VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE
Styret i Norske Billedkunstnere vil med dette ønske deg hjertelig velkommen som valgt
delegat til det 13. ordinære Landsmøte. I år vil det til sammen være 72 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 gå igjennom 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. Derfor er det nødvendig å lese
saksdokumentene i forkant. Av de viktigste vedleggene kan nevnes NBKs
vedtekter og prinsipprogram.



Det er en fordel hvis du har gjort deg opp en mening om sakene i samarbeid med
den organisasjonen du representerer.



Det er nødvendig å ha kunnskap om forretningsorden. Dette finner du på side 10.
Disse regulerer forhold omkring ordstyring, talerett, stemmerett, votering,
forslag og valg.

Vennlig hilsen
Norske Billedkunstnere
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INNKALLING TIL NBKs 13. ORDINÆRE LANDSMØTE

Fredag 5. og lørdag 6. juni 2015.
Landsmøtet vil bli avholdt på
Håndverkeren 3. etg.
Kurs‐ og konferansesenter i Oslo.
Rosenkrantzgate 7
http://hvk.no

Tider:
Fredag 5. juni
kl. 10.00 ‐ 10.30
Kaffe & registrering
kl. 10.30 ‐ 11.00
Kaffe & registrering med prøving av talerstolen m. m.
kl. 11.00 ‐ 11.30
Åpning av møtet
kl. 11.30 ‐ 13.15
Møte
kl. 13.15 ‐ 14.15
Lunsj
kl. 14.15 ‐ 16.00
Møte
kl. 16.00 ‐ 16.30
Kaffe
kl. 16.30 ‐ 19.00
Møte
kl. 21.00 Felles middag på restaurant Südøst, Trondheimsveien 5, http://sudost.no/no
Lørdag 6. juni
kl. 09.00 ‐ 11.15
kl. 11.15 ‐ 11.45
kl. 11.45 ‐ 13.00
kl. 13.00 ‐ 14.00
kl. 14.00 ‐ 15.30
kl. 15.30 ‐ 15.45
kl. 15.45 ‐ 18.00

Møte
Kaffe
Møte
Lunsj
Møte
Kaffe
Møte

Ankomst:
Delegater utenbys fra bes bestille returbilletter til et sent tidspunkt på lørdag ettermiddag ‐
i tilfelle møtet skulle vare lenger enn beregnet i det oppsatte program.
Økonomiske betingelser for delegatene
NBKs 13. ordinære landsmøte 2015
2

NBK dekker delegatenes reise til og fra landsmøtet på billigste måte. Ved bruk av egen bil
dekkes bensinutgiftene.
Delegatene sender vanlig reiseregning til NBK. NBK dekker videre delegatenes
oppholdsutgifter, det vil si overnatting og angitte måltider.
Andre utgifter må dekkes av delegatene selv og betales umiddelbart.
Observatører og andre må selv bære reise‐ og oppholds‐utgifter.
NBK betaler ikke møtehonorar til delegatene.
NB! Delegater til NBKs landsmøte og kandidater til valg må være medlemmer av NBK
og ha betalt kontingent.
Bestilt hotell er Thon Hotels Spectrum, Brugata 7, Oslo. Tlf: 23 36 27 00
http://www.thonhotels.no/hoteller/land/norge/oslo/thon‐hotel‐spectrum/
Delegater som av praktiske årsaker må ankomme Oslo torsdag kveld, har bestilt hotel på
Kampen Hotel, Kjølberggata 29. www.kampenhotell.no
For bestilling av flybilletter og hotell vær vennlig å ta kontakt med:
NBK, Grubbegata 14, 0179 Oslo. Tlf. 23 25 60 30 nbk@billedkunst.no
Snarest eller innen: 30. april 2013
Sakspapirene er også lagt ut på internett på NBKs hjemmesider www.billedkunst.no
Oslo, 4. mai 2015.
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Delegater til Landsmøtet 2015
BBK 1.
2.
BiT 3.
4.
BKFH 5.
6.
7.
8.
BKFR 9.
10.
BKH 11.
12.
BKMR 13.
14.
BKO 15.
16.
BKSF 17.
18.
BOA 19.
20.
21.
22.
23.
24.

LNM 25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
NBF 33.
34.
35.
36.
37.
NBK‐A 38.
39.
NG 40.
41.
42.
43.
NNBK 44.
45.
46.
NTK 47.
48.

TBK

TF

UKS

VBK
ØBK

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

Andre tillitsvalgte og ansatte:
Sentralstyret: Hilde Tørdal (Styreleder), Trine Røssevold, Kristian Øverland Dahl, Maria
Hjelmeland, Ebba Moi, Arne Rygg, Tanja Sæter og Gidsken Braadlie (ansattes repr.)
Varamedlemmer: Frøydis Frøsaker, Ruben Steinum, Victoria Pihl Lind, Synnøve Persen,
Christine Aspelund og Vera Sørensen / Charlotte Dølvik (ansattes repr.)
Kontrollutvalget: Anders Eiebakke, Hilde Skjeggestad, Morten Gran, Vara: Frode Lillesund
Nominasjonsutvalget: Esther Maria Bjørneboe, Åsil Bøthun, Randi Grov Berger, Sigfrid Hernes,
Liv Dysthe Sønderland. Vara: Maia Urstad, Gerd Anne Endestad, Hanne Lydia Opøien
Kristoffersen, Randi Nygård, Bente Sætrang.
Stipendkomiteen: v/ leder Jannik Abel
Den Nasjonale Jury: v/ juryleder Beate Petersen
NBKs administrasjon: Gjert B. Hald Gjertsen, Charlotte Torset Dølvik, Gidsken Braadlie, Hilde
Sjeggestad, Inger Haraldsen., Ingrid Pettersen, Steinar Lamøy, Maren Fjordholm og Kine
Simonsen.
Billedkunst: Halvor Haugen, Tine Semb og Jan Walaker.
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Oversikt over antall medlemmer pr. organisasjon og delegater:
Delegater landsmøte 31/12 2014
2013
medlemmer

Antall
stemmer

Antall delegater
2015

BBK

2

108

74

2

BiT

2

90

64

2

BKFH

4

241

186

4

BKFR

2

124

91

2

BKH

2

51

35

2

BKMR

2

67

48

2

BKO

2

66

43

2

BKSF

2

45

34

2

BOA

5

438

262

6

LNM

7

603

352

8

NBF

4

311

201

5

NBK‐A

2

78

58

2

NG

4

332

194

4

NNBK

2

141

110

3

NTK

3

199

139

3

TBK

2

123

100

3

TF

7

507

331

7

UKS

8

546

415

9

VBK

2

92

60

2

ØBK

2

116

89

2

Antall
delegater

66
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1.

ÅPNING

Ved sentralstyrets leder Hilde Tørdal

1.1 Navneopprop / Konstituering

1.2
Valg av ordstyrer, ansvarlig for referat og
tellekorps
Sentralstyret forslår:
‐ Ordstyrere: Hege Imerslund og Magne Rudjord
‐ 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 21.januar
2013.
Samtlige sakspapirer er sendt til grunnorganisasjonene med anmodning om
viderebefordring til delegater innen en måned før møtet, jf. NBKs vedtekter §. 3.2.
Sentralstyrets forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner innkallingen.
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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.

1.4

Forslag til forretningsorden

Sentralstyret oppfordrer nye og gamle kandidater til å praktisere forretningsorden, teste ut
talerstol og gjøre seg kjent med situasjonen 30 minutter før møtet begynner. Møtelederne
vil være tilstede.
Sentralstyret foreslår følgende forretningsorden for NBKs landsmøte:
Ordstyring:
Ordstyreren leder møtet og gir ordet til delegatene etter hvert som de tegner seg. Ønske
om innlegg fremsettes ved å rekke stemmetegn i været. Saksfremlegg skal holdes fra
fremvist pass og ikke være på mer enn 5 minutter. Innlegg skal holdes fra anvist plass og
ikke være på mer enn 3 minutter. Replikk må knytte seg til siste innlegg og ikke være mer
enn 1 minutt. Møteleder kan gi varsel 30 sekunder før tiden er ute. Møtedeltakerne kan når
som helst kreve ordet for kommentarer til dagsorden eller forretningsorden. Møtedeltager
som ber om ordet, viser det ved hjelp av tildelt nummerskilt eller ved tegn som vist under.
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Talerett:
Full talerett på landsmøtet har valgte delegater, medlemmer av sentralstyret,
kontrollutvalget og nominasjonsutvalget. Andre utvalgsmedlemmer har talerett når deres
respektive utvalgssaker diskuteres. Administrasjonen gir saksopplysninger til saker når
dette er ønskelig. Observatørene deltar på møtet med talerett på sine særområder i den
utstrekning møteledelsen finner det aktuelt.
Stemmerett:
Hver delegat har en stemme. Vedtak fattes med alminnelig flertall dersom vedtektene ikke
bestemmer noe annet. Alminnelig flertall betyr at det forslag som har fått mer enn
halvparten av de avgitte stemmene er vedtatt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
Votering:
Dersom det foreligger flere forslag, foreslår møteledelsen voteringsrekkefølgen. Normalt
stemmes det over eventuelt avvisningsforslag først, deretter voteres det over det ‐ eller de ‐
mest ytterliggående forslag. Møteledelsen kan henvise en sak til en oppnevnt
redaksjonskomité som skal samordne vedtaksforslagene.
Avstemninger foregår normalt ved at stemmetegn rekkes i været, men skriftlig avstemning
skjer dersom en av delegatene ber om det.
Forslag:
Forslag skal fremmes skriftlig for møtelederne på anvist måte. Forslag kan ikke fremmes
etter at strek er satt. Forslag kan heller ikke trekkes dersom noen av delegatene krever det
opprettholdt.
Valg:
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan
føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke
foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og
stemmene anses som ikke avgitt. Alle kandidater presenteres i forkant av den enkelte
avstemningen og alle benkeforslag må foreligge før denne presentasjonen.
Styreleder velges gjennom enkeltvalg. Hvis ingen kandidater oppnår mer enn halvparten av
de oppgitte 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 til dette organet i én avstemning. Stemmesedlene
skal inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende
avstemming. For å anses som valgt må alle ha absolutt flertall, det vil si mer enn halvparten
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av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter.
Vararepresentanter velges særskilt.
Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd flertall i første omgang, anses de valgt
som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas da bundet omvalg mellom de
øvrige kandidatene, og i denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er
det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
Sentralstyret fremmer følgende forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner forretningsordenen.

1.5 Godkjenning av observatører
Følgende personer gis status som observatører på NBKs 13.ordinære landsmøte:
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2.

BERETNING OG REGNSKAP

2.1
Styrets beretning for perioden mai 2013 til juni
2015.
Møter
NBK har holdt 24 styremøter i styreperioden. Vara har vært innkalt til 9 møter.
Det har vært gjennomført Ledermøte i Praha 6. til 9. november 2014. Alle NBKs
grunnorganisasjoners styreledere (fortrinnsvis) møtte og deltok med temaet hvordan påvirke
politikere i kommunestyre‐ og fylkestingsvalget 2015, gjennomgang av politikken bak
utstillingshonoraret og fokus på utstillingsøkonomien ved offentlig finansierte visningssteder. Målet
var å styrke delegatenes politiske arbeid fremover og samarbeid/dialog mellom
grunnorganisasjonene og NBK sentralt. Saken om Bondilia ble gjennomgått, samt organisasjonenes
vedtektsarbeid.

Hovedsaker i perioden
Det viktigste arbeidet til styret har vært å følge opp kunstpolitiske saker som blant annet stipend,
utstillingshonorar og forsvar av fagfellevurderingen. Styret har i stor grad innfridd
handlingsprogrammet lagt av Landsmøtet for 2013‐15, selv om noen punkter er av mer langsiktig
karakter og vil måtte arbeides videre med i kommende periode.
Perioden har vært preget av mange viktige utredninger, rapporter, høringer og undersøkelser som
direkte angår NBKs medlemmer og som har vært stilt til disposisjon og vært gjenstand for
undersøkelsene. Styret har brukt tid på å skrive og formidle vårt kunstpolitiske syn for de ulike
områdene som har vært under lupen. En av de kontinuerlige hovedoppgavene til sentralstyret i NBK
er å arbeide med mål, visjon og strategi for organisasjonen. I januar 2015 møttes styret i Tørdal en
helg hvor vi diskuterte visjoner for styrearbeidet og prioriteringer for statsbudsjettet 2016.

Organisasjon
Arbeidet med revisjon av vedtektene har gått videre i perioden. Nye vedtekter for NBK fremmes for
Landsmøtet, og de fleste grunnorganisasjonene har fremmet sine oppdateringer i 2013 eller gjør det
i år. Når det gjelder grunnorganisasjonenes økonomi har styret igangsatt en gradvis økning og
indeksregulering av den faste støtten som overføres fra Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV) og
delt ut fagpolitiske midler til grunnorganisasjonenes arrangement og prosjekt. Videre har BKV, etter
søknad fra styret, innvilget ekstraordinære midler som er gjort søkbare blant grunnorganisasjonene,
for arbeid fram mot høstens kommunestyre‐ og fylkestingsvalg, samt en pott til kampanje som
utarbeides sentralt. Det er satt av midler og innhentet tilbud på grafisk design og tekniske løsninger
NBKs 13. ordinære landsmøte 2015
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som kan gi mulighet for nye hjemmesider som også kan brukes av de grunnorganisasjonene som
ønsker. Dette arbeidet må fullføres i neste styreperiode.
Styrets erfaring tilsier at styreledervervet i NBK inneholder arbeidsoppgaver som går utover hva en
forventer seg i forhold til den økonomiske ressursen som er avsatt. Styret har valgt å honorere
styreleder ekstra i avgrensede prosjekt for å oppnå konkrete resultater, men ser behovet for en
permanent styrking. Styret mener det fagpolitiske arbeidet for å nå målene i formålsparagrafen må
stå i stil til størrelsen på organisasjonen og de utfordringene norske billedkunstnere står overfor hver
dag. Andre styremedlemmer har også mottatt honorar utover sitt faste for fagpolitisk arbeid for
NBK et arbeid som styret har prioritert. Saken er videre belyst i styrets kommentar til
kontrollutvalgets rapport.
Innen 2017 skal lokalene i Grubbegata rives og NBK må finne nye lokaler. Styret har sondert
terrenget om samlokalisering med andre aktuelle organisasjoner og ser på flere muligheter for å
skape et større miljø hvor man kan dele kompetanse, øke informasjonsflyten og styrke samarbeidet.
Styret har under styreperioden prøvd ut ulike former for tenketank og foreslår at det i neste periode
opprettes et slikt forum i samarbeid med de landsdekkende organisasjonene.

Økonomi 2014 og 2015
Styret har begge årene jobbet med å få dekket inn akkumulert underskudd og for å omprioritere
midler for å styrke det fagpolitiske arbeidet i organisasjonen. Styret overtok et underskudd på kr.
402.644. Dette er i løpet av styreperioden redusert til kr. 255.743. Budsjettet for 2015 er svært
stramt. Styret har likevel lagt opp til ytterligere innsparinger og økte avsetninger til fagpolitisk
arbeid.

Juridisk
NBK besluttet å stille som partshjelper for et medlem i en prinsipiell sak angående tollvesenets
behandling av hva slags kunst som kommer innunder forskriftens definisjon. Ny ordlyd for
avgrensing er under arbeid. Utover vanlig rådgivende aktivitet overfor medlemmer har vår advokat
blant annet arbeidet med vedtektsrevisjon, høring på forslag til endring av åndsverksloven og
engasjert seg spesielt i utvalgte prinsipielle saker.

Samarbeid
Samarbeidsklimaet har vært godt og omfattende, spesielt med Norske Kunsthåndverkere (NK),
Forbundet Frie Fotografer (FFF) og Samisk Kunstnerforbund (SDS), men også med
Kunstnernettverket. I tillegg til møter og telefonsamtaler holdt styret den første
budsjettkonferansen i sitt slag for det visuelle kunstfeltet og har samarbeidet om felles innspill til
statsbudsjettet, både for 2015 og 2016. I tillegg har NBK sammen med NK, FFF og SDS flere ganger
bedt om å få gjennomført en pengestrøms‐undersøkelse som kan gi en bredere informasjon om
økonomien i feltet vårt enn den som kommer fram gjennom Telemarkforsknings‐undersøkelser av
kunstnernes inntekter. Alle organisasjonene er enige om å reforhandle Statens
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Utstillingsvederlagsavtale i neste periode og saken er lagt frem for
Landsmøtene/Generalforsamlingen i organisasjonene denne våren. Det internasjonale arbeidet for
bedring av utstillingsøkonomien er godt i gang og har fokus i flere europeiske land og
kunstnerorganisasjonene i disse landene følger hverandres arbeid.

Synlighet i media
Retriever viser 479 treff på “Norske billedkunstnere” og 138 treff på “Hilde Tørdal” i norske medier,
på papir og på nett, siden juni 2013. Gjennom leserbrev, kronikker, intervjuer, #kunstneraksjonen
m.m. har NBK gjort sin røst hørt på vegne av Norges kunstnere. NBK er synlig i media ukentlig og
anses som en naturlig del av den offentlige kunstdebatten.

Innspill og høringer, utredninger og undersøkelser
Nesten umiddelbart etter landsmøtet 2013 startet arbeidet med høringssvar til Engerutvalgets
Kulturutredning 2014. Stortingsmeldingen for Visuell kunst, Engerutvalgets rapport og
Kunstnerøkonomiutredningen “Kunstens autonomi og kunstens økonomi” peker på veldig mange
av de samme utfordringene og tegner et tydelig bilde av at fokuset fremover bør være på å styrke
enkeltkunstnernes vilkår og posisjon.

OCA
Evalueringen av OCA var i sin sluttfase sommeren 2013. Tre anbefalinger ble lagt fram
vedrørende pengebruk, åpenhet og nettverk.

Valgdebatt før Stortingsvalget 2013
Før Stortingsvalget arrangerte styret en paneldebatt, med Haakon Flemmen som ordstyrer på
Kunstnernes Hus. Det var stort oppmøte der samtlige partier utenom FrP stilte. Møtet ble streamet
og hovedmålet var å skape oppmerksomhet rundt kunstnerpolitikken, og hvordan en blå politikk
ville se ut, hvis de kom til makta.

Borgerlig regjering og #kunstneraksjonen 2013
Høsten 2013 startet med store politiske omveltninger. Dramatiske kutt ble lagt inn i den nye
regjeringens justerte statsbudsjett og de 10‐årige arbeidsstipendiene som skulle erstatte GI ble
fjernet, i alt 15 millioner stipendkroner. NBK gjennomførte #kunstneraksjonen2013, hvor styret
benyttet oss av de gode ressursene NBK har i distriktsorganisasjonene rundt omkring i hele landet.
Godt forarbeid og intens lobbyvirksomhet ble gjort helgen 9‐10. nov. og styret forberedte seg på
høringen styret likevel skulle ha foran familie‐ og kulturkomiteen i Stortinget. NBK bestemte seg for
å lage aksjon og inviterte alle i Kunstnernettverket til å støtte den og samarbeidet kunstnerne
imellom ble avgjørende for resultatet. På nøyaktig en uke fra forslaget til statsbudsjett fra Solberg‐
regjeringen ble offentliggjort fredag 8. nov og fram til fredag 15. nov. 2013, ble stipendene kjempet
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tilbake på budsjettet etter en intens lobbyvirksomhet fra alle kunstnerorganisasjonene i
Kunstnernettverket og UKS.
Kunst i offentlig rom
Debatt om kunst i offentlig rom har hatt økt synlighet i riksdekkende media og på sosiale medier.
NBK deltok i diskusjonen i saker som Vanessa Bairds utsmykning av regjeringsbygg 6 og skrev bl. a.
kronikk i Morgenbladet i forbindelse med fokuset på problemene ved forvaltning av kunst i offentlig
rom. Styreleder satt også i referansegruppen i forbindelse med evalueringen av KORO.

Bondilia
Styret har sett på historikk og nåværende situasjon. Styret foreslår ulike fremtidsplaner dersom
ABBL tar i bruk opsjonsavtalen og Bondilia blir solgt. Styret har hatt møter med TF og NBF for å
diskutere Bondilia. Grunnorganisasjonene har blitt fortløpende orientert om saken og fått mulighet
til å gi innspill til planene. Advokat har blitt rådført i henhold til gavebrevets intensjon og muligheter.
Formuesforvaltning som bl.a. også forvalter Fritt Ords formue har blitt rådført om mulig avkastning
og gode muligheter for NBKs medlemmer.
Styret ble i slutten av april 2015 informert om at Asker kommune ser Bondilia som ugunstig for
utbygging per i dag. Administrasjon, styret og ABBLs styre ser nå fortløpende på hvordan saken skal
gripes an, da NBK står i fare for å miste salget. Kontrollutvalget fikk forespørsel om å undersøke
forhold rundt Bondilia utover styrets periode, før juni 2013, for å få endelig klarhet i landsmøtets
spørsmål fra 2013, rundt historikk ved salg. De har levert sin rapport.

Billedkunst
En redaktøransettelsesgruppe innad i styret arbeidet med å finne fram til arvtaker etter Ingvild
Henmo. Etter en offentlig utlysning ble det gjennomført intervjuer og sammen med
administrasjonen valgte gruppen å ansette Halvor Haugen som redaktør i Billedkunst fra 01.01.14 på
4‐årig åremål, 70 % stilling. I styreperioden har Billedkunst fullført digitaliseringen av eldre utgaver,
fått ny profil, layout og nye websider.

Sosiale rettigheter
Her har arbeidet med pensjon vært en del av samarbeidet i Kunstnernettverket. Dette er et
krevende område å oppnå resultater på, og arbeidet må sees som langsiktig.

Statsbudsjett 2014, 2015 og forslag til 2016
Da Solberg‐regjeringen tok over høsten 2013, foreslo de store kutt i stipendene (ikke gjennomført),
men med videreføring av posten for utstillingshonorar fra Stoltenberg‐regjeringens forslag. I
Solberg‐regjeringens budsjettforslag for 2015, som kom i oktober 2014, har den totale tildelingen til
visuell kunst en økning på 16,5 millioner. Generelt lyktes NBK godt med innspill til statsbudsjett og
opplevde å bli hørt i våre hovedforslag. To millioner lå inne i piloten for utstillingshonorar i
bevilgningen fra 2014 til fire statlige institusjoner. I innspillet til statsbudsjett for 2015 ba NBK om 6
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mill. for utstillingshonorar og fikk 4 millioner bevilget. UKS fikk gjennomslag for
Kunstnerassistentordningen under Post 86 Talentutvikling. I samarbeid med Kunstnernettverket
kjemper NBK videre mot UDs kutt i kulturbudsjettet og at det som nå representerer en halvering i
budsjettet, skal reverseres i revidert nasjonalbudsjett 2015. Felles innspill til statsbudsjett 2016 ble
sendt til KUD 14.4 2015 og ble forfattet i tett samarbeid med FFF, NK og SDS. Tre
hovedprioriteringer kan trekkes frem; lønnsreform for eksisterende stipender, satsing på
utstillingsproduksjon gjennom statlige og regionale støtteordninger og styrke etterspørselen av
kunst.

Piloten for utstillingshonorar
Styret bestemmer seg tidlig i 2014 for å gi saken om utstillingshonorar høyest prioritering og ser
muligheten for å bedre utstillingsøkonomien for billedkunstnere som stiller ut ved statlige
visningssteder.
Utstillingshonoraret får en bevilgning på 4 millioner på statsbudsjettet i 2014. Et nært samarbeid
med NK, FFF og SDS utvikler seg den våren, hvor NK og NBK i møte med kulturminister Widvey og
statssekretær Åmås oppnår å få innvilget en referansegruppe for Utstillingshonorar.
Referansegruppen blir: Lars Grambye, direktør Sørlandets Kunstmuseum, Svein Ingvoll Pedersen,
daglig leder Nord‐Norsk Kunstnersenter, Lise Stang Lund, styreleder Norske Kunsthåndverkere og
Hilde Tørdal, styreleder Norske Billedkunstnere. Det var svært nyttig at referansegruppen hadde
representanter fra kunstner og institusjonshold og arbeidet landet bra. 12 statlige institusjoner er nå
med i pilotprosjektet som ender oktober 2016.

Høring ‐ gjennomgang av Norsk Kulturråd
Sommeren 2014 var rapporten Gjennomgang av Norsk Kulturråd ute på høring. Her ble det
presentert et scenario basert på armlengdeprinsippet hvor NBK kunne stå i fare for å miste
fagfellevurderingen og ansvaret for å fordele statens stipender gjennom stipendkomiteen. I
forbindelse med dette skrev styret kronikk i KK og styreleder ble intervjuet i DN, Kulturnytt og
Klassekampen. I gjennomgang av statsbudsjett i oktober trakk statssekretær for
kulturdepartementet spesielt frem at de ville gjøre en nærmere vurdering av utredningens forslag.
Dette viser at KUD tok på alvor den massive motstanden og at de vil lytte til
kunstnerorganisasjonene i fortsettelsen.

Forsikringssaken
I samarbeid med BAFO Forsikringsmeglere har styret nå de fleste biter på plass for å innføre en ny
kollektiv forsikringsordning for alle medlemmer. Ulike kunst og kulturorganisasjoner er invitert til å
delta i ordningen. BAFO legger gruppen ut på anbud til alle forsikringsselskap i Norge. Ni møter er
avholdt med BAFO og ulike organisasjoner og et etableringsmøte for de som skal med i
forsikringsordningen er planlagt i juni 2015.
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Heder
Styret i NBK innstiller til Ulrik Hendriksens minnestipend som tildeles av Billedkunstnernes
Hjelpefond (BKH). Stipendet gikk i 2014 til Arne Nøst og til Anne Katrine Dolven i 2015 for
uegennyttig innsats for billedkunstnerne og billedkunsten.
Ytringsfriheten
Tore Slaatta og Hanne M. Okstad sin rapport kom årsskiftet 2014/15, som kartla status for norske
kunstneres ytringsfrihet. NBKs medlemmer var gjenstand for undersøkelsen som hadde flere
interessante funn. Ytringsfriheten har også vært under stort press i denne perioden, med angrepene
på satiremagasinet Charlie Hebdo i Paris og billedkunstner Lars Vilks i København.

Fagpolitisk aktivitet
2013
Forhandlinger om fordeling av vederlag fra digitalt skolemateriell i Kopinor
Høringssvar til Engerutvalgets rapport
Media: NBK kommenterer Vanessa Bairds utsmykkingssak
Media: NBK i radiodebatt om langsiktige stipend med kulturminister Hadia Tajik
Styret arrangerer valgdebatt om kunst‐ og kunstnerpolitikk, Kunstnernes hus 27.08.2013
NBK deltok på møte i Nordisk Kunstforbund på Island, NKF
NBK deltok på konferansen Kulturrikets Tilstand på Litteraturhuset
Daglig leder, styreleder og K. Ø. Dahl stiller på høring i familie‐ og kulturkomiteen på Stortinget
NBK deltar i Kulturrådets Årskonferanse i Bergen og møter kulturminister Widvey og statssekretær
Åmås og varsler dem om den planlagte kunstneraksjonen
Media: Enorm dekning av #kunstneraksjonen 2013 og på sosiale medier

2014
Felles innspill til statsbudsjettet 2015 med NK, FFF og SDS
Samarbeid med KHIO om seminar knyttet til Entreprenørskap i kunst og design (EKD)
Media: NBK om kjønnsfordeling i innkjøp av kunst, Vårt land
NBK i møte med G. J. Bekkevold (KrF) om vår politikk på Stortinget
Media: Kronikk i Aftenposten, NK, FFF og NBK
Møte med Widvey og Åmås om utstillingshonorarpiloten, NBK sammen med NK
Møte med Nord‐Norske Bildende Kunstnere og innlegg på deres årsmøte
Møte med Buskerud Bildende Kunstnere og med innlegg på deres fagpolitiske seminar
Media: Kronikken “Etterspørselsperspektivet” på trykk i Klassekampen. NK, FFF, NBK
Innspill og høring til KUD i forkant av arbeidet med gjennomgangen av Norsk Kulturråd
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Media: NBK debatterer fagfellevurdering og armlengdes avstand. Stor dekning av saken
TRAP (Transnational Arts Production) – debattmøte på Litteraturhuset i Oslo.
NBK i møte med forskningsleder Ellen Aslaksen i Norsk Kulturråd.
NBK gir nnspill til Vigdis Moe Skarsteins utredning om Kunstnerøkonomien
NBK i møte med leder for Kunstnersentrene i Norge (KIN) Mona Klubben
Media: Pressemelding om MVA på bakgrunn av saker i dagspressen
Media: NBK intervjues om KORO i Aftenposten
Media: Kronikk “Kunstens pris” av styreleder Vilde S. Røed i BKFH og styreleder NBK, BT
Media: Kronikk “Skyt ikkje pianisten” i Morgenbladet, av A. Rygg og T. Røssevold
NBK deltar på seminaret “Begreper om barn og kunst” Norsk kulturråd
Media: Innlegg “Etter alle kunstens regler” av styreleder og E. Moi i Klassekampen
NBK deltok i KUDs Kulturnæringskonferanse i Tromsø
NBK i møte med Venstres kulturgruppe
NBK og NK møter KRO og KIF i Sverige for å lære om MU‐avtalen og ‐kampanjen
NBK arbeider i referansegruppa for Utstillingshonorar‐piloten. KUD
NBK med innlegg på høringskonferanse på Stortinget om Kunstnerøkonomien (Ap)
NBK kommer med høringsuttalelse på endringer i Åndsverksloven
Media: “Betaler ikke kunstnerne” NBK om Astrup Fearnleys dårlige kunstnerpolitikk
Media: “Krever lønn for arbeid” NBK i Klassekampen
NBK til Stockholm for seminar om MU‐avtalen. Deltagere fra 11 land
Media: NBK debatterer med Dag Solhjell på radio, Kulturhuset P2 og mer i KK
NBK med innlegg i åpen debatt under Trondheim Open på fagpolitisk seminar i regi av TBK
Styreleder og flere fra styret deltar på Kulturrådets årskonferanse i Lillestrøm
NBK deltar på seminaret ”Kulturrikets tilstand” i regi av Telemarksforskning
Media: NBK kommenterer OCAs valg Camille Norment for Veneziabiennalen
Media: NBK forsvarer Kunstavgiften gjennom Bildende Kunstneres Hjelpefond
Media: “Vil ha honorar, ikke snurrige ideer”, forventninger til kunstnerøk. utredningen, KK
NBK på Lobbykurs på Stortinget i regi av SV
Media: NBK pressemelding om TISA/TTIP forhandlingene og utspill i Klassekampen
NBK i departementsoppnevnt referansegruppe for utredning av KORO (2014‐15)

2015

NBKs 13. ordinære landsmøte 2015
19

Kikk‐åff for styret på Liarvollen i Tørdal, Telemark 9‐11. januar
Budsjettkonferanse med NK, FFF og SDS på Liarvollen i Tørdal, Telemark 12‐13. januar
Media: NBK om våre forventninger til kulturministeren og året 2015, Morgenbladet
Frokostmøte på KORO, med presentasjon av rapporten “Status for ytringsfrihet i Norge”
NBK innlegg på NBF om fagpolitisk arbeid og Lars Vilks om ytringsfrihet
Møte med UKS om deres vedtekter
Media: NBK uttaler seg i ulike media og kommenterer kunstnerøkonomiutredningen
Styret deltar på Kulturkaffekoppen ved Hege Liadal (Ap) på Stortinget
Media: NK og NBK svarer Telemarksforskning i Aftenposten “Skrivebordsløsninger”
NBK i møte med J. Borda‐Pedreira i Kunstsentrene i Norge og Lise Stang Lund i NK
NBK jobber med å få endret Tolltariffens ordlyd til en mer oppdatert versjon
NBK i møte med statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag
NBK i møte med Vigdis Moe Skarstein om utredningen av kunstnerøkonomien
NBK deltar på Kopinors dagsseminar “kreative næringer ‐ den nye oljen”
Arrangerer åpent infomøte med om forsikring på Kunstnernes hus for alle kunstnerorganisasjonene
Møte med kulturbyrået Mesen og Kulturmeglerne om politisk kampanje for NBK
Møte med BONO, sammen med NK og FFF
NBK i møte med Geir Jørgen Bekkevoll (Krf) i Stortingets Famile‐ og kulturkomiteen
Media: Pressemelding om kutt i kulturstøtten til UD, Kunstnernettverket
Kunstnernettverket) i møte med Anniken Huitfeldt (Ap) om kutt i UD
NBK deltok i feiring av Kulturrådets 50‐års jubileum. Mange nyttige samtaler
NBK i møte med visuell kunst‐avdeling i Norsk kulturråd, om utstillingsøkonomien
NBK deltok på innspillsmøte i Bergen om reaksjoner på Kunstnerutredningen
NBK med innspill sammen med NK på årsmøtet til Kunstsentrene i Norge (KIN)
Felles innspill til statsbudsjettet 2016 med NK, FFF og SDS ‐ distribuert ut
NBK i møte med Mesen vedrørende kampanje foran kommunevalget 2015
NBK i møte med Mesen ommulig prosjekt med NBK, FFF, SDS og NK
NBK i møte med BONO, sammen med NK og FFF
Media: NBK intervjuet i Aftenposten om ”unst og markedet” og i radiodebatt på Kulturnytt
NBK arbeider videre på valgkampanjen, med Mesen og grunnorganisasjonene
NBK med høringssvar til Kunstnerøkonomiutredningen
NBK er tilstede på åpningen av Veneziabiennalen
NBK deltar på Nordisk Kunstnerforbunds årsmøte i Finland
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Landsmøte 2015

Organisasjon og administrasjon
NBKs grunnorganisasjoner og medlemmer:
NBK hadde 20 grunnorganisasjoner pr. 31.12.2013 med et totalt samlet medlemstall på 2828.
NBK hadde 20 grunnorganisasjoner pr. 31.12.2014 med et totalt samlet medlemstall på 2873.
(Dette er antall medlemmer før sperring og med de som er medlem av flere organisasjoner).

Oversikt over antall medlemmer pr. organisasjon:
(Medlemmer betalt kontingent for 2014)
pr 31.12.

pr.31.12.

2013 medl.

2013 kont.

2014 medl.

2014 kont.

BBK

109

400

108

400

BiT

83

600

90

600

BKFH

232

600

241

600

BKFR

127

124

500

400/500

BKH

53

600

51

600

BKMR

70

450

67

450

BKO

63

500

66

500

BKSF

45

500

45

500

BOA

418

450

438

550

LNM

619

500

603

500

NBF

287

600

311

600

82

500

78

500

NG

330

500

332

500

NNBK

133

500

141

500

NTK

198

500

199

500

TBK

119

500

123

500

TF

495

500

507

500

UKS

542

600

546

600

VBK

94

500

92

500

116

500

NBK‐A

ØBK

109 450/500
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NBK

2828

1100

2873

1200

Sentralstyre
fra mai 2013 – valgt på NBKs 12. ordinære landsmøte 25.05.2013.
Styreleder:
Hilde Tørdal
Styremedlemmer: Trine Røssevold, Kristian Øverland Dahl, Maria Hjelmeland, Ebba Moi,
Arne Rygg, Tanja Sæter og Gidsken Braadlie (ansattes repr.)
Varamedlemmer: Frøydis Frøsaker, Ruben Steinum, Victoria Pihl Lind, Synnøve Persen,
Christine Aspelund og Vera Sørensen (ansattes repr.) til april 2014,
Charlotte Dølvik fra mai til 2014 til juni 2015.
Møter:
Styret i NBK har avholdt 10 styremøter i 2014 og 2 møter som Solidaritetsfondets styre.
Møter om Kunstneraksjonen ledermøte 2013 og informasjon om forsikringsordning 2014.
Det har vært avholdt ledermøte i Praha 6. – 9. november 2014 for styrelederne i NBKs
grunnorganisasjoner.

Administrasjon
Daglig leder: Gjert B. Hald Gjertsen.
Konsulenter: Gidsken Braadlie, Maren Fjordholm, Charlotte Torset Dølvik og
Ingrid Pettersen.
Økonomikonsulent: Vera Sørensen. til 01.03.2014 etterfulgt av Steinar Lamøy (60 %).
Administrasjonssekretær: Inger Haraldsen.
Advokat: Hilde Sjeggestad.
”Billedkunst”: Redaktør: Halvor Haugen (70 %)
Redaksjonssekretærer: Tine Semb (50 %) og Jan Walaker (25 %)
Norske Billedkunstneres administrasjon er ledet av daglig leder Gjert B. Hald Gjertsen.
NBK har hovedkontor i Grubbegata. 14, 0179 Oslo. NBK leier også kontor i Kunstnernes Hus
i forbindelse med Høstutstillingen.
Arbeidsmiljøet i Norske Billedkunstneres administrasjon har i 2014 fungert tilfredsstillende.
Sykefraværet har i året hovedsakelig ikke fraveket det normale. Sykefraværet er beregnet
til ca. 10 % av organisasjonens totale arbeidstid.
Det er ikke registrert skader eller ulykker i forbindelse med arbeid i Norske Billedkunstnere.
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Fondets 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 11 ansatte var det 8 kvinner og 3 menn, og i
styret var det 2 menn og 6 kvinner i 2013.
To personer i NBKs administrasjon gikk av med pensjon i perioden.

NBKs årsresultat for 2013
Resultat for Høstutstillingen og stipendbehandlingen i 2013:
Høstutstillingen gikk i 2013 med et underskudd på kr. 429.972,‐.
Stipendbehandlingen i 2013 gikk med overskudd på kr. 76.345,‐
I forhold til totalt tilskudd er det følgelig underskudd på Norske Billedkunstneres
forvaltningsside på kr. 353.627,‐.
Underskuddet for Høstutstillingen skriver seg hovedsakelig fra økte utgifter til engasjerte
medarbeidere. Høstutstillingen har om lag 30 engasjerte medarbeidere som vakter, guider
og produksjonsstab. Dette årets Høstutstilling har videre hatt et svært lavt besøkstall med
lavere billettinntekter enn budsjettert og forventet.
Stipendbehandlingens lille overskudd skyldes i hovedsak lavere reiseutgifter og en mer
rasjonell saksbehandling.
”Billedkunst” gikk i 2013 med et underskudd på kr. 216.370,‐
NBKs administrasjon gikk i 2013 med et underskudd på kr. 67.760,‐.
Den samlede drift av NBK har i 2013 gitt et underskudd på kr. 637.756,‐
Årets overskudd føres til organisasjonens egenkapital som nå er negativ med kr. 1 040 399,‐
Styret kjenner ikke til forhold som er av betydning for bedømmelse av regnskapet, og
mener at det avlagte regnskapet gir et rettvisende bilde av Norske Billedkunstneres
finansielle stilling pr. 31.12.20132 og av resultatet i regnskapsåret.
Forutsetningene for fortsatt drift er til stede og årsregnskapet for 2013 (vedlagt) er satt opp
på disse premisser.
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NBKs styre godkjente organisasjonens årsregnskap for 2013 05.06.2014

NBKs årsresultat for 2014
Resultat for Høstutstillingen og stipendbehandlingen i 2014:
Høstutstillingen gikk i 2014 med et overskudd på kr. 198.428,‐.
Stipendbehandlingen i 2014 gikk med overskudd på kr. 196.815,‐.
I forhold til totalt inntekter er det et overskudd på Norske Billedkunstneres forvaltningsside
på kr. 395.243,‐. Dette må imidlertid sees i sammenheng med foregående års relativt store
underskudd.
Høstutstillingens resultat skriver seg hovedsakelig fra et større besøkstall enn i 2013 med en
medfølgende økning av billettinntekter. Dette årets Høstutstilling har videre hatt
innstramming av utgifter til engasjerte medarbeidere og lavere produksjonskostnader enn
tidligere år.
Stipendbehandlingens resultat skyldes i hovedsak lavere reiseutgifter og en mer rasjonell
saksbehandling.

”Billedkunst” gikk i 2014 med et underskudd på kr.108.387,‐.
NBKs administrasjon gikk i 2014 med et overskudd på kr. 497.800,‐.
Den samlede drift av NBK har i 2014 dermed resultert i et overskudd på kr. 784.656,‐.
Årets overskudd overføres til organisasjonens egenkapital som nå er negativ med
kr. 255.743,‐..
Styret kjenner ikke til forhold som er av betydning for annen vurdering av regnskapet, og
mener at det avlagte regnskapet gir et rettvisende bilde av Norske Billedkunstneres
finansielle stilling pr. 31.12.2014 og av resultatet i regnskapsåret.
Forutsetningene for fortsatt drift er til stede og årsregnskapet for 2014 (vedlagt) er satt opp
på disse premisser.
NBKs styre har gjennomgått og godkjent organisasjonens årsregnskap for 2014.
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NBKs formål:
Norske Billedkunstnere skal ivareta billedkunstnernes faglige, ideelle, økonomiske og
sosiale interesser.
Norske Billedkunstnere skal arbeide for en langsiktig utvikling av kunstformidlingen i Norge,
både kvalitetsmessig og kvantitetsmessig. Arbeidet skjer så vel gjennom konkrete årlige
oppgaver som Statens Kunstutstilling (Høstutstillingen) og NBKs stipendbehandling, som
med informasjonsarbeid, rådgivende virksomhet i forhold til det offentlige, og annen
formidlingsvirksomhet.
Gjennom informasjons‐ og rådgivningsarbeid skal NBK fremme interessen for kunst og sikre
kvalitetsmessige faglige avgjørelser.
På nordisk plan skal NBK arbeide gjennom BIN (Billedkunstnere i Norden) for å fremme
samarbeid på billedkunstområdet. NBK er også medlem av IAA (International Artists
Association).
VIRKE
NBK har i 2011 og 2012 vært medlem av arbeidsgiverforeningen Virke – tidligere Handels‐
og Servicenæringens Hovedorganisasjon.
Revisjon
Revisjonsfirmaet KPMG ved statsautorisert revisor Øivind Karlsen.
Medlemsservice
Advokat Hilde Sjeggestad er fast ansatt i NBK. Medlemmene henvender seg generelt ofte
for råd pr. telefon angående ethvert spørsmål som vedrører den kunstneriske virksomhet.
Tilbudet har i perioden ikke vært avgrenset til særskilte retts‐ eller saksområder eller antall
henvendelser / saker pr. medlem. Innenfor tilgjengelig kapasitet er tilbudet gratis for
medlemmene. Advokat Hilde Sjeggestad har i perioden også arrangert kurs i styre‐ og
vedtektsarbeid for en rekke grunnorganisasjoner og NBKs sentralstyre.
Utsendelse av søknadsskjemaer o.a.
Skjema for søknad om stipender og skjema for deltakelse på Høstutstillingen blir nå kun
utsendt til de som anmoder om dette, ellers er alle skjemaer og informasjon lagt ut på
internett for nedlastning. Ligningsmyndighetenes skjemaer for billedkunstnere i
forbindelse med selvangivelsen blir heller ikke lenger trykket på papir, men blir lagt ut på
NBKs hjemmesider via en link. Papirvarianten er blitt sendt ut til medlemmer etter
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forespørsel. All annen informasjon og skjemaer er i tillegg nå tilgjengelig på NBKs
hjemmesider.
Bondilia
Daværende Bildende Kunstneres Styre (nå NBK) fikk overdratt eiendommen Bondilia
g.nr.51, b. nr.29 i Asker kommune fra Aagot Singdahlsen i gavebrev fra 1951.
I henhold til dette 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 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 dessuten 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 blitt 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. Dette innebærer dessverre en
vesentlig mindre utnyttelsesgrad av eiendommen i forhold til opprinnelig antatt.
NBK har fått gavebrevet gjennomgått på nytt av advokat etter vedtak på NBKs siste
landsmøte. Det er gitt en innstilling som konkluderer med at det ligger innenfor NBKs
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disposisjonsrett å selge eiendommen. Det fastslås videre at lovligheten av salget henger
sammen med spørsmålet om bruken av overskudd fra salget.
NBK har også 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 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.
Eiendommen er pr. dato hverken solgt eller fått avklart adkomstspørsmålet, og
opsjonsavtalen er derfor enda ikke gjort gjeldende fra ABBL. Opsjonsavtalen Mellom NBK
og ABBL opphører imidlertid automatisk ved utgangen av 2015.
Det ble nedsatt en arbeidsgruppe fra NBKs styre bestående av Hilde Tørdal, Maria
Hjelmeland og Tanja Sæter. Arbeidsgruppen utarbeidet forslag til tiltak til bruk av et ev
utbytte av salg, som videre er utsendt grunnorganisasjonene til høring. Saken ble også
behandlet på NBKs ledermøte i Praha i november 2014.
Det er videre blitt reist en rekke spørsmål og innsigelser fra Billedhoggerforeningen og
Tegnerforbundet til saksgang, gavebrev og opsjonsavtale.
Saker vedr. Bondilia er satt opp på dagsorden til landsmøtet, fremmet av NBF, TF og
Sentralstyret.
Siste informasjon i saken er 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.”
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Bygningsrådet mente enstemmig at tida ikke er moden for utbygging av
Bondilia, og at det var uheldig med adkomst gjennom Bondistranda. Med dette
vedtaket er saken skjøvet langt ut i tid.

NBKs sentralstyre 2013 ‐ 2015
De overordnede mål har vært videreutvikling av økonomistyring, strategisk planlegging og
iverksetting av vedtak fra landsmøtet og styremøter. Med hensyn til økonomien har det
vært viktig å tydeliggjøre de reelle utgifter og inntekter innen de forskjellige
virksomhetsområdene. Svingningene i Høstutstillingens inntekter har i denne perioden som
tidligere hatt stor innvirkning på NBKs budsjetter og regnskap, både positivt og negativt.
Utviklingen har vist at det blir flere søkere til stipend hvert år samtidig som antall og omfang
vedlegg øker. Visning av kunsten blir også stadig mer komplisert og kostnadskrevende.
NBK har i perioden gjennomgått og foretatt endringer som har forenklet
stipendbehandlingen. Søknadsprosedyrene er nå blitt fullstendig digitalisert og det siste
landsmøtet vedtok endringer i forhold til stipendkomiteens størrelse, sammensetning og
valgmåte. Stipendbehandlingen fungerer nå bedre i forhold til logistikk og
evalueringsprosedyrer.
Søknadsprosedyrene ble imidlertid noe komplisert ved at statens stipend nå må søkes
direkte til Kulturrådets database.
NBKs styre avviklet i august 2013 valg på nye stipendkomite og jury ved digital avstemning
blant medlemmene.
Styret har videre behandlet løpende saker, oppnevninger, høringsuttalelser og diverse
søknader, samt også øvrige saker fra NBKs vedtatte handlingsprogram.
NBKs styre har også arrangert møter og demonstrasjon i forbindelse med stipendkutt.
En vesentlig målsetting har også vært å videreutvikle og forbedre kommunikasjon og
informasjon, så vel i forhold til medlemmer som til offentlige organer og det øvrige
samfunn. Styrets arbeid har behandlet og utført alle saker på bakgrunn av de føringer som
ligger i NBKs formålsparagraf om ivaretakelse av billedkunstnernes faglige, ideelle,
økonomiske og sosiale rettigheter.
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Arbeidet med videreutvikling av Billedkunst og digitalisering av eldre årganger har også
vært vektlagt. Styret har videre prioritert å være tilstede i mediebildet med kommentarer
og innlegg.
Arbeidet med innspill til utredningen om kunstnerøkonomien har vært spesielt prioritert.
NBKs styre har særlig lagt vekt på arbeidet for å få innført en ny honorarordning, og det er
arbeidet med innføring av en forsikringsordning.
Det er blitt arrangert et valgmøte på Kunstnernes Hus 27. August 2013. I forbindelse med
stortingsvalget ble politikere fra de fleste partiene utspurt om kunst – og
kunstnerpolitikken.
NBKs styreleder har deltatt på Nordisk Kunstforbunds årsmøte og generalforsamling i
Reykjavik, Island 21. September 2013.
NBK arrangerte generalforsamling i IAA Europa med påfølgende seminar om europeisk
kunstnerpolitikk i Oslo fra 3. ‐ 6. oktober 2013
NBK arrangerte i november 2013 #kunstneraksjonen og samtlige av NBKs 20
grunnorganisasjoner deltok på aksjonen som førte til mange presseoppslag og stor aktivitet
på Facebook. Massivt oppmøte på Stortingsplassen aksjonsdagen og tildekte kunstverk
over hele landet. På en uke ble alle midlene til det som før var GI, på 15 millioner
stipendkroner tilbakeført.
NBKs ledermøte ble denne gangen lagt til Praha 6. ‐ 9. november 2014.
Styret har i perioden nedsatt en intern arbeidsgruppe som har behandlet spørsmål vedr.
Bondilia, ‐ lovligheten og ev bruk av midler etter et mulig salg.
I løpet av våren 2015 er det blitt lansert en kampanje mot det kommende fylkes ‐ og
kommunevalget i september. Grunnorganisasjonene er blitt oppmuntret til å søke
fagpolitiske midler, og man har innhentet anbud fra pr. byråer om profilering og
iverksetting av kampanje.
Det er også igangsatt arbeid for en fornyelse av NBKs digitale profil ‐ med innhenting av
anbud.
NBK har i løpet av styreperioden innstilt og oppnevnt kunstnere i en rekke forskjellige
styrer/råd og utvalg.
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NBKs styre har prioritert samarbeidet med Norske Kunsthåndverkere og Forbundet Frie
Fotografer og har deltatt på møter i Kunstnernettverket.
Det vises forøvrig til Kontrollutvalgets rapport.
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NBKs evaluerende arbeid
Stipendkomiteen arbeider tverrfaglig og etter forskrifter og retningslinjer fastsatt av de
enkelte bevilgende organer, og av NBKs landsmøte. Målet for stipendbehandlingen har,
som tidligere, vært en faglig kompetent og rettferdig vurdering av søknadene.
Stipendkomiteen skal på grunnlag av innsendte søknader innstille/tildele stipend til de best
kvalifiserte kunstnere etter kunstneriske kriterier. For NBK som administrativt ansvarlig er
målsettingen knyttet til gjennomføring av stipendbehandlingen.

Stipendbehandlingen i 2013
Til stipendbehandlingen for 2013 var komiteen på 8 medlemmer samlet i 2 perioder i
desember 2012 og i januar 2013.
Stipendkomiteen velges ved uravstemning for 2 år av gangen. Stipendkomiteen besto av:
Kristin Aarnes, Mari Krokann Berge, Arnold Johansen, Åse Løvgren, Elisabeth Mathisen,
Karen Skog, Kjetil Skøien, Randi Strand. Denne komiteen ble valgt med ny valgmetode som
har bakgrunn i de nominertes kompetanse vedtatt på landsmøte i 2011. Det synes som om
ordningen fungerer tilfredsstillende i henhold til intensjonen bak vedtaket.
Stipendbehandlingen ble i 2013 foretatt på bakgrunn av innsendt søknadsskjema,
kunstnerisk dokumentasjon av 7 verk, og annen innsendt dokumentasjon gjennom NBKs
digitale søkeportal. Selve behandlingen foregikk i NBKS lokaler i Grubbegata 14, Oslo.
Ulrik Hendriksens Minnestipend
NBKs styre innstiller til og tildeler ett stipend årlig. Midlene kommer fra Bildende
Kunstneres Hjelpefond og stipendbeløpet er på kr. 100 000,‐ Kari Rolfsen ble tildelt
stipendet i 2013.
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OVERSIKT OVER STIPENDTYPER, ANTALL SØKERE, ANTALL STIPEND TIL
FORDELING OG STIPENDBELØP 2013
Stipendnavn

Antall
søkere

Antall
stipend til
utdeling

Stipend
beløp

Sum

1288
1288

13 (*63)
11

202 000,‐
202 000,‐

2 626 000,‐
2 222 000,‐

524

25 (*54)

202 000,‐

5 050 000,‐

45

29 (kvote)

Div

1 537 000,‐

1251

64 (kvote)

div

3 517 000,‐
14 952 000,‐

Totalsum

Statens kunstnerstipend
Statens arbeidsstipend 1‐5 år
Statens arbeidsstipend 1 år
kompensasjon for ledige GI‐
hjemler
Statens arbeidsstipend for
yngre kunstnere
Statens diversestipend for
nyutdannede kunstnere
Statens diversestipend
Sum Statlige stipend
Billedkunstnernes
Vederlagsfond
Rune Brynestads minnestipend
Vederlagsfondets 2‐årig
stipend
Vederlagsfondets stipend
Vederlagsfondets stipend
Sum BKVs stipender
Bildende Kunstneres
Hjelpefond
BKH 3‐årig stipend
BKH 1‐årig stipend
BKH stipend for eldre
kunstnere
Sum BKHs stipender
Legater
NBK legatstipend gruppe
Klaveness legat
Sum legat
Sum totalt

14 952 000,‐

BKV
1318
1318

1
25

300 000,‐
225 000,‐

300 000,‐
5 625 000,‐

1318
1318

125
85

150 000,‐
75 000,‐

18 750 000,‐
6 375 000,‐
31 050 000,‐

31 050 000,‐

BKH
1274
1274
247

6
13
24

180 000,‐
180 000,‐
90 000,‐

1 080 000,‐
2 340 000,‐
2 160 000,‐
5 580 000,‐

1145
558

1
1
2

40 000,‐
25 000.‐

Det er til sammen søkt om 1581 stipend. * Totalt antall stipend i ordningen.
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40 000,‐.
25 000,‐
65 000,‐

5 580 000,‐

65 000,‐
51 647 000,‐

Stipendbehandlingen i 2014
Til stipendbehandlingen for 2014 var komiteen på 10 medlemmer samlet i 2 perioder i
desember 2013 og i januar 2014.
Stipendkomiteen velges ved uravstemning for 2 år av gangen. Stipendkomiteen besto av:
Jannik Abel, Runa Carlsen, Grethe Britt Fredriksen, Halvard Haugerud, Mette Hellenes /
Gunnhild Moe, Mattias Härenstam, Kurt Johannesen, Aslaug Juliussen, Thorbjørn Sørensen
og Maia Urstad.
Stipendbehandlingen ble i 2014 foretatt på bakgrunn av innsendt søknadsskjema,
kunstnerisk dokumentasjon av 7 verk, og annen innsendt dokumentasjon i NBKs søkeportal
og Norsk kulturråds (NK) søknadsportal som var nyopprettet til denne søknadsrunden. I NK
portal kunne man søke om statlige stipend og NK tillot ikke lenger papirsøknader og hjalp
søkerne til å søke digitalt. Det er fortsatt mulig å søke stipend fra Billedkunstnernes
Vederlagsfond, Bildende Kunstneres Hjelpefond og NBK legat med søknad i papirform i
tillegg til søkeportalen. Den fungerer godt og er velprøvet i sammenligning med NKs som
hadde flere oppstartsproblemer, led av mye nedetid og var ikke tilpasset for visuelle
søknader. Arbeidsprosess og ‐mengde for komiteen er økt betydelig med omleggingen og
den trengte mer reell arbeidstid for å sikre en god og rettferdig vurdering av alle søknader.
Hvis stipendkomiteen ikke hadde hatt tilgang til stipendsøknader i NBKs søkeportal, hadde
det ikke vært mulig å gjennomføre behandlingen. Dette er noe som både stipendkomiteen
og administrasjonen står bak.
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.
Ulrik Hendriksens Minnestipend
NBKs styre innstiller til og tildeler ett stipend årlig. Midlene kommer fra Bildende
Kunstneres Hjelpefond og stipendbeløpet er på kr. 100 000,‐ Arne Nøst ble tildelt stipendet i
2014.
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OVERSIKT OVER STIPENDTYPER, ANTALL SØKERE, ANTALL STIPEND TIL
FORDELING OG STIPENDBELØP 2014
Stipendnavn
Statens kunstnerstipend
Statens arbeidsstipend 1‐5 år
Statens arbeidsstipend 1 år
kompensasjon for ledige GI‐hjemler
Statens arbeidsstipend for yngre
kunstnere
Stipend seniorkunstnere
Stipend for etablerte kunstnere
Statens diversestipend for
nyutdannede kunstnere
Statens diversestipend
Sum Statlige stipend
Billedkunstnernes
Vederlagsfond
Rune Brynestads minnestipend
Vederlagsfondets 2‐årig stipend
Vederlagsfondets stipend
Vederlagsfondets stipend
Sum BKVs stipender
Bildende Kunstneres
Hjelpefond
BKH 3‐årig stipend
BKH 1‐årig stipend
BKH stipend for eldre kunstnere
Sum BKHs stipender
Legater
NBK legatstipend gruppe
Houen og Mohrs legat
Sum legat
Sum totalt

Antall
søkere

Antall stipend
til utdeling

Stipendbeløp Sum

Totalsum

1034
1034

29 (*78)
9

202 000
202 000

5 858 000,‐
1 818 000,‐

439

28 (*54)

202 000

5 656 000,‐

168
569
67

5
17
56 (kvote)

228 093,‐
1 140 465,‐
228 093,‐
3 877 581,‐
Maks 90 000,‐ 4 316 800

992

90 (~kvote)
234

Maks 60 000,‐ 5 063 600,‐
27 729 846,‐ 27 729 446,‐

1
25
150
100
276

400 000,‐
225 000,‐
150 000,‐
75 000,‐

400 000,‐
5 625 000,‐
22 500 000,‐
7 500 000,‐
36 025 000,‐ 36 025 000,‐

6
13
24
43

180 000,‐
180 000,‐
90 000,‐

1 080 000,‐
2 340 000,‐
2 160 000,‐
5 580 000,‐

2
1
3
542

35 000,‐
22 000,‐

BKV
1278
1278
1278
1278
BKH
1260
1260
229

1099
230

35 000,‐.
22 000.‐
57 000,‐

5 580 000,‐

57 000,‐
69 391 446,‐

Det er til sammen 1757 søkere på stipend. I Norsk Kulturråds søknadsportal var det registrert 3 665 søknader som utgjorde
1515 søkere. I NBKs søkeportal var det 1275 søkere.
* Totalt antall stipend i ordningen.
~ Midler i ordningen for Statens diversestipend for nyutdannede kunstnere som ikke kunne deles ut til denne
kunstnergruppen, ble overført til denne posten.
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Høstutstillingen
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.

Høstutstillingen 2013
Den Nasjonale Jury 2013
Nils Olav Bøe (juryleder), Gunvor Nervold Antonsen, Schwan Dler Qaradaki, Kjetil Kausland,
Stefan Schröder, Giske Sigmundstad.
Monteringsgruppe: Kjetil Kausland, Nils Olav Bøe og Stefan Schröder.
Administrasjon/stab
Ingrid L. Lystad, Utstillingsleder.
Ingrid Pettersen, Utstillingskoordinator (vikariat).
Charlotte Dølvik, Utstillingskoordinator (i permisjon fra mai).
Arja Wiik‐Hansen, Prosjektmedarbeider.
Jury‐ og administrasjonssekretærer: Arja Wiik‐Hansen, Kine Simonsen, Hanne Mandelid.
Design katalog/nettside: Eriksen/Brown.
Redaktør katalog/nettside: Ingrid Pettersen.
Fotograf: Anu Vahtra.
Produksjonsstab: Lars‐Erik Svensson, Bertil Sørensen, Lars Erik Engnæs, Hallgeir Tveitan,
Christina Leithe Hansen og Eirik Botten Nicolaysen.
Annonseansvarlig katalog: Siri Hermansen.
Redigering videoprogram: Bodil Furu.
Vakter: Hanne Mandelid, Frida Vessia, Mira B. Wold, Hanne Ulla, Tiril Karina Wiik‐Hansen,
Ida Marie Ellinggard, Siri Harr Steinvik, Mille Herstad, Ingrid Eggen, Bendik Aalborg
Halvorsen.
Omvisere: Kristine Halmrast, Ingvild Tofte, Nina Sundbeck‐Arnäs Kaasa, Ane Katrine
Øverseth Olsen, Victoria Phil Lind, Sigrun Rafter, Kine Simonsen, Ingrid Valan, Jeanette
Ulrikke Lund, Anne‐Liis Kogan og Anne Weyer‐Larsen.
Utstillingen
Av 2300 søkere kom 144 videre til 2. juryering. Utstillingen viste 109 verk av 95
kunstnere/grupper. Av disse var 45 debutanter.
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I samarbeid med Norske Kunstforeninger ble utstillingens videoprogram vist i 26
kunstforeninger/kunstlag landet rundt høsten 2013/våren 2014, samt på KinoKino i
Stavanger.
Det ble vist flere performancer på Kunstneres Hus enn noen gang tidligere. Utstillingen viste
også One Night Only som en ”utstilling i utstillingen” hver mandag kveld.
Edvard Munchs 150‐årsjubileum og 100‐årsjubileet for kvinners stemmerett ble markert.
Munch‐jubileet ved å vise kommunikasjonen mellom Munch og Halfdan Nobel Roede fra
1943 om hvor Munch ønsket at hans museum skulle plasseres.
100‐årsjubileet for kvinners stemmerett i Norge ble markert ved at juryen presenterte to
sentrale kvinnelige tekstilkunstnere, Else Marie Jakobsen (1927‐2012) og Sissel Calmeyer
(1941‐2012).
Samarbeid
A. T. Kearney var sponsor for Høstutstillingen i jubileumsåret 2012, men kjøpte i 2013 kun
den lukkede førvisningen.
Høstutstillingen fortsatte mediesamarbeidet med Dagsavisen.
I tillegg til de 26 visningene i kunstforeninger/kunstlag rundt i Norge, ble videoprogrammet i
år som i fjor vist på KinoKino i Stavanger.
Høstutstillingen laget et eget infohefte med tekster om hvert videoverk. Heftene ble sendt i
100‐150 eksemplarer til de respektive stedene sammen med plakater og katalog.
Kunstpriser
Høstutstillingsprisen/BKHs Kunstpris: Åsil Bøthun for skulpturen Hunter.
Den franske pris: Bjørn Bjarre med tegningene Solaris (Notes and Sketches 4‐10).
Finearts pris: Mariken Kramer for videoen Patterns of Inclusion.
Norske Kunstforeningers Pris i samarbeid med NorgesGruppen (debutantprisen): Susanne
Kathlen Mader for veggmaleriet Hendelser i stor høyde.
Anne og Jakob Weidemanns stipend for 2013 ble tildelt Aleksi Wildhagen for verket Til Det
Norske Kongehus.
Kunstsalg
Det ble solgt kunst for: kr. 438 600,‐
Provisjon Høstutstillingen: kr. 97 450,‐
Oslo Kommune gikk til innkjøp av Ina Bache‐Wiigs og Serhed Waledkhanis verker.
Strays Stiftelse gikk til innkjøp av Anders Five Gunneruds Fool on the Hill.
De øvrige verk ble kjøpt inn av besøkende og private kunstsamlere.
Konkrete mål nådd i 2013
‐ Flere etablerte kunstnere søkte og kom med på utstillingen. Juryen følte ikke behov for
å invitere særskilte kunstnere.
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‐ Kveldsarrangementer med performance og konserter i Auditoriet på Kunstnernes Hus.
‐ Monteringsgruppens tidsrom ble utvidet til en uke for å bedre deres vilkår for å skape
spennende visningsrom.
‐ Styrking av samarbeidet med Norske Kunstforeninger om økning i antall visningssteder for
videoprogrammet over hele Norge.
‐ Omtale i internasjonal presse.
‐ Deler av nettsiden oversatt til engelsk.
‐ Styrking av samarbeidet med Institut francais.
Oppsummering
Utstillingen ble godt mottatt og hovedvekten av anmeldelsene i pressen var positiv.
Dagbladet, VG, Klassekampen, Dagsavisen, Kunstforum og det internasjonale
nettmagasinet ArtSlant var overveiende positive til utstillingen. Øivind Storm Bjerke,
Klassekampen: Årets utgave av Høstutstillingen fremstår som en kjærlighetserklæring til den
enkelte publikummers frihet til å utøve et selvstendig skjønn. Aftenposten og Kunstkritikk.no
inntok en mer ambivalent holdning, her er Høstutstillingen: …forutsigbar og harmløs i sin
demokratiske fromhet. – Arve Røed, Kunstkritikk.no.
NRK.no ga den eneste entydig negative artikkelen: Dette er en av de kjedeligste
Høstutstillingene jeg har vært på – Mona Pahle Bjerke, NRK.no. Utstillingen ble godt tatt
imot av publikum til tross for blandet kritikk i pressen.
Det er verdt å merke seg at Kunstkritikk.no for første gang på ti år anså Høstutstillingen
som verdig en redaksjonell omtale, og at utstillingen ble anmeldt i det internasjonale
nettmagasinet ArtSlant: As an outsider, it feels like a genuinely good overview of what’s
happening in Norwegian art right now. – Charlotte Jansen.
ØKONOMI
Budsjettert for 2013
Bidrag fra Kulturdepartementet:
Forventet egeninntekt:
= forventet inntekt:

2.039.000,‐
1.395.000,‐
3.434.000,‐

Inntekt 2013
Bidrag fra Kulturdepartementet:
Egeninntekt:
= samlet inntekt:
Utgifter 2013:

2.039.000,‐
1.114.170,‐
3.153.170,‐
3.583.141,‐

Det vil si at Høstutstillingen 2013 med underskudd på kr. 429.972,‐
Dessverre hadde utstillingen et lavere antall besøkende og dermed lavere billettinntekt enn
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budsjettert. Det kom 18 376 besøkende i løpet av fire uker. I tillegg hadde utstillingen
høyere lønnskostnader, spesielt i forbindelse med produksjon og performanceprogram

NBKs 13. ordinære landsmøte 2015
38

Høstutstillingen 2014
Høstutstillingen er Norges største arena for presentasjon av norsk samtidskunst. Den er
styrt av kunstnere og basert på fri innsendelse. NBK har som målsetting å opprettholde og
videreutvikle utstillingens brede appell og enestående status hos publikum. Det
overordnede mål er å kontinuerlig høyne den kvalitetsmessige opplevelsen for publikum.
De kunstneriske målsettinger for Høstutstillingen trekkes opp av Den Nasjonal Jury.
Den Nasjonale Jury 2014
Vanna Bowles (juryleder), Beate Petersen, Sara Christensen, Gjertrud Hals, Per Kristian
Nygård, Thomas Sæverud
Monteringsgruppe: Bowles, Christensen og Sæverud
Administrasjon/stab
Utstillingsleder: Charlotte T. Dølvik
Utstillingskoordinator: Ingrid Pettersen
Sekretærer jury/administrasjon: Kine Simonsen og Hanne Mandelid
Design katalog/nettside: Eriksen/Brown
Annonseansvarlig katalog: Siri Hermansen
Redaktør katalog/nettside: Charlotte T. Dølvik og Ingrid Pettersen
Produksjonsstab: Lars‐Erik Svensson, Lars Erik Engnæs, Hallgeir Tveitan, Piotr Nowak og
Christina Leithe Hansen
Redigering videoprogram: Bodil Furu
Vakter: Hanne Mandelid, Mira B. Wold, Bendik Aalborg Halvorsen, Maren Fjordholm,
Karima Furuseth, Anette Espelid, Marit Sjelmo, Ellen Marie Haga og Tone Sem
Omvisere: Lene Ødegård Olsen, Kristine Halmrast, Ingvild Kjær Tofte, Nina Sundbeck‐
Arnäs Kaasa, Sigrun Rafter, Kine Simonsen, Anne‐Liis Kogan, Anne Weyer‐Larsen, Hanne
Ulla og Susanne Roald
Utstillingen
Kunstnernes Hus, 13. september – 12. oktober.
Også i år var søkertallet høyt, med 2258 søkere. 127 søkere kom videre til 2. juryering.
Utstillingen viste 107 verk/prosjekt av 82 kunstnere. Av disse var 46 debutanter.
Alders‐, opprinnelses‐ og kjønnsfordelingen til de deltakende kunstnere viste mangfoldet
og vitaliteten i norsk kunstliv. Kunstverkene vist på Kunstnernes Hus omfattet alle
teknikker. Kvinneandelen var på 63 prosent.
Det har aldri tidligere blitt gjennomført et så stort antall performancer i regi av
Høstutstillingen, med rundt 70 visninger i og utenfor Kunstnernes Hus.
I tillegg til kortfilmprogrammet Sekvenser ble det vist et langfilmprogram og seks
videoinstallasjoner.
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Juryen valgte ut store installasjoner, flere arbeider av samme kunstner og verk i serier. Disse
grepene ga utstillingen et mer helhetlig visuelt preg. Flere verk hadde mystiske, religiøse og
åndelige konnotasjoner. Andre verk fokuserte på tematikk knyttet til krig og migrasjon.
Håndverksmessig utføring, materialitet og presise komposisjoner preget flere av arbeidene,
noe som ga et overordnet inntrykk av orden og struktur.
Juryen ønsket å fokusere på det innsendte materialet fra søkerne, og det var derfor kun én
invitert kunstner.
Samarbeid
Samarbeidet med Norske Kunstforeninger om å vise utstillingens videoprogram Sekvenser –
ny norsk videokunst i kunstforeninger landet rundt ble videreført. Antall visningssteder økte
fra 26 til 30. Med prosjektet 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.
Med støtte fra Fritt Ord ble det laget digitale plakater og et infohefte med tekster om hver
video, en introduksjonstekst, samt en kort artikkel om hva videokunst kan være i dag.
Heftene ble sendt i 100‐150 eksemplarer til visningsstedene sammen med digitale plakater
og annonsemateriell. Det ble også utarbeidet en egen lærerveiledning for grunnskolens
ungdomstrinn og videregående trinn. Rapportskjema er sendt ut til kunstforeningene.
Endelige svar og antall besøkende for disse visningene er ikke klart før våren 2015.
Visningssteder: Alta Kunstforening, Asker Kunstforening, Aure Kunstlag, Balestrand
Kunstlag, Elverum Kunstforening, Farsund Kunstforening, Gloppen Kunstlag, Hadsel
Kunstforening, Halden Kunstforening, Hammerfest Kunstforening, Høyanger Kunstlag,
Kragerø Kunstforening, Levanger Kunstforening, Måløy Kunstlag, Narvik Kunstforening,
Neadalen Kunstforening, Nesodden Kunstforening, Orkdal Kunstforening, Osterøy
Kunstlag, Sandefjord Kunstforening, Sarpsborg Kunstforening, Skaun Kunstforening,
Sortland Kunstforening, Steinkjer Kunstforening, Stord Kunstlag, Suldal Kunstlag,
Sunnfjord Kunstlag, Vadsø kunstforening, Vestby kunstforening, Voss Kunstlag.
Høstutstillingen fortsatte mediesamarbeidet med Dagsavisen.
Det ble delt ut 4 kunstpriser:
 Høstutstillingsprisen – BKHs kunstpris: Svein Møxvold for videoverket
REKONSTRUKSJON
 Fineartprisen: Marit Justine Haugen for installasjonen COAL.
 Norske Kunstforeninger & NorgesGruppens debutantpris: Heidi Kennedy Skjerve for
tusjtegningsserien Plan
 Anne og Jakob Weidemanns stipend for 2014 ble tildelt Mari Meen Halsøy for
hennes relasjonelle verk Wounds
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Markedsføring og formidling
Samarbeidet med designfirmaet Eriksen/Brown ble videreført. Det ble produsert og hengt
opp plakater over hele Oslo før og etter utstillingsåpning, samt laget egne digitale plakater i
forbindelse med visning av videoprogrammet på de ulike kunstforeningene. På grunn av
begrensede midler til markedsføring ble det kun annonsert i Natt og Dag, Kunstforum,
Billedkunst, KUNST og Dagsavisen og på kunstkritikk.no og kunstforum.as. Bilder og
informasjon ble delt på sosiale medier som Facebook, Instagram og Underskog.
Det ble også i år lagt vekt på god tilrettelegging for pressen, med lett tilgjengelig
bildedokumentasjon og utfyllende informasjon på utstillingens nettside.
Barnehager/skoler/universitet/høgskoler i Akershus, Oslo og Buskerud ble kontaktet både
før og etter sommeren med informasjon om utstillingen og omvisningstilbud. Dette gjelder
også private bedrifter og foreninger. Vi kontakter alle som har vært på omvisninger tidligere
år og finner også nye bedrifter som kontaktes.






Våre omvisere er faglig høyt kompetente og erfarne kunstformidlere. Vi har hvert år
mange søkere, og stiller strenge krav til de vi ansetter. Våre museumsverter får også
en gjennomgang av utstillingen og mulighet til å sette seg inn i de ulike
prosjektbeskrivelser.
Vi tilbyr omvisninger tilpasset ulike kunnskapsnivåer, behov og ønsker. Det ble holdt
omvisninger for skoleklasser, bedrifter og private grupper. Gjennom vårt samarbeid
med Kunstnernes Hus Bar & Kafé tilbyr vi også lukkede omvisninger med servering.
Det ble laget egen lærerveiledning til videoprogrammet.

Kunstsalg
Det ble solgt 20 verk. Innkjøpsfondet for Norsk Kunsthåndverk gikk til innkjøp av Randi
Annie Strands verk Pure Verities, Linda Kristin Røeds verk Solve Caligula og Marit Justine
Haugens verk COAL.
Strays Stiftelse gikk til innkjøp av Unpredictable Periscope av Tonje Moe.
De øvrige verk ble kjøpt inn av besøkende og private kunstsamlere.
Presseomtale
Høstutstillingen som helhet ble svært godt mottatt av presse og publikum, og fikk jevnt
over gode anmeldelser. Utstillingen fikk rundt 60 redaksjonelle omtaler, inkludert en
reportasje i Kulturhuset på NRK P2.
Av utstillerne var det særlig Gyrid Gunnes performance Bønner til Allah som skapte debatt
og fikk mye oppmerksomhet med rundt 20 egne omtaler.
Aftenpostens Kjetil Røed: Årets Høstutstilling er sterk – særlig i sin dreining mot politikk og
bruk av kunstrommet som offentlighet. Lenge leve Høstutstillingen!
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Line Ulekleiv i Klassekampen påpekte: I år synes Høstutstillingen mer edruelig, jevn og
moderat enn på lenge.
I VG mente Lars Elton: Virkeligheten har truffet Høstutstillingen… og ga terningkast fire.
Oda Bahr i Morgenbladet: (Høstutstillingen) …plasserer seg trygt i en samtid av opprørsk,
men litt tafatt engasjement… og er: …nedtonet og litterær, men politikken ligger gjemt mellom
linjene.
I ”Høstutstilling i vater” skrev Arve Rød for Dagbladet at: …Høstutstillingen tilbyr en pust i
bakken for vandrere i kunsten og verdens omskiftelige og uforutsigbare natur.
Åpningshelgen
Stortingspresident Olemic Thommessen overvar den offisielle åpningen.
Åpningstalen ble holdt av kulturminister Thorhild Widvey.
Kunstnerisk performance ved Mannskoret, i tillegg til performancer av kunstneren Annika
Ström.
Høstutstillingsprisen ble delt ut av direktør i BKH: Hege Imerslund.
Norske Kunstforeninger & NorgesGruppens debutantpris ble delt ut av styremedlem i
Norske Kunstforeninger Trude Lyng og Daniel Sellevoll fra NorgesGruppen.
Fineartprisen ble delt ut av Mette Dybwad Torstensen, ansvarlig redaktør KUNST.
Både vernissage og åpning var meget godt besøkt.
Kunstnernes Hus Bar & Kafé hadde utvidet sin kapasitet under vernissagen ved å inngjerde
plenen og ha servering ute. Performancegruppen Tsarsten & the Freudian Slippers
opptrådde under vernissage.

Økonomi
Budsjettert for 2014
Bidrag Kulturdepartementet:
Forventet egeninntekt:
= forventet inntekt: _

2. 139.000,‐
1. 020.000,‐
3. 159.000,‐

Inntekt 2014
Bidrag Kulturdepartementet:
Egeninntekt:
Støtte Fritt Ord:
= reell inntekt: _

2. 139.000,‐
1. 547.971,‐
50.000,‐
3. 736.971,‐

Utgifter 2014

3. 538.543,‐
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Det vil si at Høstutstillingen 2014 endte på et overskudd på kr. 198.428,‐

Konkrete mål nådd i 2014
‐ Snudd underskuddet fra 2013 til overskudd
‐ Færre utgifter
‐ Økt kunstsalg
‐ Økt besøkstall
‐ Økt antall omvisninger
‐ Utvidet visningsrom med performance og videovisninger flere steder
‐ Økt synlighet i bybildet
‐ Gode kritikker
‐ Innvilget støtte fra Fritt Ord
‐ Videreutvikling av samarbeidet med Norske Kunstforeninger om videoprogrammet
Sekvenser. Antall visningssteder økte fra 26 til 30. Lærerveiledning, annonsemateriell
og hefte med artikler og tekster om kunstnere og verk ble distribuert
Mål fremover
Administrasjonen vil fortsette å arbeide for at både profesjonelle og nyutdannede
kunstnere skal søke. Vi vil fortsette å få frem en forståelse for den høye kunstneriske
kvaliteten som skal til for å kunne delta på utstillingen. Vi ser det som viktig å stadig øke
utstillingens ”status” blant etablerte kunstnere, så det igjen hever dens kvalitet.
For å kunne være en aktuell utstilling for norske kunstnere må utstillingen ta større del i det
internasjonale kunstfeltet. Vi ser et behov for å knytte et internasjonalt kontaktnett som
kan hjelpe oss fremme norsk samtidskunst gjennom Høstutstillingen. Målet er å kunne
sende deler eller hele utstillingen til institusjoner i andre land og dermed ivareta
Høstutstillingens mål om å sette agendaen. Fornye og revitalisere. Dette vil kunne løfte
utstillingens status og forsterke dens unike posisjon.
Vi vil fortsette å satse på økt synlighet i media og i bybildet
Det er derfor viktig at vi opprettholder fokus på mediekontakt og kreative samarbeid som
kan bidra til synliggjøring i det offentlige rom.
Det var ikke midler til å annonsere i de store avisene i 2014. Strategien ble derfor å satse på
synlighet i bybildet. Vi har også jobbet mye med synlighet i sosiale medier som Facebook,
Instagram og Underskog. Vi satser også stort på direkte markedsføring, noe som gir oss
mulighet til å nå ut til og få inn flere besøkende utenbys fra. Dette tar mye tid, men
innebærer ikke større direkte utgifter.
Tospråklig nettside
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Vi jobber med å få nettsiden tilrettelagt for engelskspråklige. Slik kan samarbeidspartnere,
søkere, presse og ikke minst besøkende som ikke er norsktalende også få tilgang til
informasjon om utstillingen. Vi har allerede fått oversatt deler av nettsiden, samt
utstillingens søkeveiledning, søknadsskjema og reglement.
Vi vil ha mer informasjon på nett i løpet av 2015.

Utstillingskatalog
Høstutstillingen har i mange år fulgt samme mal når det kommer til selve
utstillingskatalogen. Med bakgrunn i en situasjon der det er stadig større konkurranse om
publikum og mindre midler til markedsføring, ser vi etter nye kanaler for å kunne nå
publikum og øke utstillingens aktualitet. Her ser vi en mulighet til å tenke nytt uten å gå
imot utstillingens premisser. Katalogen for 2015 vil derfor ta form som en utstillingsavis
med intervjuer og aktuelle artikler i tillegg til informasjon om årets kunstnere. Dette vil være
en gratisavis som vi kan gi til besøkende på Kunstnernes Hus, distribuere på utesteder og
gjennom andre kulturaktører. Dette vil gi oss økt synlighet i byrommet og rekkevidde til en
ny og større målgruppe.
Økt kompetanse
Vi fortsetter å ha fokus på profesjonalisering innad i Høstutstillingens administrasjon og
drift. Vi har i år jobbet med å innføre nye rutiner som kan effektivisere arbeidet i
oppkjøringen til utstillingsåpning. Det er også viktig at vi får inn riktig kompetanse der vi
trenger det. Varige samarbeid og stabile arbeidsforhold kan hjelpe på dette.
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TALL 2008–2014
2008*
Utstillingsperiode
Søkere
Verk innsendt
Verk til 2. juryering
Kunstnere til 2. juryering

2009*

2010*

2011*

06.09/05.10 12.09/11.10 10.09/11.10 10.09/09.10
1815
1768
1842
2221
4289
4595
4762
5560
346
236
259
358
209
147
167
244

Verk til utstilling
Kunstnere til utstilling
Debutanter
Kvinneandel
Juryhonorar
Provisjon av kunstsalg
Billettinntekt
Kataloginntekter
Salg av annonser
Samlet egeninntekt
Samlet besøk
Samlet besøk
skole/studenter
Grupper til omvisning

110
108
55
50 %
222.665
197.965
1 034 000
94.290
247.000
1 884 580
32 236

112
81
27
42 %
220.000
281.138
873.536
93.250
133.000
1 651 501
30 710

100
87
43
47 %
208.860
73.250
742.105
65.470
119.860
1 201 719
21 550

117
94
45
60 %
221.850
115.850
751.899
85.520
165.400
1 307 775
22 496

3 023
191

2 724
168

2 600
205

6 745
241

2012*

2013*

2014*

08.09/07.10 14.09/13.10 13.09/12.10
2400
2300
2258
7200)
6900
6774
182 (til K.Hus)
193
198
138
144
127
K.Hus: 107
Oslo S: 7
prosjekt
109
107
88
95
82
40
45
46
40 %
53 %
63 %
234.620
234.800
245.000
106.775
97.450
119.625
846.456
576.125
947.110
104.914
42.799
83.760
148.800
119.150
111.000
1 762 149
1 094 170
1 400 105
25 097** 18 376*** 20 311***
5 965
203

4771
92

5673
147

* 2008: Utstillingen vist i Kunstnernes Hus 4 uker og Stavanger Kunstforening 3 uker.
* 2009: Utstillingen vist i Kunstnernes Hus: 4 uker, 11.09 ‐ 10.10. Videovisning Galleri Svalbard, Christianssands Kunstforening,
Sound of MU og Nordnorsk Kunstmuseum.
* 2010/11: Kunstnernes Hus 4 uker, videovisning i Trondheim Kunstmuseum, Gråmølna, Sørlandets Kunstmuseum, Nordnorsk
Kunstmuseum, Bergen Kunsthall, Landmark, KINOKINO i Stavanger og Galleri Svalbard.
* 2011: Kunstnernes Hus 4 uker, videovisning i Trondheim Kunstmuseum, Gråmølna, Christianssands Kunstforening,
Nordnorsk Kunstmuseum, KINOKINO i Stavanger og Galleri Svalbard. Antall besøkende i andre byer enn Oslo er ikke tatt med
i statistikken.
* 2012: 125. års jubileum. Utstilling på Oslo Sentralbanestasjon, i samarbeid med Rom for kunst. 7 kunstnere/kunstprosjekt
* Ikke inkludert besøkende på Oslo Sentralbanestasjon
* 2013: Ikke inkludert besøkende på visning av videoprogram i 26 kunstforeninger/kunstlag + KINOKINO i Stavanger
* 2014: Ikke inkludert besøkende på visning av videoprogram i 30 kunstforeninger/kunstlag
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NBKs Utvalg 2013 – 2015:
Nominasjonsutvalg:
Esther Maria Bjørneboe, Åsil Bøthun, Randi Grov Berger, Sigfrid Hernes,
Liv Dysthe Sønderland.
Vara: Maria Urstad, Gerd Anne Endestad, Hanne Lydia Opøien Kristoffersen,
Randi Nygård, Bente Sætrang.
Kontrollutvalg:
Anders Eiebakke, Hilde Skjeggestad, Morten Gran (utgikk grunnet styrelederverv i BOA)
Vara: Frode Mikael Lillesund (gikk inn i Morten Grans sted)
Billedkunstnernes Vederlagsfond:
Kristin Lindberg, Per Formo, Sidsel Palmstrøm, Magne Rudjord, Gisle Harr.
Vara: Toril Johannessen, Sissel Lillebostad, Lillian Samdal.

Styrer, råd og utvalg
Oversikt over institusjoners styrer, råd og utvalg hvor NBK
oppnevner 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.
Vara medlem: Maria Hjelmeland og Esther Maria Bjørneboe.
Sekretær: Hege Imerslund (adm. BKH).
BONO
NBKs representant i perioden har i 2013 – 2015 vært Hans Thorsen med Lotte Konow Lund
som vara.
Den Norske IAA‐komiteen:
oppnevnes av NBK‐styret og vanligvis rekonstitueres komiteen når et nytt styre begynner
sitt arbeid. Funksjonstid som NBK styret. Grete Marstein er for øvrig eneste oppnevnte
representant som i forrige periode ble supplert med Hilde Rognskog som tidligere
styreleder.
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Kunstnernes Hus
Representant for NBK i Rådet (det tidligere Tilsynsrådet) er Jenny‐Marie Johnsen.
Rom for kunst og arkitektur
NBKs representanter i styret er Christel Sverre, Siri Austeen og Espen Henningsen.
Kopinor
Norske Billedkunstnere er en av Kopinors 22 medlemsorganisasjoner. Kopinor inngår
avtaler om fotokopiering og digital kopiering innenfor utdanningssektoren, offentlig
forvaltning, kirker og trossamfunn, næringsliv og organisasjoner. Gjennom avtalene får
brukerne enkel tilgang på kultur og kunnskap, samtidig som opphavsmenn og utgivere får
betalt for sine verk.
NBK mottok i 2014 9 574 331 kr i kollektive vederlag fra Kopinor, sammenlignet med
10.562.640,kr året før.
Kopinors totale inntekter i 2014 var 290,8 mill. kr (289,7 mill. kr i 2013). Norske
rettighetshavere mottok i alt 185,4 mill. kr i kollektive vederlag fra Kopinor (203,6 mill. kr i
2013). I tillegg utbetales vederlag til utenlandske rettighetshavere for kopiering av
utenlandske verk. Kopinor utbetaler også en del vederlag til rettighetshavere
individuelt(14,6 mill. kr), bl.a. for bruk av verk ved eksamen og til lydbøker for
funksjonshemmede.
En helt ny avtale om kopiering på universiteter og høgskoler ble inngått høsten 2014.
Avtalen innebærer at Kopinors kompendieløsning Bolk tas i bruk på alle læresteder.
Avtalen med Nasjonalbiblioteket om å legge ut digitaliserte bøker på Internett
(Bokhylla.no) løper videre. I 2014 ble medlemsorganisasjonene enige om fordelingen av
vederlaget som var opptjent i 2012 og 2013. Deler av dette vederlaget utbetales individuelt.
Avtalen med KS om kopiering i skoleverket, kulturskolene og kommunal administrasjon er
Kopinors største. Ved årsskiftet var denne under reforhandling.
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.
Representasjon i Kopinor
Hilde Tørdal var i 2014 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 Martin Biehl (Grafill) som varamedlem. Hilde Sjeggestad var
medlem av fordelingsnemnd
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Oversikt over enkelte institusjoner styrer, råd og utvalg hvor NBK
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
Norsk Kulturfond; Fagutvalget for kunst og ny teknologi
Hans Christian Gilje.
Styret i Fond for lyd og bilde (Norsk Kulturråd)
Karianne Stensland og Trygve Luktvasslimo.
KORO
NBK innstiller ett medlem til styret. Departementet oppnevner. Funksjonstid 4 år. NBKs
representant i perioden er
Bildende Kunstneres Hjelpefond
NBK innstiller og Kulturdepartementet oppnevner styremedlemmer. Funksjonstid er 4 år.
Fra 2010 til 2014 har styret i Hjelpefondet bestått av:
Styreleder: Viggo Hagstrøm som dessverre døde 19. januar 2013.
Styremedlemmer: Tore Lysdahl, Marit Aabel, Laila Haugan og Petter Snare.
Varamedlemmer: Svein Korshavn, Morten Krogh, Trine Mauritz‐Eriksen, Rita Marhaug og
Eirik Bruvik.
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
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NBK og UKS har forslagsrett til kandidater til styret i OCA, og Kulturdepartementet
innstiller. NBKs representant er Per Gunnar Eeg‐Tverbakk.

Norwaco
NBK er medlem i Norwaco.

Internasjonalt samarbeid
BiN Billedkunstnere i Norden
Samarbeidet i BiN skjer på fagpolitisk basis med tilknytning til de andre nordiske lands
kunstnerorganisasjoner. BiN består av BKF i Danmark, Konstnarsgillet i Finland, SIM på
Island, KRO i Sverige, Grønlands og Færøyenes kunstnerorganisasjoner og NBK i Norge.
Organisasjonen skal arbeide med felles kunstnerpolitiske spørsmål og videre danne forsvar
av den nordiske kunstnerpolitiske modellen. I inneværende periode har det vært en svært
lav aktivitet i BiN.
International Association of Art (IAA/AIAP)
IAA er først og fremst et nettverk, en mulighet for billedkunstnere og deres organisasjoner,
til å distribuere, først og fremst, fagpolitisk informasjon og for oss, til å innhente
opplysninger om ordninger og løsninger fra andre land. At IAA er knyttet opp mot UNESCO
gir (til tider) billedkunstnerne en stemme, en mulighet til å bli hørt, i internasjonale fora og
når internasjonale konvensjoner og avtaler lages eller revideres. IAA er også en Non‐
Governmental Organization, (NGO) som samarbeider tett med UNESCO for å fremme
organisasjonens ideer og intensjoner
IAA har utarbeidet et sett minimums‐krav som søkerlandets kunstnergruppes må
tilfredsstille. Dette 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.
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 ovenfor egne lands myndigheter. Med UNESCO ”i ryggen”
arbeider nå disse kunstnerorganisasjonene tryggere og har større mulighet for å bli hørt
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nasjonalt. IAA vil nå i samarbeid med UNESCOs samarbeidsorganisasjoner lansere og
promovere det nye og bedre IAA‐medlemskortet.
Samtidig er det klart at NBKs og Norges aktive deltakelse i IAA også har et preg av å være
en solidaritetshandling. Unesco “anbefalingen” ‐ The UNESCO recommendation concerning
the Status of the Artist (1980), ble en av grunnpilarene i Norges og de nordiske landenes
utvikling av en aktiv kunstnerpolitikk. IAA spilte en aktiv og viktig rolle i utviklingen av dette
dokumentet. Vi har i 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.
Aktivitetsrapport 2013‐2014
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.
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. 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
internasjonale NGO CID. Et viktig arbeid det siste året har vært å finne fram til en
internasjonal definisjon av hvordan man kan definere en profesjonell billedkunstner. IAA vil
ha sin neste internasjonale generalforsamling i Plzen i oktober 2015.
Internasjonalt arbeid
Lederen av den norske IAA‐komiteen, Grete Marstein, ble på den internasjonale
generalforsamlingen i april 2011 i Mexico valgt som Internasjonal Visepresident for IAA. Det
har vært to styremøter i perioden, i tillegg har styret omfattende kontakt på epost. På grunn
av tidsforskjellene er det vanskelig å etablere telefonmøter. En mindre arbeidsgruppe, har i
tillegg hatt to møter. Viktige temaer i perioden har vært økt aktivitet i Asia og Afrika,
ytringsfrihet, WAD og mobilitet.
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På den Europeiske generalforsamlingen i Bratislava 2011, ble Hilde Rognskog innvalgt til
det europeiske styret. I denne perioden har IAA Europa hatt en generalforsamling og
seminar i Oslo, samt et styremøte i Brussel med tilhørende seminar; New perspectives on
Artistic Copywrights arrangert blant annet av billedkunstorganisasjonen i Tyskland (IGBK) og
EVA (European Visual Artists). Dette i tillegg til månedlige møter på Skype. Temaer for de
siste to årene har vært definisjon av profesjonelle kunstnere (Status of the artists), støtte til
Europe supports Statement on TTIP Copyright Initiative Germany, World Art Day (WAD),
samt planlegging av generalforsamling i Plzen 2015. IAA Europe gir også, med jevne
mellomrom, ut et nyhetsbrev til medlemslandene.
Oslo 14.04.2015
Grete Marstein og Hilde Rognskog

Billedkunst 2013‐2015
Billedkunst har fortsatt sitt fokus på aktuelle kulturpolitiske saker, utdypende kunstfaglige
artikler og kritikk.
Hovedsatsingen i 2014 var å få én nytt design av papirutgaven på plass. Målet har vært å
styrke bladets estetikk, med mer plass til bilder og en renere og ryddigere typografi.
Tilbakemeldingene på endringene har vært svært positive.
Tall fra annonsesalget for papirutgaven viser at Billedkunst beholder sin posisjon som
sentralt annonseorgan i kunstbransjen.
Ansatte i Billedkunst:
Redaktør Halvor Haugen (70 %); redaksjonssekretær Tine Semb (50 %), layoutansvarlig Jan
Walaker (25 %). Annonsesalg (på provisjonsbasis): Siri Hermansen og Jan Walaker.
Billedkunst kommer ut med 7 utgivelser i året.
Billedkunst trykkes i ca. 4200 eksemplarer og har et bekreftet opplag på ca. 3700.
Distribusjon og trykk:
Göteborgstryckeriet

Informasjon
Diverse skriv og orienteringer har i perioden blitt utsendt NBKs grunnorganisasjoner.
Grunnorganisasjonene har likeledes blitt oversendt sentralstyrets møtereferater.
Det er også utsendt kortfattet informasjon pr. mail til lederne i grunnorganisasjonene og de
øvrige tillitsvalgte.
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NBKs nyhetsbrev
Fra årsskiftet 2013 er det startet utsending av et nyhetsbrev fra NBK ca. midten av hver
måned. Brevet utsendes bare elektronisk via mail. Nyhetsbrevet skal i hovedsak inneholde
informasjon og nyheter fra og om NBKs grunnorganisasjoner. Det er tenkt at
grunnorganisasjonene her lett kan formidle informasjon på en kortfattet og effektiv måte.
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2.2

Regnskaper med revisjonsberetninger

Regnskaper og revisjonsberetninger er trykket som vedlegg til sakspapirene og finnes
suksessivt bak i denne innkallingen fra side 196.

2.2.1

NBKs regnskap med revisjonsberetning for 2013 og 2014

Regnskaper og revisjonsberetninger er trykket som vedlegg til sakspapirene og finnes i
innkallingen fra side 196.
Sentralstyrets forslag til vedtak:
NBKs regnskaper og revisjonsberetninger for 2013 og 2014 godkjennes.

2.2.2
Solidaritetsfondets regnskap med revisjonsberetning for
2013 og 2014
Regnskaper og revisjonsberetninger er trykket som vedlegg til sakspapirene og finnes
i innkallingen fra side 233.
Sentralstyrets forslag til vedtak:
Solidaritetsfondets regnskaper og revisjonsberetninger for 2013 og 2014 godkjennes.

2.2.3
Materialfondets regnskap med revisjonsberetning for 2013
og 2014
Regnskaper og revisjonsberetninger er trykket som vedlegg til sakspapirene og finnes
i innkallingen fra side 259.
Sentralstyrets forslag til vedtak:

NBKs 13. ordinære landsmøte 2015
53

Materialfondets regnskaper og revisjonsberetninger for 2013 og 2014 godkjennes.

2.3
Årsberetninger og regnskaper for
Billedkunstnernes Vederlagsfond for 2013 og 2014
Regnskaper og revisjonsberetninger er som foregående punkt på dagsorden trykket som
vedlegg til sakspapirene og finnes i innkallingen fra side XXX.
Sentralstyrets forslag til vedtak:
Vederlagsfondets regnskaper og revisjonsberetninger for 2013 og 2014 godkjennes.

2.4

Kontrollutvalgets beretning

Kontrollutvalg for perioden 2013– 2015:
Anders Eiebakke, Hilde Skjeggestad og Morten Gran. Vara: Frode Mikael Lillesund
Morten Gran ble i perioden valgt som styreleder i BOA, og ble i henhold til NBKs vedtekter
derfor tatt ut. Varamedlem Frode Mikael Lillesund tok Morten Grans plass.
Kontrollutvalget hadde møte torsdag. NBKs drift og styrets disposisjoner samt
Bondiliasaken ble gjennomgått. Tilstede var Anders Eiebakke, Hilde Skjeggestad og Frode
Mikael Lillesund

Kontrollutvalgets rapport
Kontrollutvalget (KU) skal foreta løpende kritisk vurdering av sentralstyrets virksomhet og
økonomiske disposisjoner og avgi beretning om dette til landsmøtet. KU er ikke et politisk
organ, og har ingen politisk myndighet.
NBKs styre har i denne styreperioden hatt høy aktivitet og satt i gang en rekke fagpolitiske
tiltak. Styret har blant annet arbeidet for å få på plass en kollektiv forsikringsavtale for NBKs
medlemmer. KUs rapport vil ikke omtale alle styrets arbeidsområder, men legge særlig vekt
på kritiske funn i styrets virksomhet i inneværende periode.
Styreleders honorar
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Spørsmål om økning av styreleders honorar var oppe på Landsmøtet 2013. Landsmøtet
gjorde følgende vedtak: "Honoraret til styreleder skal styrkes i kommende styreperiode.
Landsmøtet foreslår å honorere styreledervervet med kr. 250 000,‐.»
Av styreperioden 2013‐15 fremgår det at spørsmålet om styreleders honorar har vært
behandlet ved flere anledninger. Honoraret ble økt til 250.000 ved styreperiodens
begynnelse, i tråd med Landsmøtets anbefaling. Nestleders honorar ble økt til 50 000, også
det i tråd med Landsmøtets anbefaling. I styremøte 30/1‐14 fremmer styreleder selv forslag
om økning av styrelederhonoraret på bakgrunn av erfaringer med vervet så langt. Forslaget
går ut på en sidestilling med daglig leders årslønn og en kapasitet på 70 %. Økningen ville
gitt en årslønn på 377.000 pr år. Styret fattet følgende vedtak:
"Styreleders honorar opprettholdes på nåværende nivå med kr 250.000 i tillegg til dekning
av utgifter til telefonabonnement og nødvendig reise‐ og opphold i forbindelse med
styreledervervet. All utgifter ut over dette må klareres med NBKs styre."
I løpet av 2014 mottar styreleder tilleggshonorar / ekstrabevilgning på totalt kr 56.802 for
ekstraarbeid og reiser ifm. kunstneraksjonen om høsten, samt arbeid med pilotprosjekt om
utstillingshonorar. Pengene bevilges delvis av Solidaritetsfondet.
Av styrereferat 20/2‐15 framkommer under Eventuelt at administrasjonen har mottatt en
faktura fra styreleder for ekstra arbeid etter nyttår. Styret fattar følgjene vedtak: "I perioden
januar til og med mai 2015 vedtak styret ein prøveperiode med arbeidande styreleiar fram
til Landsmøtet. Dette medfører ein tilleggskompensasjon til styreleiar på kr 13.500 pr.
månad. Fordeling av arbeidsoppgåver avklarast i dialog med dagleg leiar og med omsyn til
styrets visjonar slik at ein får utnytta NBK sine ressursar på ein best mogleg måte."
Omregna til årslønn innvilger styret med dette styreleier et årshonorar på kr 412.000.
Styrets vedtak av 20/2‐15 er etter KUs syn et brudd på både landsmøtets intensjon og
vedtak om å anbefale en økning til 250.000 kr. Vi kan ikke se at det finnes noen forankring
for styrets beslutning om å øke honoraret til en størrelse som langt overgår det forslaget om
årslønn på 330.000 som ble avvist på landsmøtet. Etter vårt syn undergraver dette
landsmøtets funksjon som organisasjonens høyeste organ. Vi vil også bemerke at
nåværende styreleder selv var en av pådriverne for forslaget om 330.000 kr som ble avvist.
At hun deretter som styrets leder får gjennom en betydelig lønnsøkning, er etter vårt syn
kritikkverdig.
KU er også kritisk til at styret iverksetter en prøveordning med arbeidende styreleder, uten
at det prinsipielle ved dette har vært behandlet i NBKs organer.
Bondilia
NBKs Landsmøtet 2013 gjorde følgende vedtak:
"NBKs styre forplikter seg til å utrede Bondilia‐saken og informere NBKs
medlemsorganisasjoner om forpliktelsene i gavebrevet av 1951, inklusive begrepet
«kunstnerkoloni». Styret skal fremlegge alle dokumenter vedrørende saksgang, mandat og
opsjonsavtale, samt få foretatt en uavhengig juridisk vurdering av avtalen. Dersom
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opsjonsavtalen trer i kraft, skal eiendommen takseres på nytt, slik at de økonomiske
konsekvensene kan vurderes."
I styremøte 5/11‐14 vedtar styret å oversende Bondilia‐saken til KU. Vi vil i denne
sammenhengen påpeke at styret ikke har myndighet til å instruere KU.
Styret er blitt kritisert av to grunnorganisasjoner for behandlingen av Bondiliasaken, og KU
har derfor valgt å drøfte saken. KU har fått utlevert alle papirer det har bedt om. Etter å ha
gått gjennom historikk og sakspapirer har ikke KU funnet kritikkverdige forhold knyttet til
sittende styres behandling av saken.
Arbeidsgruppen for Bondilia/styret har i brev til KU og grunnorganisasjonene 2/2‐15 og 23/2‐
15 (revidert utgave av samme brev) også stilt KU følgende spørsmål: "Kan kontrollutvalget
se på og komme med forslag til bedre rutiner, løsninger, vedtekter eller nye prosedyrer i
NBK, for bedre innsyn og transparens og som kan vurderes lagt frem av styret for
Landsmøtevedtak? "
Dette vitner etter vårt syn om svak organisasjonsforståelse, da KU er et rent kontrollorgan
for NBK og verken kan arbeide på oppdrag for styret eller skal påvirke organisasjonen
politisk.
Forholdet mellom administrasjon og styre
KU ble oppmerksom på mulige samarbeidsproblemer mellom administrasjon og styre da
styrereferat fra ultimo 2014 og fremover ikke lenger var ført i pennen av daglig leder, som
normalt er styrets sekretær. Referatene styret selv hadde skrevet, inneholdt undertekster
som sannsynliggjorde at noe var galt. Ifm. KUs møte om Bondilia 13/2‐15, presset derfor KU
daglig leder på dette spørsmålet, og fikk bekreftet at samarbeidsforholdet mellom daglig
leder og styret var anstrengt. Medio mars ble KU informert av daglig leder om at styreleder
og nestleder i medarbeidersamtale med daglig leder 12/3‐15 hadde fremmet forslag om
sluttpakke for daglig leder. KU deltok i styremøte 19/3‐15, bl.a. for å få klarhet i denne
saken. I møtet ble det fremholdt at daglig leder hadde misforstått samtalen, og at det ikke
var snakk om at styret ønsket hans avgang. Pga. de motstridende versjonene av den
aktuelle samtalen, fant KU det nødvendig å be om innsyn i korrespondansen mellom
partene i denne aktuelle saken. Korrespondansen er i egenskap av personalsak fortrolig,
men daglig leder besluttet 13/4‐15, i samråd med sin advokat, å gi KU innsyn.
Korrespondansen bekrefter etter KUs syn med all tydelighet daglig leders versjon av
hendelsesforløpet. I nestleders referat fra medarbeidersamtalen, sendt daglig leder og
styreleder pr epost 13/3 2015, heter det: "Daglig leder ble spurt om han har den nødvendige
motivasjon for å virkelig stå på de neste årene, eller om han kunne tenke seg å vurdere å gå i
forhandlinger om avslutte forholdet som daglig leder. Styreleder la frem styrets forslag om
muligheten for å gå inn i forhandlinger om en sluttpakke, for daglig leder. Daglig leder
foreslo da at styret setter sammen et forslag til sluttavtale og at det avtales et nytt møte,
med sine fagforeninger tilstede, for å forhandle om dette." I eposten som følger referatet
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skriver nestleder at styret "straks vil gå igang med å sette sammen forslag til en sluttpakke",
og at de trenger kopi av arbeidskontrakt mm.
KU kan ikke se at korrespondansen er mulig å misforstå, og mener styreleder og nestleder,
ved å hevde at daglig leder har misforstått, fører KU og andre parter bak lyset. I epost fra
styret til daglig leder 23/3‐15 heter det videre: "Styret ønsker ikke å gå inn i forhandlinger nå,
men ser behov for å først avklare grunnlag for en eventuell forhandling om sluttavtale, og
ikke minst oppklare en åpenbar misforståelse (vår uthevning). Arbeidsgiver har aldri sagt
eller ment, hverken muntlig eller skriftlig å gi deg en oppsigelse. Styret ser det slik at GG er
daglig leder i NBK og at ingenting vi har sagt eller gjort forandrer på det." KU mener dette
står i klar motstrid til det som er gjengitt i referatet, og som må oppfattes som et ønske fra
arbeidsgivers side om å avvikle arbeidsforholdet.
Styreleder og nestleder har gjennom sin fremstilling overfor KU og andre sådd tvil om
daglig leders troverdighet i oppfattelse av saken og dermed bidratt til å mistenkeliggjøre
ham både overfor resten av administrasjonen, resten av styret og KU. Dokumentasjonen
viser at daglig leder har rett, mens styreleder og nestleder snakker usant.
Renvaskelsesprosedyren styreleder og nestleder her benytter, er etter KUs syn også uetisk.
Slik ledelse kan ikke ha tillit i organisasjonen.
Etter KUs syn har daglig leder blitt behandlet i strid med ansattes rettigheter. Møtet
gjennomført med styreleder og nestleder 12/3‐15, og som kunne få betydning for hans
videre arbeidsforhold, ble ikke berammet i tråd med gjeldende arbeidsrett, og er i beste fall
i en juridisk gråsone. Styreleder og nestleder har med dette opptrådt i strid med god skikk,
muligens også i strid med norsk lov, mot daglig leder. Den siste medarbeidersamtalen er,
hvis man tar utgangspunkt i referatet nestleder har skrevet fra det, å betrakte som en
varslingssamtale, der daglig leder skulle vært orientert på forhånd om hva som ventet.
Etter KUs vurdering er styrets personalhåndtering og det dårlige samarbeidsforholdet som
har utviklet seg mellom administrasjon og styre i perioden, i strid med organisasjonens
interesser.
Organisatoriske utfordringer i NBK må løses gjennom etterrettelige og åpne prosesser, og
prinsipielle problemstillinger skal legges frem for landsmøtet. En
organisasjonsgjennomgang ble varslet av styret tidlig i perioden, men er ikke blitt
gjennomført. At styret har endret styreleders rolle til en forsøksordning med arbeidende
styreleder uten forutgående prosess og forankring i et landsmøtevedtak, er etter KUs
mening kritikkverdig. Mangel på avklaring av arbeids‐ og rollefordeling mellom styreleder
og administrasjon har bidratt til samarbeidsproblemene vi har sett i denne styreperioden.
Økonomi
KU har gått gjennom regnskap for perioden, samt budsjett for 2015. KU finner ingen
uregelmessigheter i styrets disposisjoner. På spørsmål fra KU i styremøte 19/3‐15, vedgår
styret imidlertid at de ikke har oversikt over økonomiske konsekvenser av en evt. avslutning
av daglig leders arbeidsforhold. KU vil også påpeke det selvsagte i at en ordning med
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arbeidende styreleder også har økonomiske konsekvenser for organisasjonen. Så langt KU
kan se, har imidlertid styret hittil funnet inndekning for sine prioriteringer.
Digitale valg
I forbindelse med tekniske problemer knyttet til avviklingen av valg av stipendkomite og
Den Nasjonale Jury valgte KU å kontrollere metadata, og å samtale med stipendkomiteens
sekretær og daglig leder. Etter disse undersøkelsene konkluderte KU at problemene ikke
hadde fått noen konsekvenser på valgets utfall. Vi mener det var en korrekt beslutning å
avbryte valget og starte på nytt først da problemer med mulige dobbeltstemmer var løst. Vi
vil påpeke at valgte tekniske plattform har et forbedringspotensiale, og at alle som stemmer
bør få elektronisk kvittering på avgitt stemme.
Utlevering av sakspapirer ifm. styremøter
KU har bedt om å få utlevert sakspapirer i forkant av styremøter, i tråd med NBKs
vedtekter. Dette har styret avvist etter anbefaling av daglig leder, og i tråd med tidligere
praksis. Vi oppfordrer landsmøtet til å vurdere om en mangeårig praksis der KU ikke får
utlevert sakspapirer før styremøtene er i tråd med NBKs vedtekter som sier at KU skal ha
tilgang på alle dokumenter.
Konklusjon:
KU er overrasket og urolig over det vi oppfatter som dårlig organisasjonsforståelse,
uryddige prosesser og sterkt kritikkverdig behandling av ansatte. Vi mener også at
styrevedtaket om styreleders honorar er i strid med landsmøtets intensjon og vedtak.
Etter en helhetsvurdering kan vi ikke ha tillit til styreleder, nestleder og øvrige
styremedlemmer.
20.04.15
Anders Eiebakke

Hilde Skjeggestad

Frode Lillesund

Sentralstyrets merknad:
Kommentar til Kontrollutvalgets rapport
Styret ønsker som Kontrollutvalget (KU) å ta oppdraget sitt på alvor, men mener at
Kontrollutvalgets rapport ikke samsvarer med virkeligheten og at konklusjonene som
trekkes er feilaktige og på grensen til injurierende. Sentralstyret ønsker her å gi tilsvar til
denne rapporten, som vi opplever som en dypt urettferdig og tendensiøs fremstilling av
styrets arbeid de siste to årene.
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Vi vil i vårt tilsvar fokusere på KUs påstander hva gjelder styreleders honorar, Bondilia‐saken
og forholdet mellom daglig leder og styret. Vi vil også til sist fortelle om hva som har vært
våre ambisjoner hva gjelder resultater innenfor fagpolitisk arbeid og konstruktivt samarbeid
med andre kunstnerorganisasjoner og andre aktører på det visuelle feltet.
Styreleders honorar
Kontrollutvalget har i sin rapport valgt å trekke konklusjoner uten å ha gjort tilstrekkelige
undersøkelser. De fremstiller styrets beslutninger som uansvarlige og mistenkeliggjør
styrets motiver, til tross for at alle vedtak knyttet til bevilgninger er lovlig fattet, begrunnet
og innenfor styrets ansvarsområde og de økonomiske rammer man har. Fastsetting av
styreleders honorar er styrets ansvar innenfor en totalvurdering av NBKs økonomi. Dette
var også grunnen til at landsmøtet 2013 valgte å ikke vedta et endelig honorar for
styreleder. Når så KU konkluderer i sitt punkt Økonomi at ”styret har hatt full inndekning for
sine prioriteringer” er det vanskelig å se hva kritikken egentlig handler om.
Landsmøtet er NBKs øverste organ, og sentralstyret er NBKs utøvende organ. Styret har et
ansvar for å gjøre vurderinger ut fra den situasjonen og de behov som oppstår underveis i
landsmøteperioden, og som Landsmøtet på forhånd ikke kunne forutse omfanget av.
Styret ønsker å konkretisere hva som ligger i tilleggs‐honorarene til styreleder:
∙ Fra Solidaritetsfondet ble det bevilget kr 26 802 i forbindelse med et omfattende
ekstraarbeid knyttet til Kunstneraksjonen høsten 2013.
∙ I 2014 gjorde styret et vedtak om å innvilge inntil kr 50 000 for styreleders
ekstraarbeid knyttet til arbeidet med utstillingshonoraret. Det ble utbetalt kr 30 000.
∙ En høst og vinter med svært høyt aktivitetsnivå for styreleder danner bakteppet for
styrets vedtak 10.02.2015 om en fem måneders prøveperiode med et honorar for
styreleder tilsvarende 80 % stilling. Dette vedtaket utløser til sammen kr 67 500.
∙ Slår man sammen det faste honoraret på kr 250 000 med tilleggs‐honorar så har
styreleder i snitt mottatt kr 312 151 per år.
∙ Styreleder er bosatt i Telemark, men er i egenskap av sitt verv stadig i Oslo.
Tjenestereiser i NBK følger statens reiseregulativ. For å spare NBK for utgifter har
styreleder gjennom disse to årene overnattet hos venner og bekjente. Dette er også
en del av det økonomiske totalbildet knyttet til styreledervervet.
Bondilia
Styret har sett på̊ historikk og nåværende situasjon. Styret foreslår ulike fremtidsplaner
dersom ABBL tar i bruk opsjonsavtalen og Bondilia blir solgt. Styret har hatt møter med TF
og NBF for å å diskutere Bondilia. Advokat har blitt rådført i henhold til gavebrevets
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intensjon og muligheter. Formuesforvaltning som bl.a. også forvalter Fritt Ords formue har
blitt rådført om mulig avkastning og gode muligheter for NBKs medlemmer.
Styret ble i slutten av april 2015 informert om at Asker kommune ser Bondilia som ugunstig
for utbygging per i dag. Administrasjon, styret og ABBL’s styre ser nå̊ fortløpende på̊
hvordan saken skal gripes an, da NBK står i fare for å miste salget. Kontrollutvalget fikk
forespørsel om å undersøke forhold rundt Bondilia utover styrets periode, før juni 2013, for å
få endelig klarhet i landsmøtets spørsmål fra 2013, rundt historikk ved salg. De har levert sin
rapport.

Forholdet mellom daglig leder og styre
Styret er inne i en avklaringsprosess med daglig leder og kan derfor ikke kommentere
detaljer knyttet til dette. Det er derfor kritikkverdig at KU tar opp saken på denne måten,
vel vitende om at styret på grunn av taushetsplikt ikke fyllestgjørende kan forsvare seg mot
anklagene. KU møtte i styremøtet 19.03.2015 uten at styret var kjent med at andre saker
enn Bondilia skulle diskuteres. Styret ble møtt av en utspørring som stadig utfordret
grenseområdet til taushetsplikten, og hvor styreleder og nestleder på grunn av dette ikke
fullt ut kunne svare direkte på spørsmålene de fikk. Vi mener at KU basert på denne
utspørringen ikke har hatt tilstrekkelig grunnlag for å ta stilling til denne saken, og at de
heller ikke har grunnlag for å kunne konkludere at styreleder og nestleder snakker usant
eller har opptrådd uetisk. Her har KU latt seg farge av en part i en pågående, kompleks sak
som har flere sider enn den daglig leder og hans advokat har bevilget innsyn til.
Så kommer KUs påstand om at daglig leder har blitt behandlet i strid med ansattes
rettigheter. Det hevdes at ”Styreleder og nestleder har opptrådt i strid med god skikk,
muligens også i strid med norsk lov, mot daglig leder”. Grunnet taushetsplikten kan vi heller
ikke her kommentere innholdet i det som fremstilles, annet enn at vi kan si at det som
påstås her overhode ikke stemmer. Hovedorganisasjonen Virke har vært styrets rådgivere,
og de kan bekrefte at styret ikke har opptrådt kritikkverdig eller i strid med norsk lov på noe
punkt i denne saken. Vi reagerer sterkt på å bli fremstilt som lovbrytere, av et Kontrollutvalg
som ikke har tatt kontakt for å høre vår versjon av saken siden deres eneste henvendelse til
oss under styremøtet 19.03.15.
KU kommenterer også at organisasjonsproblemer og dårlige samarbeidsforhold er i strid
med organisasjonens interesser. Styret er enig i at gode samarbeidsforhold og en
velfungerende organisasjon er helt nødvendig for at NBK kan være den tydelige,
progressive og sterke organisasjonen som medlemmene har krav på. Dessverre har NBK
gjennom mange år vært en langsom og tidvis usynlig organisasjon, som har hatt mer enn
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nok av interne konflikter som har stjålet fokus og energi fra den virkelige utfordringen som
ligger i NBKs formålsparagraf. NBK skal være der for medlemmene sine, og det har vært
styrets fokus i alt vi har gjort disse to årene.
Det sittende styret har vært utålmodige og ønsket resultater. Man har kjent presset fra en
ny regjering, og styret, med styreleder i spissen, har agert og oppnådd resultater (her viser
vi til Styrets beretning i Landsmøtepapirene). Samtidig har også samarbeidsklimaet mellom
NBK og andre kunstnerorganisasjoner blitt svært fruktbart og godt i denne perioden, noe
som har vært en viktig ambisjon for styret. Vi har aktivt brukt hele organisasjonen i
kunstneraksjonen og er i gang med et mye tettere samarbeid med våre tillitsvalgte i alle
grunnorganisasjonene og å bruke disse aktivt i kommunestyre‐ og fylkestingsvalget 2015,
for å drive fagpolitikk regionalt i fylkene. Det har også blitt opprettet en god og omfattende
dialog med kulturpolitikere og andre aktører som f.eks. Norsk kulturråd, KORO, BONO, KIN
o.a., noe KU velger å ikke skrive noe om i sin rapport, men som kunne vært relevant å
undersøke i denne sammenhengen siden man velger å kritisere styrets evner til
kommunikasjon, samarbeid og ressursbruk. Styrets fokus på å bedre kommunikasjonen og
samarbeidet med alle disse aktørene, betyr at NBK nå, etter disse to årene, har et forbedret
omdømme og er i en vesentlig bedre posisjon for å få gjennomslag for sine politiske saker i
kommende periode.
Nominasjonsutvalgets innstilling er, som følge av KUs rapport, helt snudd på hodet i forhold
NBKs behov for kontinuitet, kunnskap og erfaring i sentralstyret fremover. Dette styret har
tatt medlemmenes alvorlige situasjon og behov på alvor og gjort alt vi kunne for å ivareta
dem. Vi har lagt og fulgt godt planlagte strategier, for å gripe de mulighetene vi har sett var
gode for å bedre situasjonen for norske billedkunstnerne.
Ansattes representant er ikke involvert i sakene som vedrører fastsettelse av styreleders
honorar og forholdet mellom styret og daglig leder.

Sentralstyrets forslag til vedtak:
Kontrollutvalgets rapporter tas til orientering.
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3.
3.1

SAKER
Saker om organisasjonen

3.1.1 A ORGANISASJONSMODELL, NBF
forslag fra Norsk Billedhoggerforening

Saksbeskrivelse
NBK er en organisasjon med relativt begrensede midler, det er likefult store forventninger
til at NBK skal være en politisk aktør med stor gjennomslagskraft. Det er derfor nødvendig
at man stadig vurderer organisasjonsmodell og ressursbruk opp mot mål, effektivitet og
gjennomslagskraft.
Forslag til vedtak:
Styret skal utrede hvorvidt organisasjonsmodell, bemanning og ressursbruk er optimal med
henblikk på politisk gjennomslagskraft.
Sentralstyrets merknader: Styret har tenkt langs de samme linjene; har vurdert å bruke en
profesjonell, ekstern aktør til å lede en slik gjennomgang, men har ikke funnet midler i
budsjettet til dette i inneværende periode. Styret har jobbet med å analysere NBK som
organisasjon og har også orientert seg om hvordan andre kunstnerorganisasjoner innretter
seg og hvordan de lykkes med det. Styreleder har gått styrelederkurs hos Virke. Styret har
brukt budsjettet som et aktivt styreverktøy for å dreie mer ressurser over på fagpolitisk
arbeid, nettopp fordi det vil styrke NBKs politiske gjennomslagskraft, slik NBF her påpeker
og ytrer ønske om.
Det uttalte målet, for begge budsjettperioder, har vært å gå igjennom budsjettet og lete
etter mulige innsparinger/omprioriteringer, for å frigi midler til det fagpolitiske arbeidet i
organisasjonen.
Styret har ønsket å jobbe mer med visjonene til organisasjonen og har hatt mange
diskusjoner av prinsipiell art rundt styrebordet. Dette har vært helt nødvendig av særlig to
grunner: Ny styreleder med nye innspill og ideer, men uten tidligere erfaring fra
sentralstyrets arbeid (kun som styreleder fra distriktsorganisasjonen BIT) og
regjeringsskiftet høsten 2013, som førte til en stor endring i det politiske landskapet. Det
siste førte til at styret måtte reagere på direkte angrep/kutt (særlig stipendpotten i 2013 og
UD‐midler 2013 og ‐14) og utforme ny politikk utifra de nye problemstillingene og signalene
vi fikk. Dette lå utenfor det kartet NBK før hadde vært vant til å manøvrere i.
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NBK reagerte raskt under kunstneraksjonen i 2013 og har jobbet tett med
Kunstnernettverket for å tilbakeføre kuttene i UD, men styret har sett under hele perioden
at det er behov for økt ressursbruk i NBK på det rent fagpolitiske arbeidet. Arbeidet krever
mye oppfølging, bygging av nettverk, jevnlige møter og kontakt for å skape allianser med
politikere, holde en samlet front og tett samarbeid med andre organisasjoner, finne gode
kanaler til informasjon om utviklingen og ikke minst ta en proaktiv rolle i utformingen av
politikken, med oppdaterte begrunnelser som kjennes aktuelle utifra kunstnernes situasjon
i dag.
Styret har startet opp et arbeide med å skape et overordnet visjonsdokument for
organisasjonen. Vi ønsker å jobbe videre med dette dokumentet i dialog med de forskjellige
avdelingene i NBK. Det er viktig at alle ledd i organisasjonen kjenner eierskap til NBKs
visjoner og mål og jobber med de samme målene for øyet. Styret ønsker en gjennomgang
av organisasjonskart, stillingsinstrukser og roller. Dette arbeidet vil følges opp i kommende
periode.
Sentralstyrets forslag til vedtak:
Forslaget støttes, arbeidet er allerede i gang og inngår i sentralstyrets forslag til
handlingsplan 2015‐2017.

3.1.1 B NBK NY ORGANISASJONSMODELL, TF
forslag fra Tegnerforbundet
Flere saker i de siste årene har vist at NBK som organisasjon ikke fyller kravene vi må stille til
en moderne interesseorganisasjon. NBK er byråkratisk, mangler oversikt og transparens,
avgjørelsene er ikke alltid representative for medlemmenes interesser, vektingen mellom
de landsomfattende organisasjonene og distriktsorganisasjonene er lite tilfredsstillende,
medlemmenes midler anvendes delvis feil, målsettingene er ikke alltid de viktigste og
administrasjonen er svak. Altfor mange slag er tapt.
TF foreslår derfor at Landsmøtet nedsetter et utvalg som gjennomgår organisasjonen.
Forslag til vedtak:
1. Landsmøtet nedsetter et utvalg som gjennomgår organisasjonen i sin nåværende
form.
2. Utvalget framlegger forslaget til et nytt, moderne NBK, der medlemmenes
demokratisk og faglige rettigheter ivaretas på en bedre måte enn i dag.
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Sentralstyrets merknader:
NBK har i denne perioden bestrebet seg på å holde god transparens og har hatt møter og
besvart alle henvendelser fra grunnorganisasjonene, for å orientere om hva NBK sentralt
holder på med. Vi har gitt mange kilder til informasjon. Mellom landsmøtene er det styret
som bestemmer, utifra de bestillinger, vedtak og signaler som Landsmøtet har gitt. Det har
skjedd mye på to år.
Sentralstyret mener det ikke medfører riktighet at administrasjonen i NBK er svak. Vår
opplevelse av arbeidet i de ulike avdelingene Høstutstillingen, Billedkunst,
stipendbehandlingen og juridisk er at det skjøtes på en svært profesjonell måte og at de
ansatte i administrasjonen er klare for å møte nye utfordringer og tar en proaktiv rolle for å
føre organisasjonen videre til kunstnernes beste.
Styret har også gjort alt de kan for å møte de utfordringene vi har møtt i vår periode, og vi
har vunnet mange slag. Vi fikk gjennom #kunstneraksjonen 2013 kjempet tilbake 15
millioner i stipender. Dette skjedde på NBKs initiativ med aksjonering foran Stortinget og
rundt omkring i hele landet gjennom alle våre grunnorganisasjoners formidable innsats, og
som gav saken synlighet i media og på sosiale medier. Selv om aksjonen var noe de aller
fleste kunstnerorganisasjonene i Kunstnernettverket stilte seg bak, og vi deler seieren med
mange gode allierte, var #kunstneraksjonen i eierskap, kostnad og organisering, NBKs
egen, selv om. Gjennom vårt arbeid har vi også oppnådd mye på statsbudsjettet og vi har
slått tilbake argumentasjonen om at fagfellevurdering ikke ivaretok prinsippet om
armlengdes avstand. Dette har vært viktige slag, som har utfordret og forsøkt å rokke ved
kjerneverdier vi er opptatt av å verne om. Vi har også kommet svært langt i arbeidet med
den store nye reformen på utstillingsarenaene, her vil vi oppnå en styrking av
kunstnerøkonomi som følge av utstillingsvirksomhet. I neste periode skal vi igang med en
lønnsreform for stipendstørrelsen og bedre innkjøpsordningen.
Se ellers merknad for 3.1.1 A og styrets beretning
Sentralstyrets forslag til vedtak:
Saken inngår i styrets forslag til handlingsplan 2015‐2017 og det påbegynte arbeidet med
organisasjonen og visjoner for NBK.

3.1.1 C GRUNNORGANISASJONENE, NBF
forslag fra Norsk Billedhoggerforening
NBKs grunnorganisasjoner er en stor ressurs. Hvordan utnytte ressursen bedre?
Forslag til vedtak:
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‐ Det skal utredes hvordan grunnorganisasjonene kan brukes mer effektivt og strategisk for
å oppnå politisk gjennomslag (nettverk, samarbeid, samordne prioriteringer, etc.).
‐ Styret skal utrede om vektingen mellom de landsomfattende organisasjonene og
distriktsorganisasjonene er tilfredsstillende.

Sentralstyrets merknader:
Istedenfor en utredning foreslår sentralstyret å opprette møteplasser som kan benyttes for
å diskutere aktuelle utfordringer og muligheter for billedkunstnerne mellom NBK sentralt
og distriktsorganisasjonene og mellom NBK sentralt og de landsdekkende organisasjonene.
For distriktsorganisasjonene har NBK satt igang en samordnet landsdekkende kampanje
sammen med styrelederne i distriktsorganisasjonene. Den går ut på at styrelederne kan
fronte billedkunstnernes politikk i fylkene. Det er satt av midler i en søkbar ordning for hver
grunnorganisasjon for dette arbeidet, med inntil 15 000,‐ pr org, og vi håper så mange som
mulig vil benytte seg av denne ordningen. Oppstarten av kampanjen skjedde på ledermøtet
i Praha med informasjon om politiske prosesser i fylkene og utdelt bakgrunnsmateriale.
Et internt diskusjonsfora f. eks. på Facebook kan opprettes slik at informasjonsflyten og
kommunikasjonen kan løpe fritt mellom styret og alle organisasjonene.
NBK tar initiativ til at styrelederne fra Landsforeningen norske malere, Tegnerforbundet,
Norske tekstilkunstnere, Norsk Billedhoggerforening, Unge Kunstneres Samfund og Norske
grafikere møtes mellom landsmøtet og ledermøtet, f.eks. februar 2016. Dette vil styrke
informasjonsflyten og transparensen mellom de landsdekkende organisasjonene. Målet er å
kunne sette av tid til enkelte saker som angår alle og for å utarbeide strategier sammen,
lytte til hverandres syn og opptre mer samlet om felles politikk.
Sentralstyrets forslag til vedtak:
1. Landsmøtet ber sentralstyret om å fortsette den påbegynte strategien om å
involvere og aktivt bruke distriktsorganisasjonene som en ressurs og ambassadører
for fagpolitikken i fylkene.
2. Landsmøtet ber NBK sentralt å ta initiativ til en møteplass mellom NBK sentralstyret
og landsdekkende fagorganisasjonene, langs de linjer som ligger i forslaget.

3.1.2

TRANSPARENS, NBF
forslag fra Norsk Billedhoggerforening

I referat fra sentralstyrets møte 9. oktober 2014 heter det:
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«Styret drøftet de prinsipielle sidene ved utsendelse av styrepapirer i etterkant av styrevedtak
og avtaler som bindende er inngått. Det ble ikke angitt grunner for anmodningen fra TF. Styret
fant derfor ikke å kunne gå inn på en etterprøving av bindende styrevedtak fattet av tidligere
styrer i NBK.»
Dette handler om grunnorganisasjoners rett til saksinnsyn. Det er betimelig å etterspørre
hvilke regler for saksinnsyn som gjelder i NBK, hvilke «prinsipielle sider» henvises det til?
Til sammenligning:
I offentlig forvaltning gjelder offentlighetsloven. Formålet med den er å gjøre offentlig
virksomhet åpen og gjennomsiktig, styrke informasjons‐ og ytringsfrihet, demokratisk
deltaking etc. (kfr. offl. § 1). Man har rett til å se saksdokumenter: Hvem som helst kan be
om å få se saksdokumenter uten å måtte angi grunner for det. (Unntak aksepteres kun for
dokumenter som er «unntatt offentlighet» ‐ disse er da merket med henvisning til den
paragrafen i offentlighetsloven som regulerer unntaket).
Er det ikke et mål at NBK skal være åpen og gjennomsiktig for at demokratisk deltakelse
kan styrkes?
Forslag til vedtak:
NBK skal bli bedre mht. transparens. Grunnorganisasjoner skal ha full rett til saksinnsyn.
(Normale unntak for sensitive opplysninger, personlige forhold etc. er en selvfølge)

Sentralstyrets merknader:
Sitatet TF referer seg til er fra et punkt i referatet med tittelen ”Bondilia”. Videre i dette
referatet står det: ”Det ble framholdt at det er Kontrollutvalget har som sin oppgave å påse
at styret i NBK ivaretar både fagpolitiske og fagtekniske oppgaver, slik de er definert i
formålsparagraf og handlingsprogram på fyllestgjørende måte, og rapportere om dette til
landsmøtene. Kontrollutvalget har ikke hatt noen innsigelser med hensyn til daværende
styres behandling av forhold vedr. Bondilia.” Styret vedtok videre å gi styreleder og daglig
leder fullmakt til å utarbeide og sende svar til TF på bakgrunn av styrets drøfting.
Denne saken har vært på dagsorden i mange år. Saksdokumentene har vært og er framlagt
Kontrollutvalget for inneværende periode. Alle sakspapirene har for øvrig også vært
tilgjengelige for Kontrollutvalg underveis i saksgangen. Styret i NBK har videre fortløpende
orientert grunnorganisasjonene om saken i inneværende periode.
Saken er imidlertid enda ikke ferdigstilt. Et ev salg av Bondilia vil kunne innebære mulige
nye forhandlinger og dreie seg om store ressurser. Det vises her til saksframlegg fra NBKs
styre. Det vises også til årsberetningen i landsmøteinnkallingen.
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Sentralstyrets er av den mening at NBK alltid bør ha en ambisjon om å bli bedre på
informasjon, kommunikasjon og transparens. Forslaget fra NBF tilsluttes.
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3.1.3

STYRET ‐ BEHOV FOR TILLEGGSKOMPETANSE, NBF
forslag fra Norsk Billedhoggerforening

Landsmøtet nedsetter et utvalg som gjennomgår organisasjonen.
NBKs styre består i dag kun av kunstnere. Også ansattes representant har kunstfaglig
bakgrunn.
Kunstnere sitter ikke nødvendigvis på formell kompetanse som setter det i stand til å røkte
styreoppdraget på en optimal måte. Det kan være nyttig å vurdere om denne kompetansen
trenger et supplement for å kunne stå bedre rustet i møte med politiske utfordringer.
Forslag til vedtak:
Styret skal utrede muligheten for å ta inn eksterne styremedlemmer med kompetanse
fra juss og/ eller økonomi.

Sentralstyrets merknad:
NBK er en medlemsorganisasjon og etter dagens vedtekter er det kun medlemmer som kan
velges inn til styret. I og med at NBK har ansatte med kompetanse i juss og økonomi som
kan hentes inn ved behov, mener sentralstyret at det er viktigere å prioritere bred variasjon i
alder, geografisk spredning, kjønn og etnisitet fra grunnorganisasjonene i styret. Det er
ingenting i veien for at nominasjonsutvalget kan sette sammen styret utifra egnethet i
forhold til de utfordringene man ser komme, eller medlemmer som har annen
erfaringsbakgrunn enn bare fra vårt yrke. Det kan også legges vekt på dette i
presentasjonene av kandidatene i valgprosessen.
Sentralstyrets forslag til vedtak:
Forslaget avvises.

3.1.4

STYRKING AV FAGPOLITISK ARBEID I NBK, NBK
forslag fra sentralstyret

Styret ser behov for å styrke og tydeliggjøre styreleders rolle. Organisasjonens valgte leder
innehar den viktigste posisjonen i NBK, og det er viktig at man tilkjennegir dette. Målet med
en styrking av denne politiske stillingen er å profesjonalisere organisasjonens fagpolitiske
arbeid.
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Styrets ønske om å fremme denne saken baserer seg både på erfaringene man har fra
inneværende periode, men også på de mange signalene om styrking av NBKs fagpolitiske
arbeid som kom på Landsmøtene i 2011 og 2013.
Slik styret ser det har NBK, som en av landets største kunstnerorganisasjoner, og hvor man
representerer en yrkesgruppe som er så økonomisk presset, behov for en tilgjengelig og
aktiv politisk leder. Vervet som styreleder skal innbefatte å til en hver tid være oppdatert på
utredninger, debatter og kunstpolitisk arbeid på vegne av NBK. Styreleder skal representere
NBK overfor bevilgende myndigheter, samarbeidspartnere og grunnorganisasjonene i NBK.
Styreleder er NBKs ansikt utad og skal være tilgjengelig og proaktiv overfor media og være
til stede i sosiale media. Styreleder skal samarbeide tett med daglig leder slik at NBK får
arbeidet bredt og helhetlig med å ivareta organisasjonens formål og forvaltningsansvar.
POLITISKE STILLINGER I ANDRE KUNSTNERORGANISASJONER
Som en del av bakgrunnsinformasjonen til denne saken har styret undersøkt praksis i andre
kunstnerorganisasjoner i Kunstnernettverket:
Musikernes fellesorganisasjon (ca. 8000 medl.) har tre politiske heltidsstillinger, med en
valgt forbundsleder og to nestledere. Norsk Skuespillerforbund (ca. 1265 medl.) har delt en
full stilling mellom to politisk valgte ledere, en i 70 % og en i 30 %. Norske Dansekunstnere
(ca. 850 medl.) har en politisk valgt leder på heltids stilling. På det visuelle feltet, har
styreleder i Norske Kunsthåndverkere (ca. 830 medl.) en stilling tilsvarende 70 % og
Forbundet Frie Fotografer (ca. 340 medl.) har en 45 % stilling. NBK (ca. 2800 medl.) er den
tredje største kunstnerorganisasjonen i Kunstnernettverket, men skiller seg ut med en
svært lav satsing på politisk arbeid. Styreleder i NBK honoreres per i dag tilsvarende en ca.
50 % stilling.
UTFORDRINGER DE NESTE ÅRENE
Den ressursen som er satt av til styreleder, som innehar den eneste politiske stillingen i
NBK, står ikke i samsvar med størrelsen på organisasjonen eller de forventningene som
finnes til denne posisjonen. Både medlemmer, samarbeidende organisasjoner, myndigheter
og media forventer at en politisk leder av en så stor kunstnerorganisasjon er tilgjengelig og
godt orientert til enhver tid. Man må derfor legge til rette for at forutsetningene for å kunne
innfri forventningene er til stede.
Erfaringene fra inneværende styreperiode, viser at styreleder har et vesentlig høyere
arbeidspress enn den ca. 50 % stillingen organisasjonen har honorert for. Styreleder har i
praksis hatt arbeidsoppgaver tilsvarende 80‐100 % stilling i 2013‐2015.
Som det fremgår av handlingsplanen (jf. pkt. 5) og når vi ser på tallene fra siste
kunstnerundersøkelse, står NBK foran store utfordringer de neste årene. Selv om
administrasjonen utfører en god del oppgaver vil likevel denne situasjonen kreve et stort
engasjement fra vår styreleder. Det er viktig at NBK stiller de nødvendige ressurser til
rådighet for politisk ledelse av organisasjonen.
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Styret foreslår på bakgrunn av dette at styreleders verv settes tilsvarende en 80 % stilling.
Dette vil muliggjøre en viss kunstnerisk aktivitet ved siden av ledervervet. Det foreslås
videre at nestleders verv settes tilsvarende 20 % stilling. Dette gir en samlet resurs
tilsvarende ett årsverk til politisk ledelse i NBK, noe styret mener reflekterer
organisasjonens faktiske behov. Fordi dette forslaget (forslag A) markerer en ny
organisasjonstenkning og en ny kurs for NBK, velger styret å også legge frem et alternativt
forslag (forslag B) som ligger tettere opp til NBKs nåværende ordning.
Lønnsnivået fastsettes av styret, og utbetales som lønn. Det er ikke uvanlig at styreleder /
forbundsleders lønn settes i forhold til daglig leders lønn.
BEHOV FOR NYE INSTRUKSER
NBKs valgte leder har en utvidet rolle ut over det å lede styrets arbeid og være bindeleddet
til administrasjonen, ved daglig leder. NBK er en fagorganisasjon der føringene for det
fagpolitiske arbeidet legges av landsmøtet, prioriteres av styret, og frontes av styreleder.
Denne realiteten bør man tilkjennegi og tydeliggjøre i en instruks.
Det er behov for en helhetlig tenking omkring administrasjon og politisk ledelse i NBK.
Fordelingen av arbeidsoppgaver mellom daglig leder og styreleder må tydelig defineres.
Det er nødvendig å utarbeide både en styreinstruks og en instruks for styreleder. Parallelt
skal det utarbeides en revidert stillingsinstruks for daglig leder.

Sentralstyret legger frem to alternative forslag til vedtak:
Forslag A
1. Styreleder leder NBKs fagpolitiske arbeid.
2. Det skal i kommende periode (2015 – 2017) utarbeides en styreinstruks, og en
instruks for styreleder og nestleder. Parallelt med dette bør det utarbeides en
revidert stillingsinstruks for daglig leder.
3. Styreleders verv berammes tilsvarende 80 % stilling. Vervets honorar fastsettes av
styret. Honoraret utbetales som lønn.
4. Nestleders verv berammes tilsvarende en 20 % stilling. Vervets honorar fastsettes av
styret. Honoraret utbetales som lønn.
5. Ordningen prøves ut over to år. Den skal evalueres og vurderes på nytt på
landsmøtet i 2017.
Forslag B
1. Det skal i kommende periode (2015 – 2017) utarbeides en styreinstruks, og en
instruks for styreleder og nestleder. Parallelt med dette bør det utarbeides en
revidert stillingsinstruks for daglig leder.
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2. Styreleders verv tilsvarer i utgangspunktet en arbeidstid som ved 60 % stilling. Det
anbefales at vervet honoreres med kr. 330.000,‐. Honoraret reguleres årlig pr. 1. juli
på grunnlag av endringer i konsumprisindeksen.
3. Det anbefales at nestleders verv honoreres som i dag med kr. 50.000,‐. Honoraret
reguleres årlig pr. 1. juli på grunnlag av endringer i konsumprisindeksen.
4. Styreleder, nestleder og styremedlemmene kan honoreres utover det faste
honoraret for arbeid med spesifikke fagpolitiske prosjekter etter enkeltvedtak i
styret.

3.1.5

ØKNING AV KONTINGENTEN, NBK
forslag fra sentralstyret

Kontingenten for å være medlem av NBK økte i år 2000 fra 800,‐ til 1000,‐. Verdien av tusen
kroner i år 2000 tilsvarer 1300,‐ i 2014 som følge av en prisstigning på nesten 30 %.
Landsmøtet i 2008 vedtok å øke kontingenten med 100,‐ til 1100,‐ og landsmøtet i 2013
vedtok å øke kontingenten med 100,‐ til 1200,‐ Denne kontingentøkning tilsvarte ikke
justeringer i konsumprisindeksen og sentralstyret foreslår derfor en ytterligere økning på
200,‐. Dette for å komme på samme nivå som vi var for femten år siden. Bedrede
økonomiske rammer muliggjør en styrking av det fagpolitiske arbeidet, noe som vil gjøre
NBK bedre rustet til å møte utfordringene i samfunnsutviklingen.
Sentralstyrets forslag til vedtak:
Landsmøtet øker kontingenten for medlemskap i NBK med kr. 200,‐ til kr. 1400,‐ fra og med
2016.

3.1.6

KONTROLLUTVALGET, NBF
forslag fra Norsk Billedhoggerforening

Det er usikkerhet rundt kontrollutvalgets funksjon. Når etterser kontrollutvalget en spesiell
saksgang? Fortløpende? Alle saker? Hvem som kan anmode kontrollutvalget om å utrede
en sak? En grunnorganisasjon? Kun sentralstyret? Fungerer kontrollutvalget godt nok?
Forslag til vedtak:
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Det skal utredes hvorvidt organet fungerer godt nok og hvorvidt det er behov for
ekstern representasjon, dvs. «et blikk utenfra».
Sentralstyrets merknader:
Sentralstyret viser til § 7 i vedtektene:
§ 7. Kontrollutvalg
Kontrollutvalget skal foreta løpende kritisk vurdering av sentralstyrets virksomhet og
økonomiske disposisjoner og avgi beretning om dette til landsmøtet.
Kontrollutvalget skal særlig påse at styret i NBK ivaretar både fagpolitiske og fagtekniske
oppgaver, slik de er definert i formålsparagraf og handlingsprogram på fyllestgjørende måte,
og rapportere om dette til landsmøtet. Kontrollutvalget skal ha tilgang til samtlige av NBKs
dokumenter og har møterett i alle NBKs organer. Et enstemmig kontrollutvalg kan kreve
innkalling til ekstraordinært landsmøte dersom sentralstyret ikke utfører sitt arbeid i henhold til
NBKs vedtekter og landsmøtevedtak. Kontrollutvalgets medlemmer kan ikke inneha andre
verv i NBK eller formannsverv i grunnorganisasjonene.

Sentralstyrets forslag til vedtak:
Forslaget støttes

3.1.7

BONDILIA

3.1.7 A BONDILIA, NBF
forslag fra Norsk Billedhoggerforening
Bondiliasaken har vært problematisk for NBK. Ved å granske praksis i denne saken, kan
NBK trekke nyttig lærdom for kursjusteringer mht. sakshåndtering.
Saksbeskrivelse
Gavebrevet fra 1951 sier at bolighus m/ atelier skal bebos av en kunstnerfamilie og at det er
ønskelig at deler av tomten utvikles til en kunstnerkoloni. NBK har ikke evnet å forvalte
gaven. Mens årene har gått, er huset forfalt til kondemnabel tilstand og tomten blitt
liggende brakk. «Kunstnerkoloni » som begrep er i dag utdatert.
Det kan se ut som om opsjonsavtalen med ABBL kom i stand uten at man i forkant gjorde en
utredelse mht. økonomiske konsekvenser av salg, og juridiske forhold vedrørende
gavebrevet, ikke minst hvilke forpliktelser NBK har/ hadde/ burde hatt i forhold til giveren.
NBKs 13. ordinære landsmøte 2015
72

Det er jo godt mulig å tenke seg at Aagot Singdahlsen hadde sett for seg en helt annen
fremtid for eiendommen enn det som er realiteten i dag. Stiftelsesloven regulerer slike
forhold. (også forløperen for dagens lovverk hadde tilsvarende reguleringer.) Her er det
dessuten også et kulturminne som er gått tapt. Mange kunstnere har hatt sitt virke i
Bondilia, deriblant billedhuggeren Dyre Vaa. Man bør vurdere etikken i NBKs forvaltning av
gaven.
Avklaring rundt betingelsene i gavebrevet hadde kunnet spare NBK for unødig ressursbruk.
Det har tidligere vært to utredningsgrupper for Bondilia. F.eks. gikk forslaget i 2004 ut på å
bygge ut, selge til kunstnere, for så å flytte pengene til nye atelierprosjekter andre steder i
landet. Landsmøtet sa nei; man mente det ville bli en forfordeling. Det kan se ut som om
forslaget fra 2004 har tatt utgangspunkt i en tilnærmet ordrett fortolkning av gavebrevet,
mens landsmøtet har avvist forslaget ut fra en løsere fortolkning. En profesjonell håndtering
ville ha medført en juridisk vurdering av gavebrevets forutsetninger i forkant av forslag og
saksbehandling på landsmøtet. Om man hadde konferert juridisk ekspertise ville man
kunnet klargjøre handlingsrommet, forhindret synsing og sluppet divergerende
oppfatninger vedr. sakens premisser.
Saken viser at NBK trenger profesjonalisering. Med et langt tidsspenn demonstrerer saken
dessuten at NBK er sårbar for «hukommelsestap» i saker som går over flere
«styregenerasjoner». En styreperiode er 2 år og det ene styret kan selvfølgelig ikke gjøres
ansvarlig for disposisjoner foretatt av tidligere styrer. Likefullt må det være mulig å
undersøke om det er noe i NBKs struktur som har svakheter, i og med at en sak med et langt
tidsspenn ikke ivaretas godt nok. Også grunnorganisasjonene kan ha utfordringer her, NBF
inkludert. I tillegg til et behov for profesjonalisering, trenger NBK bedre rutiner for
informasjonsflyt mellom styregenerasjoner. Dette vil kunne styrke NBK.
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalgets utredning vedr. Bondilia legges frem for årsmøtet.
Det skal utredes hvilke strukturer som må på plass for å sikre god informasjonsflyt gjennom
styreperioder. Det skal utredes hvordan NBK bedre kan motvirke ansvarspulverisering.
Det skal utredes hvordan NBK bedre kan få tilgang til profesjonell kompetanse på ulike
fagområder

Sentralstyrets merknader:
Alle sakene i punkt 3.1 må sees i sammenheng med hverandre. Alle har de et felles ønske
om å styrke NBK i kommende periode. Kontrollutvalgets rapport skal legges frem for
landsmøtet.
Sentralstyret ser at det er behov for bedre informasjonsoverføring mellom styreperioder og
særlig når styreleder byttes ut, uten å ha sittet i sentralstyret før som medlem, slik som var
tilfelle nå. Ansvarspulverisering behøver ikke ha noe direkte med informasjonsflyt å gjøre.
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Det er bra med kontinuitet, men uheldig om det å ta ansvar skulle bety at styret ikke kunne
byttes ut. Styret tror likevel at det er positivt om vi kan legge forholdene bedre til rette i
NBK, for at flere ønsker å stille og vil bli værende i styrevervene i lengre perioder i NBK.
Styreleder har nå fått en bærbar datamaskin som eies av NBK og som kan overleveres til
neste som overtar. Det er smart for å kunne sitte på historikken fra det fagpolitiske arbeidet
som har vært arbeidet med i organisasjonen tidligere.
Det har vært svært sparsommelig referatføring på Bondilia‐saken, noe som styret er helt
enig i at er beklagelig. Styret har arbeidet mye og prøvd ulike metoder for å finne en
hensiktsmessig og passelig form på referatføringen som ivaretar behovet for informasjon i
en mer utfyllende form. Dette slik at referatene gir god, forståelig innsikt i bakgrunnen for
vedtakene, særlig i store, viktige saker. Vi mener også at posisjonene og ressursene bør
økes i kommende periode for politisk ledelse i NBK og viser til forslag 3.1.4 Styreleders rolle
og funksjon i NBK, som etter vår erfaring med NBK de siste to årene, vil gå i en ønsket
retning for NBK som organisasjon. Dette har vært etterspurt i mange år, på mange
landsmøter og bør formaliseres.

Sentralstyrets forslag til vedtak:
Forslag til vedtak fra NBF tilsluttes, men istedenfor utredninger overføres dette arbeidet til
handlingsplanen og inngår i kommende styreperiodes ambisjoner om å ivareta de lange
linjene, styrke alle muligheter for samarbeid og den fagpolitiske gjennomslagskraften.

3.1.7 B BONDILIA, TF
forslag fra Tegnerforbundet
Etter klage fra TF og NBF vedrørende NBKs behandling av Bondilia‐saken og lang
behandlingstid, har NBKs styre satt bort saken til Kontrollutvalget. TF ber om at
kontrollutvalgets konklusjon vedlegges sakspapirene til Landsmøtet, og at saken behandles
der. Saken er tatt opp etter sterk kritikk fra TF og NBF. Bondilia‐saken impliserer både
eiendoms‐forvalting og juss. Det er grunn til å stille spørsmål til hvorvidt saken er behandlet
godt nok mht. disse fagområder. TF forventer åpenhet rundt alle forhold i saken. Målet er et
profesjonelt og slagkraftig NBK, da er det nyttig og nødvendig å granske praksis i en
enkeltsak.
Forslag til vedtak:
1) Forvaltningene av medlemmenes interesser er i denne saken ikke ivaretatt. Saken har
prinsipiell karakter. Landsmøtet kritiserer styret i NBK for manglende ivaretakelse av
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eiendommen, manglende informasjon til medlemmene og kontroll i forbindelse med salget
av Bondilia.
2) TF og NBF er nektet saksinnsyn. Landsmøtet kritiserer NBKs administrasjon for
mangelfull dokumentasjon rundt salget av Bondilia.
3) Landsmøtet krever full åpenhet rundt alle forhold i saken. Kontrollutvalgets rapport må
legges frem.

Sentralstyrets merknader:
Eiendommen er ivaretatt i denne perioden, men vi har hatt innbrudd to ganger i bolighuset.
Hver gang har administrasjonen tatt hånd om det umiddelbart. Styret har behandlet og hatt
kontroll med saken fortløpende gjennom styreperioden. Historikken er nøstet opp og
redegjort for, både i møter og i korrespondanse med Tegnerforbundet og Norsk
Billedhoggerforening, men også i informasjon tilsendt og presentert styrelederne fra alle
grunnorganisasjonene på Ledermøtet i Praha i november 2014. I etterkant av det har styret
også fått en ekstern advokat til å vurdere hvorvidt Stiftelsesloven kan bli aktuell og sendte
ut oppdatert informasjon til alle grunnorganisasjonene tidlig i år.
Sittende styre vil ikke gå tidligere styrer i sømmene og etterprøve/overprøve deres vedtak
eller grunnlag for vedtak. Vi stoler på våre tillitsvalgte og deres vurderingsevne i de sakene
de hadde oppe i den tiden de satt. Det er lett å være etterpåklok og slik etterprøving vil,
etter styrets syn, risikere å skape en fryktkultur i organisasjonen for å ta viktige og
nødvendige beslutninger, prøve å gjøre noe bra for medlemmene og delta aktivt i
organisasjonslivet.
Tidligere styre som inngikk opsjonsavtalen har ivaretatt medlemmenes interesser i denne
saken ved å inngå en gunstig opsjonsavtale som fører til at eiendom blir til kapital, noe som
enklere kan brukes til å ivareta interessene til alle NBKs medlemmer i hele landet. Dette har
vist seg selv i etterpåklokskapens lys, å ha vært en god avgjørelse forrige styre tok. Det har
vært svært sparsommelig referatføring på Bondilia‐saken, noe som vi er helt enig i at er
beklagelig, og det arbeider vi med nå at skal bli mer utfyllende slik at referatene gir god,
forståelig innsikt i bakgrunnen for vedtakene; særlig i store, viktige saker.
Alt dette materialet har vært åpent fortløpende gjennom de aktuelle årene for
grunnorganisasjonene, når det var oppe til behandling. Vi har gitt Kontrollutvalget frie
tøyler for å kunne grave utover det vi selv har funnet relevant for denne periodens vurdering
av Bondilia‐sakens fremtid. De har kunnet bestille hva de ville og gjennom deres frie innsyn i
alle NBKs arkiver og dokumentasjon fra tidligere styrer, har sentralstyret innfridd kravet om
saksinnsyn og transparens. Vi viser til Kontrollutvalgets rapport.
Sentralstyrets forslag til vedtak:
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Landsmøtet anser at sentralstyret har gjort det de skulle, både når det gjelder innsyn og
informasjon og har med dette fullført oppdraget fra siste Landsmøte i 2013.

3.1.7 C BONDILIA‐EIENDOMMEN I ASKER, NBK
forslag fra sentralstyret
Det vises til landsmøteinnkallingens beretning om denne saken ovenfor. Det vises også til
foregående saker om Bondilia fra NBF og TF.
Eiendommen er pr. dato hverken solgt eller fått avklart adkomstspørsmålet, og
opsjonsavtalen er derfor enda ikke gjort gjeldende fra ABBL. Opsjonsavtalen mellom NBK
og Asker og Bærum Boligbyggelag, ABBL opphører imidlertid automatisk ved utgangen av
2015.
Bygningsrådet i Asker har nå til behandling spørsmålet om vei og adkomst til eiendommen.
Som kjent ble reguleringsplanen i Asker kommune vedtatt uten avklaring av dette.
Det synes i skrivende stund svært tvilsomt om spørsmålet vedr. veiadgang blir avgjort innen
rimelig tid, ‐ uansett vil en sluttføring av saken implisere en rekke politiske og juridiske
forhold og ta lang tid.
ABBL har opplyst at de allerede har lagt ned svært mange millioner i planarbeid, og at de på
bakgrunn av kommunal saksgang og planarbeid nå vurderer tidsaspektet, de økonomiske
sidene og lønnsomheten ved en ev utbygging.
Forslag til vedtak 3.1.8C1 vil innebære at Landsmøtet gir tilslutning til salg av Bondilia
dersom ABBL ikke ønsker å tre inn i den nåværende og forlengede avtale i 2015 eller at
opsjonsavtalen utgår.

Forslag til vedtak 3.1.8 C1:
Landsmøtet gir styret i NBK fullmakt til å forhandle en ny opsjonsavtale med Asker og
Bærum Boligbyggerlag (ABBL) i det tilfelle at veispørsmålet ennå ikke er avklart innen
31/12‐2015, når opsjonsavtalen går ut på dato.

Forslag til vedtak 3.1.8C2 framsettes på bakgrunn av et ev salg av Bondilia uavhengig av
tidsramme. Vedtaket dreier seg om bruken av midler ved et ev salg. Spørsmål om bruk av
midlene ble utsendt grunnorganisasjonene i et skriv av 2. februar. Her ble følgende
alternativer presentert:
1. Ateliersubsidier ‐ Singdahlsens atelierlegat – oppretting av stipend
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Hele formuen nyttes til å opprette en stiftelse som har som formål å subsidiere
billedkunstneres utgifter til atelier/verksteder/lokaler for produksjon av billedkunst.
Formuen skal forvaltes og det er kun avkastningen av overskuddet som fordeles som
stipend,
slik at formuen fortsetter å vokse moderat, men samtidig gi avkastning som kan deles ut i
årlige stipend. Billedkunstnernes stipendkomite innstiller til kandidater og ordningen kan
søkes på av alle billedkunstnere, på lik linje med andre stipend. Beløpene skal være små, slik
at det kan komme mange kunstnere til gode (ca. 10. 000,‐).
Ved å gi alle mulighet til å søke, vil legatet få en nasjonal betydning. Dette er også naturlig
siden NBK er en landsdekkende fagorganisasjon som arbeider for å bedre forholdene for
norske billedkunstnere uansett hvor de bor ‐ også når de velger å bo i utlandet.
Navnet gir ære til gavegiver Singdahlsen som vil feste seg som en velgjører for
billedkunstnernes ateliersituasjon i all overskuelig fremtid. Vi ønsker at formuen forvaltes
aktivt slik at den kan fortsette å gi til kommende generasjoner billedkunstnere atelierstøtte
ved å avhjelpe deres utgifter til en skikkelig arbeidsplass. Vi mener dette svarer til
intensjonen
i gavebrevet, slik den er gitt, samtidig som det tar hensyn til de befolkningsmessige,
teknologiske, sosiale og samfunnstrukturelle endringene som Norge har gjennomgått de
siste 70 år, siden gaven ble gitt i 1951.
2. Knytte gaven til Asker i form av kjøp av eiendom/atelierer for kunstnere
For å kunne gå for denne løsningen må vi undersøke de faktiske behov for atelieret i Asker‐
regionen og hva som finnes allerede, med tanke på at gavebrevets intensjon var å skape en
kunstnerkoloni nettopp der. Dette kan skje i samarbeid med Asker kommune og/eller
Akershus Fylkeskommune for å kartlegge aktuell bygningsmasse tilgjengelig til dette
formål. Kommunikasjon med det lokale kunstnermiljøet i Asker blir da viktig og BOA, som
distriktsorganisasjon.
Dette vil føre til mye mer arbeid for NBK, fordi vi da vil forvalte eiendom med leietagere og
ulempen er at det bare vil komme den geografisk plasserte kunstnergruppen som bor i
dette området til gode. Endel av beløpet vil derfor måtte gå til utgiftene ved denne
forvaltningen. Det er mulig å se på residency‐program for gjesteatelier, for å gjøre det mer
aktuelt for flere å kunne benytte seg av tilbudet. Alt dette krever mye mer forvaltning, men
vi ser det også som et godt alternativ til løsning 1.

Forslag til vedtak 3.1.8 C2:
Landsmøtet tilslutter seg styrets forslag “Singdahlsens Atelierstipend” som skal
forvalte den kapitalen et salg av Bondilia eventuelt vil føre til. Detaljene for denne
planen vil bli utarbeidet på et senere tidspunkt, men innebærer at NBK oppretter en
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stiftelse og søker Stiftelsestilsynet om omdanning, som er i tråd med NBKs
formålsparagraf.
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3.2

Medlemskap i NBK

3.2.1 Kriterier og vurdering for opptak av medlemmer i
distriktsorganisasjonene, ØBK
forslag fra Østfold Bildende Kunstnere
Kunst som fenomen er vanskelig å avgrense presist, og faglig nivå er vanskelig å bedømme
objektivt. NBK er en nasjonal organisasjon, og dermed er det viktig å sikre tilliten til at
søknadsbehandlingen ved opptak er uhildet og enhetlig over hele landet.
Denne saken blir fremmet bl.a. på bakgrunn av sak der fortolkningen lokalt (kunstnerisk
råd) av gyldig utdanning for direkte opptak avvek fra fortolkningen sentralt (ved
henvendelse til NBK).

Dagens retningslinjer lyder som følger:
Kriteriene for opptak har som formål å sikre at organisasjonens medlemmer er profesjonelle,
yrkesaktive billedkunstnere. Fullført fagutdanning med master innen billedkunst/
samtidskunst/ kunst gir medlemskap. Tilsvarende grad fra utlandet kvalifiserer også til direkte
medlemskap. Det samme gjelder diplom i billedkunst og enkelte hovedfag fra perioden før
kvalitetsreformen. Om ikke formell utdannelse på masternivå foreligger, kan tilsvarende nivå
dokumenteres på andre måter. Kunstnerisk aktivitet på nivå med master kvalifiserer til
medlemskap. Det samme gjelder kombinasjoner av praksis og utdannelse som etter samlet
vurdering kan sies å tilsvare et profesjonsnivå med kompetanse på høyde med master. I
vurderingen av kunstnerisk aktivitet vektlegges deltakelse på utstillinger og prosjekter med
høyt faglig nivå samt utsmykkingsoppdrag, innkjøp, stipender og priser.
Billedkunst/samtidskunst/kunst omfatter mange fagområder. Hvilke utdannelser fra norske
institusjoner kvalifiserer til direkte medlemskap i distriktsorganisasjonene? Kvalifiserer
enhver fullført master fra KHiO til medlemskap? Hvilke kvalifiserer evt. ikke?
Hvordan skal utdanninger fra utenlandske institusjoner vurderes? Er det hensiktsmessig å
føre en liste over utenlandske institusjoner/utdanninger som kvalifiserer til direkte opptak?
Søknadsbehandling gjennomføres av kunstnerisk råd i de enkelte distrikter/organisasjoner.
Det åpner for ulik behandling av vurderingstilfeller. (E.g. søkere som har blitt avvist hos en
fagorganisasjon kan oppnå medlemskap i NBK via ny søknad til distriktsorganisasjon eller
vice versa.)
Prinsippet med mulighet for medlemskap også uten formell utdannelse må opprettholdes.
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Vurderingen av søkere både med og uten formell kompetanse må ha tillit både hos
medlemmer og søkere.
Et mulig tiltak for å sikre lik behandling av søknader om medlemskap i
distriktsorganisasjonene kan være at dagens kunstneriske råd erstattes av et nasjonalt råd,
bestående av valgte representanter fra distrikts‐ / grunnorganisasjonene. Et slikt råd kan
f.eks. behandler søknader om medlemskap til de ulike distriktsorganisasjonene en gang i
året. Representantene honoreres av sin distriktsorganisasjon.
Forslag til vedtak:
Sentralstyret utreder muligheter for å endre dagens kriterier / ordning med henblikk på å
sikre enhetlig opptakspraksis.

Sentralstyrets merknader:
Sentralstyret støtter å utrede opptakspraksis i neste periode.
Sentralstyrets forslag til vedtak:
Forslaget støttes og videreføres til handlingsplanen.

3.2.2

DIGITAL KUNSTNERPORTAL I NBK, VBK
forslag fra Vestfold Bildende Kunstnere

I VBK har vi jobbet med synliggjøring av kunstnerne i fylket og har i den forbindelse sett på
muligheten til å etablere en digital kunstnerportal som hver kunstner selv kan redigere og
oppdatere på en enkel måte. Vi tenker oss helt konkret en kunstnerportal etter en modell
fra BKF (tilsvarende NBK) i Danmark www.bkf.dk/kunstnerportal
Å opprette en slik kunstnerportal er en stor innsats for bare en grunnorganisasjon. Vi vil
derfor fremme et forslag om at NBK med alle sine grunnorganisasjoner blir med på
etableringen av en slik kunstnerportal. Vi tenker at det vil styrke hele kunstnerstanden i
NBK med en portal lik den fra BKF i Danmark (I BKF er det 1.300 medlemmer) Portalen er
visuell og kan oppdeles i undergrupper slik at hver grunnorganisasjon kan ha sine
medlemmer på sin hjemmeside, men med enkel tilgang til medlemmene i NBKs andre
distrikts og fagorganisasjoner. På den danske siden finnes også en gruppe for medlemmer
bosatt i utlandet.
Per i dag er det vanskelig for publikum og andre å finne en adekvat oversikt over de
profesjonelle billedkunstnerne i Norge. Som det er nå kan kunstnere i NBK via en link
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registrere seg med hjemmeside på Kulturnettet. Da står man på en liste i alfabetisk
rekkefølge. Det er uoversiktlig og tungvint å bevege seg her.
Ansvarlig for web siden i Danmark vurderer en kostnad på kr 100.000.‐ for opprettelse av
portalen og driftsomkostninger pr år på kr 30.000.‐
Vi har i Vestfold kontakt med to unge webdesignere som kanskje kan tilby et lignende
opplegg til en rimeligere pris. De er villige til å forhandle videre med NBK.
Vi foreslår at styret i NBK ser på muligheten av å opprette en sådan kunstnerportal for at
synliggjøre hele kunstnerstanden.
Forslag til vedtak:
Styret i NBK ser på muligheten av å opprette en sådan kunstnerportal for at synliggjøre hele
kunstnerstanden.

Sentralstyrets merknader:
NBK er nå igang med redesign av nye hjemmesider og løsninger for det. Det ses i den
forbindelse også på en løsning for grunnorganisasjonene som ikke har hjemmesider. En
kunstnerportal kan kunne inkluderes som en mulighet for å presentere
grunnorganisasjonens medlemmer i en form for portal på deres hjemmesider, men for NBK
sentralt prioriterer sentralstyret ikke en slik løsning.

Sentralstyrets forslag til vedtak:
Forslaget avvises.

3.2.3

FORSIKRING, NBK
forslag fra sentralstyret

Sentralstyret har jobbet frem en ny kollektiv forsikringsordning for NBKs medlemmer.
Arbeidet med forsikring ble vedtatt på Landsmøtet 2012 og ligger i sentralstyrets
handlingsplan.
I samarbeid med BAFO Forsikringsmeglere vil NBK sammen med andre
kunstnerorganisasjoner etablere en kunstnerforsikringsordning som vi gi alle medlemmer
en konkurransedyktig kollektiv forsikring. Kostnadene for en livsforsikring vil bli fem ganger
så lav, det samme gjelder reiseforsikring, innboforsikring, atelierforsikring og annet.
BAFO representerer blant annet Akademikerne, Norsk Journalistlag, Forskerforbundet,
Politiet og en rekke andre store organisasjoner.
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BAFO sitter på vår side av bordet og representerer oss. NBKs medlemmer blir lagt ut på
anbud til forsikringsselskap i hele landet. Forsikringsselskapene må slåss om å gi oss det
beste tilbudet for å få oss som kunde. BAFO kan reforhandle pris på våre vegne og bytte
selskap dersom det kommer et nytt og bedre tilbud etter noen år.
BAFO etablerer et eget forsikringskontor som tar seg av medlemmenes forespørsler og
behov for hjelp.
Arbeidet med å ferdigstille en god ordning har pågått siden mai 2014, og sentralstyret vil
presentere arbeidet på Landsmøtet 2015 sammen med en representant fra BAFO.
1G, ca. 82 000 kroner øremerkes fra medlemmenes medlemskontingent[GB1] til hvert
medlems personlige forsikring på samme måte som Norsk Journalistlag og andre
medlemsorganisasjoner gjør.
Forslag til vedtak:
NBK innfører en kollektiv obligatorisk forsikringsordning med reservasjonsrett for
medlemmene.
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3.3
SAKER OM NOMINASJONSUTVALG, STIPENDKOMITE OG
DEN NASJONALE JURY
3.3.1

DEN NASJONALE JURY, LNM
forslag fra Landsforeningen Norske Malere

LNM foreslår at halvparten av den Nasjonale Jury (dvs. 3 jurymedlemmer) velges hvert år.
På den måten vil 3 jurymedlemmer allerede ha vært i juryen et år til enhver tid. Dette bidrar
til at viktig kunnskap om juryarbeidet vil bli værende i juryen.
Kunnskap om fjorårets søkere og tendenser, hvor mange verk det er relevant å ta videre,
hvilke måter man kan jobbe mest mulig effektivt med staben på Kunstnernes hus er bare
noe av kunnskapen som forsvinner ut annethvert år. Høstutstillingen er kunstfeltets ansikt
utad, hvor ”folk flest” og bevilgende myndigheter får se kunst som er anerkjent av
kunstfeltet. Det er derfor viktig å fjerne tilfeldigheter som kan slå ut negativt.
Sentralstyrets merknader:
Høstutstillingens ansatte selv synes dette er en god ide og sier at det heller ikke trenger å bli
mer byråkrati eller påbeløpe seg ekstra kostnader. Det er flere gode sider ved forslaget. I
tillegg til kontinuitet og overføring av kunnskaper vil det heller aldri mer være samme
jurysammensetning. Det går an å utarbeide noen nye regler på hvem som skal velges som
leder av juryen ‐ at det fortrinnsvis skal være en av de tre som har sittet lengst f.eks. Et
positivt vedtak i denne saken medfører at instruks for valg av Den Nasjonale Jury vil måtte
få en liten endring. Videre må nomineringen og eventuelt flertallsvalget gjennomføres hvert
år.
Sentralstyrets forslag til vedtak:
Saken utredes i neste periode av sentralstyret, i samarbeid med Høstutstillingens ansatte.

3.3.2 A FORSLAG TIL ENDRINGER I INSTRUKS FOR VALG AV NBKS STIPENDKOMITE
OG PROSEDYRE FOR VALG NBKS STIPENDKOMITE, UKS
forslag fra Unge Kunstneres Samfund
UKS foreslår å tillegge nominasjonsutvalget en fullmakt til å kunne endre stipendkomiteens
sammensetting etter flertallsvalg med inntil to komitemedlemmer.
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Begrunnelse:
Forslaget vil sørge for en best mulig sammensetning av stipendkomiteen, og sikre at NBKs
vedtekt § 10‐2. (Stipendkomiteen består av 10 medlemmer med varamedlemmer, der flest
mulig faggrupper innen billedkunstfeltet er representert. Komiteen innstiller tverrfaglig til
stipend.) blir ivaretatt i praksis, ved at flest mulig faggrupper innen billedkunstfeltet blir
representert.

Forslag til endringer (i kursiv):
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
Stipendkomitéen. 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.
5. Nominasjonsutvalget kan endre inntil to (2) medlemmer av stipendkomitéen etter
flertallsavstemming, for å sørge for en best mulig sammensetning av stipendkomiteen og for å
tilse at § 10‐2 i NBKs vedtekter (Stipendkomiteen består av 10 medlemmer med
varamedlemmer, der flest mulig faggrupper innen billedkunstfeltet er representert. Komiteen
innstiller tverrfaglig til stipend.) blir ivaretatt.
(Foreslås forandret.)

Instruks for valg av NBKs stipendkomite
1. NBKs administrasjon skal i etterkant av landsmøtet annet hvert år anmode
grunnorganisasjonene om å nominere kandidater til stipendkomitéen. Enkeltmedlemmer
oppfordres til det samme gjennom annonse i Billedkunst og oppslag på NBKs webside.
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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.
3. Nominasjonsutvalget kan endre inntil 2 (to) medlemmer av stipendkomiteen etter
flertallsvalget.
(Foreslås forandret.)

Forslag til vedtak:
Forslag til endringer i Instruks for valg av NBKs til stipendkomite og Prosedyre for valg NBKs
stipendkomite vedtas.

Sentralstyrets merknad:
NBKs sentralstyre har arbeidet frem en egen sak med mye bakgrunnsmateriale. Det vises til
sak 3.3.2 D. Flertallsvalg av NBKs stipendkomite og Den nasjonale jury og sentralstyret
ønsker å gå for en slik løsning det her er skissert.
Forslag til vedtak:
Vedtaket under Sak 3.3.2 D tilsluttes.

3.3.2 B Forslag til endringer i nominasjons‐utvalget til
stipendkomiteens instrukser, NBF
forslag fra Norsk Billedhoggerforening
Nominasjonsutvalget bør endre stipendkomiteens sammensetting etter uravstemningen
med to komitemedlemmer i henhold til intensjonen i sin instruks.
Intensjonen i nominasjons‐utvalgets instruks kan ivaretas på en praktisk måte uten at det
gjøres endringer i stipendkomiteens instruks eller valget av stipendkomité.
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Denne ordningen vil fjerne muligheten for «kupp» av stipendkomiteen samt begrense
inntrykket av at noen kunstneriske teknikker eller geografiske områder skal ha urettmessige
fordeler under valget av stipendkomité.

Forslag til vedtak:
Nominasjons‐utvalget gis mulighet til å endre stipendkomiteens sammensetting etter
uravstemningen med to komitemedlemmer i henhold til intensjonen i sin instruks.

Sentralstyrets merknad:
NBKs sentralstyre har arbeidet frem en egen sak med mye bakgrunnsmateriale. Det vises til
sak 3.3.2 D. Flertallsvalg av NBKs stipendkomite og Den nasjonale jury og sentralstyret
ønsker å gå for en slik løsning det her er skissert.
Forslag til vedtak:
Vedtaket under Sak 3.3.2 D tilsluttes.

3.3.2 C URAVSTEMMING EIN TUNGVINDT 3‐TRINNS PROSESS, NNBK OG
BKMR
fellesforslag frå Nord‐Norske Bildende Kunstnere og Biletkunstnarane i Møre og
Romsdal
BKMR og NNBK ber landsmøte ta stilling til om vi bør forenkle prosessen når vi setter
saman Den nasjonale jury og stipendkomiteen. Dette gjer vi best ved å gi tillit til
nominasjonsutvalet og fjerne uravstemminga. Med dette meiner vi at; nominasjonsutvalet
blir valt på Landsmøtet, vårt øvste organ, i ein demokratisk prosess. Det er allereie eit visst
krav om breidde i samansetninga av nominasjonsutvalet når det gjeld alder, kjønn, fag,
geografisk tilknyting og kulturelt mangfald. Dette gjer at nominasjonsutvalet har
kompetanse til å sette saman gode komitear for DNJ og Stipendkomiteen. Denne
samansetninga skal fylje dei retningslinjene ein har for DNJ og stipendkomiteen når det
gjeld å ivareta alder, kjønn, fag, geografisk tilknyting og kulturelt mangfald.
Slik ordninga er i dag, er dette ein tungvindt tre trinns prosess. Der uravstemminga kjem i
etterkant av nominasjonsutvalets arbeid og endrar på deira anbefalingar. Dette gjer at vi
overprøver nominasjonsutvalet som vårt øvste organ har gitt tillit til. Dette gir signal utad,
om at vi som organisasjon tviler på våre eigne sin kompetanse.
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Forslag til vedtak:
BKMR og NNBK meiner at nominasjonsutvalet skal få fullmakt til å setje saman ein
stipendkomité og DNJ med vara. I vedtektene står der at nominasjonsutvalet i sitt arbeid
”skal tilstrebe aldersmessig, kjønnsmessig, geografisk og størst mulig faglig spredning samt
et kulturelt mangfold.”
Først når nominasjonsutvalets nøye samansette komitear vert ståande får vi godt
samansette komitear.
Sentralstyrets merknad:
Denne saken er sammenfallende med 3.3.2 D.
Forslag til vedtak:
Vedtaket under Sak 3.3.2 D tilsluttes.

3.3.2 D
NBK

FLERTALLSVALG AV NBKS STIPENDKOMITE OG DEN NASJONALE JURY,

forslag fra sentralstyret

FLERTALLSVALG (også kalt Uravstemningen)
Utredningen om uravstemningen konkluderer med at nominasjonsutvalget med dagens
ordning i praksis avgjør sammensetningen av Den Nasjonale Jury og Stipendkomiteen. For
at uravstemningen skal endre sammensetningen må forholdsvis mange stemmer samles
om ett av 12 (for DNJ), eller ett av 30 navn (for SK). På bakgrunn av dette kan man stille
spørsmål ved hvor reelt demokratiet i ordningen er.
Sammensetningen av DNJ og SK skal være balansert og inneha stor bredde. Det er
krevende å finne aktuelle kandidater som oppfyller alle disse kriteriene, og de gangene man
faktisk får frem endringer gjennom flertallsvalget, så skiples denne balansen.
Sentralstyrets forslag til vedtak:
1. Flertallsvalget avvikles i en prøveperiode på fire år. Mot slutten av denne perioden gjøres en
evaluering som legges fram for vedtak på landsmøtet 2019.
2. Nominasjonsutvalget setter sammen Den Nasjonale Jury på bakgrunn av nomineringer fra
grunnorganisasjonene og enkeltmedlemmer. Nominasjonsutvalget har selv anledning til å
hente inn kandidater dersom ikke alle krav til sammensetning er oppfylt gjennom
nomineringen.
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3. Nominasjonsutvalget setter sammen Stipendkomiteen på bakgrunn av nomineringer fra
grunnorganisasjonene og enkeltmedlemmer. Nominasjonsutvalget har selv anledning til å
hente inn kandidater dersom ikke alle krav til sammensetning er oppfylt gjennom
nomineringen.
4. Instruksen for valg av Stipendkomité skal i tillegg til å dekke fem grupper med særskilt
kompetansetyngde også sikre representasjon av alder, kjønn, fag, geografisk og kulturelt
mangfold.
Vedtakelse av punkt 2 og 3 krever endring av NBKs gjeldende bestemmelse i
vedtektenes § 6 (nytt forslag § 9 ‐3).

FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTENES § 6 (FORSLAGETS § 9 – 3)
NOMINASJONSUTVALG
(forslag til nytt sisteledd i gjeldende § 6):
§6. Nominasjonsutvalget skal fatte beslutning om endelig sammensetning av DNJ og SK,
på grunnlag av innkomne forslag fra grunnorganisasjonene og grunnorganisasjonenes
medlemmer. Arbeidet skal utføres i henhold til instruks vedtatt på landsmøtet.
For det tilfellet at nye vedtekter blir vedtatt, vil samme ordlyd måtte inntas i § 9‐3.
Med hjemmel i denne bestemmelse foreslås vedtatt følgende forslag til ny instruks
vedrørende valg av DNJ:

INSTRUKS FOR VALG AV DEN NASJONALE (DNJ)
1. NBKs administrasjon skal i etterkant av landsmøtet annet hvert år anmode
grunnorganisasjonene og grunnorganisasjonenes medlemmer om å foreslå kandidater til
DNJ. Det skal settes en forslagsfrist som ivaretar nominasjonsutvalgets behov for forsvarlig
saksbehandling.
2. Nominasjonsutvalget skal innhente opplysninger om kandidatenes faglige tilhørighet.
Dersom nominasjonsutvalget finner det nødvendig, har de selv anledning til å innhente
kandidater dersom ikke kravene til sammensetning er oppfylt gjennom nomineringen.
3. Juryen skal søkes sammensatt på en slik måte at den har god faglig tyngde, størst mulig
bredde med hensyn til alder, kjønn, geografisk og kulturelt mangfold.

Med hjemmel i samme bestemmelse, foreslås vedtatt følgende forslag til ny instruks
vedrørende valg av SK:
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INSTRUKS FOR VALG AV NBKs STIPENDKOMITE (SK)
1. NBKs administrasjon skal i etterkant av landsmøtet annet hvert år anmode
grunnorganisasjonene og grunnorganisasjonenes medlemmer om å foreslå
kandidater til SK. Det skal settes en forslagsfrist som ivaretar nominasjonsutvalgets
behov for forsvarlig saksbehandling.
2. Nominasjonsutvalget skal innhente opplysninger om kandidatenes faglige
tilhørighet. Dersom nominasjonsutvalget finner det nødvendig, har de selv
anledning til å innhente kandidater dersom ikke kravene til sammensetning er
oppfylt gjennom nomineringen.
3. Komiteen skal søkes sammensatt på se slik måte at den god faglig tyngde, størst
mulig bredde med hensyn til alder, kjønn, geografisk og kulturelt mangfold.
Vedtakelse av punkt 2 og 3 krever videre endring av NBKs gjeldende bestemmelse i
vedtektenes § 9‐3 (nytt forslag § 12 ‐3).

FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTENES § 9‐3 (FORSLAGETS § 12‐3)
DEN NASJONALE JURY
§ 9‐3 Foreslås fjernet i sin helhet dersom sak 3.3.2 blir vedtatt. “DNJ velges for to år” flyttes
til § 9‐2:
For det tilfellet at nye vedtekter blir vedtatt, vil § 12‐3 bli fjernet og § 12‐2 endres tilsvarende
som § 9‐2, således:
§ 9‐2. DNJ velges for to år og består av 6 medlemmer med varamedlemmer hvor av flest
mulige kompetansegrupper innen billedkunstfeltet er representert. Juryen arbeider
tverrfaglig. Arbeidet skal utføres i henhold til instruks vedtatt på landsmøtet.

Med hjemmel i denne bestemmelse foreslås vedtatt følgende forslag til ny instruks for DNJ:

INSTRUKS FOR DNJ:
DNJ består av seks medlemmer. DNJ velger selv sin leder og nestleder. DNJ utfører sine
arbeidsoppgaver uavhengig av de øvrige organ i NBK. Behandlingen skal være basert på
anonymisering av de innsendte arbeider. DNJ skal arbeide tverrfaglig. DNJ skal behandle
søknadene på bakgrunn av innsendt materiale.
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Vedtakelse av punkt 2 og 3 krever videre endring av NBKs gjeldende bestemmelse i
vedtektenes § 10‐3 (nytt forslag § 13 ‐3).

FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTENES § 10‐3 (FORSLAGETS § 13‐3)
STIPENDKOMITEEN
§ 10‐3 Foreslås fjernet i sin helhet dersom sak 3.3.2 blir vedtatt. “SK velges for to år” flyttes
til § 10‐2.
For det tilfellet at nye vedtekter blir vedtatt, vil § 13‐3 bli fjernet og § 13‐2 endres tilsvarende
som § 10 ‐2, således:
§ 10‐2. Stipendkomiteen velges for to år og består av 10 medlemmer med
varamedlemmer hvor av flest mulige kompetansegrupper innen billedkunstfeltet er
representert. Komiteen arbeider tverrfaglig. Arbeidet skal utføres i henhold til instruks
vedtatt på landsmøtet.

Med hjemmel i denne bestemmelse foreslås vedtatt følgende forslag til ny instruks for SK.

INSTRUKS FOR NBKs STIPENDKOMITE:
Komiteen består av ti 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 innstiller til stipend som stilles til rådighet fra staten, Bildende Kunstneres
Hjelpefond, Billedkunstnernes Vederlagsfond og NBKs legater. Stipendkomiteen utfører
sine arbeidsoppgaver uavhengig av de øvrige organ i NBK.
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.
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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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3.3.3

KARANTENE ETTER FLERÅRIG ARBEIDSSTIPEND, NBF
forslag fra Norsk Billedhoggerforening*

Kunstnere med «tunge arbeidsprosesser» møter utfordringer i forbindelse med
stipendtildelinger. Innføring av karantenetid kan motvirke skjevheter.
Kriteriene for stipendtildelinger er kunstnerisk kvalitet og aktivitet. Økonomi og kunstnerisk
aktivitet henger som kjent sammen. Man må derfor kunne si at det i konkurransen om
stipendtildeleinger skjer en konkurransevridning til fordel for kunstnere med
arbeidsstipend,
Bedre økonomi frigjør tid til kunstnerisk aktivitet og stipendmottakere vil nødvendigvis
kunne vise til et høyere aktivitetsnivå. Det er en kjent sak at antall kvalifiserte kunstnere
langt overstiger antall stipendhjemler, og i konkurransesammenheng vil derfor
aktivitetsnivået være svært avgjørende. Dagens ordning kan føre til at presumtivt gode
kunstnerskap ikke utvikles. Dette er spesielt sårbart for kunstnere som har tidkrevende og
kostbare arbeidsprosesser. Mange billedhoggere møter uforholdsvis store utfordringer mht.
å utvikle sine kunstnerskap, manglende finansiering kan være fatal.
Skjevheter mht. stipendtildelinger kan fungere selvforsterkende. Kunstnere med «tunge
arbeidsprosesser» uten arbeidsstipend, kan fort risikere å komme inn i en ond sirkel.
Innføring av karantenetid kan bidra til å bøte på skjevheter.
Forslag til vedtak:
Det innføres karantenetid etter flerårige arbeidsstipend.
* Merknad
Saken fremmes som følge av vedtak på NBFs årsmøte, der saken ble behandlet etter forslag
fra et medlem. Her er det imidlertid divergens mellom NBFs styre og NBFs årsmøte. Styret
er av den oppfatning at det er strategisk uklokt å foreslå å innføre karantene samtidig som
vi arbeider for en økning i antall lange arbeidsstipendhjemler. At kunstnere trenger lange
perioder med arbeidsro er det stor enighet om, dette harmonerer ikke med en innføring av
karantenetid. En karantenetid vil dessuten være spesielt uheldig nettopp for kunstnerskap
med tidkrevende/ «tunge» arbeidsprosesser.
Sentralstyrets merknader:
Dette forslaget ble fremsatt på landsmøtet i 2013, der det ikke ble vedtatt. Det er staten og
fondene som bestemmer retningslinjer for de enkelte stipend og NBKs landsmøte har ingen
mulighet for å bestemme dette. Dette er heller ikke en politikk sentralstyret stiller seg bak,
men viser til sin aktive stipendpolitikk i felles forslag til statsbudsjettet 2016.
Sentralstyrets alternative forslag til vedtak:
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Forslaget avvises

3.4

KULTUR‐ OG KUNSTPOLITISKE SAKER

3.4.1

FLERE ARBEIDSSTIPENDHJEMLER, NBF
forslag fra Norsk Billedhoggerforening

Det er uforholdsmessig få arbeidsstipender i forhold til antallet aktive profesjonelle
billedkunstnere.
Forslag til vedtak:
NBK skal kjempe for flere arbeidsstipendhjelmer. De er enda viktigere enn
utstillingsvederlagene.

Sentralstyrets merknader:
Her snakker man om to helt ulike ordninger og setter dem opp mot hverandre. Sentralstyret
har de siste to årene ført en politikk med mål om å bedre utstillingsøkonomien ved
utstillingsaktivitet, samtidig som vi har ført en god stipendpolitikk. Styret vil minne om at
for inneværende år fikk vi på plass 24 nye arbeidsstipend på statsbudsjettet som betyr 8 nye
for vårt felt. Vi ba om 25 nye i vårt forslag til statsbudsjett i 2015 og ser 24 som et godt
resultat. I forslag til statsbudsjettet 2016 har vi lagt opp til en stor lønnsreform, med formål
å ta igjen mye av den tapte lønnsveksten som har uteblitt i svært mange år. Dette vil føre til
at hvert arbeidsstipend vil tilsvare en norsk gjennomsnittslønn, ifølge Statistisk Sentralbyrås
tall, i heltidsekvivalent for 50 % stilling. Vi prioriterer altså å gå for kvalitet istedenfor
kvantitet i forslaget og vil ikke be om flere hjemler den neste perioden. Får vi gjennomslag
vil stipendmottagerne gjøre et lønnshopp som vil merkes godt og bedre
kunstnerøkonomien for stipendmottagere betraktelig.
Det vises til felles forslag til statsbudsjett 2016, hvor styret stiller seg bak en stipendpolitikk
som handler om en stor reform for lønnsvekst i Statlige stipend.
Vi vil i perioden 2016‐2018 ikke kreve flere stipendhjemler. Det er imidlertid ikke
akseptabelt for oss at lønnsreformen finansieres med en reduksjon i antall stipender.
Vi registrerer også at utredningen til Vigdis Moe Skarstein støtter lønnsvekstregulering
(Anbefalinger s. 99):
"De langsiktige stipendene bør reguleres opp mot gjennomsnittet for lønnsutviklingen i
samfunnet for øvrig. Dette vil skape en forutsigbar lønnsvekst på den delen av kunstnernes
basisinntekt som ytes av staten."
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I likhet med Moe Skarstein, mener vi det ikke er rimelig at lønnsveksten på stipendene skal
være gjenstand for uforutsigbare budsjettvedtak og skiftende politiske holdninger fra år til
år. Erfaringene over lang tid har vist at effekten av dette systemet er at stipendene ikke på
noen måte har holdt tritt med lønnsutviklingen for øvrig i samfunnet. Mens et
arbeidsstipend i 1963 lå på 82,1 % av et normalårsverk, lå det i 2014 på 40,7 % av en
gjennomsnittlig heltid årsinntekt i Norge. Dette er et dramatisk kutt i realverdien, og det er
ingen tvil om at kunstnerstipendene har vært brukt som en salderingspost i
kulturbudsjettene gjennom flere tiår. Lønnsreformen er et godt tiltak for å innhente dette
etterslepet, men vi tror ikke det er realistisk å få på plass flere hjemler samtidig.
Kunstnerundersøkelsen 2013 fra Telemarksforskning viser med all mulig tydelighet at
kunstnerøkonomien er under press, og da må samfunnet sørge for at i hvert fall de statlige
kunstnerlønnene har en forsvarlig størrelse og lønnsvekst. Det er viktig for
kunstnerøkonomien at etterslepet etter mange år med reduksjon i realverdi hentes inn. Her
har regjeringer over mange tiår trådd feil, og det kreves en opprydning i form av en stor
lønnsreform for stipendene. En slik reform vil ha spesielt stor effekt på kunstnerøkonomien
for billedkunstnere og kunsthåndverkere, fordi disse gruppene har en stor andel av disse
stipendene, ‐ 42 % av arbeidsstipendene og 75 % av GI/ 10‐årige (inkl. kvoter for fotografer).
Nylig publiserte tall fra Statistisk sentralbyrå viser at gjennomsnittlig heltids årslønn i Norge
i 2014 var kr 503 800, hvilket etter et slikt halvlønnsprinsipp vil tilsvare et stipendbeløp på kr
252 000 (avrundet opp til nærmeste tusen). Arbeidsstipendene er i 2015 på kr 210 000 og
stipend for etablerte og seniorkunstnere ligger p.t. på kr 233 385, hvilket er samme beløp
som maksimal utbetaling av garantiinntekten.
Hele forslaget er å lese i felles forslag til statsbudsjett:
http://www.billedkunst.no/nbk/organisasjon

Sentralstyrets forslag til vedtak:
Forslaget ivaretas i NBKs formålsparagraf og prinsipprogram og Landsmøtet støtter
forslaget til statsbudsjett 2016, som for stipendpolitikken peker kravmessig tre år frem i tid.

3.4.2

ØKTE RAMMER FOR VEDERLAGSFONDET, NBF
forslag fra Norsk Billedhoggerforening

Vi trenger en ny forhandlingsrunde med Staten angående størrelsen på Vederlagsfondet.
Regjeringen har i dag stort fokus på at kunstnere skal øke sitt næringsgrunnlag.
Vederlagsordningene er en del av dette næringsgrunnlaget. NBK bør derfor benytte
anledningen til å forhandle frem økte inntekter til Vederlagsfondet. Den vanskelige
NBKs 13. ordinære landsmøte 2015
94

økonomiske situasjonen for billedkunstnerne gjør Vederlagsfondets betydning stadig
viktigere. Via NBK styres og disponeres fondet av kunstnerne selv, disse midlene er derfor
ikke like sårbare for politiske omskiftninger og prioriteringer. Vederlagsfondet er i hovedsak
basert på en avgift staten betaler til kunstnerne for å vise kunst i offentlig rom,
vederlagsmidlene. Gjennom ulike utsmykkingsordninger har det siden år 2000 vært en
betydelig økning av kunst i offentlig rom i Norge. Vederlagsavtalen med Staten har
imidlertid ikke vært reforhandlet på over 10 år. En sterk økning av kunst i offentlig rom
sammenholdt med Kulturdepartementets vilje til å legge til rette for at kunstnere skal
kunne øke sine næringsinntekter, bør kunne være et godt argument for NBK til å forhandle
frem en ny avtale med en betydelig økning av vederlagsmidler til Vederlagsfondet.
Forslag til vedtak:
I samarbeid med Vederlagsfondets styre skal NBK:
‐ vurdere muligheten for en ny avtale med Staten vedr. økte vederlagsmidler.
‐ vurdere å benytte noe av Vederlagsfondets midler til å generere nye inntekter til fondet.
‐ vurdere om man bør kartlegge all billedkunst i offentlig rom. Dette vil gi bedre oversikt og
kunne tydeliggjøre hvilke samfunnsverdier dette omfanget representerer.

Sentralstyrets merknader:
Gjeldende avtale om visningsvederlag gjaldt perioden 1.1.2008 ‐ 31.12.2010, men avtalen
ble prolongert for 2011 og er siden prolongert for 2012, 2013, 2014 og 2015.
I henhold til avtalens § 2 skal det skje en økning av foregående års vederlag med 4,25 %.
Deretter skal den samlede summen multipliseres med en indeks lik rammen av
lønnsoppgjøret i staten. Hvis summen av beregningen av de to prosentbeløpene gir en
økning på mer enn 8,25 % av det samlede vederlaget, skal økningen av vederlaget fra et år
til det neste, settes til 8,25 %.
Spørsmålet om prolongering og eventuell reforhandling av avtalen vurderes fortløpende av
de til enhver tid sittende styrer.
Det kan neppe være stor tvil om at den avtalte tilvekst og indeks i gjeldende avtale må være
bortimot den beste – kanskje den beste – som gjelder for sammenlignbare vederlag.

Sentralstyrets forslag til vedtak:
Styret vurderer fortløpende om avtalen om visningsvederlag bør reforhandles eller
prolongeres.
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3.4.3

REFORHANDLING AV STATENS UTSTILLINGSVEDERLAGSAVTALE, NBK
forslag fra sentralstyret

Styret ønsker å ta opp utstillingshonorar og utstillingsvederlag til orientering og vedtak til
landsmøtet 2015, siden arbeidet med utstillingsøkonomien er den viktigste politiske saken
kunstnerorganisasjonene har arbeidet med de siste årene, og at tiden nå er moden for en
reforhandling av utstillingsvederlagsavtalen.
A. Kort historikk om utstillingshonorar og ‐vederlag
Ideen om honorering av kunstnernes arbeide med utstillinger oppstod i norsk sammenheng
tidlig på 1970‐tallet, i forbindelse med kunstnerorganisasjonenes arbeid for en
vederlagsordning for utstillinger. Avtalen mellom staten og kunstnerorganisasjonene om
utstillingsvederlag kom på plass i 1978. Avtalen gav kunstneren en kompensasjon for
framvisning av verk i kunstnerens eie, med en verdiavhengig del basert på verkets verdi.
Honorering av kunstnernes arbeid ble ikke del av denne avtalen.
De fire kunstnerorganisasjonene Norske Billedkunstnere (NBK), Norske Kunsthåndverkere
(NK), Forbundet Frie Fotografer (FFF) og Samisk Kunstnerforbund (SDS) tok på nytt opp
ideen om honorering for arbeid med utstillinger som politisk kampsak i 2008. Prinsippet om
honorar for arbeid med utstillinger fikk gjennomslag i Meld. St. 23 (2011‐2012) Visuell kunst.
Prinsippet om betaling av kunstnernes arbeid med utstillinger fikk bred politisk støtte i
Stortingets behandling av denne stortingsmeldingen, langs hele det politiske spekteret fra
SV til FrP.
Pilotprosjektet for utstillingshonorar fikk finansiering på statsbudsjettet for 2014. En
referansegruppe bestående av: Lars Grambye, direktør Sørlandets kunstmuseum, Svein
Ingvoll Pedersen, daglig leder Nordnorsk kunstnersenter, Hilde Tørdal, styreleder Norske
Billedkunstnere og Lise Stang Lund, styreleder Norske Kunsthåndverkere, ble opprettet og
har kommet med sine anbefalinger til Kulturdepartementet. I statsbudsjettet fikk vi fullt
gjennomslag for vårt innspill om en styring av piloten med ytterligere 4 mill. i
statsbudsjettet for 2015, og antall museer og visningssteder i prosjektet ble da utvidet fra
fire til tolv. Pilotprosjektet skal løpe frem til oktober 2016, og deretter evalueres.
Parallelt med arbeidet for utstillingshonorar, har kunstnerorganisasjonene også signalisert
at vi ønsker å forbedre utstillingsvederlaget.

B. Forskjellen mellom utstillingsvederlag og utstillingshonorar
Det er viktig å være klar over at utstillingshonoraret og utstillingsvederlaget har vidt
forskjellige begrunnelser. Referansegruppen for utstillingshonorar hadde følgende
begrepsdefinisjoner i sitt notat:
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”utstillingshonorar”: honorar som utstillingsarrangør betaler til kunstner som
kompensasjon for kunstnerens arbeid i forbindelse med utstilling av kunstnerens verk.
Honoraret skal dekke kunstners arbeid med administrasjon, nyproduksjon og
tilrettelegging av verk, samt øvrig arbeid knyttet til utstillingen.
”utstillingsvederlag”: vederlag som utstillingsarrangør betaler til kunstner som
kompensasjon for lån og fremvisning av verk i kunstnerens eie i utstilling i Norge eller
utlandet. Vederlaget er en betaling for allmennhetens bruk av verket i
utstillingsperioden og en kompensasjon for den tid kunstneren selv ikke kan disponere
verket.

Honoraret er dermed betaling for arbeidet med en utstilling frem til åpningen, og vederlaget
er betaling for visningen/ utlånet/ samfunnets bruk av kunsten fra og med åpningen.
Dette korresponderer med slik MU‐avtalen er lagt opp i Sverige, som består av hhv.
medverkansersättning M (honorar for arbeid) og utstillingsersättning U (vederlag for
visning). Den samme strukturen finner man også i en annen skapende kunstform:
komponister kan få honorar for arbeidet med bestillingsverk, og deretter et
framføringsvederlag per konsert.
Utstillingsvederlaget (Statens Utstillingsvederlagsavtale) må for øvrig ikke forveksles med
visningsvederlaget, som sistnevnte er et kollektivt vederlag for offentlig fremvisning av
kunstverk i offentlig eie på f.eks. sykehus, rådhus etc. Disse midlene går direkte fra
Kulturdepartementet til vederlagsfondene i NK/ NBK/ FFF/ SDS, som betaler videre til
kunstnerne i form av stipender og prosjektstøtte o.l.
C. Utfordringer i dagens utstillingsvederlagsavtale
Utstillingsvederlagsavtalen som kunstnerorganisasjonene inngikk med staten i 1978, har
mange positive sider. Den har sikret at kunstnerne har fått vederlag for visningen av
kunstverk ved statlige utstillinger. Dette er den eneste ordningen som sikrer kunstnerne
inntekter fra statlige utstillinger, siden alle andre ordninger er søknadsbaserte. For større
utstillinger i museer med mange kostbare verk, kan utbetalingen til kunstneren være
relativt høy. Det er også en stor fordel at satsene i vederlaget følger den gjennomsnittlige
lønnsøkning i Statens lønnsregulativ (jf. § 8).
Avtalen er lagt ut på regjeringen.no: https://www.regjeringen.no/nb/tema/kultur‐idrett‐og‐
frivillighet/innsiktsartikler/Billedkunst‐kunsthandverk‐og‐kunst‐i‐offentlig‐
rom/utstillingsvederlag‐‐/id709552/
Bakgrunnen for at organisasjonene lenge har signalisert at man vil se på en forbedring av
utstillingsvederlagsavtalen, har mange årsaker:


Avtalen ikke er tilpasset nye kunstformer, som f.eks. performance, relasjonell kunst,
installasjoner og stedsspesifikke verk. Disse kunstformene krever nye metoder for
beregning av vederlaget.
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Vederlaget er basert på verkspriser, hvilket gir noen prinsipielt problematiske sider i
et likelønnsperspektiv, både hva gjelder alder og kjønn. Høye verkspriser gir høyt
vederlag, og lave verkspriser gir et lite vederlag. Dette har som resultat at mer
etablerte kunstnere ofte får et høyere vederlag enn yngre kunstnere, og at mannlige
kunstnere ofte får høyere vederlag enn kvinnelige. Ulike kunstformer har også ulikt
prisnivå, som også påvirker vederlags‐utbetalingen. Det kan være helt vanlig at
vederlagsutbetalingen til ulike kunstnere i en gruppeutstilling kan variere mellom
eksempelvis kr 4 000 og kr 40 000. Vi har også et eksempel fra et regionalt
kunstmuseum, hvor separatutstilling i et og samme utstillingsrom ved ett tilfelle gav
et vederlag på kr 15 000, og ved et annet tilfelle kr 89 000, grunnet forskjell i
verkspriser. Dette betyr at utbetalingene kan variere med flere hundre prosent fra
kunstner til kunstner, i ellers sammenlignbare situasjoner.
Siden vederlaget er basert på verkspriser, som normalt foreligger først rett før
åpning, er det tilnærmet umulig for institusjonene å budsjettere med de reelle
vederlagskostnadene. Dette kan påvirke programmeringen av
samtidskunstutstillinger negativt. Det verksprisbaserte systemet kompliserer også
enkeltstående utstillingsprosjekter som søker prosjektstøtte i Norsk kulturråd. Får
en utstilling statlig tilskudd, skal det betales vederlag,‐ men da trenger både
arrangør og tilskuddsgiver ved søknadstidspunktet å vite hva kostnaden til
vederlaget faktisk vil beløpe seg til.
Unntaksbestemmelsen som tillater faste vederlagssatser for kunstnerstyrte
visningssteder (etter søknad til kunstnerorganisasjonene) har i praksis vist seg
vanskelig for kunstnerorganisasjonene å følge opp, med det resultat at de faste
vederlagene ofte har stått stille i årevis og uten prisregulering.
Kunstnerorganisasjonene trenger en avtale som ikke krever slik oppfølging, men
sikrer automatisk lønnsregulering uansett type institusjon. Samtidig må avtalen ta
høyde for at det er store forskjeller i økonomien til de ulike institusjonene.
Det finnes en praksis med oppkjøp av verk til vandreutstillinger nasjonalt og
internasjonalt. Siden vederlagsavtalen baserer seg på at kunstverkene skal være i
kunstnerens eie, medfører dette at kunstneren ikke får vederlag for denne bruken.
Dette er problematisk, og bør tas opp i en reforhandling, med mål om å finne en
løsning som bedre kompenserer kunstnerne for bruken, samtidig som
vandreutstillinger ikke umuliggjøres.
Vi har sett mange eksempler på manglende etterlevelsen av avtalen, hvilket kan
tyde på at avtalen ikke er tydelig nok eller oppleves som komplisert, og at heller ikke
kunstnerne kjenner sine rettigheter etter avtalen. Det kan også tyde på at
myndighetene ikke følger tilstrekkelig med på praktiseringen av avtalen, og at det
ikke finnes konkrete sanksjonsmuligheter ved manglende etterlevelse.
Det finnes mange eksempler på at institusjoner har forutsatt at vederlaget skal
brukes til å dekke kostnader til katalog o.l. Dette er ikke en akseptabel praksis.
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Vederlaget er utelukkende betaling for lån og fremvisning av verk i kunstnerens eie.
Det er derfor viktig at avtalen tydelig slår fast at vederlaget ikke kan avtales bort av
partene, eller brukes til å dekke honorar for kunstnerens arbeid eller andre utgifter i
forbindelse med utstillinger.
Det er for svak rapporteringsplikt på bruken av vederlaget, slik at verken
myndighetene eller kunstnerorganisasjonene har tilstrekkelig innsyn i praktiseringen
av ordningen, og hvor mye som faktisk går til kunstnerne. Det bør utredes tydeligere
rapporteringskrav og alternative finansieringsstrømmer for å øke transparensen. Det
bør her vurderes hvorvidt det vil være en fordel for kunstnerne at vederlagspengene
ikke kanaliseres gjennom museene/ visningsstedene, men via en
forvalterorganisasjon direkte til kunstner.

D. Mål for forhandlingene
Overordnede mål for reforhandling av utstillingsvederlagsavtalen er å sikre kunstnernes
økonomiske interesser, og bidra til ryddige forhold mellom kunstner og institusjon.
Vi ønsker å gjennomføre en nødvendig forenkling og modernisering av avtalen. Vi vil sikre
at avtalen er tilpasset nye kunstformer. Vi vil også at avtalen fungerer i et
likelønnsperspektiv, slik at vederlaget fordeles mer rettferdig mellom ulike kunstnere,
uavhengig av alder, kjønn og kunstform.
Vi ønsker en større transparens i bruken av de offentlige midlene som går til kunstnerne. Vi
ønsker at det tydeliggjøres både for institusjoner og kunstnere hva avtalen gir av plikter og
rettigheter. Videre ønsker vi at begge parter har god oversikt over de økonomiske
betingelsene i god tid før en utstilling.
Et siste viktig mål er at flere visningssteder tilslutter seg avtalen, slik at flere type utstillinger
gir kunstnerne rett til vederlag og honorarer. Derfor bør avtalen gjøres bedre egnet for bruk
i kommunalt‐ og fylkeskommunalt støttede visningssteder, samt visningsarenaer uten
offentlig støtte.
E. Fullmakt til forhandlinger
NBK har fullmakt til å forhandle på medlemmenes vegne, jf. vedtektenes § 2 og 12:
§ 2. Medlemskap
§ 2.2:
Distriktsorganisasjonene har forhandlings‐ og avtalerett overfor lokale myndigheter og
brukere.
I saker som bare angår en landsomfattende organisasjon, har også denne forhandlings ‐ og
avtalerett overfor lokale myndigheter og brukere.
§ 12. Avtaler
NBK kan:
• inngå rammeavtaler og normalkontrakter m. v. med potensielle oppdragsgivere for
medlemmene
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• inngå avtaler om kollektivt vederlag når vederlaget ytes på kulturpolitisk grunnlag eller det
av andre grunner ikke er praktisk mulig eller realistisk med individuelle vederlag
• påtale og forfølge krenkelser av medlemmenes verk/prestasjoner
• 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.
• 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.
• inngå bindende avtaler om vederlag for bruk av medlemmenes verk/prestasjoner
Fullmaktene i følge første ledd pkt. 2,3,4 og 5 er ikke‐eksklusive.
NBK kan overlate forvaltningen etter denne bestemmelse til en felles forvaltningsorganisasjon
som foreningen er medlem av. På nærmere avgrensede områder, kan slik fullmakt gis til
forvaltningsorganisasjoner 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.
Vi ønsker at landsmøtet er godt orientert om denne viktige saken og at saken er godt
forankret i organisasjonen. Det er viktig at vedtaket i saken gis på en måte som gir
forhandlingsrom for kunstnerorganisasjonene, og forslag til vedtak lister derfor opp
prinsippene som skal være førende for forhandlingene.
Denne landsmøtesaken er utviklet i samarbeid med NK og FFF, som også tar opp saken på
sine respektive landsmøter/generalforsamlinger denne våren, med like vedtaksforslag.

Sentralstyrets forslag til vedtak:
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
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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3.4.4

KRAV OM UTDANNING INNAN KUNST OG HANDVERK, BKMR

forslag frå Biletkunstnarane i Møre og Romsdal
Ein lærar som underviser i Kunst og handverk på småskule‐/mellomtrinnet treng inga
formell utdanning i faget. Faginnhaldet som konkretiseras i læreplanen er omfattande og
fordrar ein lærar med både breidde‐ og djupnekunnskap i sin kunstfagsportefølje.
Når berre 30 prosent av lærarane som underviser i kunstfag i grunnskolen har fagleg
kompetanse (SSB), seier det seg sjølv at læringsprosessen ofte ikkje skjer på faglege
premiss.
BKMR meiner at myndighetene må innføre kompetansekrav ved tilsetting av lærarar i dette
faget ‐ på linje med kravet til for eksempel matematikklærarar.
Forslag til vedtak:
Årsmøtet i BKMR vil be NBK jobbe inn mot myndigheitene med mål om å innføre
kompetansekrav ved tilsetting av lærarar i faget Kunst og handverk‐ på linje med kravet til
for eksempel matematikklærarar.

Sentralstyrets merknader:
Dette er en god sak, men det er bra å ha et litt mer generelt vedtaksforslag. NBK stiller seg
bak rådene som kom i “Det muliges kunst” og påpeker så ofte vi kan verdien av god
undervisning i estetiske fag. At det også skal innføres kompetansekrav til lærerne støttes.
Styret har knyttet regjeringens ønske om å bedre det de kaller “etterspørselsperspektivet”
til grunnskoleutdanningen fordi vi mener at det er her man skaper etterspørselen i
befolkningen. Det har vært mye bra debatt om dette i media i vår periode. Dette ønsker vi å
arbeide for å få konkretisert mer i neste periode.
Sentralstyrets forslag til vedtak:
Forslaget overføres til handlingsplanen 2015 ‐ 17.

3.4.5

KUNSTFAGLIG KOMPETANSE OG FAGFELLEVURDERING, NBF
forslag fra Norsk Billedhoggerforening

NBF registrerer at nye profesjoner og yrkesgrupper i økende grad overtar myndighet
over faglige vurderinger som tidligere ble ivaretatt av billedkunstnere.
NBF ser tre behov i denne forbindelse:
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1) Behov for en begrepsavklaring mht. forståelsen for fagområders egenart og
kompetanser.
2) Behov for å bedre samfunnets forståelse for kunstfaglig kompetanse, for å gjenerobre
tapt terreng og utvide rammene for bruk av kunstfaglig kompetanse.
3) Behov for å knesette prinsippet om fagfellevurdering innen billedkunstfeltet.
1) Begrepsavklaring
Kunstfaglig kompetanse* er kunstnernes kompetanse, dvs. den omfatter dem som
praktiserer kunst. Det er viktig å gjøre en distinksjon mellom kunstfaglig kompetanse og
kompetanse innen vitenskapelige/ teoretiske fagområder som kunstteori, kunsthistorie,
estetisk filosofi etc. Kunstvitere har ikke kunstfaglig kompetanse, slik vi vil definere dette.
Kunstfaglig kompetanse innebærer et unikt praksisaspekt som ikke‐kunstnerne blant
kunstekspertene mangler, kompetanseområdene er med andre ord ikke overlappende.
Kunstsakkyndig kompetanse* er et begrep som ofte brukes, men det er verken avklart hva
som omfattes av eller utelukkes fra begrepet. I enkelte sammenhenger brukes det om
kunstteoretikernes fagområde, og står da tilsynelatende i motsetning til kunstfaglig
kompetanse. I andre sammenhenger brukes det som et samlebegrep for all kunstrelatert
kompetanse, dvs. at det både omfatter kunstnere, kunstvitere og kunsthistorikere.
For den videre kunstpolitiske diskusjonens skyld er det nødvendig å komme fram til en felles
oppfatning av begrepene kunstfaglig og kunstsakkyndig kompetanse.
2) Samfunnets forståelse for og bruk av kunstfaglig kompetanse
Kunstfaglig kompetanse (kunstnernes kompetanse) taper terreng og overtas ofte av fagfolk
med kunstteoretisk kompetanse. Dette er problematisk fordi kompetanseområdene ikke er
overlappende. Et resultat av de senere års utvikling er at kunstnernes unike praksisaspekt er
fraværende i mange beslutningsprosesser. Dette er et tap både for kunstnerne, kunstfeltet
og samfunnet som sådan. Det er all grunn til å hevde at samfunnet vil vinne på å utvide
anvendelsesområdet for kunstfaglig kompetanse.
Mye samfunnsplanlegging vil kunne ha stort utbytte av å utnytte kunstfaglig kompetanse.
F.eks. bør kunstnere kunne tas med i planlegging av byrom og utforming av offentlige
områder i et helt annet omfang enn i dag, hvor arkitekter, politikere og næringsliv i stor
grad setter premissene.
Kunstnere har både en filosofisk, idealistisk og praktisk tilnærming til våre omgivelser som i
dag i beste fall blir brukt til å skreddersy kunstprosjekter i allerede ferdig planlagte uterom.
3) Fagfellevurdering
Kunstfaglig kompetanse er best egnet for å vurdere kunstnerisk praksis. I akademia står
prinsippet om fagfellevurdering (peer review) fast over hele verden; ingen betviler at noen
andre enn fagfolk på eget fagområde er bedre egnet til å vurdere vitenskapelige prosjekter
og resultater. Slik sikres kvalitet og egenart innen disiplinene. I svært mange
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forskningsprogram styrer deltar ulike brukerrepresentanter sammen med forskerne, men
den vitenskapelige kvalitetsvurderingen av de enkelte prosjekter foretas alltid av kvalifiserte
vitenskapsfolk. På billedkunstfeltet har det som nevnt skjedd en utglidning her: Ikke‐
kunstnere har overtatt de kunstfaglige vurderingene.
Dette gjelder i forbindelse med valg av rådsmedlemmer, i konsulentvirksomhet, juryer og
innkjøpskomiteer, innenfor statlige og kommunale organer som f.eks. KORO, Norsk
kulturfond og ved enkelte kunstnersentre. Bristen i forståelsen for kunstnernes spesifikke
kompetanse, nært forbundet med det nevnte praksisaspektet var høyst sannsynlig
medvirkende årsak til forslaget fra KUD om å flytte behandlingen av kunstnerstipendene til
Norsk Kulturråd. Fagfellevurdering for kunstfeltet ble satt i miskreditt, og med liten
forståelse for kunstnerorganisasjonene funksjon som «kollegiesammenslutninger» dukket
begreper som korporativisme og ‘bukken og havresekken’ opp. På samme måte som i
vitenskapen er det i kunstnerorganisasjonene utviklet strenge habilitetsregler som nettopp
skal motvirke dette. Men det er bare i kunsten at «peer review»‐systemet blir svekket under
dekke av å skulle sikre rettferdige, kunstfaglige avgjørelser.
Forslag til vedtak:
Som overordnet kunstnerorganisasjon er NBK godt skikket til å ta tak i begrepsavklaringer
rundt kunstfaglig og kunstsakkyndig kompetanse, samfunnets bruk av kunstfaglig
kompetanse og prinsippet om fagfellevurdering. NBK vil i kommende styreperiode målbære
dette overfor myndigheter og offentlighet.
For å sikre fagfellevurderingen skal NBK arbeide for at billedkunstnere skal være i flertall i
juryer, råd, komiteer og annen fagvirksomhet hvor billedkunst vurderes.

Sentralstyrets merknader:
NBK har gitt innspill og høringssvar til utredningen av Norsk Kulturråd og til utredningen om
Kunstnerøkonomien. Her har disse begrepsavklaringene blitt solid ivaretatt sammen med
det alltid pågående arbeidet NBK gjør overfor myndigheter, offentlighet og presse. Styret
opplever også å bli hørt og at dårlige forslag til løsninger ofte bunner i liten innsikt i
systemene eller at forslagsstillerne ikke kjenner til begrunnelsen bak prinsippene. NBK
påvirker ved å påpeke verdien av disse systemene og driver dette “opplysningsarbeidet”
tålmodig hele tiden. For punkt 3. Fagfellevurdering er det forslaget utredningen av Norsk
Kulturråd kom med nå grundig tilbakevist, gjennom solid argumentasjon i høringssvaret til
utredningen og i kronikk fra styret i forbindelse med det. Kunstnernettverket jobbet også
svært godt på alle kunstnernes vegne i denne saken. NBK tror også at
grunnorganisasjonene kan spille en viktig rolle i dette arbeidet. I kommende periode ønsker
sentralstyret at grunnorganisasjonene også kan bli mer aktive med å ivareta og fremme
disse prinsippene, i den faglige området eller geografiske utstrekningen organisasjonen har.
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Sentralstyrets forslag til vedtak:
Sentralstyret er enig i denne vurderingen og vil fortsette arbeidet selv og i nært samarbeid
med de andre kunstnerorganisasjonene i Kunstnernettverket og med sine
grunnorganisasjoner. Saken ivaretas i både NBKs formålsparagraf, prinsipprogram og i
handlingsplanen 2015 ‐ 17.

3.4.6

UTSTILLINGSPRAKSIS VED KUNSTSENTRE OG
KUNSTFORENINGER, NBF
forslag fra Norsk Billedhoggerforening
Mulighet for å kunne søke om utstillingsplass ved kunstsentrene. Ivareta ordningen
med juryert utstillingsprogram ved landets kunstsentre og kunstforeninger
Utstillingspraksis ved flere av landets kunstsentre og kunstforeninger har i de siste årene
endret seg radikalt. Fra den demokratiske modellen med søknadsbasert utstillingsprogram
(der alle billedkunstnere kan søke med sine arbeider og prosjekter), er trenden nå at flere og
flere av visningsstedene har gått over til et rent kuratorprogram.
Dette gjelder først og fremst i de største byene, men er også i ferd med å spre seg til mindre
steder. Eksempelvis Oslo Kunstforening, Bergen kunsthall (Bergen kunstforening),
Hordaland Kunstsenter, Rogaland Kunstsenter, Tromsø Kunstforening.
Denne praksisen er det vi nå i flere år har sett virkningen av: Færre utstillingsmuligheter for
kunstnere generelt, mens kuratoren får mer og mer makt. Kunstneren er i praksis er prisgitt
kuratorens kjennskap til kunstscenen og dennes kunstsyn og nettverk, med det resultat at
kunstneren ikke får tilgang til viktige visningsarenaer med mindre han/ hun er i kuratorens
eksklusive krets.
Tendensen i både kunstsentrene og kunstforeningers styrer er at de i økende grad består av
kuratorer, kunstvitere og kunsthistorikere. Når de tillitsvalgte billedkunstnerne i de samme
styrene velger å stemme for kuraterte utstillingsprogram undergraver de i praksis sin egen
yrkesgruppes rett til å bli vurdert av en kunstfaglig jury, dvs ved fagfellevurdering.
Selv om kunstsentrene og kunstforeninger har ulik organisasjonsform og de respektive
styrene selvstendig kan vedta sin egen utstillingspraksis, er det viktig at kunstnerne, som er
i et gjensidig avhengighetsforhold med disse institusjonene, gjennom NBK setter noen
premisser for forvaltning, juryering og visning av kunst. Det er viktig med åpne
søknadsmuligheter, slik at en større bredde av kunstnere får en mulighet til å få vist sine
arbeider. Dette betyr imidlertid ikke at vi allment er motstandere av kuraterte utstillinger,
men det bør være en rimeligere balanse enn i dag.
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Forslag til vedtak:
NBK skal arbeide for å sikre at kunstsentrene og kunstforeninger generelt ivaretar og
opprettholder praksisen med åpen innsendelse og et kunstfaglig juryert utstillingsprogram,
med en andel på minst 50 % av det totale utstillingsprogrammet.
Sentralstyrets merknader:
Sentralstyret tror denne saken er kontroversiell og at det vil finnes svært ulike meninger om
dette blant våre medlemmer. Det taler imot at NBK skal jobbe med saken. Vi har uansett
heller ikke mulighet til å overstyre dette, siden kunstsentrene er selvstendige og velger sine
strategier gjennom egne styrer.
Sentralstyrets forslag til vedtak:
Forslaget avvises.

3.4.7 A INNKJØPSORDNING FOR BILLEDKUNST, NBF
forslag fra Norsk Billedhoggerforening
Behov for ny innkjøpsordning for billedkunst
Kulturrådets innkjøpskomite ble nedlagt i 2006. Dagens innkjøpsordning i regi av de
etablerte museumsinstitusjonene fungerer ikke hensiktsmessig. Det er ikke god nok
transparens, og det er grunn til å tro at innkjøp av norsk samtidskunst er kraftig redusert.
Det kan se ut som om midlene delvis er spist opp av institusjonene. Også i kommunene har
innkjøp av kunst stoppet opp. Det er nødvendig å snu denne trenden. Vi trenger flere
innkjøp, en bedre innkjøpsstrategi og innkjøpskomiteer bestående av både kunstsakkyndig
og kunstfaglig kompetanse, for å sikre gode verk og viktige perioder innen norsk
samtidskunst.
Norske Kunsthåndverkere har en innkjøpsordning som fungerer tilfredsstillende, det er
derfor grunn til å se nærmere på denne for å vurdere om ordningen kan ha overføringsverdi
for billedkunstfeltet.
Forslag til vedtak:
NBK skal arbeide for en ny innkjøpsordning for billedkunst og at innkjøpskomiteer skal
inkludere kunstfaglig kompetanse (kunstnere).
NBK skal etterse at de statlige og kommunale innkjøpsordninger for kunst holder et
forsvarlig aktivitetsnivå.
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Sentralstyrets merknader:
Innkjøpsordninger for samtidskunst er et område som bør få mye fokus i neste periode.
Sentralstyrets forslag til vedtak:
Saken overføres handlingsplanen for 2015‐17

3.4.7 B

INNKJØPSORDNING FOR BILLEDKUNST, TF
forslag fra Tegnerforbundet

Etter at Kulturrådets innkjøpskomite ble nedlagt i 2007 og midlene og makten tilbakeført til de
etablerte institusjonene og de regionale museene har det blitt markant mindre innkjøp fra de
kunstnerstyrte galleriene. Museumsinnkjøp gir anerkjennelse til kunstneren. Det er grunn til å
tro at de nasjonale samlingene har hull. Vi trenger en ordning som sikrer at vi får så gode
samlinger som mulig, spesielt i nasjonalt perspektiv. Ingen andre enn norske museer vil ta vare
på norsk kunst.
NK har en meget velfungerende ordning; Norske Kunsthåndverkeres fond for innkjøp av norsk
kunsthåndverk fra samtiden (INK). I realiteten er ikke INK et fond, men en årlig bevilgning fra
Kulturdepartementet til innkjøp av norsk kunsthåndverk. Komiteen består av 4
kunsthåndverkere og 3 fra museene. Komiteen reiser rundt og holder seg svært godt oppdatert.
INKs innkjøp foretas på bakgrunn av en vedvarende faglig diskusjon i styringsgruppen. Dette
gjør at fondet fungerer som et sentralt forum i den kunstfaglige diskusjonen om
kunsthåndverk. Det er en viktig møteplass mellom utøvere og kritikere som sikrer en balansert
kunnskap om kunstområdet. Resultatet av meningsutvekslingene er innkjøpene de tre
museene har foretatt. (hentet fra fondets nettside).
Innkjøpskomiteer for nasjonale samlinger av samtidskunst må utvides med medlemmer med
kunstfaglig kompetanse (kunstnere). Kunstneres kompetanse har et unikt praksisaspekt som
kombinert med museets kunstteoretiske kompetanse vil bety en faglig forsterkning av
komiteen.
Forslag til vedtak:
NBK forplikter seg i neste periode til å arbeide for en gjeninnføring av innkjøpskomiteer
med kunstnere i komiteen.
Vi ber om at saken legges inn i Handlingsplanen for 2015‐17.

Sentralstyrets merknader:
Må sees i sammenheng med sak 3.4.7. A Innkjøpsordninger for samtidskunst er et område
som bør få mye fokus i neste periode.
Sentralstyrets forslag til vedtak:
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Overføres handlingsplanen for 2015‐17
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3.4.8

SKATT OG NÆRINGSINNTEKT AV KUNSTNERISK ARBEID, NBF
forslag fra Norsk Billedhoggerforening

Det er behov for en særordning for kunstnere mht. beskatning av næringsinntekt av
kunstnerisk arbeid, fordelt over flere år.
De fleste kunstnerne er avhengige av både næring‐ og lønnsinntekt for å klare seg
økonomisk. Fra år til år kan det veksle ganske markant hvor hoveddelen av inntekten ligger,
og hvor mye overskudd eller underskudd man har i næringsvirksomheten. Noen år er
underskuddet stort fordi man investerer i prosjekter hvor inntektene kommer senere år,
med det resultat at overskuddet blir mer beskattet enn det ville blitt hvis utgifter og
inntekter kom i samme skatteår. Dette er realiteten for billedhoggere som jobber lenge på
store skulpturprosjekter. Underskudd i næring det ene året kan tas med videre til neste års
selvangivelse og føres opp som fradrag der. Det ville vært en stor fordel om det kunne
gjøres tilsvarende også med overskudd i næring. Hvis man ett år selger en stort verk, kan det
plutselig gi et stort overskudd. Om man så vet at neste år høyst sannsynlig ikke vil gi
tilsvarende overskudd, kanskje til og med underskudd, ville det vært en stor fordel å kunne
fremføre deler av overskuddet til neste års selvangivelse, slik at dette grunnlaget for
inntektsbeskatning kunne utjevnes, eventuelt fordeles over flere år.
Forslag til vedtak:
NBK skal forhandle frem en særordning for kunstnere vedr. skatt og ligning med det mål å
kunne utjevne grunnlaget for inntektsbeskatningen over 3 ‐ 5 år. I og med at billedkunstnere
allerede har en egen næringsoppgave og forenklet regnskapsplikt, er det presedens for
ligningsmessige særordninger for billedkunstnere.

Sentralstyrets merknader:
Skatteloven har egen bestemmelse om fordeling av åndsverksinntekt:
Skattelovens § 14‐80:
Inntektsutjevning, gjennomsnittsligning
§ 14‐80. Utjevning av åndsverksinntekt
Opphavsmann til åndsverk (herunder patentert oppfinnelse) kan, når personinntekten i det
sist forløpne året i vesentlig grad overstiger personinntekten i de to forutgående årene,
kreve å få den samlede personinntekten for disse tre årene fordelt med like stort beløp
hvert år. Fordelingen av inntekt etter første punktum legges til grunn for beregning av
toppskatt etter Stortingets årlige skattevedtak, for beregning av pensjonsgivende inntekt
etter folketrygdloven § 3‐15, og for beregning av trygdeavgift etter folketrygdloven § 23‐3.
Endring av ligningen skal i tilfelle foretas for de to forutgående årene. Kravet må fremsettes
innen den fristen som gjelder for innlevering av selvangivelsen.
Endret ved lov 14 des. 2007 nr. 107 (f o m inntektsåret 2008).
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NBK arbeider med nye hjemmesider som også vil inneholde tips og råd som er spesielt
aktuelle for vår kunstnergruppe.
Sentralstyrets forslag til vedtak:
Forslaget avvises

3.4.9
NBF

TOLL OG MOMS I FORBINDELSE MED KUNSTNERISK AKTIVITET UTENLANDS,
forslag fra Norsk Billedhoggerforening

Kunstnere møter ofte på ulike problemer i forbindelse med å flytte egne arbeider inn og ut
av landet. Noen problemer har årsak i manglende regelverk og avtaler, mens andre
skyldes feil anvendelse av gjeldende regelverk (manglende retningslinjer for
tollpersonell).
Ifølge internasjonale avtaler, har billedkunstnere rett til å frakte sine verk på tvers av
landegrensene uten at det skal betales toll. Likevel hender det at kunstnere blir ilagt toll,
reglementet er m.a.o. ikke oppdatert vis á vis dagens kunstbilde. Mva‐problematikk
kompliserer bildet. For verker som er til salgs ilegges kunstneren at betale depositum
tilsvarende momsen av verkets verdi. Selv for verk uten et salgsaspekt er mva‐regelverket
en utfordring. Kunstnere møter unødvendig store utfordringer med hensyn til både toll‐ og
momsproblematikk og opplever alt fra forsinkelser og meningsløse kostnader til å bli
ekskludert fra utenlandsutstillinger i Norden. Nordiske arrangører opplever at det blir for
omstendelig og kostnadskrevende å håndtere norske kunstnere, og dermed uteblir
invitasjoner til å stille ut i våre naboland.
Forslag til vedtak:
NBK skal:
‐ Være en sterkere pådriver for at statlige reglementers og tollvesenets forståelse for hva
som defineres som billedkunst oppdateres og stemmer overens med dagens kunstbilde.
‐ Gjennom EØS‐avtalen fremforhandle en spesialavtale vedr. mva. som gjør det lettere for
norske billedkunstnere å stille ut i Norden og i EU‐land (slik disse landene har seg imellom)
og ellers sørge for at prinsippet om ’fri flyt av åndsverk’ fra Firenze‐avtalen ivaretas.
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Sentralstyrets merknader:
NBK arbeider fortløpende med problemstillingene knyttet til reglene for toll og
merverdiavgiftsoppkreving i Norge.
Vi avventer i disse dager at det vil bli fremmet forslag til endringer i
merverdiavgiftsforskriftens § 1.3.2. kunstverk. Pågående rettssak hvor NBK opptrer som
partshjelper for et av våre medlemmer, er stanset i påvente av en avklaring på om de
foreslåtte endringer blir gjennomført. Forslaget tar sikte på å løsrive merverdiavgiftslovens
kunstverkbegrep fra tolltariffens definisjoner. Forslaget er utarbeidet av
kulturdepartementet i samråd med faglig ekspertise bl.a. fra NBK. Det er håp om at ny
forskrift sendes på høring innen kort tid.
Sentralstyrets forslag til vedtak:
NBK skal arbeide aktivt for forbedringer i regelverk knyttet til toll og moms. Dette ivaretas i
handlingsplanen for 2015‐17.

3.4.10

KUNSTNERISK YTRINGSFRIHET, NBF

forslag fra Norsk Billedhoggerforening
NBK har som ett av sine hovedmål å forsvare ytringsfriheten (kfr. NBKs prinsipprogram
del 1, Hovedmål). Hvilke strategier har NBK for å forsvare kunstnerisk ytringsfrihet?
Kunstnernes vurdering av ytringsfrihet ble i fjor kartlagt av professor Tore Slaatta ved
Institutt for medier og kommunikasjon, UiO, som et ledd i Fritt Ords prosjekt «Status for
ytringsfriheten i Norge » og en stor andel av NBKs medlemmer deltok i undersøkelsen. 31
prosent av de spurte kunstnerne har erfart at deres «frihet til å ytre seg er innskrenket», 7
prosent sier at de har erfart innskrenkninger «svært ofte». Se forøvrig
http://www.statusytringsfrihet.no/
Når rapporten konkluder med et trangere rom for kunstnerisk frihet, er det all grunn til
årvåkenhet. Spesielt når dette skjer samtidig med en rekke andre uheldige faktorer som
berører kunstfeltet:
Kunstnernes inntekter er synkende; nedskjæringer i mediebransjen rammer spesielt
kunstkritikere, det blir færre kritikerrøster og mindre omtale av kunst i offentligheten;
nedskjæringer i skolefaget ‘Kunst og håndverk’ vil på sikt også få konsekvenser i form av
mindre kunnskap om kunst i befolkningen.
Forslag:
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Landsmøtet informeres om hvilke strategier NBK har for å forsvare kunstnerisk
ytringsfrihet.

Sentralstyrets merknader:
Flere av NBKs medlemmer har vært synlige i mediebildet og har måttet kjempe for
ytringsfriheten den siste tiden. Debatten har rast rundt den svenske gatekunstneren Dan
Park. 7. januar 2015 kom attentatet mot den satiriske avisen Charlie Hebdo. Den svenske
billedkunstneren Lars Vilks, som nå er mest kjent som karikaturtegner, slapp unna nok et
attentat 14. februar 2015 har hatt politibeskyttelse i lengre tid. Vi kan dermed slå fast at
billedkunstnerne er utsatte og at ytringsfriheten er truet for vår kunstnergruppe.
Billedkunstnerne har en helt sentral rolle i samfunnet for å ytre seg, ved å ta opp upopulære
spørsmål og utfordre bestående maktstrukturer. For å ivareta ytringsfriheten deltar NBK i
debatter, følger saker som angår ytringsfrihetsspørsmål og støtter ordninger som fribyer,
noe kunstsentrene i Norge (KIN) har vært gode pådrivere for og debattert den siste tiden. I
stort sett alle innspill og høringer fra NBK er ytringsfriheten sentral og med som en del av
det kunstneriske virkets kraft, fokus, oppgave og styrke. Ytringsfriheten ligger i kjernen av
det veldig mange billedkunstnere driver med og våre medlemmer er daglig deltagende i det
offentlige ordskiftet og i ytringsrommet, på aller høyeste plan. NBK representerer stolt
disse og ivaretar arven fra våre forgjengere. Vi tar til orde for å forsvare ytringsfriheten,
skape rom for ytringer og deltar på de arenaene hvor vi ser at ytringsfriheten er truet. NBK
har også muligheten til å påvirke proaktivt gjennom å fremme tiltak som indirekte sikrer
ytringsfriheten, slik som å arbeide for prinsipper for likelønn, å utjevne geografiske,
aldersmessige og etniske forskjeller, som dermed gir mest mulig like muligheter for å ytre
seg. Også det å føre en god stipendpolitikk og annen fagpolitikk som fremmer kunstens
autonomi og samtidskunsten som ytring, og ellers sørge for at avtaler, bestemmelser og
lovverk ivaretar ytringsfriheten som prinsipp. Rapporten “Når kunstnere vurderer
ytringsfrihet i Norge, anno 2014” av Tore Slaatta og Hanne Okstad kom like oppunder jul og
skapte overskrifter i mange aviser og diskusjoner i ulike fora. Undersøkelsen fant at en av
tre norske kunstnere sier de har opplevd å få ytringsfriheten innskrenket. Tallet er høyt,
ifølge Slaatta. 7 % sier de har erfart innskrenkningen “svært ofte”. Ytringsfriheten er en
kjerneverdi NBK vokter over og forsvarer.

Sentralstyrets forslag til vedtak:
NBK skal forsvare ytringsfriheten og være en vokter for at det ikke gjøres overtramp på
billedkunstnernes ytringsfrihet. Dette ivaretas i NBKs prinsipprogram, under Hovedmål.
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3.4.11
KULTUR OG KUNST MÅ UNNTAS FRA FRIHANDELSAVTALENE TTIP OG
TISA, NBF
forslag fra Norsk Billedhoggerforening
Norge er i forhandlinger med EU, USA og 22 andre land om en frihandelsavtale for
tjenester (TISA ‐ Trade In Services Agreement). Videre er EU i forhandlinger med USA
om en avtale om investeringsbeskyttelse mellom EU og USA (TTIP ‐ Transatlantic Trade
and Investment Partnership).
Norge er ikke med i forhandlingene om TTIP, men kan bli en del av denne avtalen gjennom
EØS.
Om kulturfeltet blir en del av disse avtalene, kan dette føre til at stipendordninger og annen
subsidiering av kulturfeltet fra Staten vil stå i fare. Frankrike har gjennom EU krevet at
kultur unntas fra forhandlingene om TTIP.
Se saksfremleggelse i vedlagte dokumenter fra Attac.
Beskrivelsen nedenfor er en forkortet utgave av disse dokumentene.
TISA står for “Trade In Services Agreement”. Norge er en aktiv pådriver i forhandlingene,
som pågår mellom USA, EU og 22 andre land. Hensikten med TISA er å gi internasjonale
selskaper full tilgang til nesten alle tjenestemarkeder. Regler som hindrer
konkurranseutsetting skal fjernes. Det mest oppsiktsvekkende med TISA‐avtalen er
forpliktelsene om å fryse alle reguleringer. Dersom en regjering avvikler subsidieordninger i
kulturfeltet, kan det bli avtalestridig for framtidige regjeringer å innføre sterkere ordninger.
Framtidige regjeringer kan ikke gjøre om på liberaliseringspolitikken til foregående
regjeringer. Avtalen forplikter partene til hele tiden å gi fra seg særrettigheter og subsidier.
TTIP står for «Transatlantic Trade and Investment Partnership», og er en avtale for
investeringsbeskyttelse mellom EU og USA. Målet med avtalen er å gjøre politiske
reguleringer i de to handelsblokkene så like som mulig, slik at amerikanske produkter kan
selges uhindret i EU og omvendt. Det er stor forskjell på holdningen til kultur i USA og i EU. I
EU blir kultur sett på som et beskyttet felt med egenverdi, mens i USA blir kultur ansett som
et produkt på lik linje med andre. Kulturfeltet ble en del av internasjonale
handelsforhandlinger etter etableringen av Verdens Handelsorganisasjon (WTO) i 1995. EU
ønsket å utelate kultur fra handelspolitikken, men tapte saken mot USA. Den gangen var
det WTO‐avtalen GATS som skulle bli en verdensomfattende handelsavtale for tjenester.
Rammeverket for GATS‐avtalen ligger til grunn i forhandlingene om TISA‐avtalen. Det
finnes ingen definisjon av kultur i forhandlingene. Definisjonsmakten er viktig i
forhandlinger, fordi det er gjennom kategorisering av ulike tjenester at partene er i stand til
å beskytte seg mot konkurranse og mot avreguleringer av subsidier.
EU har stadfestet at kultur ikke er en del av TTIP‐avtalen. Frankrike sørget for det såkalte
«kulturelle unntaket» etter en aksjon fra en rekke europeiske filmskapere i 2013. Men EUs
forhandlingsleder har ikke garantert at dette unntaket står seg gjennom alle
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forhandlingsrundene. På grunn av hemmeligholdte forhandlinger vet vi ikke om utviklingen
i avtalen siden unntaket ble lovet i 2013. Men så langt har EU lovet å beskytte
kultursektoren. Mangelen på en klar definisjon av kulturfeltet kan imidlertid by på
problemer.
TISA har heller ingen klar definisjon av hvilke felt som faller innenfor kultursektoren.
Forhandlingene er basert på en såkalt negativ liste. Det innebærer at hvert land må liste opp
de feltene de ønsker å beskytte. Tidligere har det vært slik at man listet opp sektorer man
ønsket å liberalisere.
Liberalisering kan innebære fjerning av subsidier, konkurranseutsetting eller privatisering.
Den gamle metoden gjorde at man hadde bedre kontroll over hva man valgte å utsette i
handelsavtalene. Å snu opp ned på denne praksisen gjør at alt man ikke lister opp som
unntak, blir utsatt. Det øker sjansen for å overse enkelte felt eller innlemme sektorer uten
noen offentlig debatt. Det er enklere å debattere hva man skal liberalisere når regjeringen
legger fram en konkret liste over hvilke sektorer som ligger på forhandlingsbordet. Nå er alt
som ikke ligger på forhandlingsbordet sårbart for liberalisering.
Forslag til vedtak:
NBK kontakter Kunstnernettverket for samarbeid om følgende krav til myndighetene:
‐ Løfte om kulturelt unntak fra TISA‐forhandlingene, tilsvarende slik unntaket har blitt
flagget i TTIP‐avtalen.
‐ Løfte om en bred definisjon av kultur, slik at ingen deler av kulturfeltet faller utenfor
definisjonen og utenfor beskyttelse.
‐ Full åpenhet i TISA‐forhandlingene.

Sentralstyrets merknader:
NBK har fulgt opp saken med pressemelding og uttalt oss i media. Styret har uttrykt en
sterk bekymring for at avtalen kan få negative følger for kulturlivet og har anmodet
kulturministeren om å klargjøre hvordan regjeringen forholder seg til forhandlingene, for å
sikre norsk selvråderett på våre felles goder, slik som velferd og kultur. Det er et
demokratisk problem at vi ikke kjenner det norske forhandlingsmandatet og at
forhandlingene synes å være drevet uten politiske instrukser. Vi kjenner ikke
konsekvensene av avtalene.
NBK arbeider med denne saken gjennom Kunstnernettverket, siden dette er et spørsmål
som angår alle kunstnergrupper. LO har en egen gruppe med ulike forbund som følger
TISA‐forhandlingene (handelsavtale om tjenester), hvor Anders Hovind fra Musikernes
Fellesforbund (MFO) sitter. I forbindelse med den internasjonale aksjonsdagen mot Trade In
Services Agreement (TISA) under parolen “People and the planet before profits!” 18. april,
2015, krever de åpenhet og innsyn, nærmere bestemt i følgende krav:
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En analyse av mulige konsekvenser av TISA‐avtalen på alle sektorer.
Åpenhet omkring forhandlingene og regelverket som skal benyttes i TISA.
TISA må heller ikke kreve at utenlandske tilbydere overtar velferdstjenester innen
helse, utdanning og sosiale velferdstjenester, samt infrastruktur som vann og
transport.
TISA kan ikke pålegge eller påskynde privatisering, konkurranseutsetting eller
deregulering av offentlige tjenester.
TISA må ikke hindre muligheten for at det offentlige overtar eierskap og drift av
tjenester igjen.
TISA må heller ikke definere forbrukerrettigheter, arbeidstakerrettigheter,
arbeidsmiljø eller internasjonal solidaritet med utvalgte land som handelshindringer.
ISDS aksepteres ikke som tvisteløsningsmekanisme og vi krever åpenhet om valgt
løsning.
Forpliktelser og målsettinger som er beskrevet i UNESCOs konvensjon for kulturelt
mangfold må bli respektert fullt ut.
Forhandlingene om tjenestesektoren må gjennomføres i fora hvor utviklingsland
også har en stemme – det har til nå vært WTO og FN.

Sentralstyrets forslag til vedtak:
NBK skal arbeide aktivt sammen med øvrige organisasjoner i Kunstnernettverket i denne
saken. Saken ivaretas i handlingsplanen.

3.4.12 A

SCHEEL‐UTVALGET, TF
forslag fra Tegnerforbundet

Skattereformen som vil berøre hele kunstfeltet
Utvalget, som ledes av Statistisk sentralbyrås administrerende direktør Hans Henrik Scheel,
har konkludert med at selskaps‐ og personskatten må senkes ned mot 20 prosent. I
statsbudsjettet for 2015 er til sammenligning både selskaps‐ og personskatten satt til 27
prosent. For å finansiere et slikt kraftig kutt må skatter og avgifter dermed økes på andre
områder.
«Merverdiavgiftssystemet er lite egnet til å ivareta fordelingshensyn og støtte bestemte
formål. Utvalget mener at merverdiavgiften utelukkende bør ha som formål å skaffe staten
inntekter. Dette gjøres enkelt og mest effektivt ved å ha én felles merverdiavgiftssats og
hvor avgiftsplikten omfatter alt forbruk av varer og tjenester. utvalget. Utvalget mener også
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at departementet bør utrede nærmere muligheten for å inkludere flere områder som i dag
er utenfor merverdiavgiftssystemet»
Dette vil berøre billedkunstfeltet. Kunst blir her vurdert som vare og tjeneste.
Forslag til vedtak:
NBK nedsetter snarest et fagutvalg, forsterket med ekstern jurist, som vurderer
konsekvensene av innføring av moms på alle varer og tjenester, inklusive kunst og kultur.

Sentralstyrets merknader:
NOU2014:13, dreier seg i all hovedsak om kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi. I
forbindelse med utvalgets forslag, fremmes mulige endringer med sikte på innhenting av
det provenytap* forslagene vil medføre. Som et siste forslag på dette felt inntas
mulighetene for å «øke» satsene for de som i dag har 0‐og 8 % sats, samtidig som det i en
siste setning tas til orde for at departementet bør utrede nærmere muligheten for å
inkludere flere områder som i dag er utenfor merverdiavgiftssystemet.
Skulle departementet vurdere å utrede og fremme forslag om å inkludere områder som i
dag er utenfor merverdiavgiftssystemet, vil det bli god anledning til å komme med innspill.
NBK følger kontinuerlig med på dette felt for å sikre at gjeldende unntak opprettholdes, og
utvides til å omfatte dagens kunstuttrykk. Det vises bl.a. til kommentarer til punkt 3.5.9.
Proveny*: Inntekt, utbytte, gevinst. Benyttes her i forbindelse med statens inntekter, for
eksempel skatteproveny (avgiftsproveny).
Sentralstyrets forslag til vedtak:
NBK skal arbeide aktivt for å beholde unntaket i merverdiavgiftslovens § 3‐7 ‐ 4 og skal
knytte til seg ekstern faglig kompetanse, dersom situasjonen krever det. Forslaget ivaretas i
handlingsplanen.

3.4.12 B FORTSATT UNNTAK FOR MVA. PÅ BILLEDKUNST, NBF
forslag fra Norsk Billedhoggerforening
Planlagt skattereform berører kunst og kultur mht. mva.
Scheelutvalget anbefaler følgende skattereform: Selskaps‐ og personskatten senkes
betraktelig og Statens inntektstap kompenseres ved at mva‐systemet blir mer omfattende.
Områder som i dag er unntatt mva, skal nå inkluderes. Her gjelder det å være oppmerksom
og i forkant av utviklingen, for mye tyder på at man tenker at også billedkunst nå skal
omfattes av mva‐systemet.
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Forslag til vedtak:
NBK skal konsultere skattejuridisk kompetanse og utrede konsekvensene av
Scheelutvalgets anbefalinger. NBK skal arbeide for at billedkunst fortsatt holdes utenfor
mva‐plikt.

Sentralstyrets merknader:
Se sak 3.4.12 A.
Sentralstyrets forslag til vedtak:
Samme som 3.4.12 A.
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4.

VEDTEKTSENDRINGER

4.1

Norske Billedkunstnere, NBK

Arbeidet med å gjennomgå vedtektene for NBK og alle grunnorganisasjoner ble satt i gang i
2011. På Landsmøte 2013 ble fremlagt forslag til nye vedtekter for NBK.
Videre hadde 9 grunnorganisasjoner vedtatt vedtektsendringer på sine årsmøter, som ble
innsendt til Landsmøtet i NBK 2013, for godkjenning i henhold til NBKs vedtekter § 2‐2.
Fullmaktsbestemmelsene for grunnorganisasjonene, som fremgikk av henholdsvis § 3‐3
eller § 3‐4, ble ikke godkjent av Landsmøte 2013. Øvrige vedtektsendringer ble godkjent.
Det har fra NBKs side i løpet av 2014/2015 blitt utformet ny fullmaktsbestemmelse til bruk
for grunnorganisasjonene.
Til Landsmøte 2015 har 3 organisasjoner fulgt opp dette.(4.2.‐4.4.) Dertil har ytterligere 8
organisasjoner sendt inn nye vedtekter for godkjenning til Landsmøte 2015. (4.5 ‐4.12).

Landsmøtet 2013 fattet vedtak om utsettelse med behandling av sak 4.1 Norske
Billedkunstnere (NBK), bortsett fra en endring i § 12 om avtaler.

Det forslag som fremmes på Landsmøtet i 2015, er i all hovedsak det samme som ble
fremlagt av forrige sentralstyre for Landsmøtet 2013. Forslaget tok først og fremst sikte på
redaksjonelle og språklige endringer. På enkelte punkter ble gjeldende bestemmelser søkt
tydeliggjort og på noen få punkter ble foreslått endringer i realiteten (innholdet). Da
forslaget innebar endringer i strukturen, ble således § ‐ angivelsene endret i forhold til
gjeldende vedtekter. Ved hver bestemmelse ble i klamme vist til tilsvarende bestemmelse i
gjeldende vedtekter. Der realitetsendringer var tilsiktet, ble disse påpekt.
Hovedårsaken til at daværende sentralstyre på Landsmøtet foreslo å utsette behandlingen
av vedtektsendringer til Landsmøtet 2015, var at man så at det forslag man hadde om å ta
ut bestemmelsen i gjeldende § 2‐2 og samtidig forutsette at denne bestemmelsen i stedet
ble besørget inntatt i samtlige grunnorganisasjoners egne vedtekter, ikke ville være heldig.
Det fremmes for Landsmøtet 2015 forslag om at gjeldende § 2‐2 omformuleres noe og
inntas som § 4 i forslaget.
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Ellers fremlegges samme forslag til vedtekter for Norske Billedkunstnere (NBK) som dem
som ble fremlagt til Landsmøte 2013. Systematikken for fremstilling av sammenheng med
gjeldende vedtekter og kommentarer til de enkelte bestemmelser er den samme som i
saksfremstillingen for Landsmøte 2013.

NORSKE BILLEDKUNSTNERE
Forslag til nye vedtekter:

§ 1: NAVN OG ORGANISASJON
Merknad: (§§1,2)
Norske Billedkunstnere (NBK) er en fagorganisasjon for profesjonelle billedkunstnere i
Norge. NBKs grunnorganisasjoner er distriktsorganisasjoner, landsdekkende
faggruppeorganisasjoner og UKS. NBK er organisert som en forening uten selvstendig
økonomisk formål.

§ 2. FORMÅL
Merknad: (§1)
NBK skal ivareta billedkunstnernes faglige, økonomiske, ideelle og sosiale interesser.

§ 3: MEDLEMSKAP
Merknad: (§2)(§1)
Realitetsendring: Klargjøring av hvem som er medlemmer. Grunnorganisasjonene er flyttet til §
1, ledd i organiseringen samt til ny § 4. Fjernet relasjon til nordiske
billedkunstnerorganisasjoner.
§ 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.
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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.
Merknad: Ny bestemmelse. Påpeking av hvilke fullmakter medlemmet gir som følge av sin
innmelding i organisasjonen.

§ 4. NBKs GRUNNORGANISASJONER
Merknad: § 2‐2, ny i forhold til forslag fremlagt for LM 2013. Det at gjeldende § 2‐2 var uttatt
av forslaget fremlagt for LM 2013, var sentral grunn for at daværende sentralstyre valgte å
foreslå utsettelse av godkjenning av endringer i NBKs vedtekter på LM 2013. LM 2013 sluttet
seg til dette.
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
Merknad: Ny bestemmelse. Ikke ment endret realitet.
Landsmøte (§6), Sentralstyret (§ 8), Nominasjonsutvalget (§ 9), Kontrollutvalget (§ 10), Den
Nasjonale Jury (§ 12), Stipendkomiteen (§ 13).

§ 6: LANDSMØTET
(§ 3)
§ 6‐1. Landsmøtet som øverste organ
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(§ 3‐1)
Landsmøtet er NBKs verste organ. Vedtak fattet på Landsmøtet er bindende for NBKs
grunnorganisasjoner og enkeltmedlemmer.

§ 6‐2. Frister
(§3‐2)
Landsmøte holdes annet hvert år i løpet av mai måned. Innkalling med foreløpig dagsorden
sendes ut minst 3 måneder før møtet. Saker til Landsmøtet fremmes 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
(§3‐3)
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
(§3‐3)
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. Observatører.
Landsmøtet er lukket. i Sentralstyret kan invitere observatører med begrenset talerett, men
uten forslags‐ og stemmerett.
i
: Merknad: (§3‐4) plasserer ansvaret tydeligere enn i gjeldende bestemmelse)
§ 6‐6. Konstituering av Landsmøtet
(§3‐5)
Landsmøtet konstitueres ved godkjenning av innkallingen, fastsettelse av dagsorden og
valg av møteledere og to representanter til å godkjenne referatet.
§ 6‐7. Landsmøtesaker.
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(§3‐6)
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 i
Valg
i
: Gjeldende praksis. Inntas eksplisitt for å klargjøre ansvarlig organ.

§ 6‐8. Valg.
(§3‐7)
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 § 5 i. Ved alle
valg som finner sted på Landsmøtet er det bare medlemmer av NBK som er valgbare.
i
: Merknad: Ny. Klargjøring. Ulik begrunnelse for NBK/grunnorganisasjonene.

§ 7. EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE
(§4)
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.
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§ 8. SENTRALSTYRET
(§5)
§ 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 i, herunder leder eller nestleder, er til stede. Alle vedtak treffes med
alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er leders eller, i dennes fravær, nestleders stemme
avgjørende.
Realitetsendring. Ny bestemmelse om beslutningsdyktighet.

§ 9. NOMINASJONSUTVALG
(§6)
§ 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.
Merknad: Ny siste setning. Klargjøring.
§ 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 benkeforslag
på Landsmøtet.
§ 9‐3. For organer som velges ved uravstemning 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.
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§ 9‐5. Nominasjonsutvalget er beslutningsdyktig når 3 av utvalgets medlemmer eller
varamedlemmer, er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall.
Merknad: Ny. Beslutningsdyktighet.

§ 10. KONTROLLUTVALG
(§7)
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 i. 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.
i
: Merknad: Ny. Presisering av at kontrollutvalget kun kontrollerer sentralstyret. Ikke adgang til
andre av NBKs organer.
Kontrollutvalget er beslutningsdyktig når samtlige medlemmer er til stede. Alle vedtak
treffes med alminnelig flertall.
Merknad: Ny. Beslutningsdyktighet.

§ 11. LEDERMØTER
(§8)
Sentralstyret skal innkalle til ledermøter mellom Landsmøtene.
Møtenes funksjon er å diskutere aktuelle saker og utveksle erfaringer.
Merknad: Klargjøring.

§ 12. DEN NASJONALE JURY
(§9)
§ 12‐1. Den Nasjonale Jury (DNJ) i er organisasjonens kunstfaglige jury. DNJ juryerer Statens
Kunstutstilling (Høstutstillingen) og utfører juryoppgaver pålagt av Landsmøtet eller
Sentralstyret.
i
: Merknad: Realitetsendring/se tilsvarende fjerning av ansvar for Stipendkomiteen. Klargjøring.
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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 hvor av 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.
§ 12‐5. DNJ velger selv leder og nestleder.
DNJ er beslutningsdyktig når minst 4 av juryens medlemmer eller varamedlemmer i,
herunder leder eller nestleder, er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved
stemmelikhet er leders eller, i dennes fravær, nestleders stemme avgjørende.
i
: Merknad: Ny. Beslutningsmyndighet.

§ 13. STIPENDKOMITEEN
(§10)
§ 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.
Merknad: Realitetsendring. (Se politisk fjerning av GI bl.a.)
§ 13‐2. Stipendkomiteen består av 10 medlemmer med varamedlemmer, der flest mulig
faggrupper innen billedkunstfeltet er representert. Komiteen innstiller tverrfaglig til
stipend.
Merknad: Ny. Realitetsendring. Fjernet myndighet til rådgivende virksomhet.
§ 13‐3. Stipendkomiteen velges for to år ved flertallsvalg av grunnorganisasjonenes med‐
lemmer. 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.
NBKs 13. ordinære landsmøte 2015
124

§ 13‐5. Stipendkomiteen er beslutningsdyktig når minst 6 av komiteens medlemmer i 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.
i
: Merknad: Ny. Beslutningsmyndighet.

§ 14. URAVSTEMNING.
(§11)
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
(§12)
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.
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

NBKs 13. ordinære landsmøte 2015
125

Fullmaktene i følge 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
(§13)
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
(§14)
Endringer av disse vedtektene er gyldige etter vedtak på landsmøte med et flertall på 2/3 av
de avgitte stemmer.

Sentralstyrets forslag til vedtak:
Endringene i vedtektene godkjennes.

4.2

Norske Tekstilkunstnere (NTK)

Norske Tekstilkunstnere har vedtatt ny bestemmelse i § 3‐3 i sine vedtekter. Bestemmelsen lyder:
« § 3‐3. Ved innmelding gir det enkelte medlem fullmakt til at Norske Tekstilkunstnere kan
forhandle om og inngå kollektive avtaler med myndigheter og brukere i saker som bare angår
tekstilkunst. Fullmakten er ikke‐eksklusiv.»
Det anmodes om at Landsmøtet godkjenner bestemmelsen.
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Sentralstyrets forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner bestemmelsen i vedtektenes § 3‐3.

4.3

Vestfold Bildende Kunstnere (VBK)

Vestfold Bildende Kunstnere har vedtatt ny bestemmelse i § 3‐5 i sine vedtekter. Bestemmelsen
lyder:
« § 3‐5. Ved innmelding gir det enkelte medlem fullmakt til at Vestfold Bildende Kunstnere kan
forhandle om og inngå kollektive avtaler med myndigheter og brukere i saker som bare angår
tekstilkunst. Fullmakten er ikke‐eksklusiv.»
Det anmodes om at Landsmøtet godkjenner bestemmelsen.

Sentralstyrets forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner bestemmelsen i vedtektenes § 3‐5.

4.4

Bildende Kunstneres Forening Hordaland (BKFH)

Bildende Kunstneres Forening Hordaland har vedtatt endringer i §§ 3‐4, 3‐5, 3‐6, 5‐3, 5‐7, 6, 8‐5, 11‐3
og 12. Bestemmelsene lyder:
§ 3‐4. Ved innmelding gir det enkelte medlem fullmakt til at BFKH kan forhandle om og inngå
kollektive avtaler med myndigheter og lokale brukere i Hordaland. Fullmakten er ikke‐eksklusiv.
§ 3‐5. Billedkunstnere bosatt utenfor Hordaland, som tidligere har vært medlem av BKFH, eller som
har sterk tilknytning til Hordaland, og som ellers oppfyller kravet om medlemskap, kan tilkjennes
assosiert medlemskap. Assosiert medlemskap gir møterett og talerett, men ikke stemmerett i
BKFHs organer eller medlemskap i NBK.
§ 3‐6. Billedkunststudenter på masternivå kan søke om kollektivt eller individuelt studentmedlems‐
kap. Studentmedlemskap er et assosiert medlemskap i BKFH, og det gir ingen rettigheter eller
plikter i forhold til NBK. Medlemskapet opphører så snart utdannelsen avsluttes. Det samme gjelder
ved permisjon.
§ 5‐3. Alle medlemmer av BKFH 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
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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.
§ 5‐7. Årsmøtet velger:
5 medlemmer til styret med 2 varamedlemmer
3 medlemmer til Nominasjonsutvalget
3 medlemmer til Kunstnerisk råd med 2 varamedlemmer
Delegater til Landsmøtet i Norske Billedkunstnere
Representanter til alle verv velges for 2 år, så lenge det ikke foreligger andre bestemmelser.
Varamedlemmer til styret velges for ett år og med prioritert rekkefølge. Samme person kan ikke
velges til flere av organisasjonens organer. Ved alle valg er det bare medlemmer av BKFH 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 påkrevd ekstraordinært Årsmøte
for kan behandles. Møtet konstituerer seg på samme måte som et ordinært Årsmøte.
§ 8‐5. Nominasjonsutvalget er beslutningsdyktig når 3 (alle) av utvalgets medlemmer er til stede.
Alle vedtak treffes med alminnelig flertall.
§ 11‐ 3. Dersom ikke minst 2/3 av de avgitte stemmene er likelydende 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 BKFH 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
besluttes hvorledes BKFHs midler og andre aktiva skal ivaretas /disponeres.

Sentralstyrets forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner bestemmelsene i vedtektenes §§ 3‐4, 3‐5, 3‐6, 5‐3, 5‐7, 6, 8‐5, 11‐3 og 12.

4.5

Bildende Kunstnere Hedmark (BKH)
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Bildende Kunstnere Hedmark har vedtatt endringer i vedtektene som i sin helhet fremlegges for
godkjenning. Vedtektene lyder:
§ 1: NAVN OG ORGANISASJON
Bildende Kunstnere Hedmark (BKH) er en fagorganisasjon for profesjonelle billedkunstnere i
Hedmark.
Bildende Kunstnere Hedmark er en av Norske Billedkunstneres distriktsorganisasjoner og er
forpliktet av vedtekter og landsmøtevedtak i Norske Billedkunstnere (NBK).
Bildende Kunstnere Hedmark er organisert som en forening uten selvstendig økonomisk formål.
§ 2: FORMÅL
BKH skal ivareta billedkunstnernes faglige, økonomiske, ideelle og sosiale interesser i Hedmark.
§ 3: MEDLEMSKAP
§ 3‐1. Skriftlig søknad om medlemskap stiles til BKHs styre. Medlemskap oppnås av profesjonelle
billedkunstnere bosatt i Hedmark, og som oppfyller vedtatte opptaksvilkår for
distriktsorganisasjonene, vedtatt på NBKs Landsmøte. Medlemskap i BKH medfører automatisk
medlemskap i NBK.
§ 3‐2. Medlemmer plikter å svare kontingent til både BKH og NBK. Kontingentene innbetales til
NBK. Kontingenten til BKH fastsettes av årsmøtet. Medlemmer som ikke har betalt
kontingentene innen årets utgang og som har mottatt skriftlig påkrav, mister sitt medlemskap i
BKH. Nytt medlemskap kan bare oppnås etter betaling av skyldig kontingent. Ved oppnådd
pensjonsalder eller varig uførhet svares halve kontingenten til BKH.
§ 3‐3. Profesjonelle billedkunstnere som bosetter seg for kortere eller lengre tid i Hedmark 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 BKH kan forhandle om og inngå
kollektive avtaler med myndigheter og lokale brukere i Hedmark. Fullmakten er ikke‐eksklusiv.
§ 3‐5. Billedkunstnere bosatt utenfor Hedmark, som tidligere har vært medlem av BKH, eller som
har sterk tilknytning til Hedmark, og som ellers oppfyller kravet om medlemskap, kan tilkjennes
assosiert medlemskap. Assosiert medlemskap gir ikke stemmerett i BKHs organer, eller
medlemskap i NBK.
§ 4: BKHs ORGANER
Årsmøtet (§ 5), Styret (§ 7), Nominasjonsutvalget (§ 8).
§ 5: ÅRSMØTET
§ 5‐1. Årsmøtet er BKHs øverste organ. Vedtak fattet på Årsmøtet er bindende for BKHs
medlemmer.
§ 5‐2. 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.
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§ 5‐3. Alle medlemmer av BKH 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.
§ 5‐4. Assosierte medlemmer og inviterte observatører har møterett, men ikke stemmerett.
§ 5‐5. Årsmøtet konstitueres ved godkjenning av innkallingen, fastsettelse av dagsorden og valg av
møteledere og to medlemmer til å godkjenne referatet.
§ 5‐6. Årsmøtet behandler: Styrets årsberetning
Regnskap med revisjonsberetning Saker fremmet av eller gjennom Styret
Handlingsprogram for kommende periode Budsjett for kommende periode
Fastsettelse av medlemskontingent Oppnevninger
Valg
§ 5‐7. Årsmøtet velger:
Styremedlemmer (minimum 2, velges for 2 år av gangen) Varamedlemmer til styret (minimum 1, for
2 år av gangen) Nominasjonsutvalget (minimum 2 medlemmer + 1 vara) Delegater til Landsmøtet i
Norske Billedkunstnere
Samme person kan ikke velges til flere av BKHs organer. Ved alle valg, er det bare ordinære
medlemmer av BKH 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. Styret er BKHs øverste organ mellom årsmøtene. Styret konstituerer seg, og velger leder.
§ 7‐2. Styret leder og har ansvar for BKHs 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.
§ 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 skal under hensyn til forslag fra Styret og medlemmene, nominere
kandidater til valg av styreleder, øvrige styremedlemmer og Nominasjonsutvalget.
Nominasjonsutvalgets innstilling skal følge sakspapirene til Årsmøtet.
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§ 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 alle av utvalgets medlemmer eller
varamedlemmer, er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall.
§ 9 KUNSTNERISK RÅD
I BKH fungerer Styret også som Kunstnerisk Råd.
Kunstnerisk råd er ansvarlig for kunstneriske vurderinger og juryering i forbindelse med
medlemsopptak, utstillinger, stipendtildelinger, konkurranser og lignende. Kunstnerisk Råds
avgjørelser kan ikke overprøves og behøver ikke begrunnes.
Når styret arbeider som Kunstnerisk råd, skal det føres egen Protokoll for dette.

§ 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 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 BKHs Årsmøtevedtak kan ikke overprøves ved uravstemning.
Landsomfattende uravstemninger som er bindende etter NBKs vedtekter, binder også BKHs
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.
§ 12. OPPLØSNING
For at vedtak om oppløsning av BKH 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 besluttes
hvorledes BKHs 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:
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Landsmøtet godkjenner nye vedtekter.

4.6

Biletkunstnarane i Sogn og Fjordane (BKSF)

Biletkunstnarane i Sogn og Fjordane har vedtatt endringar i vedtektene som i sin heilhet framleggas
for godkjenning. Vedtektene lyder:
§ 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
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 fagorganisasjon.
§ 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).
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§ 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.
§ 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.

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
medlemsta
l

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

2 år
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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

Repr. til Styret i Sogn og Fjordane
Kunstmuseum

1 repr

1 vara

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

1 repr.

1 vara

2 år m/maks
2 periodar i
samanheng
4 år m/maks
2 periodar i
samanheng
4 år m/maks
2 periodar i
Samanheng

§ 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.
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§ 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.
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.

Sentralstyrets forslag til vedtak:
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Landsmøtet godkjenner nye vedtekter.

4.7

Nord‐Norske Bildende Kunstnere (NNBK)

Nord‐Norske Bildende Kunstnere har vedtatt endringer i vedtektene som i sin helhet fremlegges for
godkjenning. Vedtektene lyder:
§ 1: NAVN OG ORGANISASJON
Nord‐Norske Bildende Kunstnere (heretter kalt NNBK) er en fagorganisasjon for profesjonelle
billedkunstnere i Nord‐Norge.
NNBK er en av Norske Billedkunstneres distriktsorganisasjoner og er forpliktet av vedtekter og
landsmøtevedtak i Norske Billedkunstnere.
NNBK er organisert som en forening uten selvstendig økonomisk formål.
§ 2: FORMÅL
NNBK skal ivareta billedkunstnernes faglige, økonomiske, ideelle og sosiale interesser i Nord‐Norge.
§ 3: MEDLEMSKAP
§ 3‐1. Skriftlig søknad om medlemskap stiles til NNBKs Jury. Medlemskap oppnås av profesjonelle
billedkunstnere bosatt i eller med tilknytning til Nord‐Norge, og som oppfyller vedtatte
opptaksvilkår for distriktsorganisasjonene, vedtatt på NBKs Landsmøte. Medlemskap i NNBK
medfører automatisk medlemskap i NBK.
§ 3‐2. Medlemmer plikter å svare kontingent til både NNBK og NBK. Kontingentene innbetales til
NBK. Kontingenten til NNBK fastsettes av årsmøtet.
Medlemmer som ikke har betalt kontingentene innen årets utgang og som har mottatt skriftlig
påkrav, mister sitt medlemskap i NNBK. Nytt medlemskap kan bare oppnås etter betaling av skyldig
kontingent. Ved oppnådd pensjonsalder svares halve kontingenten til NNBK.
§ 3‐3. Profesjonelle billedkunstnere som bosetter seg for kortere eller lengre tid i Nord‐Norge 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 NNBK kan forhandle om og inngå
kollektive avtaler med myndigheter og lokale brukere i Nord‐Norge. Fullmakten er ikke‐eksklusiv.
§ 4: NNBKS ORGANER
Årsmøtet (§ 5), Styret (§ 7), Nominasjonsutvalget (§ 8), Jury (§ 9)
§ 5: ÅRSMØTET
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§ 5‐1. Årsmøtet er NNBKs øverste organ. Vedtak fattet på Årsmøtet er bindende for NNBKs
medlemmer.
§ 5‐2. 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. Alle medlemmer av NNBK 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.
§ 5‐4. Inviterte observatører har møterett, men ikke stemmerett.
§ 5‐5. Årsmøtet konstitueres ved godkjenning av innkallingen, fastsettelse av dagsorden og valg av
møteledere og to medlemmer til å godkjenne referatet.
§ 5‐6. Årsmøtet behandler:
Styrets årsberetning
Regnskap
Saker fremmet av eller gjennom Styret
Handlingsprogram for kommende periode
Budsjett for kommende periode
Fastsettelse av medlemskontingent
Oppnevninger til Nordnorsk Kunstnersenter
Valg
§ 5‐7. Årsmøtet velger:
Styrets Leder
Styrets medlemmer med vara
Jury med vara
Nominasjonsutvalg med vara
Delegater til Landsmøtet i Norske Billedkunstnere
Representanter til alle verv velges for 2 år. Vara velges for ett år. Samme person kan ikke velges til
flere av NNBKs organer. Ved alle valg, er det bare medlemmer av NNBK som er valgbare.
§ 5‐8 Årsmøtet oppnevner:
Nordnorsk kunstnersenters styre med vara (2+2 personer) Velges for 4 år
Nordnorsk kunstnersenters kontrollutvalg (1 person) Velges for 2 år
§ 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 NNBKs øverste organ mellom årsmøtene. Styret velger selv sin nestleder. Styret
består av leder, nestleder, to styremedlemmer og tre varamedlemmer.
§ 7‐2. Styret leder og har ansvar for NNBKs virksomhet, med unntak av de oppgaver som etter
vedtektene er tillagt Årsmøtet (§ 5), Nominasjonsutvalget (§8), Juryen (§ 9).
Styret har ansvar for gjennomføring av vedtak fattet på Årsmøtet. Styret kan oppnevne
arbeidsgrupper etter behov.
§ 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. Medlemmene informeres om styrets aktivitet i løpet av året.
§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 tre medlemmer og en vara. Den skal under hensyn til forslag
fra Styret og medlemmene, nominere kandidater til valg av styreleder, øvrige styremedlemmer,
Nominasjonsutvalget, Juryen og de øvrige verv som velges på NNBKs årsmøte.
Nominasjonsutvalgets innstilling skal følge sakspapirene til Årsmøtet.
§ 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 3 av utvalgets medlemmer eller
varamedlemmer, er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall.
§ 9 JURY
§ 9‐1. Juryen er ansvarlig for kunstneriske vurderinger og juryering i forbindelse med
medlemsopptak, utstillinger, stipendtildelinger, konkurranser og lignende.
§ 9‐2. Juryen består av tre representanter med tre vararepresentanter hvor av flest mulige
faggrupper innen billedkunstfeltet er representert.
§ 9‐3. Juryen velges for to år av gangen.
§ 9‐4. Juryen utfører sitt arbeid selvstendig og innenfor sitt mandat. Juryens avgjørelser kan ikke
overprøves og behøver ikke begrunnes.
§ 9‐6. Juryen velger selv leder. Juryen skal være fulltallig for å være beslutningsdyktig.

§ 10. MEDLEMSMØTER
Styret innkaller til medlemsmøter etter behov. Møtenes funksjon er å diskutere aktuelle saker og
utveksle erfaringer.
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§ 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 NNBKs Årsmøtevedtak kan ikke overprøves ved uravstemning.
Landsomfattende uravstemninger som er bindende etter NBKs vedtekter, binder også NNBKs
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.
§ 12. OPPLØSNING
For at vedtak om oppløsning av NNBK 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
besluttes hvorledes NNBKs 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 nye vedtekter.

4.8

Trøndelag Bildende Kunstnere (TBK)

Trøndelag Bildende Kunstnere har vedtatt endringer i vedtektene som i sin helhet fremlegges for
godkjenning. Vedtektene 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.

NBKs 13. ordinære landsmøte 2015
139

§ 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
betales 1/2 kontingent 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
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Saker fremmet av Styret
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 (2 + 1)
Kunstfaglig Råd (5 + 5)
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.
§ 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
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§ 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 2 kandidater og 1 varamedlem med bredest mulig
representasjon.
§ 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 2 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 5 personlige 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.
§ 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
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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 merknad:

Ordbruken i §§ 3‐1 og 3‐5 spriker noe, og TBK kan vurdere å endre bestemmelsene før
landsmøte i 2017. Forholdet forhindrer etter sentralstyrets vurdering ikke godkjennelse av
bestemmelsene slik de nå står.
Sentralstyres forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner nye vedtekter.

4.9

Østfold Bildende Kunstnere (ØBK)

Østfold Bildende Kunstnere har vedtatt endringer i §§ 4,5‐7, 6,7 og 8.
Bestemmelsene lyder:
§ 4: ØBKs ORGANER
Årsmøtet (§ 5), Styret (§ 7), Nominasjonsutvalget (§ 8), Kunstnerisk råd (§ 10)
§ 5‐7. Valg.
Årsmøtet velger:
1.
Styrets medlemmer med vara (3).
2.
Kunstnerisk Råd med vara (4)
3.
Revisor når dette er aktuelt
Representanter til alle verv velges for 2 år. Vara velges for ett 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.

NBKs 13. ordinære landsmøte 2015
143

§ 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).
1.
Styret har ansvar for gjennomføring av vedtak fattet på Årsmøtet.
2.
§ 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.
3.
§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.
§ 8‐2 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.
§ 8‐6 Nominasjonsutvalget er beslutningsdyktig når alle av utvalgets medlemmer eller
varamedlemmer, er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall.

Sentralstyrets merknader:
Østfold Bildende Kunstnere fikk godkjent nye vedtekter på landsmøtet i 2013, bortsett fra
fullmaktsbestemmelsen, § 3‐4, som ble anmodet endret som for de andre grunnorganisasjonene.
Bestemmelsen i § 3‐4 er uforandret fra 2013. Bestemmelsen må søkes endret på årsmøte før
godkjenning på landsmøte 2017.
Sentralstyrets forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner bestemmelsene i §§ 4, 5‐7, 6‐7 og 8. Landsmøtet godkjenner ikke
bestemmelsen i § 3‐4.
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4.10

Norsk Billedhoggerforening (NBF)

Norsk Billedhoggerforening har vedtatt endringer i vedtektene som i sin helhet fremlegges for
godkjenning. Vedtektene lyder:
§ 1 NAVN
Norsk Billedhoggerforening (NBF) er en fagorganisasjon for profesjonelle billedhuggere.
NBF er en av Norske Billedkunstneres landsdekkende faggruppeorganisasjoner og er forpliktet av
vedtekter og landsmøtevedtak i Norske Billedkunstnere (NBK).
NBF er organisert som en forening uten selvstendig økonomisk formål.

§ 2 FORMÅL
NBF skal ivareta skulptørers faglige, økonomiske, ideelle og sosiale interesser. NBF skal også
arbeide for gode kollegiale forhold, og for samfunnets forståelse for, og bruk av, skulptur.
NBF skal være rådgiver for Norske Billedkunstnere i alle saker som angår skulptur.
NBF er ansvarlig for driften av Skulpturkontoret, NBFs formidlings‐ og informasjonskontor.

§ 3 MEDLEMSKAP
§ 3‐1. Medlemskap oppnås av profesjonelle billedkunstnere som arbeider innenfor tredimensjonal
kunst, og som oppfyller opptakskriterier vedtatt på årsmøtet. Skriftlig søknad om medlemskap
stilles til NBFs styre. Medlemskap i NBF medfører automatisk medlemskap i NBK.
§ 3‐2. Medlemmer plikter å svare kontingent til både NBF og NBK. Kontingentene innbetales til
NBK. Kontingenten til NBF fastsettes av årsmøtet.
Medlemmer som ikke har betalt kontingentene innen årets utgang og som har mottatt skriftlig
påkrav, mister sitt medlemskap i NBF. Nytt medlemskap kan bare oppnås etter betaling av skyldig
kontingent. Ved oppnådd pensjonsalder svares halve kontingenten til NBF.
§ 3‐3. Ved innmelding gir det enkelte medlem fullmakt til at NBF kan forhandle om og inngå
kollektive avtaler med myndigheter og brukere i saker som bare angår skulptur. Fullmakten er ikke‐
eksklusiv.

§ 4 NORSK BILLEDHOGGERFORENINGs ORGANER
Årsmøtet (§ 5), Styret (§ 7), Nominasjonsutvalg (§ 8), Kunstnerisk råd (§ 9)

§ 5 ÅRSMØTET
§ 5‐1: Årsmøtet
Årsmøtet er NBFs øverste organ. Vedtak fattet på årsmøtet er bindende for NBFs medlemmer.
§ 5‐2. Frister
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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 NBF 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 lovlig innkalt,
innkalles det til nytt årsmøte innen 3 uker. Dette årsmøtet 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
møteledere og to representanter til å godkjenne referatet.
§ 5‐6. Årsmøtesaker
Årsmøtet behandler:
‐
Styrets årsberetning og Skulpturkontorets årsberetning
‐
Regnskap med revisjonsberetning for NBF og Skulpturkontoret
‐
Saker fremmet av eller gjennom styret.
‐
Handlingsprogram for kommende periode
‐
Budsjett for kommende periode
‐
Fastsettelse av medlemskontingent
‐
Oppnevninger
‐
Valg
§ 5‐7. Valg
Årsmøtet velger:
5 styremedlemmer (styreleder og 4 styrerepresentanter)
3 vararepresentanter til styret
Nominasjonsutvalg med vara (3 medlemmer + 1 vara)
Revisor når dette er aktuelt
Representanter til alle verv velges for 2 år. Vara velges for ett år. Samme person kan ikke velges til
flere av organisasjonens organer. Ved alle valg, er det bare medlemmer av Norsk
Billedhoggerforening som er valgbare.

§ 6 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
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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 NBFs øverste organ mellom årsmøtene. Styret velger selv sin leder/nestleder.
§ 7‐2. Styret leder NBFs virksomhet, med unntak av de oppgaver som etter vedtektene er tillagt
årsmøtet (§ 5), Nominasjonsutvalg (§ 8) og kunstnerisk råd.
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.
§ 7‐5. Styret er ansvarlig for Skulpturkontorets daglige drift og ansetter kontorets personell. Styret
er NBFs kunstneriske råd. Det tilstrebes at NBFs styre er representert i NBKs styre. Styret avholder
minst 10 styremøter i året og er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Det føres
protokoll fra møtene. Styret velger delegater til NBKs landsmøte.

§ 8 NOMINASJONSUTVALG
§ 8‐1. Nominasjonsutvalget skal under hensyn til forslag fra styret og medlemmene, nominere
kandidater til valg av styreleder, øvrige styremedlemmer og nominasjonsutvalg.
Nominasjonsutvalgets innstilling skal følge sakspapirene til årsmøtet.
§ 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 3 (alle) av utvalgets medlemmer eller
varamedlemmer, er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall.

§ 9 KUNSTNERISK RÅD
§ 9.1 Styret er NBFs kunstfaglige råd og jury. Som kunstnerisk råd er styret ansvarlig for
kunstneriske vurderinger og juryering i forbindelse med medlemsopptak, utstillinger,
stipendtildelinger, konkurranser og lignende.
Styret delegerer kunstfaglige avgjørelser ved å oppnevne spesifikke kunstfaglige råd i forbindelse
med ulike utstillingsprosjekter. Styret oppnevner juryrepresentanter til kunstnerkonkurranser.
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§ 9.2 Kunstnerisk råd er beslutningsdyktig når minst 3 av rådets 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.
§ 9.3 Kunstnerisk råd utfører sitt arbeid selvstendig og innenfor sitt mandat. Avgjørelser fattet av
Kunstnerisk Råd kan ikke overprøves og behøver ikke begrunnes.

§ 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 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 NBFs årsmøtevedtak kan ikke overprøves ved uravstemning.
Landsomfattende uravstemninger som er bindende etter NBKs vedtekter, binder også NBFs
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.

§ 12 OPPLØSNING
For at vedtak om oppløsning av NBF 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 besluttes hvorledes NBFs midler og andre aktiva
skal ivaretas og/eller disponeres og tilbakeføres medlemmene, og være i samsvar med NBFs 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.

4.11

Tegnerforbundet (TF)

NBKs 13. ordinære landsmøte 2015
148

Tegnerforbundet har vedtatt endringer i vedtektene som i sin helhet fremlegges for godkjenning.
Vedtektene 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.
§ 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 TF fullmakt til å kunne forhandle om, og inngå kollektive
avtaler om bruk av tegning og vederlag for bruk, for de tilfeller det bare omfatter tegning.
§ 3‐4 Assosiert medlemskap
Billedkunst‐ og illustratørstudenter på master‐ og bachelornivå kan søke om assosiert medlemskap i
TF.
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Assosiert medlemskap gir ikke stemmerett. Assosierte medlemmer blir ikke valgbare i TFs organer
og kan ikke svare for rettigheter eller plikter i forhold til NBK.
Assosiert medlemskap opphører når studiet er avsluttet.
§ 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 Assosierte medlemmer og 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
Saker fremmet av eller gjennom Styret
Handlingsprogram for kommende periode
Budsjett for Tegnerforbundet i kommende periode
Årsrapport fra: NUMER, Casa Randi, Norsk Illustrasjonsfond, Pedros minnefond
Årsmøtet fastsetter:
Medlemskontingent
Utdeling av reisestipend
Valg
§ 5‐7 Valg
Årsmøtet velger:
Styret, bestående av totalt 5 medlemmer og 2 vara
Styrets leder
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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.
§ 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 llustrasjonsfond. 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.
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§ 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.
§ 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
Tegnebiennalen er en arena for visning og formidling av samtidskunst med forankring i tegning.
Styret har det overordnede ansvaret for Tegnebiennalen.
§ 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
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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 3/4 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.
§ 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 merknader:
Bestemmelsene i § 3‐3 er ikke i overenstemmelse med foreslått § 3‐3. Bestemmelsen må søkes
endret på årsmøte før godkjenning på landsmøte 2017.
Det kan synes uheldig at § 5‐2 Frister ikke presiserer at årsmøte må avholdes før fristen for
innmelding av saker til NBKs landsmøte 15. mars. Sentralstyret anmoder om at TF søker å endre
bestemmelsen.

Sentralstyrets forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner nye vedtekter, med unntak av § 3‐3.
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4.12

Unge Kunstneres Samfund (UKS)

Unge Kunstneres Samfund har vedtatt endringer i vedtektene som i sin helhet fremlegges for
godkjenning. Vedtektene lyder:
§1. NAVN OG ORGANISASJON
Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge
kunstnere.
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 unge profesjonelle kunstnere som oppfyller opptakskravene vedtatt på
UKS årsmøte. Skriftlig søknad om medlemskap stilles UKS' styre.
§3‐2 Kontingent ti l UKS fastsettes av årsmøtet.
§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 forhandlinger og avtaler 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), Nominasjonskomiteen(§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 ti l årsmøtet fremmes ti l 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. Al le medlemmer av UKS har rett ti l å møte på årsmøtet. Medlemmer som ikke kan
møte på årsmøtet kan gi skriftlig fullmakt ti l 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 ti l 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 ti l det ordinære årsmøtet.
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§ 5‐5 Årsmøtet er åpent. Kun medlemmer som har betalt kontingent har forslags‐, tale‐ og
stemmerett.
§ 5‐6 Årsmøtet konstitueres ved godkjenning av innkall ingen, fastsettelse av dagsorden og valg av
møteleder, referent og to medlemmer ti l å godkjenne referatet.
§ 5‐7 Årsmøtesaker.
Årsmøtet behandler:
⁃ Styrets årsberetning
⁃ Regnskap med revisjonsberetning
⁃ Saker fremmet av el ler gjennom styret
⁃ Handlingsprogram for kommende periode
⁃ 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. Seks ordinære styremedlemmer og to vara medlemmer. Ordinære
styremedlemmer velges for to år. Det velges henholdsvis to og fire styremedlemmer på annet hvert
årsmøte. Vara medlemmer velges for ett år. Vara medlemmer velges på hvert årsmøte.
Styremedlemmer kan ikke sitte mer enn tre suksessive perioder. Tre medlemmer til
nominasjonsutvalget og en vara. Medlemmer til nominasjonsutvalget velges for to år. 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 forhåndsstemme på saker meldt i
sakspapirene el ler ved skriftlig erklæring overdra sin stemme ti l et navngitt annet medlem. Jf. §
§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 el ler 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 ti l Årsmøte. Styret har ansvar for gjennomføring av vedtak fattet på årsmøtet.
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§ 7‐4 Styret innkalles og sakspapirer sendes ut i rimelig tid før styremøtet. Det skal føres referat 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
ti l 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 styret 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. Kunstnerisk råds, 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 juryen er beslutningsdyktig når minst 4 jurymedlemmer, herunder leder el ler nestleder,
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 2/3 dels 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 2/3 flertall av de
avgitte stemmer.
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Sentralstyrets merknad:
Til § 3: Her er bestemmelse om automatisk medlemskap i NBK utelatt.
Til § 3‐4: Samtlige avtaler som inngås enten av kulturpolitisk eller opphavsrettslig art vil
nødvendigvis omfatte unge kunstnere.
Til § 12‐1: Endringer i UKS’ vedtekter kan ikke være gyldige før de er vedtatt av UKS’ årsmøte og
deretter godkjent av NBKs landsmøte.

Sentralstyrets forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner vedtektene, med unntak av §§ 3, 3‐4 og 12‐1.
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5. HANDLINGSPLAN FOR NBK 2015 – 2017
Handlingsplanen har noen overordnede hovedpunkter, men også en rekke konkretiserte
underpunkter. Underpunktene viser hvor styret bedømmer at satsingen bør ligge fremover,
på bakgrunn av krav til tempo og intensitet vi har opplevd i inneværende periode, 2013‐
2015.
Faktagrunnlaget fra Telemarksforskings ferske kunstnerøkonomi‐undersøkelse,
sammenliknet med sist undersøkelse i 2006 tegner et svært alvorlig bilde av
billedkunstnernes inntektssituasjon, når det gjelder kunstnerisk arbeid. Kunstnerisk
tilknyttet arbeid har hatt en positiv utvikling, så styret mener handlingsplanen for neste
periode bør adressere utstillingsøkonomien og fremme mer bruk av kunst, kunstnerisk
kompetanse og innkjøp – alt med høy kunstfaglig kvalitet i alle ledd.
Internasjonalisering er svært viktig for økt utviklingen og anerkjennelsen for norske
kunstnere og for å komme ut på et større marked og en større kunstscene. Kuttet i UD som
nå utgjør en halvering i kulturmidlene på to år, er en kamp styret kjemper nå sammen med
Kunstnernettverket for å få reversert og tilbakeført i revidert nasjonalbudsjett.
Regjerningen ser et potensiale for økt interesse for samtidskunst på det private markedet,
noe styret er positive til, så lenge det ikke går på bekostning av det autonome
kunstnerskapet. For å øke interessen for og etterspørselen etter billedkunst, har styret tro
på å styrke de regionale visningsstedene: kunstsentre, kunsthaller og kunstforeninger, og
arbeide opp mot Kunnskapsdepartementet for bedre vilkår og ressurser til
grunnskoleundervisningen i kunstfag.
Utredningen av Kunstnerøkonomien kommer med en del anbefalinger og mange av
punktene er plukket fra NBK og NBKs grunnorganisasjoners innspill, som styret viser til når
vi adresserer problemene og løsningene styret mener svarer på utfordringene og tiltak som
kan iverksettes. Vi merker oss også en positiv interesse for kunstnerpolitikk generelt og det
snakkes mye om dette både i Norsk Kulturråd og i Kulturdepartementet og kunstnerpolitikk
er kommet høyt på kulturpolitikernes agenda. Men vi har mye arbeid foran oss, for
bevegelsen er så vidt startet og ennå er mye ugjort, så NBK kommer til å brette opp ermene
i neste periode.

Norske Billedkunstnere skal:
5.1

Være en ledende, aktiv og profesjonell kunstpolitisk aktør
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1. Opprettholde gode relasjoner og jevnlig kontakt med aktuelle departementer og
stortingspolitikere
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
3. Holde oss orientert om internasjonalt arbeid i IAA og våre søsterorganisasjoner i
utlandet
4. Videreføre nært samarbeid med NK, FFF og SDS og fortsatt aktiv del i
Kunstnernettverket
5. Gi årlige innspill til statsbudsjettene og høringssvar/innspill til aktuelle høringer
nasjonalt
5.2
1.
2.
3.
4.

Sikre og bedre vilkårene i virket
Følge opp pilotprosjektet for utstillingshonorar tett og arbeide for en velfungerende
og godt finansiert permanent ordning
Utrede ny modell for Statens utstillingsvederlagsavtale for reforhandling
Arbeide med å innføre utstillingshonorar og utstillingsvederlag ved alle offentlige
visningssteder med finansiering fra stat, fylke og/eller kommune
Følge opp billedkunstnernes vilkår innen oppdragskunst, som kunstnere og
kunstkonsulenter

5.3

Styrke stipendpolitikken
1. Arbeide for en lønnsreform for de statlige arbeidsstipendene, 10‐årige stipend og
garantert minsteinntekt, basert på 50 % av gjennomsnittlig heltids årsinntekt
2. Arbeide for nye retningslinjer og økning av bevilgningen for utstillingsstipend
3. Sikre fagfellevurderingen for stipendkomitéer

5.4

Styrke innkjøpspolitikken for samtidskunst
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

5.5
Arbeide for mer relevant forskning på feltet og undersøkelser av god faglig
kvalitet
1. Fortsette å be om å få gjennomført den samme pengestrøms‐undersøkelsen som
har vært gjort for musikkfeltet, kalt ”Musikk i tall”, av Kulturrådet
5.6

Sikre NBK synlighet og gjennomslag – medie‐/kommunikasjonsstrategi
1. Gjennomføre valgkampanjer for fylkestings‐ og kommunestyre‐valget og senere i
Stortingsvalget 2017, i nært samarbeid med grunnorganisasjonene
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2. Fornye vår grafiske designprofil, logo og hjemmeside, samt webløsning for
grunnorganisasjonene.
3. Opprette nytt informasjonsnettsted om utstillingshonorar og ‐ vederlag på
www.utstillingshonorar.no, i delt eierskap med NK, FFF og SDS
4. Delta i debatter, på konferanser, være synlige i det offentlige ordskiftet og på sosiale
medier
5.7

Styrke kunstnernes posisjon i samfunnet
1. Gjennom bedre undervisning, krav til og vilkår til lærerne, egnede spesialrom med
verktøy, materialer og gode lærebøker m/kunsthistorie innbakt, styrke kunstfagene i
skolen
2. Sikre og øke billedkunstnernes muligheter for internasjonalisering

5.8

Styrke samarbeidet med andre nasjonalt og internasjonalt
1. Verne ytringsfriheten for kunstnere både nasjonalt og internasjonalt

5.9
1.
2.
3.
4.
5.

Samarbeide i Kunstnernettverket
Utarbeide bedre nasjonale standarder og like vilkår for kunstneriske oppdrag i DKS
Sørge for bedre kunnskaper om kunstnerisk virke i Innovasjon Norge
Ta til orde for at det opprettes en tverrdepartemental ekspertgruppe, for utredning
om velferds‐ og skatteordningene og mulige pensjonsløsninger for kunstnere
Arbeide for å få gjennomført endring av folketrygdlovens § 8‐42
Sikre opphavsrettslige rettigheter for opphavspersoner i Åndsverksloven og i møte
med internasjonale regelverk og avtaler

5.10
Utvikle NBK som interesseorganisasjon og fagforening
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
2. Følge opp påbegynt arbeid med forsikringsordning for medlemmene
3. Følge opp arbeidet med ny ordlyd i Tolltariffens unntaksbestemmelse for billedkunst
4. Arbeide for samlokalisering med andre organisasjoner i nye lokaler innen 2017
5. Videreføre nyhetsbrev og god medlemsservice
6. Være gode forvaltere av Høstutstillingen, stipendbehandlingen og Billedkunst
7. Sørge for at aktive, profesjonelle billedkunstnere melder seg inn i NBK
8. Videreføre og videreutvikle kurs ved kunsthøyskolene i selvangivelse, juss og
rettigheter

NBKs 13. ordinære landsmøte 2015
160

NBKs FORMÅLSPARAGRAF
Norske Billedkunstnere (NBK) er en organisasjon for billedkunstnere i Norge. NBK skal ivareta
billedkunstnernes faglige, ideelle, økonomiske og sosiale rettigheter og interesser.
For å innfri formålsparagrafens målsettinger ser styret at det må legges et betydelig arbeid
inn for å snu denne svært negative trenden i nedgangen i kunstneriske inntekter og få
gjennomslag for saker som kan bedre kunstnerøkonomien.
Handlingsplanen som er lagt frem her, er ambisiøs, men det bør den også være for å innfri
formålsparagrafen og Landsmøtets krav til resultater. Daglig leder og administrasjonen vil, i
tett samarbeid med styret, gis utfordringen med å snu den negative utviklingen styret har
sett, med nedgang i kunstneriske inntekter på 11.2 % mellom 2006‐2013, verne
ytringsfriheten, trygge kunstnernes rettigheter og styrke internasjonaliseringen av norske
billedkunstnere.
Styret vil i den forbindelse utarbeide en ny arbeidsinstruks både daglig leder og styreleder
som utfyller hverandre i et lederteam, sentralt i NBK. På bakgrunn av erfaringer styret har
gjort i perioden 2013 ‐ 15, er dette er en nødvendig og langsiktig god investering, som kan
bære frukt og på sikt gi medlemmene bedre vilkår og inntekter.

Forslag til vedtak:
Handlingsprogrammet for 2015‐2017 vedtas.
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6. VALG
6.1

Nominasjonsutvalgets innstilling

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

Nominasjonsutvalget som ble valgt på Landsmøtet i 2011, besto av:
Esther Maria Bjørneboe, Åsil Bøthun, Randi Grov Berger, Sigfrid Hernes og Liv Dysthe
Sønderland.
Vara: Maia Urstad, Gerd Anne Endestad, Hanne Lydia Opøien Kristoffersen, Randi Nygård
og Bente Sætrang.

På møte i Nominasjonsutvalget fredag 22. Mars 2013 møtte:
Esther Maria Bjørneboe, Sigfrid Hernes, Liv Dysthe Sønderland, Maia Urstad og Hanne
Lydia Opøien Kristoffersen.
Nominasjonsutvalgets sekretær fra administrasjonen:
Gidsken Braadlie
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Nominasjonsutvalgets (NU) begrunnelse:
Årets innmeldte kandidater til Landsmøtet 2015 har bestått av svært mange gode
nominasjoner til NBKs fire forskjellige styrer og utvalg. Det er en stor glede å se at så mange
ønsker å stille til valg og gjøre en innsats for NBK.
NU har som mandat å nominere kandidater på forslag fra grunnorganisasjonene, samt
ansvar for å gi Landsmøtets delegater et grundig og gjennomarbeidet forslag basert på
kravet om å tilstrebe aldersmessig, kjønnsmessig, geografisk og størst mulig faglig
spredning samt kulturelt mangfold. NU har i arbeidet med nominasjonene også hatt stor
fokus på at NBKs verv skal være bestående av personer som fungerer godt utad, i et tøft
politisk klima, og samtidig ha interesse for å arbeide for en sterk og demokratisk
organisasjon, innad.
NUs arbeid med å finne de best egnede kandidater til vervene har bestått av undersøkelser
som bla innbefatter samtaler med kandidater, de nominerende instanser, og andre i
organisasjonen som har kunnet opplyse NU ved behov.
NU har også vært i kontakt med Kontrollutvalget (KU) som viser til at de har gjort flere
kritikkverdige funn ved gjennomgang av Sentralstyrets arbeid. Opplysningene fra KU har
hatt spesielt stor betydning for vår anbefaling til valget av leder og sentralstyre. NU har i
utgangspunktet hatt et sterkt ønske om kontinuitet og gjenvalg av sittende kandidater,
men har etter mange og lange diskusjoner kommet til at NU ikke kan anbefale Landsmøtet
dette, all den tid KU har gjort de funn som de redegjør for i sin begrunnelse.
Nominasjonsutvalget legger herved frem sitt forslag. Det er etter beste evne og ut fra de
gitte forutsetninger prøvd å holde et helhetssyn og ivareta organisasjonens beste.

Styreleder:
Kristin Lindberg

NU

Styremedlemmer (alfabetisk rekkefølge):
Bakke
Christensen
Istad
Romberg
Steinum
Vik

Arne
Sara
Peder
Kristin
Ruben
Leiken

BKFH
NBF
NBF
ØBK
NU
TBK
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Varamedlemmer (prioritert rekkefølge):
Rønsen
Nygård
Dyvi
Mauritz
Laakso

Bendikte
Randi
Anne Marte
Trine
Päivi

UKS
UKS
BKFH
NTK
NBF

vara 1
vara 2
vara 3
vara 4
vara 5

Nominasjonsutvalg:
Aamås
Orstad Hansen
Sætrang
Rygg
Luktvasslimo

Ragnhild
Mona
Bente
Arne
Trygve

UKS
NG
NTK
BKFH
NNBK

Trond Hugo
Gunvor Nervold
Daniel
Grethe
Terese

UKS
NTK
NBF
BKFH
BKMR

vara UKS
vara 1
vara 2
vara 1
vara 2

Anders
Anne
Karolin

UKS
BKFH
UKS

1
2
3

Lasse
Trond Hugo

NG
UKS

vara
vara

Varamedlemmer:
Haugen
Antonsen
Østvold
Undstad
Longva

Kontrollutvalg:
Eiebakke
Skaansar
Tampere

Varamedlemmer:
Kolsrud
Haugen
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Billedkunstnernes Vederlagsfonds styre:
Rudjord
Harr

Magne
Gisle

Ikke på valg i 2015
Ikke på valg i 2015

Palmstrøm
Lillebostad
Nyborg

Sidsel
Sissel
Hege

NTK
BKFH
UKS

Helle
Toril
Lillian

LNM
BKFH
BKSF

Varamedlemmer:
Kaarem
Johannesen
Samdal

vara 1
vara 2
vara 3
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6.2
Innsendte forslag på kandidater fra
grunnorganisasjonene
Forslag på kandidater til tillitsverv i NBK 2015 ‐ 2017:

Styreleder:
Tørdal
Lindberg

Hilde
Kristin

BiT
Nominasjonsutvalget

Sentralstyret:
Bakke
Christensen
Dahl
Dyvik
Hjelmeland
Istad
Laakso
Løw
Mauritz
Moi
Nygård
Romberg
Rønsen
Røssevold
Steinum
Sæter
Vik

Arne
BKFH
Sara
NBF
Kristian Øverland
UKS / NBF
Anne Marte
BKFH
Maria
BKSF
Peder
NBF
Päivi
NBF
Camilla
UKS
Trine
NTK
Ebba
NBF
Randi
UKS
Kristin
ØBK
Bendikte
UKS
Trine
BKMR
Ruben
Nominasjonsutvalget
Tanja
BOA
Leiken
TBK

Nominasjonsutvalg:
Aamås
Antonsen
Czapran
Endestad

Ragnhild
Gunvor Nervold
Barbara
Gerd Anne

UKS
NTK
NBF
BKSF
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Longva
Orstad Hansen
Rygg
Skjelland
Steinum
Sætrang
Undstad
Yttervik
Østvold

Terese
Mona
Arne
Torunn
Ruben
Bente
Grethe
Geir
Daniel

BKMR
NG
BKFH
LNM
UKS
NTK
BKFH
LNM
NBF

Anders
Kirsti
Lasse
Anne
Karolin

UKS
NBF
NG
BKFH
UKS

Kontrollutvalg:
Eiebakke
Grotmol
Kolsrud
Skaansar
Tampere

Billedkunstnernes Vederlagsfonds styre:
Aamodt
Abel
Dagnall
Eknæs
Haugtrø
Hurum
Johansen
Kaarem
Lillebostad
Lindberg
Linge
Nyborg
Palmstrøm
Scheen
Samdal
Øien

Tine
Jannik
Rachel
Marte
Vigdis
Marianne
Toril
Helle
Sissel
Kristin
Martine
Hege
Sidsel
Hanne May
Lillian
Hans Martin

LNM
BOA
NBF
UKS
TBK
UKS
BKFH
LNM
BKFH
NTK
NBF
UKS
NTK
NG
BKSF
NBF
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Kandidatenes begrunnelser og curriculum vitae er tilgjengeliggjort for landsmøtedeltagerne
på: http://www.billedkunst.no/nbk/om‐nbk/landsmoter

6.3

Valg av styreleder

6.4

Valg av øvrige styremedlemmer

6.5

Valg av nominasjonsutvalg

6.6

Valg av kontrollutvalg

6.7
Styremedlemmer til Billedkunstnernes
Vederlagsfond

7.

AVSLUTNING
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VEDLEGG:
Tilbakemelding fra grunnorganisasjonene:
1)

Bildende Kunstnere Hedmark

Tilbakemeldinger til NBK' styre fra Bildende Kunstnere Hedmark:
BONDILIA:
BKH støtter forslag 1, men vi mener beløpet er altfor lavt. Stipendet bør økes til minimum
50 000,‐
BKH har også et annet forslag som vi vil at arbeidsgruppen skal arbeide med:
Selge Bondilia og kjøpe en eiendom i f.eks. Italia som kan gjøres om til 3 ‐ 4 verksteder, hvor
NBK's medlemmer kan søke om opphold. Det opprettes en stiftelse.
Kan også brukes til f. eks. felles‐turer, kurs, videreutdanning.
Stiftelsen kan leie inn lokale folk som tar seg av vedlikehold og vaktmestertjenester.
RAPPORTEN «KUNSTNERNES AUTONOMI OG ØKONOMI»:
BKH har full tillit til sentralstyret i NBK's arbeid, og stiller oss bak deres uttalelse.

2) Styret i BOA foreslår en kombinasjon av løsning 1 og 2 i Bondilia saken.
Forslag til støtte av mer nasjonal karakter:
Ateliersubsidie ‐ Singdahlsens atelierlegat ‐ opprette stipend
2/3 av avkastningen på formuen nyttes til å opprette en stiftelse som har som formål å
subsidiere billedkunstneres utgifter til atelierer/verksteder/lokaler for produksjon av
billedkunst. Formuen skal forvaltes og det er kun avkastningen av overskuddet som fordeles
som stipend, slik at formuen fortsetter å vokse moderat, men samtidig gi avkastning som
kan deles ut I årlige stipend.
Tildeling:
Billedkunstnernes stipendkomite innstiller til kandidater og ordningen kan søkes på av alle
billedkunstnere, på lik linje med andre stipend. Beløpene skal være små, slik at det kan
komme mange kunstnere til gode (ca. 10 000,‐).
Forslag til støtte for Asker området:
Ateliersubsidie ‐ Singdahlsens atelierlegat – stipend I Asker regionen
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Vi synes det er etisk riktig i forhold til intensjonen i gavebrevet at 1/3 av avkastningen på
formuen øremerkes ateliersubsidier til NBK medlemmer som arbeider i Asker – eller evt.
kommer innunder "artist in recidence" i kommuneatelier.
Bakgrunn:
Asker har i dag ingen subsidierte atelierer. I kulturplanen som Asker jobber med i disse
dager, er et av deres prioriterte punkter:
"Etablere atelierer og produksjonslokaler, til forutsigbare leiepriser, og lokaler til «artist in
Residence», for eksempel på Dikemark eller Sem gård, som regionalt senter for kunst og
kulturproduksjon."
Innstilling:
Billedkunstnernes stipendkomité, eller eget verv via BOA med en representant fra Asker,
innstiller til kandidater.

3)

Landsforeningen Norske Malere

BONDILIA
Eventuelle midler fra salg av Bondilia bør brukes til økt profesjonalisering.
Atelierfelleskapene er små kunstnerkolonier hvor kunstnerne kan dra veksler på hverandres
kunnskap og erfaring. LNM mener at atelierfelleskapene bør kunne søke støtte til
forskjellige former for kunnskapsutvikling som de mener er relevant for dem.
Her er det også mulighet for samarbeid med Kunstnersenterne.

4)

Norsk Billedhoggerforening

Bondilia
Bondiliasaken har vært problematisk for NBK. Ved å granske praksis i denne saken, kan
NBK trekke nyttig lærdom for kursjusteringer mht. sakshåndtering.
Saksbeskrivelse
Gavebrevet fra 1951 sier at bolighus m/ atelier skal bebos av en kunstnerfamilie og at det er
ønskelig at deler av tomten utvikles til en kunstnerkoloni. NBK har ikke evnet å forvalte
gaven. Mens årene har gått, er huset forfalt til kondemnabel tilstand og tomten blitt
liggende brakk. «Kunstnerkoloni » som begrep er i dag utdatert.
Det kan se ut som om opsjonsavtalen med ABBL kom i stand uten at man i forkant gjorde
en utredelse mht. økonomiske konsekvenser av salg, og juridiske forhold vedrørende
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gavebrevet, ikke minst hvilke forpliktelser NBK har/ hadde/ burde hatt i forhold til giveren.
Det er jo godt mulig å tenke seg at Aagot Singdahlsen hadde sett for seg en helt annen
fremtid for eiendommen enn det som er realiteten i dag. Stiftelsesloven regulerer slike
forhold. (også forløperen for dagens lovverk hadde tilsvarende reguleringer.) Her er det
dessuten også et kulturminne som er gått tapt. Mange kunstnere har hatt sitt virke i
Bondilia, deriblant billedhuggeren Dyre Vaa. Man bør vurdere etikken i NBKs forvaltning av
gaven.
Avklaring rundt betingelsene i gavebrevet hadde kunnet spare NBK for unødig ressursbruk.
Det har tidligere vært to utredningsgrupper for Bondilia. F.eks. gikk forslaget i 2004 ut på å
bygge ut, selge til kunstnere, for så å flytte pengene til nye atelierprosjekter andre steder i
landet. Landsmøtet sa nei; man mente det ville bli en forfordeling. Det kan se ut som om
forslaget fra 2004 har tatt utgangspunkt i en tilnærmet ordrett fortolkning av gavebrevet,
mens landsmøtet har avvist forslaget ut fra en løsere fortolkning. En profesjonell håndtering
ville ha medført en juridisk vurdering av gavebrevets forutsetninger i forkant av forslag og
saksbehandling på landsmøtet. Om man hadde konferert juridisk ekspertise ville man
kunnet klargjøre handlingsrommet, forhindret synsing og sluppet divergerende
oppfatninger vedr sakens premisser.
Saken viser at NBK trenger profesjonalisering. Med et langt tidsspenn demonstrerer saken
dessuten at NBK er sårbar for «hukommelsestap» i saker som går over flere
«styregenerasjoner». En styreperiode er 2 år og det ene styret kan selvfølgelig ikke gjøres
ansvarlig for disposisjoner foretatt av tidligere styrer. Likefullt må det være mulig å
undersøke om det er noe i NBKs struktur som har svakheter, i og med at en sak med et langt
tidsspenn ikke ivaretas godt nok. Også grunnorganisasjonene kan ha utfordringer her, NBF
inkludert. I tillegg til et behov for profesjonalisering, trenger NBK bedre rutiner for
informasjonsflyt mellom styregenerasjoner. Dette vil kunne styrke NBK.
Forslag til vedtak
Kontrollutvalgets utredning vedr. Bondilia legges frem for årsmøtet.
Det skal utredes hvilke strukturer som må på plass for å sikre god informasjonsflyt gjennom
styreperioder. Det skal utredes hvordan NBK bedre kan motvirke ansvarspulverisering.
Det skal utredes hvordan NBK bedre kan få tilgang til profesjonell kompetanse på ulike
fagområder

5)

Tegnerforbundet

Anbefaling angående bruk av midler ved eventuelt salg av
Bondilia fra Tegnerforbundet.
TF støtter tanken om å opprette en stiftelse og at det er avkastningen
av overskuddet som fordeles som stipend/støtte.
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Vi mener at denne stiftelsen først og fremst bør støtte fellesverksteder/atelierfelleskap for å
legge seg så nære gavebrevets intensjon som mulig. Fellesverksteder/atelierfelleskap kan
danne fagmiljøer i byer og distrikter. Fellesskap gir kunstnerne anledning til å dele verksteds
utgifter, ha visningsrom etc.
Vi mener at behov i Asker må kartlegges og at et fellesatelier der må prioriteres, men at
NBK ikke går inn som forvaltere av eiendom.
Vi støtter sterkt at NBK går i dialog med staten, kommunene og private givere for å øke
formuen. Vi tror det er viktig at man er tidlig ute med å kontakte politikeren å få til et
spleiselag slik at det ikke blir brukt mot NBK at de har egne midler til atelierstøtte og derfor
ikke trenger offentlig støtte.

6)

Vestfold Bildende Kunstnere

Tilbakemeldinger fra VBK s medlemsmøte 5 feb.2015
Vedr forsikringsordning.
Medlemmer er positive til forsikringsordning.
Særlig special forsikringer som tillegg til egen forsikring angående atelier, og sykeforsikring.
Mange har div forsikringer fra før og var skeptiske til at endre på alt, men ser for seg at
nyutdannede kunstnere vil benytte seg av en hel pakke.
Uravstemning.
Hvis uravstemningen beholdes etterspørges en mer oversiktlig og lett tilgjengelig
presentasjon av kandidater.
Vedr Alternativ 2.
Forslag om uravstemning over to komiteer, foreslått av nominasjonsutvalget i stedet for
valg på landsmøtet.
Bondilia
Medlemmene går inn for løsning 1, anbefalt af arbeidsgruppen i NBK. Det fremgik ikke hvor
mange stipend a kr 10.000 det kunne bli tale om, men det var et ønske om at utdelingen
kunne spres via en fordelingsnøkkel til alle distrikter i Norge.
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Vedtekter for Norske Billedkunstnere
(Siste endring på landsmøte 24. og 25. mai 2013)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 12. Avtaler.
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NBK kan:
 inngå rammeavtaler og normalkontrakter mv. med potensielle oppdragsgivere for
medlemmene
 inngå avtaler om kollektivt vederlag når vederlaget ytes på kulturpolitisk grunnlag
eller det av andre grunner ikke er praktisk mulig eller realistisk med individuelle
vederlag
 påtale og forfølge krenkelser av medlemmenes verk/prestasjoner
 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.
 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.
 inngå bindende avtaler om vederlag for bruk av medlemmenes verk/prestasjoner
Fullmaktene i følge første ledd pkt. 2,3,4 og 5 er ikke‐eksklusive.
NBK kan overlate forvaltningen etter denne bestemmelse til en felles
forvaltningsorganisasjon som foreningen er medlem av. På nærmere avgrensede områder,
kan slik fullmakt gis til forvaltningsorganisasjoner 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.

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

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

SOLIDARITETSFOND

Vedtekter
§ 1. Billedkunstnernes Solidaritetsfond ble opprettet på NBFOs landsmøte i 1978.
§ 2. Fondet har en grunnkapital på kr. 50.000 og styres og disponeres av NBKs sentralstyre.
§ 3. Fondet administreres av NBKs sekretariat. Regnskap og årsberetning legges frem for
NBKs landsmøte til godkjenning.
§ 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 NBK 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.

VEDTEKTER FOR MATERIALFONDET
FOR BILLEDKUNSTERE OG FRIE FOTOGRAFER.
§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.
b.

utførelse av nærmere spesifisert kunstverk, grafikk o.a. i serie eller opplag
Utførelse av verk til spesifisert utstilling eller utstilling med begrenset antall
deltakere.
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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
Fondets styre utgjøres av det til enhver tid sittende arbeidsutvalg i Norske Billedkunstnere.
Styret velger selv sin leder.
§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.
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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. 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.
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.
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§ 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.

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.
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.
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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.)

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.
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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.

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".

NBKs prinsipp‐program
Norske Billedkunstnere (NBK), er en demokratisk, fagpolitisk organisasjon som har til
formål å ivareta medlemmenes ideelle, økonomiske og sosiale interesser i samfunnet. Disse
skal sikres og festes gjennom lover og bindende avtaler med stat og offentlige
myndigheter, samt gjennom holdningsskapende arbeid.
Prinsipp‐program
For å innfri NBKs intensjoner kreves et bevisst og målrettet fagpolitisk arbeid. Det er viktig
at prinsippene er nedtegnet og godkjent av de forskjellige ledd i organisasjonen, da
prinsipp‐programmet er den plattform det enkelte medlem, den enkelte grunnorganisasjon
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og den sentrale ledelse har felles. Prinsipp‐programmet har en generell og langsiktig
karakter, det skal speile hovedprinsippene for den politiske ideologien og ligge til grunn for
de mål og retningslinjer landsmøtet setter gjennom handlingsprogrammet
Politiske hovedmål
Målet for det fagpolitiske arbeidet er å sikre hver enkelt yrkesaktiv billedkunstner
muligheter til å kunne arbeide i trygge økonomiske, sosiale og ideelle former, og at den
enkeltes integritet og ytringsfrihet ikke krenkes eller undergraves.
NBK skal fremme fagpolitiske krav, argumentere for kravene og påse at resultatene
nedfelles i bindende og forpliktende avtaler, lover og reguleringer.
NBK må være på vakt ovenfor endringer i samfunnsmessige forhold og offentlige
prioriteringer som kan svekke organisasjonens politiske innflytelse eller medlemmenes
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.
NBKs 13. ordinære landsmøte 2015
184

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.
I komiteer som utfører slikt evaluerende arbeid skal representantene for billedkunstnerne
utgjøre flertallet.
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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
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.
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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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Handlingsprogram 2013 – 2015 fra NBKs styre
∙
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∙
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∙

∙
∙
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STIPEND
Styrke og videreføre stipendordningen for billedkunstnere.
PRODUKSJON OG ØKONOMI
Arbeide for bedre produksjonsvilkår for billedkunstnerne. Herunder, utrede
muligheten for en subsidie‐ordning av atelierer 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 kunstnerisk 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.
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 internett som innebærer en felles
teknisk webløsning, felles grafisk profil, men med ulikt innhold og ulike logoer
tilpasset hver grunnorganisasjon.
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Formålsparagraf for fagbladet ”Billedkunst”
Norske Billedkunstnere eier og utgir fagbladet ”Billedkunst”.
Det formelle forholdet mellom NBK og ”Billedkunst” er regulert gjennom ”Formålsparagrafen”
og ”Redaktørplakaten”.
Fagpressens redaktørplakat:
”En redaktør skal alltid ha pressens ideelle mål for øye. Redaktøren skal ivareta ytringsfriheten
og etter beste evne arbeide for det som etter hans/hennes mening tjener samfunnet.
Gjennom sitt blad skal redaktøren fremme en saklig og fri informasjons‐ og opinionsformidling.
Redaktøren skal etterstrebe en journalistikk som gjør det klart for leseren hva som er reportasje
og formidling av informasjoner og fakta, og hva som er bladets egne meninger og vurderinger.
En redaktør forutsettes å dele sitt blads grunnsyn og formålsbestemmelser. Men innenfor
denne rammen skal redaktøren ha en fri og uavhengig ledelse av redaksjonen og full frihet til å
forme bladets meninger, selv om de i enkelte spørsmål ikke deles av utgiveren eller styret.
Kommer redaktøren i en uløselig konflikt med bladets grunnsyn, plikter han/hun å trekke seg
tilbake fra sin stilling. Redaktøren må aldri la seg påvirke til å hevde meninger som ikke er i
samsvar med egen overbevisning.
Den ansvarshavende redaktør har det personlige og fulle ansvar for bladets innhold.
Redaktøren leder og har ansvaret for sine medarbeideres virksomhet, og er bindeleddet mellom
utgiveren, styret og de redaksjonelle medarbeiderne. Redaktøren kan delegere myndighet i
samsvar med sine fullmakter.”
 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 informasjons‐strategi 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 ”Billedkunst”s redaktør / redaksjon gi en kortfattet
rapport om bladets faglige og økonomiske tilstand til styret i NBK.
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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 4årig studium ved KHIO, avdeling Statens kunstakademi.
Gjennomført 4årig studium ved KHIB, Avdeling kunstakademiet.
Gjennomført 4årig studium ved NTNU, Fakultet for arkitektur og billedkunst,
Kunstakademiet i Trondheim.
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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 fagfeller eller annen faglig kompetent jury.
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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.
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NBKs tillitsvalgte 2013 – 2015, Valgt på NBKs 12. ordinære landsmøte 24.05.2013
Sentralstyret
Hilde Tørdal, leder
3753 Tørdal
Trine Røssevold
6050 Valderøy
Kristian Øverland Dahl
1388 Borgen
Maria Hjelmeland
5007 Bergen
Ebba Moi
0571 Oslo
Arne Rygg
5152 Bønes
Tanja Sæter
0689 Oslo
* Gidsken Braadlie
0558 Oslo
vara, sentralstyret * Repr. fra NBKs ansatte
Frøydis Frøsaker
2825 Gjøvik
Ruben Steinum
1450 Nesoddtangen
Victoria Pihl Lind
0468 Oslo
Synnøve Persen
9710 Indre Billefjord
Christine Aspelund
0576 Oslo
* Vera Sørensen/Charlotte Dølvik 1163 Oslo
Nominasjonsutvalg
Esther Maria Bjørneboe
0560 Oslo
Åsil Bøthun
1903 Gan
Randi Grov Berger
5033 Bergen
Sigfrid Hernes
9515 Alta
Liv Dysthe Sønderland
6240 Ørskog
vara
Maia Urstad
5011 Bergen
Gerd Anne Endestad
6711 Bryggja
Hanne Lydia Opøien Kristoffersen 0568 Oslo
Randi Nygård
12045 Berlin, Tyskland
Bente Sætrang
0491 Oslo
Kontrollutvalg
Anders Eiebakke
0458 Oslo
Hilde Skjeggestad
5008 Bergen
Morten Gran
1400 Ski
vara
Frode Mikael Lillesund
0571 Oslo
Billedkunstnernes Vederlagsfond
Kristin Lindberg
3537 Noresund
Per Formo
7043 Trondheim
Sidsel Palmstrøm
0770 Oslo
Magne Rudjord
1692 Nedgården
Gisle Harr
0569 Oslo
vara
Toril Johannessen
5033 Bergen
Sissel Lillebostad
5008 Bergen
Lillian Samdal
6968 Flekke

906 61 074
412 01 551
901 59 772
970 37 644
408 56 481
936 41 294
412 11 717
2325 6035

hilde@tordal.no
malerinnen@gmail.com
mail@kristiandahl.org
mariahjelmeland@gmail.com
mail@ebbamoi.com
arne.rygg@gmail.com
tanjaseter@gmail.com
gidsken@billedkunst.no

917 62 676
920 92 350
412 63 597
907 93 427
2325 6037

bko.kontor@hotmail.com
ruben.steinum@gmail.com
victoriap.lind@gmail.com
post@synnovepersen.no
christineaspelund@hotmail.com
vera@billedkunst.no

909 89 632
413 29 097
951 96 773
975 34 289
90 194 290

post@esthermaria.no
asilbothun@hotmail.com
randigrovberger@gmail.com
sigf‐her@online.no
liv@kysthus.no

970 82 480
975 01 198
917 32 278
984 51 286
917 13 914

maur@maia.no
gerdend@online.no
hannelydia@gmail.com
randinyg@googlemail.com
setrang@online.no

900 78 513
979 82 084
970 52 917

eiebakke@hotmail.com
hilde@skjeggestad.org
morten.gran@parkerteikoner.no

926 93 635

lillesund@gmail.com

997 02 812
911 92 738
997 66 588
911 26 284
928 38 392

keffe4@gmail.com
formoper@online.no
sidselpalmstrom@gmail.com
m‐jorudj@online.no
gisleharr@gmail.com

915 68 989
918 03 240
917 85 228

toril.johannessen@gmail.com
sissel.lillebostad@online.no
lillian.samdal@gmail.com
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Stipend fylkesvis fordeling 2013‐ 2014
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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.
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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.

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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