 36
Avholdende 0
UKS' forslag ble ikke vedtatt.
Det stemtes deretter over sentralstyrets forslag:
For: 40
Mot:19
Avholdende: 2
1Sentralstyrets forslag om utredning til neste landsmøte, ble vedtatt.

Det ble stemt over BKMRs tilleggsforslag:
For: 9
Mot: 48
Avholdende: 5
BKMRs tilleggsforslag ble ikke vedtatt.

BKMR trakk sitt opprinnelige forslag til vedtak, punkt 3.1.15.
BKFH fremmet forslag:
Landsmøtet 2013 foretar ingen endringer knyttet til stipendbehandlingen.
· Forslaget ble avvist

3.1.16 Stipendpolitikk.en - forslag til prøveordning
Nordnorske Bildende Kunstnere fremmer følgende forslag til vedtak på NBKs landsmøte i
samarbeid med BKMR, BKSF og BKO:
1. Vi vil opprettholde fagfellevurderingen i stipendkomiteen.

Forsøksordning, regional spredning NNBK, BKSF og BKO fremmer også dette forslaget til vedtak:

2. Vi vil innføre en forsøksordning med billedkunstnernes egne stipender fra
Billedkunstnernes Vederlagsfond, slik at disse tildelingene får en regional spredning.
Siden midlene til Vederlagsfondet kommer fra kunst plassert i det offentlige rom i hele
landet, er det rimelig at stipendene også tilfaller kunstnere fra alle regionene.
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Sentralstyrets forslag til vedtak:
1. Forslaget fra BKMR, BKSF og BKO awises da det allerede eksisterer i NBKs
formålsparagraf og prinsipprogram.
2. Forslaget fra NNBK, BKSF og BKO awises.
Forslag 2 fra NNBK, BKSF og BKO ble trukket.
Det ble stemt over forslagene fra BKMR, BKSF og BKO under ett:
For: 8
Mot: 45
Avholdende: 9
[Forslagene falt.

Forslag fra BKFH:

; Sentralstyret nedsetter et utvalg som skal utrede hele stipendbehandlingen for å finne
alternative løsninger for organiseringen av stipendbehandlingen. Utvalget bør ha bred
representasjon fra grunnorganisasjonene og innhente ekstern kompetanse ved behov.
Landsmøtet stemte over BKFHs forslag:
For forslaget: 49
Forslaget om å nedsette et utvalg ble vedtatt.

3.1.17 Regional representasjon i stipendkomiteen - TBK
TBK stilte seg bak NNBKs 1. og 2. punkt i deres forslag, men ønsket å diskutere 3. punktets
konsekvenser på landsmøtet før de tilsluttetseg forslaget. Med en presisering i punkt 2.
Vi vil opprettholde fagfellevurderingen i stipendkomiteen.
Vi vil innføre regional representasjon i stipendkomiteen for å sikre kjennskap til
aktivitet og kunstnerskap i hele landet. Antall representanter fra en region i
stipendkomiteen skal ikke overstige 50%.
Forslaget fra Nordnorske Bildende Kunstnere:
1. Vi vil opprettholde fagfellevurderingen i stipendkomiteen.
2. Vi vil innføre regional representasjon i stipendkomiteen for å sikre kjennskap til
aktivitet og kunstnerskap i hele landet. Uravstemningen ivaretar ikke denne
spredningen fordi distriktene ikke har mange nok stemmer til å påvirke
resultatet.
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3. Vi vil be Sentralstyret utrede muligheten for å innføre en forsøksordning med
billedkunstnernes egne stipender fra Billedkunstnernes Vederlagsfond, slik at
disse tildelingene får en regional spredning. Siden midlene til Vederlagsfondet
kommer fra kunst plassert i det offentlige rom i hele landet, er det rimelig at
stipendene også tilfaller kunstnere fra alle regionene. ( Statens utstillingsstipend
deles ut etter en modell med regional fordeling, der hele landet sikres utstillinger
av profesjonelle kunstnere.)
Sentralstyrets forslag til vedtak:
Forslaget fra TBK avvises.

TBK trakk forslaget.

3.1.18 Stipendkomiteens sammensetning og mandat -TF
Forslag til vedtak:
Stipendkomiteens sammensetning og mandat fortsetter som før. Ingen endring foretas.
Det ble stemt over TFs forslag til vedtak:
For TFs forslag: 16
Forslaget falt.

3.1.19 Stipendkomiteens rammevilkår - NBF
For å kvalitetssikre stipendbehandlingen foreslås tiltak for å bedre stipendkomiteens
rammevilkår
Forslag til vedtak:
NBK skal arbeide for å bedre stipendbehandlingens rammevilkår; bedre arbeidsforhold,
utvidete tidsrammer og utvidete økonomiske rammer.

[Sentralstyrets forslag til vedtak:
styret i NBK skal i neste styreperiode se på, og eventuelt bedre rammevilkårene til
1
\stipendkomiteen.
~--TF presenterte forslaget.
Styreleder redegjorde for styrets forslag til vedtak.
Det ble stemt for sentralstyrets forslag:
For:62
Sentralstyrets forslag ble vedtatt.
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3.1.20 Karantene for stipendmottakere - NBF
Forslag til vedtak:
Mottakere av flerårige arbeids stipend får en karantene på et år før de kan motta stipend på
nytt.

Sentralstyrets forslag til vedtak:
Forslag fra NBF avvises.
~Forslag 3.1.20 ble oversendt til punkt 5; Handlingsprogrammet der saken ikke ble vedtatt.

3.1.21 Forslag til krav om å avholde digital stipendutstilling for alle som har
mottatt stipend - NBF
Forslag til vedtak:
NBK skal avholde en stipendutstilling for mottakere av de større stipendene i etterkant av
stipendtildelingen.

Sentralstyrets forslag til vedtak:
Forslaget fra NBF tilsluttes.
Styret trakk dette forslaget.
Landsmøtet stemte over NBFs forslag:
For: 36
Mot: 23
Forslaget om å avholde stipendutstilling, ble vedtatt.

3.2Fremmet av NBKs sentralstyre
Instruks for stipendkomite og Høstutstillingens jury og valg
Det foreslås endringer av gjeldende instrukser, da både stipendkomiteens medlemsantall og
arbeidsmåten til komiteen er endret, siden vedtakelse av siste instruks på landsmøtet i 1993.
Den foreslåtte instruks er ikke ment å skulle endre realiteter, utover
1) å harmonere med nye vedtatte regler vedrørende antall og oppnevning av medlemmer av
stipendkomiteen, og
2) å instruere om en arbeidsprosess for komiteen, som samsvarer med den som er funnet mest
praktikabel for komiteen, og som sikrer best mulig behandling av søknadene.
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3.2.1 Instruks for NBKs stipendkomite
Forslag til Instruks for NBKs stipendkomite:
NTK fremsatte et tilleggsforslag:
Ordinært medlem ell~r vara som har kommet inn stipendkomiteen frasier seg retten til å
[ søke stipend i begge årene de er valgt for.
Det ble votert over tillegg fra NTK.
For 59
Tillegget ble vedtatt.

Instruks for valg av NBKs stipendkomite
Prosedyre for valg NBKs Stipendkomite
Sentralstyrets forslag til vedtak:
Ny instrukser for og prosedyre for valg til NBKs stipendkomite vedtas.

Endringsforslag i punkt 4, setning 3 og 4 fra NTK:
De 2 kandidatene i hver gruppe som oppnår flest stemmer vil utgjøre de I 0 medlemmene i
NBKs stipendkomite. De neste i rangeringen i hver gruppe blir 1. vara og de derpå
følgende 2. vara

Det ble votert over endringsforslag fra NTK:
For endringen: 56
Endringsforslaget ble vedtatt.
Avstemning over hele instruksen:
Instruksen med tillegget ble vedtatt.
For Instruksen: 63
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3.2.2 Instruks for Den nasjonale jurys sammensetning og arbeidsområde
Regler for Den nasjonale jurys sammensetning og arbeidsområde
Sentralstyrets forslag til vedtak:
1) Regler for Den Nasjonale Jurys sammensetning og arbeidsområde utgår.
2) NBKs vedtekt§ 9-5 endres til § 9-6 og ny § 9-5 innsettes.

Forslaget ble trukket.

Instruks for valg av NBKs Nasjonale Jury
sentralstyrets forslag til vedtak:
1
!Instruks for valg godkjennes.

Prosedyre for valg NBKs Nasjonale Jury
[Sentralstyrets forslag til vedtak:

!Ny prosedyre for valg godkjennes.

Den kandidaten i hver gruppe som oppnår flest stemmer vil utgjøre de 6 medlemmene i
juryen. De neste i rangeringen blir vara.
Tilleggsforslag fra NTK:
Det ble votert over tilleggsforslag fra NTK:
For: Flertall.
Tilleggsforslaget fra NTK ble vedtatt.
Samlet avstemning av instruks for valg og prosedyre for DNJ.
For: 61
Instruks for valg og prosedyre for DNJ, ble vedtatt.
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4. VEDTEKTER
På forrige landsmøte i 2011 la sentralstyret fram et forslag til gjennomgang av
vedtekter i grunnorganisasjonene og i NBK sentralt.

4.1 Norske Billedkunstnere, NBK
Forslag til nye vedtekter:

•

Sentralstyrets forslag til vedtak:
Endringene i vedtektene godkjennes.

Administrasjonen foreslo å stemme over et tillegg i § 14 som er viktig for organisasjonens
samhandling med andre organisasjoner som for eksempel BONO.
Ny§ 14, Avtaler, punkt 5, har foreslått et tillegg:
På nærmere avgrensede område, kan slik fullmakt gis til forvaltningsorganisasjoner som
NBK ikke er medlem av.

For: Flertall.
Ingen mot.
Ingen avholdende.
Det ble vedtatt at det kan gis fullmakt til forvaltningsorganisasjoner som NBK ikke er
medlem av.

Det stemmes over om resten av pwlkt 4.1 skal utsettes til neste landsmøte.
For: Flertall.
Det ble vedtatt at tillegget som ble vedtatt tas inn i de gjeldende vedtektene§ 14, mens resten
av punkt 4.1 ble utsatt til neste landsmøte.

Administrasjonen forklarte at malen for vedtekter i grunnorganisasjoner i §3 ikke kan
godkjennes fordi den gir for vide fullmakter. Landsmøtet voterte over om vedtektene kunne
godkjennes uten denne paragrafen.
Det ble stemt over forslaget og vedtatt med flertall.
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4.2 Norske BilJedkunstnere-Agder,NBK-A
VEDTEKTER NORSKE BILLEDKUNSTNERE - AGDER (NBK-A)
Vedtektsendringene ble godkjent.

4.3 Biletkunstnarane i Møre og Romsdal, BKMR
VEDTEKTER FOR BILETKUNSTNARANE I MØRE OG ROMSDAL
Vedtektsendringene ble godkjent.

4.4 Norske Tekstilkunstnere, NTK
VEDTEKTER FOR NORSKE TEKSTILKUNSTNERE (NTK)
Vedtektsendringene ble godkjent.

4.5 Bildende Kunstneres Forening Hordaland, BKFH
VEDTEKTER FOR BILDENDE KUNSTNERES FORENING HORDALAND
Vedtektsendringene ble godkjent.

4.6 Vestfold Bildende Kunstnere,VBK
VEDTEKTER FOR VESTFOLD BILDENDE KUNSTNERE
Vedtektsendringene ble godkjent.

4. 7 Østfold Bildende Kunstnere,ØBK
VEDTEKTER FOR ØSTFOLD BILDENDE KUNSTNERE (ØBK)
Vedtektsendringene ble godkjent.

4.8 Billedkunstnerne i Oppland, BKO
VEDTEKTER FOR BILLEDKUNSTNERNE I OPPLAND, BKO
Vedtektsendringene ble godkjent.
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4.9 Buskerud Bildende Kunstnere, BBK
Vedtekter for Buskerud Bildende Kunstnere
Vedtektsendringene ble godkjent.

4.10 Billedkunstnere i Telemark, BiT
VEDTEKTER FOR BILLEDKUNSTNERE I TELEMARK
Vedtektsendringene ble godkjent.

5.

HANDLINGSPROGRAM 2013 - 2015

Følgende forslag fra tidligere behandlede saker ble fremsatt og votert over:
Forslag 3.1.5 NBF:
Styrke det fagpolitiske arbeidet ved å se på muligheten for opprettelse av blant annet en
tenketank.
De ble stemt over om dette forslaget skulle inn i handlingsplanen.
For: 50
Forslaget om å se på muligheten for opprettelse av en tenketank:, ble vedtatt.

Forslag 3.1.7 BKMR
Redaksjonskomiteens forslag:
Arbeide/or innkjøp og bevaring av samtidskunst initiert i stortingsmelding/or det visuelle
feltet. Kartlegge økonomi, praksis og kunstnerrepresentasjon. Samt arbeide med KUD for
tydeligere retningslinjer, lik praksis og kunstnerrepresentasjon.
Forslaget om å arbeide for innkjøp og bevaring av samtidskunst, ble vedtatt med flertall.

Forslag 3.1.8 BK.MR
Redaksjonskomiteens forslag:
Forslag 1:
Arbeide for bedring av billedkunstnernes trygderettigheter og utrede muligheten for en
kollektiv sykelønnsordning.
Forslaget om å arbeide for bedring av trygderettigheter m. m., ble vedtatt med flertall.
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Forslag 2:
Arbeide for bedring av billedkunstnerens pensjonsordninger.
Forslaget om å arbeide for å bedring av billedkunstnernes pensjonsordninger, ble vedtatt
med flertall.

Forslag 3.1.9 TF
Redaksjonskomiteens forslag:
Arbeide for bedring av billedkunstnerens p ensjonsordninger.
Forslaget om å arbeide for bedring av billedkunstnernes pensjonsordninger, ble vedtatt
[ med flertall.

Forslag 3.1.10 TF
NBKs styre forplikter seg i neste periode til å arbeide for å bedre billedkunstnernes
pensjonsrettigheter.
[ Forslaget om å

arbeid~ for å_bedre billedkunstnernes p~ensjonsordninger, bl~ v~tatt.

Forslag 3.1.20 NBF
NBK skal i forbindelse med gjennomgang av stipendordningene utrede ulike modeller for
karantene for de som har mottatt flerårig arbeidsstipend. Forslag til vedtak legges fram i
handlingsprogrammet.
Forslaget om å utrede ulike modeller for karantene, ble avvist.

5.1 Forslag til handlingsprogram for 2013 - 2015
Sak fremmet av BKO (Billedkunstnerne i Oppland):
Følgende sak foreslås innlemmet i NBKs handlingsplan:
Forslag til vedtak:
Det foreslås at NBK øker sine tilskudd til distriktsorganisasjonene til et nivå som gjør
verv attraktive, og som gir styret det handlingsrom som er nødvendig for at driften av
organisasjonen skal kunne fungere etter hensikten.
Sentralstyrets forslag:
Styret for neste styreperiode gjennomgår og bestreber seg på å styrke grunnorganisasjonenes
økonomi.
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BOA fremsatte styrets forslag med endringen:
!Styret for neste styreperiode gjennomgår og bestreber seg på å styrke
distriktsorganisasjonenes økonomi.
Avstemning for forslaget til BKO
Flertall mot.
Forslaget fra BKO falt.
Det ble stemt over forslaget fra BOA der endring til distriktsorganisasjon var tatt med.
For forslaget 59
1

BOAs forslag ble vedtatt.

5.2 Følgende sak foreslås av BKO og BKSF til å bli innlemmet i NBKs
handlingsplan:
Kommunikasjonsstrategi for NBK
Forslag til vedtak:
NBK, i samarbeid med de øvrige distriktsorganisasjonene, utarbeider en ny løsning for
internett som innebærer en felles teknisk webløsning, felles grafisk profil, men med ulikt
innhold og ulike logoer tilpasset hver organisasjon.
Sentralstyrets merknader:
NBK skal samkjøre og utvikle en ny løsning for internett som innebærer en felles teknisk
webløsning, felles grafisk profil, men med ulikt innhold og ulike logoer tilpasset hver
grunnorganisasjon.
BKO presenterte saken. Styret trakk sitt forslag til vedtak.
UKS stilte seg bak forslaget.
BKFH Forslag til vedtak:
Forslaget avvises.
BKO og BKSF foreslo å omformulere forslaget:
I

NBK skal i dialog med distriktsorganisasjonene innhente pristilbud på design og
programmeringfor utvikling av en ny grafisk profil og nettside for NBK og
distriktsorganisasjonene

Det ble stemt over å avvise forslaget fra BKFH.
For 19
Mot28
Avholdende 16

Forslaget fra BKFH om å avvise forslaget falt.
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Det ble stemt over forslaget fra BKO og BKSF:
Flertall.
[ Det omformulerte forslaget ble vedtatt.

5.3 TF- NBKs Handlingsplan:
NBK skal arbeide for synliggjøring av kunstnerrollen og bedring av billedkunstnernes
økonomiske og faglige forhold.
Forslaget ble trukket.

5.4 Handlingsprogram 2013 - 2015

•

•
•

•
•

•
•
•
•

STIPEND
Styrke og videreføre stipendordningen for billedkunstnere.
PRODUKSJON OG ØKONOMI
Arbeide for bedre produksjonsvilkår for billedkunstnerne.
Videreføre arbeid for en bedring av utstillingsøkonomien for billedkunstnere. Dette
gjennom å følge opp Stortingsmelding for det visuelle feltet, kapittel om honorar og
vederlagsordninger.
Arbeide for innkjøp og bevaring av samtidskunst initiert i Stortingsmelding for det
visuelle feltet. Kartlegge økonomi, praksis og kunstner-representasjon.
Utrede og arbeide for bruk av kunstkonsulenter i forbindelse med kunst i det offentlige
rom, i tiltak som initieres gjennom privat næringsliv

SOSIALE RETTIGHETER
Videreføre og utrede arbeid med en fondsløsning for trygd - og pensjon for
billedkunstnere.
Arbeide for bedring av billedkunstnernes trygderettigheter og utrede muligheten for en
kollektiv sykelønnsordning.
Arbeide for bedring av billedkunstnerens pensjonsordninger.
NBKs styre forplikter seg i neste periode til å arbeide for å bedre billedkunstnernes
pensjonsrettigheter.
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•
•
•
•

ORGANISASJON
Arbeide videre med vedtektsendringer i organisasjonen, samt utrede og gjennomgå
opptakskriteriene for billedkunstnerne.
Arbeide for å styrke det fagpolitiske arbeidet ved å se på muligheten for opprettelse av
blant annet en tenketank.
Styret for neste styreperiode gjennomgår og bestreber seg på å styrke
grunnorganisasjonenes økonomi.
NBK skal samkjøre og utvikle en ny løsning for intemett som innebærer en felles
teknisk webløsning, felles grafisk profil, men med ulikt innhold og ulike logoer
tilpasset hver grunnorganisasjon.
Styrets forslag ble vedtatt sammen med tilleggsforslag fra grunnorganisasjonene.
-

6. VALG
6.3 Styreleder
Hilde Tørdal

6.4 Øvrige styremedlemmer
Trine Røssevold
Kristian Øverland Dahl
Maria Hjelmeland
Ebba Moi
Arne Rygg
Tanja Sæter
* Gidsken Braadlie
Vara, sentralstyret:
Frøydis Frøsaker
Ruben Steinum
Victoria Pihl Lind
Synnøve Persen
Christine Aspelund
* Vera Sørensen

*Ansattes representanter valgt av administrasjonen.
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-

6.5 Nominasjonsutvalg
Esther Maria Bjørneboe
Åsil Bøthun
Randi Grov Berger
Sigfrid Hernes
Liv Dysthe Sønderland

Vara, nominasjonsutvalget:
Maia Urstad
Gerd Anne Endestad
Hanne Lydia Opøien Kristoffersen
Randi Nygård
Bente Sætrang

6.6 Kontrollutvalg
Anders Eiebakke
Hilde Skjeggestad
Morten Gran

Vara, kontrollutvalg:
Frode Lillesund

6.7 Styremedlemmer til Billedkunstnernes Vederlagsfond
Magne Rudjord
Gisle Harr
Kristin Lindberg (ikke på valg)
Per Formo (ikke på valg)
Sidsel Palmstrøm (ikke på valg)

Vara, Vederlagsfondet:
Toril Johannessen
Sissel Lillebostad
Lillian Samdal

7. AVSLUTNING
Møtet ble avsluttet ved taler fra avtroppende og påtroppende styreledere og blomster delt ut til
gammelt styre, ordstyrere og ansatte.
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