VELKOMMEN

Sentralstyret og administrasjonen i NBK ønsker deg velkommen som valgt delegat til vårt 16. ordinære
landsmøte. Landsmøtet avholdes digitalt 3. – 4. juni 2021. Her følger informasjon om hva som kan
være nyttig å merke seg som delegat:
●
●

●

●

Det vil være mange saker som skal behandles. Det er derfor nødvendig å lese
saksdokumentene i forkant.
Det er en fordel om du i forkant av møtet har gjort deg opp en mening om sakene i samarbeid
med den organisasjon du representerer. Hvis dette er ditt første landsmøte, er det lurt å
rådføre seg med andre som har deltatt tidligere.
Det er nødvendig å ha kunnskap om forretningsorden. Dette finner du i sakspapirene.
Forretningsorden regulerer forhold omkring ordstyring, talerett, stemmerett, votering, forslag
og valg.
NB! Delegater til NBKs landsmøte og kandidater som stiller til valg må være medlemmer av
NBK og ha betalt kontingent for 2021.

Første innkalling med foreløpig dagsorden ble sendt ut 3. mars 2021. Dagsorden med samtlige
sakspapirer følger i dette dokumentet. NBK har opprettet en egen nettside hvor du kan finne program
for møtedagene, samt ytterligere informasjon til saker og valg:
https://sites.google.com/billedkunst.no/nbklandsmote2021/start

Ta gjerne kontakt dersom noe er uklart. Vi ser frem til et godt landsmøte!
Vel møtt!

Med vennlig hilsen
Ruben Steinum (styreleder) og Gyrid Garshol (daglig leder)
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Delegater
Landsmøtet er sammensatt av delegater valgt av grunnorganisasjonenes årsmøter. Hver organisasjon
møter med en delegat for hvert 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.
Hver delegat har én stemme. Vedtak fattes med alminnelig flertall når vedtektene ikke bestemmer noe
annet. Alle delegater må være medlemmer av NBK og ha betalt kontingent.
Grunnorganisasjonene skal gi NBK skriftlig melding om valgte delegater og vara for delegatene,
senest 14 dager før møtet.

Totalt antall
medlemskap

Antall medlemmer
fordelt på grunnorganisasjonene

Antall
delegater
LM 2021

Antall
delegater
LM 2019

109

73,58

2

2

89

61,58

2

2

Bildende Kunstneres Forening Hordaland
(BKFH)

237

174,41

4

4

Bildende Kunstneres Forening Rogaland
(BKFR)

139

95,03

2

2

Bildende Kunstnere Hedmark (BKH)

54

35,17

2

2

Bildende Kunstnere Møre og Romsdal
(BKMR)

67

49,41

2

2

Billedkunstnerne i Oppland (BKO)

64

41,50

2

2

Biletkunstnarane i Sogn og Fjordane
(BKSF)

42

31,08

2

2

Billedkunstnerne i Oslo og Akershus
(BOA)

404

252,34

6

6

Landsforeningen Norske Malere (LNM)

595

352,02

8

7

Norsk Billedhoggerforening (NBF)

376

228,10

5

5

87

67,33

2

2

Norske Grafikere (NG)

327

190,13

4

4

Nord-Norske Bildende Kunstnere (NNBK)

168

130,08

3

3

Norske tekstilkunstnere (NTK)

241

164,41

4

3

Trøndelag Bildende Kunstnere (TBK)

147

109,08

3

2

Tegnerforbundet (TF)

510

326,36

7

7

Unge Kunstneres Samfund (UKS)

603

447,93

9

10

Vestfold Bildende Kunstnere (VBK)

97

63,25

2

2

Østfold Bildende Kunstnere (ØBK)

107

79,00

2

2

4463

2971,79

73

71

Grunnorganisasjon
Buskerud Bildende Kunstnere (BBK)
Billedkunstnerne i Telemark (BiT)

Norske Billedkunstnere – Agder (NBK-A)

SUM

Antall stemmeberettigede medlemmer i NBK pr. 31.12.20: 2972
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1. ÅPNING
Ved sentralstyrets leder Ruben Steinum
1.1. Navneopprop

1.2. Konstituering
1.2.1. Valg av ordstyrer, ansvarlig for referat, tellekorps og redaksjonskomité
Sentralstyret foreslår:
●
●
●
●

Ordstyrere:
Ansvarlige for godkjenning av referatet:
Tellekorps: representanter fra administrasjonen
Redaksjonskomité:

1.3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
1.3.1. Innkalling
Innkalling med foreløpig dagsorden ble sendt til grunnorganisasjonene i brev av 3. mars 2021.
Samtlige sakspapirer er sendt til grunnorganisasjonene med forespørsel om videresending til
delegater innen en måned før møtet, jf. NBKs vedtekter §. 3.2.
Sentralstyrets forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner innkallingen.

1.3.2. Dagsorden
Sentralstyrets forslag til dagsorden fremgår av foregående sider.
Sentralstyrets forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner forslaget til dagsorden slik det er fremlagt i sakspapirene.

1.4. Forslag til forretningsorden
Sentralstyret oppfordrer alle landsmøtedeltakere til å sette seg inn i forretningsorden. Hvis du
ønsker å si noe eller fremme forslag til møtet er det særlig viktig å kjenne til regler og praksis for
debatt og voteringer. Administrasjonen vil være tilgjengelig på telefon 30 minutter før møtet starter og
kan svare på spørsmål. Sentralstyret foreslår følgende forretningsorden for NBKs landsmøte:
●

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

●

Delegater som ønsker ordet på landsmøtet, må meddele dette ved å benytte seg av “Nytt
forslag” og velge “merknad” i DigDem, og kan kun tale når ordstyrer har gitt vedkommende
ordet.
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●

Alle deltagere skal ha mikrofon slått av, og kan kun slå denne på dersom de er gitt ordet av
ordstyrer.

●

Chatten i Zoom skal kun benyttes til følgende, med mindre ordstyrer beslutter noe annet:
○ Melde fra om tekniske problemer
○ Meddele at man ikke ønsker ordet likevel

●

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

●

Til dagsorden/forretningsorden:
Møtedeltakerne kan be om ordet ved å legge inn “Nytt forslag” og “merknad” i DigDem for
kommentarer til dagsorden eller forretningsorden.
Møteledelsen avgjør om det åpnes for debatt i slike tilfeller.

●

Talerett:
Full talerett på landsmøtet har valgte delegater, medlemmer av sentralstyret, kontrollutvalget
og nominasjonsutvalget. Andre utvalgsmedlemmer har talerett når deres respektive
utvalgssaker diskuteres. Administrasjonen kan gi saksopplysninger når landsmøtet ber om
dette. Observatører deltar på møtet med talerett på sine særområder i den utstrekning
møteledelsen finner det aktuelt.

●

Stemmerett:
Hver delegat har én stemme. Vedtak fattes med alminnelig flertall der hvor vedtektene ikke
bestemmer noe annet. Alminnelig flertall betyr at forslaget har fått mer enn halvparten (50%)
av de avgitte stemmer. Blanke stemmer anses som ikke avgitt.

●

Votering:
I saker hvor det foreligger flere enn ett forslag, foreslår møteledelsen en voteringsrekkefølge.
Normalt voteres det over eventuelt avvisningsforslag først, deretter over det - eller de - mest
ytterliggående forslag. Møteledelsen kan henvise en sak til en oppnevnt redaksjonskomité
som samordner de foreliggende forslag til vedtak.
Votering foregår vanligvis åpent, ved å trykke “for” eller “mot”. Anonym votering brukes dersom
en av delegatene ber om det, eller hvis det er mer enn én kandidat til samme verv.

●

Forslag:
Forslag fremmes ved å benytte seg av “Nytt forslag” og deretter velge forslagstype, i DigDem.
Det fremgår automatisk i DigDem hvem som er forslagsstiller. Forslag kan ikke fremmes etter
at strek er satt. Forslag kan ikke trekkes dersom noen av delegatene krever det opprettholdt.

●

Valg:
Møteledelsen åpner votering i DigDem. Delegater trykker “For” dersom de er for
voteringspunktet, og “Mot” dersom de er mot voteringspunktet. Når alle stemmer er avgitt,
stenges voteringen. Voteringsresultatet vil etter avstemning vises på voteringslisten. Alle
kandidater til et verv eller organ presenteres i forkant av hvert valg.
Dersom ingen benkeforslag fremmes, kan kandidatene til det enkelte organ (bortsett fra
styreleder) velges under ett. Ved benkeforslag gjennomføres valg ved kampvotering.
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Kampvotering foregår slik: Alle benkeforslag må meldes skriftlig til ordstyrere før valget starter,
og senest innen kl. 12 fredag 4. juni. Ved benkeforslag må forslagsstiller navngi hvem av
nominasjonskomitéens foreslåtte kandidater man utfordrer plassen til. I tilfeller hvor flere
forslag settes opp mot hverandre, velger delegatene det forslaget de ønsker å stemme for.
●

Styreleder velges separat:
Hvis ingen av kandidatene til ledervervet oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmene,
foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved
omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

●

Andre bestemmelser:
Dersom et spørsmål ikke er regulert i denne forretningsorden, eller gjennom vedtektene,
avgjør landsmøtet hvilken praksis som skal gjelde.

Sentralstyrets forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner forslag til forretningsorden.

1.5. Godkjenning av observatører
Følgende personer gis status som observatører på NBKs 16. ordinære landsmøte:

8

9

2. RAPPORTERING STYRE OG ADMINISTRASJON
2.1. Styrets rapport 2019-2021
Sentralstyret ble valgt på NBKs 15. ordinære landsmøte fredag 24. mai 2019.
Norske Billedkunstneres sentralstyre i perioden 24. mai 2019 – 4. juni 2021: Ruben Steinum
(leder) Geir Egil Bergjord, Marianne Hurum, Anna Ihle, Ina Otzko, Erik Friis Reitan, Anne Lise
Stenseth og Katrine Sviland (ansatterepresentant)
Varamedlemmer i styret: Bjørn Erik Haugen, Elisabeth Alsos Strand, Elin Igland, Nina Bjørkendal,
Andreas Schille og Hanne Gudrun Gulljord (ansattevalgt vara).
Antall styremøter i perioden: 11
Oversikt over høringsuttalelser og skriftlige innspill i styreperioden:
2021
14. april
Notat til høyring om Meld. St. 18 (2020-2021) Oppleve, skape dele – Kunst og kultur for, med og av
barn og unge
26. mars
Felles innspill til statsbudsjettet 2022
26. mars
Skriftlig innspill til Kulturdepartementet vedrørende Åndsverksloven og gjennomføring av
digitalmarkedsdirektivet i norsk rett
26. februar
Innspill til Kulturdepartementet (KUD) og Utenriksdepartementet (UD) i forbindelse med utarbeidelse
av en ny internasjonal strategi for kulturpolitikken
28. januar
Høyringssvar om læreplan i kunst og skapande arbeid
22. januar
Høringsbrev om endringer i regler om oppholdstillatelse til selvstendig næringsdrivende
21. januar
Høringssvar: Forskrift om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer i 2021 som følge av covid-19 –
stimuleringsordning for kultursektoren 1. januar – 30. juni 2021.
2020
9. november
Høyringssvar – forslag til nasjonale retningslinjer i lærarutdanning for praktiske og estetiske fag for
1–13
15. oktober

10

Høringsnotat: Prop. 1S Statsbudsjett 2021 (kapitler fordelt Familie- og kulturkomiteen)
24. august
Innspill angående stimulering av aktivitet i det visuelle kunstfeltet
24. april
Innspill til revidert nasjonalbudsjett 2020
7. april
Felles innspill til statsbudsjett for 2021, fra Norske Billedkunstnere (NBK), Norske Kunsthåndverkere
(NK), Forbundet Frie Fotografer (FFF) og Samisk Kunstnerforbund – Sámi Dáiddačehpiid Searvi
(SDS)
Vedlegg: Offentlig innkjøpsordning
30. april
Innspill om behov for justering av krisetiltak for billedkunstnere
24. mars
Innspill om kompensasjonsordning for billedkunstnere og det visuelle kunstfeltet
● Vedlegg 1: Medlemsundersøkelse: Koronavirus og økonomiske konsekvenser på kort og
lengre sikt
Vedlegg 2: Dagpenger og omsorgspenger for selvstendig næringsdrivende og frilansere
Vedlegg 3: Offentlige innkjøpsfond
13. mars
Innspill: Norske Billedkunstnere (NBK) ber om strakstiltak for kunstnere
2019
1.
oktober
Innspel til barne- og ungdomskulturmeldinga
17. juni
Høringsinnspill til høring – læreplaner i kunst og håndverk og duodji
Innspill i samarbeid med Kunstnernettverket
2021
26. mars
Innspill til åndsverkloven
13. januar
Innspill til komitehøring til prop 53L (2020-2021) Lov kollektiv forvaltning av opphavsrett

2020
25. september
Innspill til Prop. 142 S
18. mars
Brev til KUD/HOD/NFD om bransjerettede tiltak i forbindelse med koronakrisen
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2019
15. oktober
Høringsnotat Statsbudsjettet 2020
14. oktober
Høringsnotat Statsbudsjettet 2020
1.oktober
Innspill barne- og ungdomskulturmeldingen
4. september
Høringssvar angående merverdiavgift på kunst og kultur

Innledning
NBKs fagpolitiske arbeid har i denne landsmøteperioden (2019 - 2021) vært sterkt preget av
koronapandemien og dens konsekvenser for kunstnerne. De akutte utfordringene pandemien førte
med seg, resulterte i at flere akutte saker måtte løses parallelt med NBKs langsiktige arbeid. Fra
midten av mars 2020 har fokuset vært på å avhjelpe enkeltkunstnere og å få etablert kompenserende
og stimulerende tiltak for å minimere kunstneres tap som følge av nedstenging og restriksjoner.
Organisasjonen var tidlig ute med krav om tiltak som ville ivareta medlemmer som mistet inntekt som
følge av smitteverntiltak og avlysninger, og det første gjennomslaget kom med
kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere. Gjennom flere politiske
innspill tok NBK imidlertid til orde for behovet for at beregningsgrunnlaget må tilpasses de som har
kombinasjonsinntekter som går i sykluser. Dette gjelder så å si alle kunstnere som jobber i sykluser
strukket over flere år, med ulike faser for investering, utvikling og produksjon, til realisering av
prosjekter og salg. Kunstnernes syklusinntekter og NAVs beregningsgrunnlag for kompensasjon,
resulterte i at mange kunstnere falt mellom de nyetablerte ordninger.
NBKs tidlige kartlegging av de økonomiske konsekvensene for billedkunstnerne kastet lys over
situasjonen, og tydeliggjorde billedkunstnernes lave inntekt og manglende sosiale rettigheter. NBK og
kunstnerorganisasjonenes fokuserte arbeid resulterte i flere gjennomslag, blant annet i statsbudsjettet
for 2021 – i form av tiltak rettet direkte mot kunstnere: 100 millioner kroner til midlertidige
koronastipender til alle kunstnergrupper. Dette kom som et tillegg til de 679 koronastipendene som ble
delt ut høsten 2020. Senere fulgte regjeringen opp med en lovet stimulering av kunstfeltet basert på
innspill fra NBK, med blant annet økt budsjett for kunstinnkjøp og økt bevilgning til KORO.
Kunstnermeldingen, som var forventet som den største fagpolitiske saken i perioden, har blitt utsatt
flere ganger. Den er nå utsatt på ubestemt tid, og antas å tidligst kunne bli lansert i 2022. En av
konsekvensene av denne stadige utsettelsene er at forhandlingene om en ny
utstillingsvederlagsavtale har blitt satt på vent. Det er behov for en gjennomgripende reform og et
betydelig økonomisk løft for å etablere en solid utstillingsøkonomi som skaper bærekraft i det
kunstneriske virke. Det visuelle kunstfeltet har de siste 20 årene gjennomgått store forandringer, både
økonomisk og innholdsmessig, men de offentlige tilskuddene er fortsatt kritisk lave i forhold til
forventningene som stilles. Ordningen med utstillingsvederlag, utstillingshonorar og produksjonsmidler
til å skape kunstverk til utstillinger er saker som forventes behandlet i meldingen.
Utover de prioriterte sakene som ble vedtatt under landsmøtet 2019 og håndteringen av koronakrisen
så har NBK i perioden blant annet fokusert på styrking av vilkårene for tillitsvalgte kunstnere,
kunstnernes ytringsvilkår og den kunstneriske ytringsfrihet, inkludering og representasjon, samt
strukturelle endringer av forvaltningen og Norsk Kulturråd.
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Styrets rapportering tar utgangspunkt i handlingsprogrammet som ble vedtatt på NBKs 15.
ordinære landsmøte.
1. Utstillingsøkonomien
Et betydelig løft for utstillingsøkonomien har vært en prioritert sak for styret gjennom hele perioden.
Kunstnere fra det visuelle kunstfeltet har den laveste inntekten fra sitt kunstneriske virke av alle
kunstnergrupper. En av de sentrale årsakene til den lave inntekten er at kunstnerne ikke mottar
tilstrekkelig økonomisk kompensasjon for arbeid med utstillinger, og visning av kunsten.
1.1 Utstillingshonorar
Kunstnerne mottar i dag i svært liten grad utstillingshonorar – økonomisk kompensasjon for arbeidet
med utstillinger. Med utstillingshonorar menes kompensasjon for kunstnerens arbeid knyttet til
forberedelse av utstillingen og formidling av utstillingen, slik som kunstners arbeid med planlegging og
møter, tilrettelegging av kunstverk og installering ol. ved offentlig finansierte visningssteder.
Evalueringen av pilotprosjektet for utstillingshonorar viste tydelig at både kunstnere og institusjoner
ønsker en permanent og øremerket ordning. For å beregne kravet til en fullfinansiert ordning
gjennomførte NBK, i samarbeid med Norske Kunsthåndverkere (NK) og Forbundet frie fotografer
(FFF), en kartlegging av 53 visningssteder som har driftsstøtte av varig karakter, under henholdsvis
Kulturdepartementet og Norsk kulturråd. Her ble det det til sammen vist om lag 100 000 kvadratmeter
samtidskunstutstillinger, med verk av omtrent 2000 kunstnere. Basert på våre beregninger vil den
totale bevilgningen til ordningen være på 73,3 millioner i 2021.
I et felles innspill til statsbudsjettet 2021 og 2022 ba NBK, NK og FFF om at utstillingshonorar blir en
permanent ordning, med innføring av utstillingshonorar ved samtlige visningssteder som har
driftsstøtte av varig karakter. Det vil si at ordningen med utstillingshonorar styrkes med 67,3 millioner.
Etter fremleggelsen av kulturbudsjettet for 2021 viste at innretningen for utstillingshonorar fortsatte i
uendret form i påvente av nærmere behandling i kunstnermeldingen, fikk kunstnerorganisasjonene
gjennomslag for ytterligere 3 millioner kroner til utstillingshonorar gjennom stimuleringsmidler i 2021.
Totalt utgjør utstillingshonorar i 2021 9 millioner.
1.2 Utstillingsvederlag
Arbeidet med å reforhandle utstillingsvederlagsavtalen er stadig pågående etter brudd fra
departementets side i de innledende sonderingssamtalene i 2019 – i påvente av den kommende
kunstnermeldingen. Den nevnte kartleggingen av 53 institusjoner avdekket at
utstillingsvederlagsavtalen misligholdes av en rekke av visningsstedene som forpliktes av den.
Oversikten viser at kun en tredjedel av avtalens verdi utbetales til kunstnere, og ikke minst at
kunstnernes samlede andel av institusjonsøkonomien var på kun 1.6 prosent i 2019 og 1.9 prosent i
2020.
Flere ulike modeller for betaling av utstillingsvederlag er blitt vurdert i forbindelse med kartleggingen,
blant annet tatt i betraktning tiden verkene blir utlånt, omfanget av utstillingen og størrelsen på
visningsstedene.
Når reforhandlingene gjenopptas vil NBK jobbe ut fra at avtalens verdi i 2022 er på 37,9 millioner (37,6
millioner i 2021) Avtaleparter i en revidert utstillingsvederlagsavtale skal være
kunstnerorganisasjonene og staten. I skrivende stund er kunstnermeldingen igjen satt på vent.
1.3 Produksjonsutgifter og reisestøtte
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I innspillet for statsbudsjettet 2021 og 2022 peker NBK på behovet for at institusjonene gis
økonomiske muligheter for å bidra med støtte til utgifter kunstnerne har til produksjon av utstillinger.
Dette behovet er også dokumentert av referansegruppen til pilotprosjektet for utstillingshonorar.
Tildelingsprosenten av prosjektstøtte for visuell kunst er lavere enn for flere andre fagfelt. I 2018 ble
eksempelvis kun ca. 15 % av samlet søknadssum tildelt. Samtlige prosjekter som mottar støtte, blir
dermed kraftig avkortet og må søke å finne supplerende finansieringsmuligheter for å realisere
prosjektene, noe som oftest resulterer i en rekke underfinansierte prosjekter.
For å kunne legge til rette for at kunstnere kan gjennomføre ambisiøse og langsiktige prosjekter over
hele landet, foreslo de visuelle kunstnerorganisasjonene en økning på 15 millioner for prosjektstøtte til
visuell kunst i 2021.
Ettersom en betydelig del av den publikumsrettede virksomheten til norske kunstnere foregår de
mindre og mellomstore arenaene som kunstforeningene og kunstsentrene utgjør, er det viktig at også
dette arbeidet gis rimelige vilkår. En helhetlig satsning på utstillingsøkonomien fordrer at statlige
myndigheter også satser på regionale prosjektmidler for utstillinger på de regionale arenaene. Som
tiltak jobbet NBK for at regionale prosjektmidler visuell kunst under Kap 328, post 78 styrkes med 10
millioner i 2021.
NBK og NK fikk gjennomslag for 5 millioner kroner til formidling av kunst i regionene, regionale
prosjektmidler, forvaltet av Kunstsentrene i Norge i 2021, som var del av stimuleringsmidler til
kunstfeltet. Gjennomslaget kom etter et høringsinnspill der NBK og NK ba om et ekstraordinært
tilskudd til prosjektstøtteordningen for stimulering av kunstnerisk aktivitet i det visuelle feltet i perioden
frem 30. juni 2021.
I statsbudsjettinnspillet for 2022 er det fra de visuelle kunstnerorganisasjonene foreslått å videreføre
økningen på 5 millioner, det vil si at Regionale prosjektmidler visuell kunst under Kap. 320, post 74
styrkes med 10 millioner. Arrangørstøtte til kunstnerdrevne visningssteder og kunstfestivaler er
foreslått økt med 5 millioner, og kunstnerassistentordningen med 4 millioner.
Norske kunstnere mottar i økende grad invitasjoner til å stille ut på aktuelle arenaer for visuell kunst
internasjonalt. Kunstnernes internasjonale ambisjoner krever dristige satsinger med høye kvalitetskrav
og dermed økte produksjonsutgifter i form av utstyr, arbeidslokaler og ekstern produksjonsbistand.
I et innspill til Kulturdepartementet (KUD) og Utenriksdepartementet (UD) i forbindelse med
utarbeidelse av en ny internasjonal strategi for kulturpolitikken, ber NBK blant annet om at det
etableres en ordning med søkbare midler for produksjonsstøtte til verk og utstillinger i utlandet, som
forvaltes av Office of Contemporary Art – OCA. Som et konkret tiltak ber NBK og NK i innspill til
statsbudsjettet 2022 om seks millioner i Kap. 115; Næringsfremme-, kultur- og informasjonsformål;
Prosjektstøtte for kunstnere med kunstprosjekt i utlandet.
1.4 Kontrakter
Styret ga administrasjonen i oppgave å utarbeide anbefalte minstesatser for ulike oppdragstyper, for å
kunne gi medlemmer mer konkret veiledning rundt emnet honorar og vederlag. Som fagorganisasjon
for selvstendig næringsdrivende er NBK underlagt konkurranselovgivningens regler. Det innebærer at
vi ikke har de samme mulighetene som en arbeidstakerorganisasjon har når det gjelder å samarbeide
om eventuelle minstesatser eller veiledende priser. For å veilede medlemmer angående honorar har
NBK utarbeidet et kalkulator som kan benyttes til finne et passende honorar som tar høyde for de
ekstra kostnadene det innebærer å påta seg oppdraget som selvstendig næringsdrivende.
Styret mener det er behov for å fortsette arbeidet for å kunne tilby medlemmene konkret veiledning og
anbefalte honorarsatser for ulike oppdrag.
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2. Stipendpolitikken
Statens kunstnerstipend økte med 37 nye hjemler i 2020, men ingen av disse tilfalt det visuelle feltet.
NBK kom med en rekke innspill til regjeringens krisepakker i møte med pandemien, og i 2021 kom en
historisk økning med 309 stipender, hvorav 91 gikk til billedkunstnere. Flere stipender har vært en
sentral sak for NBK gjennom hele landsmøteperioden, i en rekke innspill har organisasjonen bedt om
en tildelingsprosent på 25 prosent for de statlige stipendene. De ekstra stipendene i 2021 kom med
stimuleringsmidlene til kultursektoren, og er ettårige arbeidsstipender. I statsbudsjettet for 2022 er det
foreslått at de midlertidige stipendene som ble bevilget som koronatiltak til billedkunstnere,
kunsthåndverkere og fotografer videreføres som faste arbeidsstipendhjemler, samt at det bevilges 25
nye langvarige stipender.
Stipendene ble lønnsvekstregulert for 2021, men det gjenstår å få på plass en forskriftsendring som
sikrer at stipendene som et minimum reguleres med en indeks lik rammen for lønnsoppgjøret i staten,
slik at veksten garanteres for kommende år.
Styret har bedt administrasjonen få en eksternt utført analyse av foreliggende statistikk rundt
stipendtildelingene fra statens stipender, og stipendene fra Bildende Kunstneres Hjelpefond og
Billedkunstnernes Vederlagsfond, i et tidsrom tilbake i tid som er hensiktsmessig i forhold til tilgjengelig
materiale og krav til statistisk metode. Denne undersøkelsen er gjennomført av Niber og er klargjort til
landsmøtet 2021.
3. Oppnevningsretten til stipendkomiteer
Det er avgjørende for legitimiteten til de statlige støtteordningene at de fordeles av kunstnere som i
størst mulig grad oppnevnes på demokratisk vis av fagfeller. NBK har jobbet for at oppnevningsretten
til stipendkomiteene ligger hos kunstnerne selv. Saken ble igjen et tema da FrPs kulturpolitiske
talsmann Morten Wold i juni 2019 uttalte at han ønsket å ta opp igjen kulturminister Linda Hellelands
(H) forslag om å frata kunstnerorganisasjonene mandatet. Debatten utspilte seg i noen grad i media
og styreleder tok til orde for at fratakelse av oppnevningsretten ville være å avvise fagmiljøet og et
direkte uttrykk for mistillit til kunstnerstanden.
4. Regionreformen
Regionreformen og NBKs desentraliserte struktur ble hovedtema for NBKs ledermøte, der styret og
ledere diskuterte mulige konsekvenser reformen kan få for ulike kunstpolitiske virkemidler og
oppgavefordeling. Det la grunnlaget for styrets arbeid med hvordan NBK kan møte disse utfordringene
og hvordan bistå grunnorganisasjonene fra sentralt hold. Gjennom perioden har det vært møter med
styrelederne når behovet for bistand har oppstått. Etter at regionreformen tiltrådte 1. januar 2020,
organiserte administrasjonen en seminarrekke i åtte regioner, hvorav fem er utsatt grunnet covid-19
restriksjoner.
5. Innkjøpspolitikken og 9. Kunst i offentlig rom
Omsetning av kunst sank kraftig i første halvdel av 2020. I konkrete tall ble det omsatt kunst for 46
millioner mindre i denne første perioden sammenlignet med samme periode i 2019. Styreleder Ruben
Steinum stilte på vegne av de visuelle organisasjonene i en høring om stimulering av aktivitet i det
visuelle kunstfeltet, med to konkrete forslag til tiltak som ville kunne effektueres raskt og som få
virkninger for bransjen allerede høsten 2020: Innkjøp av kunst til de offentlige samlingene og økt
satsning på kunst i offentlig rom prosjekter i hele landet. Det ble foreslått 70 millioner kroner til innkjøp
av samtidskunst gjennom landets kunstmuseer og 30 millioner til ekstraordinært tilskudd til kunst i
offentlig rom gjennom KORO.
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Regjeringen har bevilget midler til kultursektoren i tre omganger; første fordeling av stimuleringsmidler
ble offentliggjort 19. oktober 2020, den andre 8. desember samme år. Nye bevilgninger kom 3. februar
2021. Til sammen fordeler det seg slik:
51 mill. kroner til innkjøp av norsk samtidskunst og kunsthåndverk
22 mill.kroner til KORO (Kunst i offentlige rom)
3 mill. kroner til utstillingshonorar via 12 kunstinstitusjoner
5 mill. kroner til formidling av kunst i regionene, Regionale prosjektmidler
Norsk Kulturfond - (alle kunstretninger)
6. Sosiale og økonomiske rettigheter
NBKs første medlemsundersøkelse knyttet til koronapandemien gjorde det tydelig at at kunstnere har
en særdeles sammensatt kombinasjoninntekt. Det er en blanding mellom næringsinntekt,
frilansoppdrag, stipender, midlertidige ansettelser, lønnsarbeid på timer og enkelte kunstnere med små
stillinger som ansatte. Det gjennomgående er at kunstnere har minst to inntektskilder. NBK har jobbet
for at den samlede inntekten legges til grunn når dagpengegrunnlaget vurderes av Nav, for å sikre at
de økonomiske sikkerhetsnett som etableres for selvstendig næringsdrivende også ivaretar
billedkunstnere. NBK har holdt særlig fokus på sosiale og økonomiske rettigheter for kunstnere som
selvstendig næringsdrivende i denne tiden, blant annet med å sikre at alle kunstnere som er
selvstendig næringsdrivende, frilansere og/eller de med kombinasjonsinntekt skal ha tilgang på
inntektssikring fra 1. dag med bortfall av inntekt som følge av tiltakene for å begrense smittespredning.
Også når det gjelder internasjonale kunstnere i Norge, har NBK bedt om at det tas hensyn til
kunstnernes spesielle lappeteppeøkonomi. Inntektskravet for selvstendig næringsdrivende
oppholdstillatelse er mye høyere enn hva en profesjonell kunstner kan forvente å tjene som
næringsinntekt per år. Derfor har NBK høringsbrev bedt om at departementet vurderer muligheten for
å utvide den snevre adgangen næringsdrivende kunstnere har til å ta arbeid utenfor sin
næringsvirksomhet i en etableringsfase.
I statsbudsjettinnspillet for 2022 krever NBK også en offensiv kunstnerpolitikk for å sikre at kunstneres
inntekter og levekår bedres. Dette er en forutsetning for å få bred rekruttering til kunstneryrket fra hele
befolkningen på bakgrunn av egnethet og vilje, ikke sosial og økonomisk bakgrunn.
7. Internasjonalt arbeid
I 2021 har NBK levert innspill til tre departementer vedrørende utarbeidelse av en ny internasjonal
strategi for kulturpolitikken. I kulturmeldingen (Meld. St. 8 (2018-2019): Kulturens kraft – ein
kulturpolitikk for framtida) blir internasjonal gjennomslagskraft og interkulturell forståelse definert som
et av flere overordnede kulturpolitiske mål. Det er en målsetting som NBK støtter og som forplikter
regjeringen og stortinget til å iverksette tiltak. Parallelt med et uttrykt mål om internasjonalt fokus, har
UDs kulturmidler nærmest blitt halvert siden 2013. Ansatte med kunstkompetanse på utestasjonene
har blitt færre. Dette samsvarer dårlig med intensjonene i kulturmeldingen.
NBK foreslår å etablere av en ordning med søkbare midler for produksjonsstøtte til verk og utstillinger i
utlandet, forvaltet av OCA og en økning av bevilgning og en forenklet søknadsprosess til ordningen
«International Support» – reisetilskudd. Det blir også foreslått at International Support for Galleries and
Independent Exhibition Spaces (ISGIES) videreutvikles og justeres basert på behov og etterspørsel,
samt å aktivere og styrke støtteordningen «International Support for Art Critics, Curators, Art
Magazines and Translation of Text (ISACAT)». NBK ber også departementene om å øke tilbudet av
kunstneropphold for norske kunstnere i utlandet og for utenlandske kunstnere i Norge. Det er
veldokumentert at visuelle kunstnere har store kostnader til produksjon av kunstprosjekter og
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kunstverk. Det er derfor stort behov for at det etableres en produksjonsstøtteordning for internasjonale
prosjekter, slik at vilkårene legges til rette for at kunstnerne kan satse internasjonalt.
8. Opphavsrett
Fra og med juli 2018 ble visuelle og litterære verk inkludert i ordningen om privatkopieringsvederlag.
Det betyr at opphavere til visuelle verk skal kompenseres for lovlig privatkopiering enten deres verk er
selvstendige, inngår i et litterært verk eller en audiovisuell produksjon. Det ble imidlertid ikke bevilget
friske midler for å kompensere visuelle kunstnere eller forfattere for dette. I statsbudsjettinnspillet for
2021 ble det bedt om en tilleggsbevilgning for visuelle verk som dekker tidsrommet fra de nye verkene
ble inkludert i juli 2018, med andre ord et etterslep på 2,5 mill. for 2018, og 5 mill. for hvert av årene
2019, 2020 og 2021, totalt 17,5 millioner, i tillegg til den bevilgning som gis rettighetshaverne gjennom
Norwaco på bakgrunn av Norwacos søknad for 2021. Ifølge Norwacos rapport for 2019 ble antall
ukentlige kompensasjonsberettigede kopier av visuelle verk estimert til 10 millioner.
NBK samarbeider tett med Kunstnernettverket når det gjelder kollektiv forvaltning av opphavsrett og
innspill vedrørende implementering av digitalmarkedsdirektivet i norsk rett.
10. Estetiske fag i skolen
NBK legger til grunn at dersom elever skal få kulturell innsikt og forankring, må kunstfagenes status
styrkes, både i grunnskolen og i videregående opplæring. I 2021 har NBK levert innspill til læreplanen i
"Kunst og skapande arbeid”, en plan som ser ut til å bidra til dette innholdsmessig, men i praksis
trenger vi også en faktisk opprettholdelse av praktiske-estetiske utdanningsløp.
NBK har også levert høringssvar til nasjonale retningslinjer for lærerutdanning i praktiske og estetiske
fag for trinn 1–13. På samme måte som at kunstfagene må styrkes og løftes fram på lik linje med
andre fag, må kunstdelen i faget kunst, design og handverk stå på lik linje med design- og
håndverksdelen. I nasjonale retningslinjer for lærerutdanningene bør dette komme til syne gjennom
krav til profesjonsfaglig kompetanse som blir knyttet tydeligere til fagene.

11. Den kulturelle skolesekken (DKS)
Gjennom blant annet innspill til den barne- og ungdomsmeldingen har NBK har jobbet for at DKS sin
viktige rolle må bli ivaretatt, styrket og utviklet – særlig i bruken av visuell kunst. I innspillet
understrekes det at det å gi DKS større plass i skolen ikke legitimerer mangel på kunst og kultur i den
generelle opplæringen. Dersom DKS-tilbud erstatter prioriteringen av de estetiske fagene i skolen, er
dette en trussel for både opplæringen og for det fremtidige kulturlivet. NBK foreslo å styrke DKS
parallelt med styrking av de praktisk-estetiske fagene, at det defineres et nasjonalt mål om at alle
skoler skal tilby hver elev minimum fire visuelle kunstproduksjoner i løpet av grunnskolen, samt
innføring av substansielle midler til DKS-produksjoner.
12. Mangfold og likestilling
NBK har gjennomført kursing i samarbeid med organisasjonen Balansekunst, med hensikt å
styrke kunnskap for å kunne jobbe aktivt for mangfold og likestilling. I løpet av landsmøteperioden har
også styreleder vært aktiv i mediedebatten om likestilling i kunsten, og da spesielt om kjønnsforskjeller
når det gjelder kunstinnkjøp.
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2.2. Administrasjonens rapport 2019-2020
NBKs grunnorganisasjoner og medlemmer:
NBK har 14 grunnorganisasjoner og 6 fagorganisasjoner, med totalt 2972 medlemmer (4463
medlemskap). Det har vært en økning på 79 medlemmer i perioden. Mange kunstnere er medlemmer i
flere av grunn- og fagorganisasjonene. Ved utregning av antall stemmeberettigede NBK-medlemmer
blir medlemskapet likt fordelt mellom de organisasjonene vedkommende er medlem av.

Grunnorganisasjon

Totalt antall
medlemskap i
grunnorg.
31.12.2018

Totalt antall
medlemskap i
grunnorg.
31.12.2020

Stemmeberettigede
medlemmer
31.12.2018

Stemmeberettigede
medlemmer
31.12.2020

Buskerud Bildende
Kunstnere (BBK)

109

74

109

74

Billedkunstnerne i
Telemark (BiT)

86

59

89

62

Bildende Kunstneres
Forening Hordaland
(BKFH)

232

174

237

174

Bildende Kunstneres
Forening Rogaland
(BKFR)

134

93

139

95

Bildende Kunstnere
Hedmark (BKH)

58

37

54

35

Bildende Kunstnere
Møre og Romsdal
(BKMR)

67

49

67

49

Billedkunstnerne i
Oppland (BKO)

61

39

64

42

Biletkunstnarane i Sogn
og Fjordane (BKSF)

48

36

42

31

Billedkunstnerne i Oslo
og Akershus (BOA)

413

259

404

252

Landsforeningen Norske
Malere (LNM)

560

328

595

352

Norsk
Billedhoggerforening
(NBF)

352

216

376

228

78

59

87

67

Norske Grafikere (NG)

322

185

327

190

Nord-Norske Bildende
Kunstnere (NNBK)

158

123

168

130

Norske tekstilkunstnere
(NTK)

209

140

241

164

Trøndelag Bildende
Kunstnere (TBK)

134

99

147

109

Tegnerforbundet (TF)

492

314

510

326

Unge Kunstneres
Samfund (UKS)

629

472

603

Vestfold Bildende
Kunstnere (VBK)

97

63

97

Norske Billedkunstnere –
Agder (NBK-A)

448

63

18

Østfold Bildende
Kunstnere (ØBK)

100

74

SUM
4339
2893
Antall stemmeberettigede medlemmer i NBK pr. 31.12.18: 2893
stemmeberettigede medlemmer i NBK pr. 31.12.20: 2972

107
4463
Antall

79
2972

NBKs administrasjon 2019-2021
NBKs administrasjon ledes av daglig leder Gyrid Garshol, og har pr. 30.4.2021 13 ansatte fordelt på
11,9 årsverk. Det har vært en økning med 1 årsverk i perioden. Årsverket er en ekstra juridisk rådgiver.
Daglig leder:
Administrasjonssekretær:

Gyrid Garshol
Inger Haraldsen (til 31.12.2020)
Kristin Gjerløw (fra 1.3.2021)

Juridiske rådgivere:

Hilde Sjeggestad (til 31.12.2019)
Yngvild Solberg Greiner (fra 1.9.2019)
Kim Erik Dahlskås (Fra 1.11.2019)

Kommunikasjonsleder:

Katrine Sviland

Stipendavdelingen:

Kajsa Sogn Balto
Hanne Mandelid
Haakon Roen Haraldsen (fra 1.1.2020)
Emma Christine Karlsen
Nora Fremmerlid

Høstutstillingen:

Charlotte Torset Dølvik (til 1.2.2020)
Mattias Thronsen (fra 1.2.2020 til 1.3.2021)
Hanne Gudrun Gulljord (fra 1.3.2021)
Inger Fure Grøtting
Emma Christine Karlsen
Hanne Mandelid

Billedkunst:

Kjetil Røed, 70%
Tine Semb, 70 %
Siri Hermansen (annonsesalg provisjon)

NBK har hovedkontor i Akersgata 7, 0158 Oslo. NBK leier også kontor i Kunstnernes Hus i forbindelse
med Høstutstillingen.
Arbeidsmiljøet i administrasjonen har i perioden fungert godt. Sykefraværet har vært svært lavt.
Sykefraværet er beregnet til ca. 3 % av organisasjonens totale arbeidstid. Det er ikke registrert skader
eller ulykker i forbindelse med arbeid i NBK.
NBK har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Av
organisasjonens 13 ansatte var det 9 kvinner og 4 menn.
NBK har i 2019 og 2020 vært medlem av hovedorganisasjonen Virke.

19

Koronapandemien
Pandemien som traff landet 12. mars 2020, fikk store konsekvenser for NBKs daglige drift. Vi gikk
umiddelbart over til digital stipendbehandling og juryering for Høstutstillingen. Administrasjonen har
hatt hjemmekontor i hele perioden, med unntak av avdeling Høstutstillingen, som på grunn av
reduserte smitteverntiltak i perioden september/oktober 2020, kunne gjennomføre utstillingen.
Utstillingen hadde gode besøkstall og godt salg, noe som ikke var gitt på forhånd.
Til tross for en del praktiske utfordringer, har driften vært opprettholdt på samme nivå som tidligere, og
administrasjonen opplever at vi har kunnet tilby tilnærmet ordinær medlemsservice og aktiviteter. Mye
av administrasjonens arbeid i denne perioden har vært rettet mot å underbygge styrets arbeid med å
sikre relevante og gode kompensasjons- og støtteordninger for våre medlemmer. Det har vært
gjennomført flere medlemsundersøkelser i perioden. Administrasjonen har gjennom perioden
utarbeidet saksgrunnlag for organisasjonens fagpolitiske innspill, blant annet basert på disse
undersøkelsene.

Økonomi
NBKs inntekter er i hovedsak fra tre kilder; medlemskontingent, driftsstøtte fra Billedkunstnernes
Vederlagsfond (BKV), og statstilskudd for å gjennomføre Høstutstillingen og stipendbehandlingen for
billedkunstnerne. Andre inntekter kommer fra salg og billettinntekter fra Høstutstillingen, samt søkbare
eksterne prosjektmidler.
Det har vært noen økonomiske utfordringer i perioden, da NBK har hatt negativ egenkapital over en
lang periode. Årsresultatet for både 2019 og 2020 er imidlertid positivt, og målet om positiv
egenkapital innen 2022 ser ut til å være innenfor rekkevidde. Dette skyldes i første rekke stram
kostnadskontroll, samtidig som det har vært arbeidet med å øke inntekter:
●
●
●
●

Nye rutiner for innkreving av medlemskontingent er etablert
Økonomirutiner og dialog med ekstern regnskapsfører fungerer tilfredsstillende
Tilskuddet fra Kulturdepartementet er på stabilt nivå, og det faste driftstilskuddet fra BKV er
økt i perioden
Stor økning i eksterne prosjektmidler, bl.a. fra Sparebankstiftelsen og Bergesenstiftelsen til
høstutstillingen, støtte til Billedkunst fra både Norsk Kulturråd og Fritt Ord

Informasjon/kommunikasjon
NBK styrket satsingen på kommunikasjon ved å ansette en kommunikasjonsrådgiver på toårig
prosjektbasis 1. juni 2017. Stillingen ble gjort permanent i mars 2019, og omgjort til
kommunikasjonsleder i 2020.
Siden forrige landsmøteperiode har kommunikasjonsansvarlig fokusert på synlighet for organisasjonen
som et ledd i strategien for å oppnå fagpolitiske gjennomslag. Det har også vært en økt satsning på
synlighet for tidsskriftet Billedkunst, med mål om et langt større nedslagsfelt enn NBKs
medlemsmasse. Arbeidet har resultert i en økende tilsig med følgere, og svært gode lesertall på nett.
At kommunikasjonsleder også er ansvarlig for Høstutstillingen har bidratt til å utnytte utstillingens
posisjon som NBKs viktigste formidlingsarena for samtidskunst, og som utgangspunkt for
holdningsskapende arbeid. Høstutstillingens kanaler er nå aktive året gjennom, noe som har gitt et
økende digitalt publikum.
Når det gjelder organisasjonens administrative oppgaver, har det vært ønske å vise en samlet
organisasjon – en som utfører administrative oppgaver på en profesjonell måte, eksempelvis
behandling av stipend- og prosjektstøttesøknader og gjennomføringen av Høstutstillingen. NBKs
tilknytning til Høstutstillingen har vært et mål å få frem i ulike sammenhenger. Proaktivt pressearbeid
ga gode resultater for utstillingens synlighet.
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Juridisk arbeid
Advokat Hilde Sjeggestad var medlemmenes og organisasjonens juridiske rådgiver frem til desember
2019. Hun har blitt erstattet, og vi har også tilsatt en ekstra jurist i perioden.
Juristene utfører flere administrative oppgaver av juridisk karakter. I tillegg har det vært et stort press
på juridisk bistand fra medlemmenes side, knyttet til de fleste aspekter ved å drive en kunstnerisk
virksomhet. Tilbudet har ikke vært avgrenset til særskilte retts- eller saksområder eller antall
henvendelser / saker pr. medlem.
Med to juridiske rådgivere i deler av perioden er NBK i gang med å utarbeide generelle veiledning i
ulike aspekter ved det kunstneriske virke. Eksempelvis utfylling av næringsoppgave,
kontraktsinngåelse og kursing. I tillegg bistår de bla. NBKs avdelinger og grunnorganisasjoner,
utformer høringsuttalelser, og forhandler på vegne av NBK.
Medlemsinformasjon
Medlemmer mottar informasjon om administrative saker, utlysninger og oppdateringer på fagpolitisk
arbeid via e-post ca. hver 14. dag. Informasjon om stipender og støtte sendes ut bredt for å nå også
ikke-medlemmer.
● Kunstnerforsikringen
Landsmøtet vedtok i 2017 at NBK skulle tilslutte seg Kunstnerforsikringsordningen. Etter fire år skal
ordningen evalueres i løpet av 2021, for å sikre at det tilbudet vi får gjennom ordningen er
tilfredsstillende for våre medlemmer. Det NBK betaler for i ordningen, er at forsikringsmegler innhenter
tilbud på relevante/aktuelle forsikringer for våre medlemmer, og at dette formidles gjennom direkte
rådgivning og nettsidene: www.kunstnerforsikringen.no
● Andre medlemsfordeler:
www.norskebilledkunstnere.no/medlemskap-i-nbk

Bondilia
Se egen sak under punkt 4.4. Bondilia.

Rettighetshaverorganisasjonene KOPINOR/BONO/NORWACO
Administrasjonen har i perioden fulgt opp styrets og arbeidsutvalgets overordnede føringer. Tidligere
styreleder Hilde Tørdal var vararepresentant i Kopinors styre frem til mai 2020. Fra mai 2020 har
daglig leder Gyrid Garshol vært styremedlem. Hilde Sjeggestad sitter i Kopinors fordelingsnemd (fra
juni 2021 Yngvild Greiner) og våre to jurister sitter i representantskapet.
Det har vært avholdt jevnlige møter med BONO i hele perioden, og BONO samarbeider med NBK om
oppfølging overfor NORWACO.
Se forøvrig styrets beretning samt punkt 2.4 styrer, råd og utvalg.

Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV) og Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH)
NBKs administrasjon v/Hilde Sjeggestad (fra januar 2020 Kim Erik Dahlskås) er sekretær for BKVs
styre, og stipendavdelingen er ansvarlig for det administrative rundt BKV og BKHs stipendtildelinger.
Se Stipendavdelingens rapport for utfyllende informasjon. Det har vært jevnlige møter med BKH i
perioden.
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Internasjonalt samarbeid
●

International Association of Art (IAA/AIAP)

Se styret beretning.

2.2.1. Stipendavdelingens rapport
NBK er ansvarlig for gjennomføringen av billedkunstnernes stipendbehandling, der NBKs
stipendkomité vurderer søknader til Statens kunstnerstipend, samt stipender fra Billedkunstnernes
Vederlagsfond (BKV) og Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH).
Stipend kan søkes én gang i året, med frist medio oktober hvert år. Stipend fra Billedkunstnernes
Vederlagsfond (BKV) og Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) søkes via Norske Billedkunstneres
søkeportal, mens Statens kunstnerstipend søkes via Norsk Kulturråds søkeportal.
Billedkunstnernes stipendkomité består av ti kunstnere som velges av NBKs medlemmer for to år av
gangen. For å ivareta bredden av uttrykk innenfor billedkunstfeltet, tilstrebes en størst mulig spredning
i geografi, alder, kjønn og fagområder i sammensetningen av komiteen.
Målet for stipendbehandlingen er en kompetent og rettferdig fagfellevurdering av søknadene.
Stipendkomiteen skal vurdere søknader og innstille på grunnlag av en skjønnsmessig vurdering av
kunstnerisk kvalitet og aktivitet. Komiteen arbeider etter forskrifter og retningslinjer fastsatt av de
enkelte bevilgende organene og av NBKs landsmøte.
Hele stipendkomiteen arbeider sammen i fire uker, i to separate behandlingsrunder. I første runde
deles komiteen i to grupper som begge gjennomgår alt materialet hver for seg. Gruppene foretar en
første utvelgelse. Til andre behandlingsrunde deles komiteen inn i to grupper med ny
gruppesammensetning og gjennomgår de gjenstående søknadene på nytt. En sekretær fra NBKs
stipendavdeling er alltid til stede i hver av gruppene. Et arbeidsutvalg på tre komitémedlemmer
arbeider i ytterligere tre–fire dager i etterkant av dette. Deretter begynner sekretærenes arbeid med å
sammenfatte protokoller med innstillinger til Statens kunstnerstipend, BKV og BKH.
I 2019 behandlet stipendkomiteen søknader fra 1631 kunstnere. I 2020 behandlet
stipendkomiteen søknader fra 1685 kunstnere. Dette betyr at antall kvalifiserte søkere langt
overstiger det antall stipendhjemler som er tilgjengelig (omtrent 1/3 av søkerne tildeles stipend).
Stipendkomiteen er i tillegg til billedkunstnernes stipendbehandling også ansvarlig for behandling
av søknader om prosjektstøtte fra Billedkunstnernes Vederlagsfond (to ganger årlig), behandling
av søknader om opphold ved Skandinavisk Forening i Roma (en gang i året) samt nominering av
kunstnere til Lorck Schive Kunstpris (annethvert år).
Stipendbehandlingen 2019
Stipendkomiteen besto av

Rita Marhaug (komitéleder), Knut Henrik Henriksen, Jeannette
Christensen, Lars Morell, Espen Sommer Eide, May Bente
Aronsen, Karianne Stensland, Nils Olav Bøe, Farhad Kalantary
og Terje Nicolaisen.

Arbeidsperioder

26.11–07.12.2018 (ikke helg)
07.01–18.01.2019 (ikke helg)
21.01–23.01.2019 (Arbeidsutvalget for komiteen)
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Møtested

NBKs lokaler (Akersgata 7, Oslo)

Antall individuelle søkere:

1631

Antall søknader pr. ordning:

Se tabell

Stipendordning

Antall
søknad
er

Antall tildelinger
i 2019

Stipendbel
øp til
kunstner
pr. år

Sum
tildelinger i
2019

Stipend for etablerte kunstnere (10
år) /
Stipend for seniorkunstnere (10 år /
inntil 67 år)

364 /
151

17 / 1

268 222

4 827 996

Arbeidsstipend (1-5 år) /
Arbeidsstipend for yngre nyetablerte
kunstnere (1-3 år)

1033 /
386

29 / 21

268 222

13 411 100

Diversestipend

992

50 (ut fra fastsatt
sum)

max. 80 000

3 804 000

Diversestipend for nyutdannede
kunstnere

119

77 (ut fra fastsatt
sum)

max. 90 000

6 705 000

SKS totalt

1382

195

Rune Brynestad minnestipend

1187

1

400 000

400 000

Treårig stipend

1187

15

270 000

4 050 000

Toårig stipend

1187

20

270 000

5 400 000

Ettårig stipend à 270.000,–

1187

20

270 000

5 400 000

Ettårig stipend à 150.000,–

1187

150

150 000

22 500 000

Ettårig stipend à 100.000,–

1187

110

100 000

11 000 000

BKV totalt

1187

316

Treårig kunstnerstipend

1160

7

235 000

1 645 000

Ettårig kunstnerstipend

1160

14

235 000

3 995 000

Stipend for seniorkunstnere

345

19

125 000

2 375 000

BKH totalt

1197

40

8 015 000

551

69 497 988

Statens Kunstnerstipend (SKS)

28 748 096

Billedkunstnernes Vederlagsfond
(BKV)

48 750 000

Bildende Kunstneres Hjelpefond
(BKH)

TOTALT

Av 1631 søkere ble 551 tildelt stipend. Dette tilsvarer 33,78%
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Stipendbehandlingen 2020
Stipendkomiteen bestod av

Siri Austeen (leder), Anders Eiebakke, André Tehrani, Gunvor
Nervold Antonsen, Sverre Malling, Kirsti van Hoegee, Sverre
Bjertnæs, Snorre Ytterstad, Karolin Tampere, Anna Gudmundsdottir

Arbeidsperioder

25. november–6. desember 2019 (ikke helg)
6. januar–21. januar 2020 (ikke helg)
22.–24. januar 2020 (Arbeidsutvalget for komitéen)
AU gjorde de siste vedtakene via e-post 26.03.2020.

Møtested

NBKs lokaler (Akersgata 7, Oslo)

Antall individuelle søkere:

1685

Antall søknader pr ordning:

Se tabell

Stipendordning

Antall
søknad
er

Antall tildelinger
i 2020

Stipendbel
øp til
kunstner
pr. år

Sum
tildelinger i
2020

Stipend for etablerte kunstnere (10
år) /
Stipend for seniorkunstnere (10 år/
inntil 67 år)

382 /
143

15 / 1

276 805

4 428 880

Arbeidsstipend (1-5 år) /
Arbeidsstipend for yngre nyetablerte
kunstnere (1-3 år)

1101 /
424

39 / 7

276 805

12 733 030

Diversestipend

1053

56 (ut fra fastsatt
sum)

max. 80 000

4 140 000

Diversestipend for nyutdannede
kunstnere

144

76 (ut fra fastsatt
sum)

max. 90 000

6 648 000

SKS totalt

1463

194

Rune Brynestad minnestipend

1188

1

400.000

400 000

Treårig stipend

1188

15

280.000

4 200 000

Toårig stipend

1188

20

280.000

5 600 000

Ettårig stipend à 270.000,– (Ny
ordning i 2018)

1188

20

280.000

5 600 000

Ettårig stipend à 150.000,–

1188

150

150.000

22 500 000

Ettårig stipend à 100.000,–

1188

130

100.000

13 000 000

BKV totalt

1188

336

Statens Kunstnerstipend (SKS)

27 949 910

Billedkunstnernes Vederlagsfond
(BKV)

51 300 000
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Bildende Kunstneres Hjelpefond
(BKH)
Treårig kunstnerstipend

1170

-

Ettårig kunstnerstipend

1170

21

Stipend for seniorkunstnere

355

-

BKH totalt

1202

21

2 100 000

551

81 349 910

TOTALT

-

-

100 000

2 100 000

-

-

* Av 1685 søkere ble 551 tildelt stipend. Dette tilsvarer 32,7 %
Prosjektstøtte fra BKV
NBK er ansvarlig for behandlingen av prosjektstøttesøknader til Billedkunstnernes Vederlagsfond
(BKV). Prosjektstøtte fra BKV kan søkes to ganger i året, henholdsvis vår og høst. Søknadene
behandles av et underutvalg i billedkunstnernes stipendkomité, som består av tre utvalgsmedlemmer.
BKVs prosjektstøtte har til formål å styrke billedkunstnernes muligheter til å gjennomføre målrettede
og tidsavgrensede prosjekter på billedkunstområdet. Ifølge retningslinjene kan støtte “gis til fordypning
i de tradisjonelle fagområdene eller utprøving av nye uttrykksformer, når prosjektet antas å bidra til
kunstnerisk utvikling og/eller utvikling av billedkunstfeltet generelt.”
Prosjektstøtte 2019
Vår 2019

Høst 2019

Prosjektstøtte 2020
Vår 2020

Høst 2020

Kvote til utdeling
Antall søknader
Søknader innvilget
Prosjektstøtteutvalg

kr. 4 750 000,–
565
125
Ingrid Torvund
Lars Morell
Terje Nicolaisen

Kvote til utdeling
Antall søknader
Søknader innvilget
Prosjektstøtteutvalg

kr. 4 750 000,–
424
106
Nils Olav Bøe
Karianne Stensland
Farhad Kalantary

Kvote til utdeling
Antall søknader
Søknader innvilget
Prosjektstøtteutvalg

kr. 5 250 000,–
542
121
André Tehrani
Siri Austeen
Kirsti van Hoegee

Kvote til utdeling
Antall søknader
Søknader innvilget
Prosjektstøtteutvalg

kr. 5 250 000,–
431
121
Kirsti van Hoegee
Siri Austeen
Gunvor Nervold Antonsen
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2.2.2. Høstutstillingens rapport
Statens 132. Kunstutstilling, Høstutstillingen 2019
Kunstnernes Hus, 7. september – 13. oktober
Den Nasjonale Jury 2019: Anna Ihle (juryleder), Marte Aas (nestleder), Anders Kjellesvik, Julie Lillelien
Porter, Tom Stian Kosmo og Joar Nango.
Juryleder Anna Ihle ble valgt inn som sentralstyremedlem på landsmøte våren 2019, og måtte tre ut av
juryen da NBKs vedtekter ikke tillater en person å ha tillitsverv i flere av organisasjonens organer på
samme tid. Marte Aas overtok dermed vervet som juryleder fra juni 2019.
Søknadsfristen var 4. mars og det kom inn totalt 2344 søknader.
74 kunstnerne/kunstnergrupper, herunder 49 debutanter, deltok på utstillingen som viste til sammen
91 verk. Alders-, opprinnelses- og kjønnsfordelingen til de deltakende kunstnere var godt balansert og
viste geografisk spredning. Kunstverkene omfattet alle teknikker.
Åpningstale ved kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande.
Besøkstall 2019: 21 500 besøkende på fem uker.
Det ble delt ut 4 kunstpriser i forbindelse med utstillingen:
● Høstutstillingsprisen – BKHs Kunstpris ble tildelt Else Marie Hagen for verkene The average
of four boys and their shadows og The opposite directions of one single girl
● Norske Kunstforeningers debutantpris ble tildelt Tiago Bom for verket República
● Norske Grafikeres Fonds grafikkpris ble tildelt Cathrine Alice Liberg for verkene No Name
Woman 1, No Name Woman 2 og No Name Woman 3
● Den franske pris ble tildelt Siri Bråtveit for videoverket Clawstalk
Endring i juryens arbeidsprosess
Den Nasjonale Jury 2018–2019 valgte å gjøre noen betydelige grep og endringer i arbeidsprosessen
med juryering og utstillingsproduksjon for utstillingen 2019. Målet var å skape bedre arbeidsvilkår og
forutsigbarhet for alle involverte parter: søkere, antatte kunstnere, juryen, NBK staben,
utstillingsteknikere, formidlere og verter. Endringene skal på sikt medføre tydeligere kommunikasjon
og formidling av gruppeutstillingen og enkeltverk/kunstnerskap. De vil dermed bidra til å skape
arbeidsrom til å kvalitetssikre utstillingens relasjon til sitt publikum. Endringene dette året ble gjort i
dialog med daværende utstillingsleder, Charlotte Dølvik, og de øvrige ansatte i NBK med
arbeidsoppgaver knyttet til Høstutstillingen og juryens arbeid.
Endringene innebar å flytte deler av juryeringsprosessen som tidligere fant sted i august til mars/april.
Den Nasjonale Jury har i mange år vurdert enkeltverk basert på digital dokumentasjon i første
gjennomgang av søknadene. De har allerede på våren antatt verk som krever ekstra planlegging
og/eller medfører mer krevende installasjon. Utover det har et svært konsentrert utvalg av verk blitt tatt
med videre til andre juryering, og originale verk har blitt levert eller sendt til Kunstnernes Hus i starten
av august. Endringen innebærer å foreta både første og andre juryering i mars/april basert på digital
dokumentasjon. I løpet av arbeidsperioden på tre uker på våren kan de gå i dialog med søkere om
installasjoner og eventuelt andre ressurskrevende verk eller prosjekter. Juryen v/enkeltmedlemmer
kan også velge å oppsøke enkeltverk i kunstnernes ateliér, visningssted eller lignende der de ser
behov for det.
Endringen innebærer dermed å flytte en uke av juryens arbeidstid fra august til mars/april. Selve
juryeringen i 2019 ble avholdt på NBKs kontorer fra 11.–29. mars. Juryens monteringsgruppe jobbet
videre med montering av utstillingen i en uke i august. Juryleder får med denne arbeidsmetoden et
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større ansvar som kontaktpunkt mellom jury og Høstutstillingens administrasjon i tidsperioden
mai–august hvert år.
Formidling
Fra 2019 og fremover har HU utviklet både kommunikasjon- og formidlingsarbeidet betraktelig, og
tilbyr nå et omfattende formidlingsprogram. Barn og unge er særskilt i fokus, med det flerårige
prosjektet Kunstkringkastingen, flere DKS-produksjoner, samt et dedikert arbeid for tettere samarbeid
mellom skolesektoren og kunstfeltet. Dette har i stor grad vært muliggjort gjennom flerårig
prosjektstøtte fra Sparebankstiftelsen DNB. Prosjektet har bidratt til å dekke kostnader til ekstra stilling
i administrasjonen, honorar til kunstnere for å delta i aktiviteter, samt til en rekke gratis omvisninger for
skoleklasser. I 2019 gikk vi fra å ha under 100 elever fra barne- og ungdomsskole på besøk, til å ha
over 2000.
I 2019 ble det holdt 58 omvisninger for private grupper i løpet av utstillingens fem uker. I tillegg ble det
avholdt 16 offentlige omvisninger (inkl. noen tilrettelagte baby- og senioromvisninger) og ti lukkede
omvisninger etter utstillingens åpningstid. Utstillingen hadde 104 skoleklasser på omvisning i løpet av
perioden. Av disse deltok 41 skoleklasser på gratisomvisninger gjennom Kunstkringkastingen og 10
skoleklasser gjennom Den kulturelle skolesekken. Av arrangementer for barn og unge hadde vi også 8
dager med familieverksted, i tillegg til kunstnermøter i både utstillingsrommet og i klasserom.
I november arrangerte Høstutstillingen gratis seminar om samtidskunst i skolen. Målet var å skape en
arena for kompetanseheving og økt tverrfaglig samarbeid mellom lærere, formidlere og kunstnere som
arbeider både med og for samtidskunst i skolen. I overkant av 60 lærere, formidlere og kunstnere
deltok. Arrangementet fikk gode tilbakemeldinger fra deltakerne som meldte om et godt sammensatt
program med høy relevans for den enkeltes praksis.
Samarbeid med Norske Kunstforeninger
I samarbeid med Norske Kunstforeninger ble utvalgte videoarbeider vist ved ulike kunstforeninger i
hele Norge i løpet av høsten 2019 og våren 2020. 13 kunstforeninger deltok: Kunstforeningene var
Asker Kunstforening, Bodø Kunstforening, Bømlo Kunstlag, Halden Kunstforening, Haugesund
Kunstforening, Heimdal Kunstforening, Kristiansund Kunstforening, Land Kunstforening, Larvik
Kunstforening, Neadalen Kunstforening, Rana Kunstforening, Trysil Kunstforening og Vestby
Kunstforening. I år sendte Høstutstillingen formidlere til tre av kunstforeningene, for å formidle
videoprogrammet til elever ved ungdomsskoler og videregående skole.
Kunstnere/kunstnergrupper 2019: *debutanter
Amber Ablett*, Marsil Andelov Al-Mahamid*, Natasja Askelund , Hanan Benammar*, Anton Benois*,
Sissel M. Bergh*, Md Wahiduzzaman Bhuian*, Tiago Bom*, Geir M. Brungot*, Siri Bråtveit, Kirsti
Taylor Bye og Erik Betshammar*, Camilla Løhren Chmiel*, Robin Danielsson*, Det Elektriske Korps*
(Øyvind Mellbye og Einar Goksøyr Åsen* mfl.), DNA? AND?*, DuoDuo* (Asta Tutavae* og Humle
Rosenkvist*), Sofia Eliasson*, Elise Elley*, Håkon Anton Fagerås , Stein Fjelldal*, Frode & Marcus
(Frode Fjerdingstad og Marcus Palmqvist), Unni Gjertsen*, Johan Gonzalez*, Morten Vidar Gran, Kåre
Aleksander Grundvåg*, Else Marie Hagen, Ingri Haraldsen, Dorthe Herup, Ingebjørg Hokholt*, Preben
Holst, Hilde H. Honerud, Simone Hooymans, Christopher Jonassen*, Maren Dagny Juell*, Farhad
Kalantary, Lars Kjemphol m/ Woodland, Helene Kjær*, Mariken Kramer, Hjørdis Kurås*, Kim Kvello*,
Turid Mathiesen Kvålsvoll*, Ane Sivertsen Landfald, Kamilla Langeland*, Nina Bang Larsen*, Per-Erik
Larsen*, Cathrine Alice Liberg*, Rina Charlott Lindgren, Per Jonas Lindström, Lars Korff Lofthus, Eli
Maria Lundgaard*, Bjørn Magnhildøen*, Grete Neseblod, Elise Nohr*, Astrid Nondal, Kristian
Pedersen*, Odd Sama, Yanir Shani*, Helge Skodvin*, Marianne Darlén Solhaugstrand, Eirik
Stensrud*, Øyvind Suul, Johan Söderström*, Tyra Tingleff*, Uma Feed Tjelta*, Tord Torpe*, Maria
Vagle*, Maria Viirros*, Raina Vlaskovska*, Morten Jensen Vågen, Arja Wiik-Hansen*
Camilla Edström Ödemark*, Munan Øvrelid*, Endre Aalrust, Ragnhild Aamås*
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For mer informasjon om kunstnere/verk se: https://www.hostutstillingen.no/2019/

Statens 133. Kunstutstilling, Høstutstillingen 2020
Kunstnernes Hus, 19. september – 1. november
Den Nasjonale Jury 2020: Espen Dietrichson (juryleder), Nora Joung (nestleder), Kiyoshi Yamamoto,
Terje Roalkvam, Andreas Siqueland og Trygve Ohren.
Solveig Landa ble hentet inn som vara for Nora Joung under arbeidet med montering av utstillingen i
august/september.
Søknadsfristen var 3. mars og det kom inn totalt 2208 søknader.
94 kunstnerne/kunstnergrupper, herunder 37 debutanter, deltok på utstillingen som viste til sammen
136 verk.
Alders-, opprinnelse blant de deltakende kunstnere viste variasjon og bredde. Kjønnsfordelingen viste
en liten overvekt (56%) av kvinner. Kunstverkene omfattet alle teknikker og sjangre.
Åpningstale ved kultur- og likestillingsminister Abid Raja.
Besøkstall 2020: 14 000 besøkende på seks uker.
Det ble delt ut 4 kunstpriser i forbindelse med utstillingen:
● Norske Kunstforeningers debutantpris ble tildelt Admir Batlak for verkene A New Tomorrow 2,
A New Tomorrow 3 og A New Tomorrow 5
● Norske Grafikeres Fonds grafikkpris ble tildelt Arild Yttri for sin serie i bestående av 18
kobberstikk som avbilder forskjellige løer fra Mørkrisdalen på Vestlandet
● Folkets pris ble tildelt Sara Skogøy for verket My Dad went to Syden and all I got was this
lousy bead-top
● Kistefos kunstpris ble tildelt Shwan Dler Qaradaki for det todelte verket The Golden Wish
«Koronajuryering» / Koronasituasjon
Den Nasjonale Jury hadde akkurat startet juryeringen av årets søknader da regjeringen første gang
innførte strenge smittevernrestriksjoner i mars 2020. Juryeringen ble derfor flyttet til digitale kanaler for
å overholde påbudet om hjemmekontor. Både den Den Nasjonale Jury og administrasjonen viste stor
omstillingsevne og til tross for krevende arbeidssituasjon ble juryeringen ferdigstilt i siste halvdel av
mai.
Høstutstillingen 2020 ble planlagt i en tid med stor usikkerhet. Våren 2020 visste ingen hvordan
pandemien ville utvikle seg, og det ble diskutert hvorvidt det en gang ville bli mulig å arrangere
utstillingen dette året. Å overholde smittevernregler ble førende i planlegging og gjennomføring av
Høstutstillingen 2020. Det måtte for eksempel benyttes andre løsninger ved visning av videoverk da
bruk av headset ikke lot seg gjøre, og det var ikke mulig å ha like store grupper på omvisning som
vanlig. Målet var å overholde gjeldende regler og samtidig opprettholde utstillingens kvalitet og
tilgjengelighet. Tiltak for å ivareta Høstutstillingens tilgjengelighet for publikum var blant annet to timers
utvidet åpningstid hver dag, samt forlenget utstillingsperiode med to uker. Høstutstillingen var ekstremt
heldig med tanke på at utstillingsperioden sammenfalt med en periode hvor kunstutstillinger kunne
holde åpent. Uken etter at perioden var over ble det innført strengere tiltak i Oslo.
Formidling
I 2020 ble det totalt holdt 174 omvisninger for skoleklasser, bedrifter og private grupper i løpet av
utstillingens seks uker. Blant disse 12 offentlige omvisninger og 4 gratisomvisninger for seniorer
gjennom Den kulturelle spaserstokken. Det ble gjennomført 81 omvisninger for skoleklasser, inkludert
videregående skoler. Av disse var 62 grupper på gratisomvisning gjennom Kunstkringkastingen. For
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barn og unge hadde vi i tillegg 8 dager med familieverksteder, samt lukkede omvisninger, screeninger,
atelierbesøk og kunstnersamtaler gjennom Kunstkringkastingen og i samarbeid med Plot/Oslo og LEO
Filmklubb. Vi hadde også to digitale tilbud for skoleklasser, der hvert av de ble distribuert til nærmere
300 lærere over hele landet. Også i år hadde vi to DKS-produksjoner, men med et mye bredere
omfang, deriblant formidling av videokunst på videregående skoler i Viken.
Samarbeid med Norske Kunstforeninger
I samarbeid med Norske Kunstforeninger ble utvalgte videoarbeider vist ved ulike kunstforeninger i
hele Norge i løpet av høsten 2020 og våren 2021. 11 kunstforeninger deltok: Bodø Kunstforening,
Seljord Kunstforening, Asker Kunstforening, Kongsberg Kunstforening, Nesodden Kunstforening,
Mosjøen Kunstforening, Bykle og Valle Kunstlag, Land Kunstforening, Neadalen Kunstforening,
Osterøy Kunstlag og Vestby Kunstforening. Høstutstillingen planla å sende en formidler til tre av
kunstforeningene for å formidle programmet til skoleklasser. På grunn av koronasituasjonen ble det
kun mulig å gjennomføre to av disse besøkene.
Opprettelse av nye priser
I 2020 ble det opprettet to nye kunstpriser som begge er planlagt videreført. Den ene er Folkets pris,
hvor Høstutstillingens publikum inviteres til å stemme frem sitt favorittverk fra årets utstilling. Vinneren
er kunstneren som ved utstillingens slutt har fått flest stemmer. Stemmegivningen foregikk gjennom
Vipps og den som stemte måtte samtidig gi et valgfritt beløp (minimum 1 kr) som samlet utgjorde
prispengene. I tillegg til innsamlede midler bidro NBK med et beløp slik at den samlede premien
utgjorde 25 000 kroner.
Den andre er prisen som ble opprettet er Kistefos Kunstpris, som har som formål å løfte frem den frie
kritiske samtidskunsten, og prisen går til den kunstner/kunstnergruppe ved Høstutstillingen som juryen
anser som den viktigste stemmen i årets utstilling. Juryen skal bestå av leder av Den Nasjonale Jury,
et medlem oppnevnt av Stiftelsen Fritt Ord og et medlem oppnevnt av Høstutstillingen. Prisen er på
250 000 kroner.
I 2020 ble begge prisene delt ut på utstillingens siste dag, 1. november. De kommende årene skal
Kistefos kunstpris deles ut under den offisielle åpningen, mens Folkets pris fremdeles vil deles ut ved
utstillingens slutt.
Kunstnere/kunstnergrupper 2020: *debutanter
Nora Adwan*, Aleksander Johan Andreassen, Gunvor Nervold Antonsen, Nina Bang , Admir Batlak*,
Kwestan Jamal Bawan*, Roddy Bell, Hanan Benammar, Marianne Bjørnmyr, Sissel Blystad,
Anne-Sophie Blytt, Hanne Borchgrevink, Sigbjørn Bratlie, Elin Brissman, Jinbin Chen*, Ian Damerell,
Bente Valentinsen Dankertsen*, Hasan Daraghmeh*, Mariia Drachuk*, Christian Bergholt Dupont,
Andreas Dyrdal*, Rune Elgaard*, Gunhild Enger, Berivan Erdogan, Hanna Fauske, Kjersti Foyn, Hilde
Frantzen, Hilmar Fredriksen, Cathrine Constanse Gjelsnes, Espen Gleditsch, Stine Gonsholt og Åse
Løvgren, Ellen Grieg, Victor Guzman*, Eirik Moldestad Halvorsen, Hans Kristian Borchgrevink
Hansen, Mona Orstad Hansen, Jorunn Irene Hanstvedt, Reinhard Haverkamp*, Per Hess og Risto
Holopainen*, Bianca Hisse*, Håkon Holm-Olsen*, Espen Hårstad, Anna Ihle*, Arne Heglum
Ingvaldsen, Hennie Ann Isdahl, Henrik Koppen*, Søren Krag*, Kirsty Kross*, Gabriel Johann
Kvendseth, Espen Kvålsvoll*, Kaja Leijon, Andreas Lian*, Åse Ljones, Terese Longva*, Christin
Løkke*, Alessandro Marchi*, Christian Messel*, Elina Waage Mikalsen*, Marianne Moe, Ingun Alette
Mæhlum*, Eli Mai Huang Nesse*, Kristin Nordhøy, Knut Helge Odden, Marianne Rovas Olsen*, Stella
Palm*, Viktor Pedersen*, Shwan Dler Qaradaki, John Raustein, Andreas Olavssønn Rongen, Birgitte
Sigmundstad, Dag Skedsmo, Sara Skogøy*, Vibeke Slyngstad, Lena Katrine Sokki og Tobias
Liljedahl*, Anne Stabell*, Mette Stausland, Willibald Storn, Ellen Henriette Suhrke, Sunniva Sundby*
og Andreas J. Riiser*, Bente Sætrang, Fredrik Wiig Sørensen*, Barbro Raen Thomassen, Mirjam
Raen Thomassen*, Hedvig Thorkildsen, Gerd Tinglum, Øystein Tømmerås, Magne Vatneødegård,
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Morten Jensen Vågen, Gelawesh Waledkhani, Wenche Malvina Wisløff*, Arild Yttri, Marit Aanestad,
Marte Aas, Øyvind Osjord Åstein

For mer informasjon om kunstnere/verk se: https://www.hostutstillingen.no/2020/

2.2.3. Rapport fra Billedkunst
Billedkunst har i løpet av de to siste årene lagt større vekt på essayistiske, lengre refleksjoner enn det
tradisjonelle anmeldelsesformatet. Målet er å sette kunst og kunstnerens vilkår i en sammenheng,
samt gi rom for skribentens personlige stemme. De siste to årene har vi beveget oss mot mer eksplisitt
fokus på grunnproblemer i kunstfeltet som ytringsfrihet og ulikhet. Vi har videreutviklet de faste
spaltene i Skråblikk-seksjonen med faste skribenter (Ane Hjort Guttu, Bjørn Hatterud og Gyrid
Gunnes) og Fem Favoritter. Anne Szefer Karlsen, som tok over i 2018 etter Torpedo, skrev for oss om
kunstfaglig relevant litteratur, før Halvor Haugen og Nina H Schjønsby tok over stafettpinnen i 2020.
Spalten skiftet da navn til «Lesesirkel» og utvidet spekteret til å innbefatte mer eksperimenterende og
personlig format, pluss la sterkere vekt på undersøkelsen av et tema som korresponderer med det
aktuelle nummeret av bladet. Redaksjonsrådet ble utviklet og erstattet med korrespondenter, hvor
tanken er at korrespondentene skal rapportere fra «sin» landsdel og dermed være mer aktive
deltagere i bladet. Dette iverksettes imidlertid ikke før i 2021.
Bladets visuelle profil fornyes årlig av Yokoland i samarbeid med Tine Semb (medredaktør) og Kjetil
Røed (sjefredaktør). Målet er å ha en sammenhengende og sterk profil som samsvarer med hver
årgangs overordnede tematikk. Dette utvikler vi stadig i nye retninger, så også i 2020.
Oppsummering av 2020:
– Som tidligere har vi jobbet for en bredere leserkrets uten å gi slipp på de faste leserne. Vi har begynt
å se på nye modeller for distribusjon som kan gjøre denne ambisjonen enklere å oppnå – men også
her har vi ikke landet nye løsninger før i 2021. Nye løsninger er virksomme fra Billedkunst 2/2021 eller
3/2021.
– Skjerping av profil mot en større offentlighet generelt er stadig et sentralt satsningsområde.
– Bladet har med ny redaktør i større grad blitt et allmennkulturelt tidsskrift, uten å gi slipp på noe av
fagbladets identitet. Redaksjonens siktemål og overbevisning har vært (og er) at større bredde også
tjener den kunstfaglige dybden.
– Billedkunst skal ha et sammenhengende tema for hvert år, hvor hvert nummer er delfordypelser i det
overordnede temaet. Dette har gjeldt fra 2018 frem mot 2021, og vil fortsatt være retningsgivende i
Billedkunst fremover etter inneværende år. Dette er relatert til ønsket om en bredere appell og økt
dybde kunstfaglig, men også en større sjangermessig rikdom og et ønske om å bidra til en bredere
horisont rundt kunsten generelt.
– Redaksjonen har aktivt søkt om offentlige og private midler og mottatt 400.000 fra kulturrådet under
ordningen tidsskrift og kritikk samt 100.000 i koronamidler. Bladet har også mottatt 100.000 til
kunstjournalistikk samt 100.000 i koronamidler fra Fritt Ord. Vi vil fortsette å jobbe målrettet med å
skaffe eksterne midler.
– Offentlig tilstedeværelse med lansering for hvert nummer har vært en utfordring grunnet pandemien,
men vi har løst dette tilfredsstillende etter smittevernfaglige forskrifter gjennom små lanseringer og
digital tilstedeværelse (streaming).
– Spesielt nummer 2/2020 utmerket seg ved at vi anmeldte og omtale en rekke utstillinger og aktører
som ble berørt av koronakrisen. Dette dobbeltnummeret førte til et slankt 3/2020.
– Billedkunst jobber mer aktiv med nettsidene som en del av utgivelsens plattform i samarbeid med
kommunikasjonsansvarlige Katrine Sviland.
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– Annonsesalget økte i 2018-2019 mot tidligere år og må sies å mer enn innfri forventningene. I 2020
har salget gått noe ned, men etter forholdene holdt seg overraskende godt.
Billedkunst kommer ut 4 ganger i året
Billedkunst har et bekreftet opplag på 3860
Distribusjon og trykk: Nilz og Otto Grafisk AS
Design: Yokoland

2.3. Tillitsvalgte i NBK 2019-2020
Valgt på NBKs 15. ordinære landsmøte 24.05.2019
Sentralstyret
Ruben Steinum, styreleder
Geir Egil Bergjord, nestleder
Marianne Hurum
Anne Ihle
Ina Otzko
Erik Friis Reitan
Anne Lise Stenseth
Bjørn Erik Haugen (vara)
Elisabeth Alsos Strand (vara)
Elin Igland (vara)
Nina Bjørkendal (vara)
Andreas Schille (vara)

Fylke
Viken
Rogaland
Oslo
Rogaland
Nordland
Vestland
Oslo
Oslo
Trøndelag
Agder
Agder
Trøndelag

Foreslått av
UKS, TF, BKFR, BKO, BOA
BKFR
LNM
UKS
NNBK
BKFH
BKSF
NBF
TBK
NTK
NBK-A
TBK

Nominasjonsutvalget
Anne Karin Jortveit
Anne Marthe Dyvi
Line Anda Dalmar
Mattias Härenstam
Toril Johannessen
Åse Løvgren (vara)
Helle Storvik (vara)
Janne Kruse (vara)
Gunn Harbitz (vara)
Tobias Liljedahl (vara)

Fylke
Viken
Vestland
Trøndelag
Oslo
Vestland
Vestland
Oslo
Oslo
Viken
Trøndelag

Foreslått av
NTK (Fag)
BKFH (Distrikt)
BKFR (Distrikt)
NBF (Fag)
UKS
UKS
NNBK (Distrikt)
NBF (Fag)
NBF (Fag)
TBK (Distrikt)

Kontrollutvalget
Anni Onsager
Marit Aanestad
Ståle Sørensen
Siri Hermansen (vara)
Anders Smebye (vara)

Fylke
Oslo
Rogaland
Viken
Oslo
Innlandet

Foreslått av
NBF
BKFR
NBF
NBF
UKS

Billedkunstnernes Vederlagsfond
Hege Nyborg
Sissel Lillebostad
Christine Aspelund

Fylke
Oslo
Hordaland
Oslo

Foreslått av
Valgt for perioden
UKS
2019-2023
BiT, TF, BKFH
2019-2023
BBK, NBF
2019-2023
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Magne Rudjord
Kenneth Varpe
Esther Maria Bjørneboe (vara)
Ketil Nergaard (vara)
Inger Blix Kvammen (vara)

Viken
Utlandet
Oslo
Oslo
Troms og Finnmark

UKS, BOA
UKS
UKS, TF
NU
NNBK

2017-2021
2017-2021
2019-2021
2019-2021
2019-2021

2.4. Styrer, råd og utvalg
Oversikt over institusjoners styrer, råd og utvalg som NBK oppnevner til eller er medlem i.
Bildende Kunstneres Hjelpefond
NBK innstiller og Kulturdepartementet oppnevner styremedlemmer. Funksjonstid er 4 år. Styret
2019–2022 består av styreleder Harald Irgens-Jensen og styremedlemmer Sissel Ree Schjønsby,
Jorunn Steffensen, Nils Eger og Marte Aas. Varamedlemmer: Ida Otterstad, Svein Korshamn, Sigfrid
Hernes, Per Formo og Anne Thomassen.

BONO (Billedkunst opphavsrett i Norge)
NBK er representert i styret 2019–2021 ved medlem Esther Maria Bjørneboe og varamedlem Terje
Nicolaisen.
International Association of Art (IAA)
NBK er representert i IAA Europas utøvende komité (Executive Committee) ved komitémedlem Hilde
Tørdal.
Kopinor
Kopinors høyeste organ er representantskapet, som ordinært møtes to ganger i året.
Representantskapet er sammensatt av én representant fra hver medlemsorganisasjon. NBK er
representert i styret ved Gyrid Garshol (juni 2020 - juni 2022) og i representantskapet ved juridisk
rådgiver Yngvild S. Greiner.
Kunstnernes Hus
NBK er representert ved Hilde Tørdal (2019-2023) som er rådsmedlem i Stiftelsen Kunstnernes Hus.
Kunstnernettverket
NBK er representert ved Ruben Steinum (AU og kunstnerpolitikkutvalget) og Gyrid Garshol (trygd-og
pensjonsutvalget).
Kunstsentrene i Norge (KiN)
KiN er sekretariat for tildelingskomiteen for regionale prosjektmidler for visuell kunst. NBK er
representert i tildelingskomiteen ved medlem Astrid Wittersø og Reidun Synnøve Gravelseter.
Lorck Schive Kunstpris
Styret består av medlemmene Odd Fredrik Heiberg, Sissel Lillebostad, Ruben Steinum og
varamedlem Esther Maria Bjørneboe. Styremedlemmene velges av NBK styre med funksjonstid på 4
år. Jurymedlemmene er nominert av NBKs stipendkomite, Lorck Schive styre og Trondheim
kunstmuseum. Disse tre velger ett jurymedlem hver. I 2021 består juryen av Bente Sætrang, Maaretta
Jaukkuri og Nadim Samman.
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NBKs legatstyre
Kandidater oppnevnes av og blant Norske Billedkunstneres (NBK) sentralstyremedlemmer for en
fireårsperiode. Administrasjon og forvaltning av legatene utføres av Bildende Kunstneres Hjelpefond
(BKH).
Legatstyret har i perioden 2018-2022 består av medlemmene Odd Fredrik Heiberg, Sissel Lillebostad,
Ruben Steinum, og varamedlem Esther Maria Bjørneboe. Sekretær: Hege Imerslund (adm. BKH).
Norsk Kulturråd
Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere:
Varamedlem Ebba Moi er valgt etter forslag fra NBK.
Stipendkomiteen for andre kunstnergrupper:
Geir Tore Holm er valgt etter forslag fra NBK.
Arrangørutvalget for visuell kunst:
NBK er representert ved medlemmene Javier Barrios og Elin Melberg valgt etter forslag fra NBK.
Utvalget for visuell kunst:
Anne-Kari Furunes og Ayatgali Tuleubek er valgt etter forslag fra NBK.
Utvalget for kunst og teknologi:
Hans Christian Gilje er valgt etter forslag fra NBK.
Styret i Fond for lyd og bilde:
Farhad Kalantary er valgt etter forslag fra NBK.
Fond for lyd og bilde, fagutvalg for billedkunst:
Anawana Haloba er valgt som utvalgsmedlem og Shwan Dler Qaradaki som varamedlem etter forslag
fra NBK.
Norwaco
NBK er representert i Norwaco ved vararepresentant i styret Gyrid Garshol.
Office for Contemporary Art – OCA
NBK og Unge Kunstneres Samfund (UKS) har forslagsrett til kandidater til styret i OCA, og
Kulturdepartementet innstiller. Styremedlemmer er Sverre Gullesen, Thomas Gunnerud, Marit Reutz
(leder) og Sabrina van der Ley.
NOTAM
NBK er representert i NOTAMs råd ved Ruben Steinum.
Ulrik Hendriksens Ærespris
Prisen deles ut av Bildende Kunstneres Hjelpefond, og NBK har innstillingsrett sammen med Norske
Kunsthåndverkere og Forbundet Frie Fotografer. I 2019 mottok Olav Starheim æresprisen. I 2020 ble
æresprisen innstilt som følge av Korona-utbruddet.

33

34

3. BERETNING OG REGNSKAP
3.1. Kontrollutvalgets rapport 2019-2020
Kontrollutvalget for perioden 2019-2020:
Anni Onsager, Marit Aanestad, Ståle Sørensen
Vara: Siri Hermansen, Anders Smebye
Kontrollutvalgets rapport 2019-2020
Kontrollutvalget (KU) skal foreta løpende kritisk vurdering av sentralstyrets virksomhet inkludert
økonomiske disposisjoner, samt avgi beretning om dette til landsmøtet.
KU arbeider selvstendig, og medlemmene har i perioden hver for seg fulgt med på styrets arbeid via
innkallinger, referater og dokumenter. KU skal vurdere og påse om sentralstyret følger
landsmøtevedtak og ivaretar oppgavene gitt av landsmøtet slik de er nedfelt i handlingsprogrammet,
uten selv å ta stilling til innholdet i sakene.
KUs medlemmer har mottatt styrepapirer og møtereferat fra alle av sentralstyrets 11 møter i løpet av
toårsperioden. Disse sakspapirene har blitt nøye gjennomlest individuelt, og man har ikke funnet noen
saker å kommentere på, eller momenter som er funnet klanderverdige ved disse. I løpet av perioden
har ikke KU avholdt noen fysiske møter, da dette har vist seg vanskelig spesielt med tanke på
restriksjoner knyttet til Covid-19-pandemien det siste året. Det har heller ikke innkommet noen saker
eller klager til dem i løpet av perioden.
I det sittende utvalgets periode har praksis vært at hvert utvalgsmedlem selv har mottatt og arbeidet
individuelt med gjennomlesningen av sakspapirer. Som innspill til neste KU fremmes et ønske om at
det legges opp til oppstartsmøte for å diskutere rollefordeling og potensiell ansvarsfordeling innad i
utvalget, samt å bli kjent med hverandre i forkant av det kommende arbeidet. Dette med et mål om en
større grad av samarbeid og dialog i KUs arbeid i den kommende perioden.
Avslutningsvis ønsker KU å trekke frem at man har observert at sentralstyret klarte å snu seg raskt
rundt da koronapandemien rammet landet mars i fjor, og setter pris på måten sentralstyret har ført en
løpende dialog med NBKs medlemmer og arbeidet for billedkunstnerne i denne krevende perioden.
Konklusjon:
Ut ifra den informasjonen som har blitt presentert gjennom styrepapirer og møtereferat gjennom
perioden har KU ingen kunnskap om kritikkverdige forhold vi mener at KU har mandat til å
kommentere.

20.04. 2021
Anni Onsager,

Marit Aanestad,

Ståle Sørensen

Sentralstyrets forslag til vedtak:
Kontrollutvalgets rapport tas til orientering.
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3.2. Regnskaper med revisjonsberetninger
Regnskaper og revisjonsberetninger finnes i sakspapirene under pkt. 9 VEDLEGG.
NBKs regnskaper føres av Hægland & Svanberg AS, autorisert regnskapsførerselskap.
NBKs regnskap revideres av revisjonsfirmaet KPMG ved statsautorisert revisor Øivind Karlsen.

3.2.1. NBKs årsberetning og regnskap for 2019 og 2020
Regnskaper og revisjonsberetninger finnes i sakspapirene under pkt. 9 VEDLEGG
Sentralstyrets forslag til vedtak:
NBKs regnskaper og revisjonsberetninger for 2019 og 2020 godkjennes.

3.2.2. Solidaritetsfondets årsberetning og regnskap for 2019 og 2020
Regnskaper og revisjonsberetninger finnes i sakspapirene under pkt. 9 VEDLEGG
Sentralstyrets forslag til vedtak:
Solidaritetsfondets regnskaper og revisjonsberetninger for 2019 og 2020 godkjennes.

3.2.3. Billedkunstnernes Vederlagsfonds (BKV) årsberetning og regnskap for 2019 og 2020
Regnskaper og revisjonsberetninger finnes i sakspapirene under pkt. 9 VEDLEGG
Sentralstyrets forslag til vedtak:
BKVs årsberetninger, regnskaper og revisjonsberetninger for 2019 og 2020 godkjennes.
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4. SAKER
4.1. Orienteringssak til NBKs landsmøte 2021: Ekstern analyse av billedkunstnernes
stipendstatistikk 2015-2019

Vedlegg:
1) NIBR-NOTAT 2020:102. Søkere til stipender og stønader i NBKs søkerstatistikk vurdering av
datatilfang, datakvalitet og mulige analyser (Lenke)
2) NIBR-NOTAT 2021: 103. Billedkunstnernes stipendstatistikk for 2015 til 2019 (del ll): Hvem søker
om stipend og hvem får tilslag? (Lenke)

BAKGRUNN
NBKs landsmøte vedtok i 2019 følgende:
NBK skal bestille en eksternt utført analyse av foreliggende statistikk rundt stipendtildelingene fra
Statens stipender, BKV og BKH, i et tidsrom tilbake i tid som er hensiktsmessig i forhold til tilgjengelig
materiale og krav til statistisk metode. Denne analysen, som skal presenteres for ledermøtet 2020,
skal ta sikte på å belyse forhold knyttet til parameterne geografi, kjønn, alder, faggrupper og
organisasjonstilhørighet, samt eventuelle andre parametere. NBK evaluerer fortløpende hvilke
undersøkelser som er nødvendige for å belyse problemstillingen. Arbeidet bør resultere i et statistisk
system som NBK selv kan forvalte i fremtiden.
På bakgrunn av dette inngikk NBK en avtale med By- og regionforskningsinstituttet NIBR. Prosjektet
ble delt i to faser:
1) NBKs foreliggende datatilfang og datakvalitet vurderes, samt mulige dataanalyser illustreres.
2) NIBR utarbeider noen overordnede analyser basert på de kvalitetssikrede premissene.
Prosjektets del 1 resulterte i NIBR-notatet “Søkere til stipender og stønader i NBKs søkerstatistikk vurdering av datatilfang, datakvalitet og mulige analyser”. Notatet ble presentert for NBKs ledermøte i
2020 av forskerne bak notatet, Lars Chr. Monkerud og Arne Holm. Ledermøtet kunne i den anledning
stille spørsmål direkte til Holm og Monkerud samt administrasjonen i NBK, i tillegg til at det ble løftet
problemstillinger som kunne være hensiktsmessige eller interessante å følge videre i neste fase. NIBR
og NBK hadde deretter et oppfølgingsmøte for å kartlegge hvilke analyser som er mulige å trekke ut
fra datagrunnlaget som er tilgjengelig. Sentralstyret godkjente den endelige bestillingen for prosjektets
del 2 høsten 2020. NIBR-notatet “Billedkunstnernes stipendstatistikk for 2015 til 2019 (del ll): Hvem
søker om stipend og hvem får tilslag?” vil bli presentert på NBKs landsmøte 2021 ved Holm og
Monkerud.
Prosjektets del 1: kr. 149.350,- eks mva
Prosjektets del 2: kr. 246.000,- eks mva
NIBR har arbeidet ihht. signert databehandleravtale.
PROSJEKTETS DEL 1
“Notatet tar for seg data om søkere til stipender som Kulturrådet (KR) og NBK forvalter gjennom sine
respektive søkeportaler – dvs. Statens kunstnerstipend (SKS) og stipend fra Billedkunstnernes
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vederlagsfond (BKV) og Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH). Dette omfatter opplysninger om
kunstnerens bakgrunn (alder, bosted mv.), samt hvilke stipender eller ordninger det søkes og fås
stipend etter. Det gjøres rede for datamaterialet for de fem foreliggende årgangene (2015-2019), og
gjennom eksempler på enkle analyser vurderes kvaliteten i materialet, det pekes på mulge utbedringer
og det diskuteres hvilke mulige analyser som kan gjennomføres med datamaterialet.“1
NIBR oppsummerer avslutningsvis i notatet og gir sine videre anbefalinger:
●

Anbefalingene i punkt 1 - 6 dreier seg i hovedsak om bedre samkjøring av datainnhenting
mellom Kulturrådets og NBKs søkeportaler. Det konkluderes med at NBKs data i stor grad er
av høy kvalitet, men NBK anbefales likevel å ta en gjennomgang av kodepraksis til at
dataformater er enhetlige, og ideelt at en slik praksis også harmoniseres med Kulturrådets
praksis.2
Kommentar fra administrasjonen:
NBKs stipendkomite er én av 24 komiteer i Statens kunstnerstipend, og det statlige
søknadsskjemaet skal fungere for alle kunstnergrupper. NBK leverer hvert år våre ønsker og
innspill til den statlige stipendutlysningen, men det er ikke alt som kan innfris og NBK må
derfor selv vurdere tilpasninger i egen søkeportal. NBK etterspør også en del
tilleggsinformasjon som Kulturrådet ikke gjør, eksempelvis fagområde (tekstil, maleri, skulptur,
osv). Det betyr at vi mangler denne informasjonen på kunstnere som kun søker hos Statens
kunstnerstipend. I tillegg er Kulturrådets portal koblet til Altinn, hvor man søker med
folkeregistrert navn og adresse, mens NBKs portal baserer seg på søkers egen utfylling. Vi
ser hvert år at noen kunstnere søker med ulikt navn i de to portalene, eller ulik
bostedsadresse. Vi vet at Kulturrådet er i en prosess med å bytte ut sitt søknadssystem, og
inntil da velger vi å avvente større justeringer i NBKs portal. Vi vil likevel ta en gjennomgang
av kodepraksis og datagrunnlag basert på NIBRs råd, og se på hvilke endringer vi kan gjøre
allerede til neste søknadsfrist i oktober 2021.

●

Anbefalingene i punkt 7-10 dreier seg i hovedsak om mulige analyser av data. Det beskrives
noen begrensninger, det vil si at disse analysene isåfall må trekkes med forbehold - men det
opplyses også det finnes et rikt tilfang av muligheter innen det foreliggende datamaterialet.3
Kommentar fra administrasjonen:
Disse anbefalingene ble lagt frem og diskutert på NBKs ledermøte i 2020. I forespørselen som
gikk til NIBR i etterkant av dette ba vi om analyse på følgende i del 2:
1. Fylkesvis tildelingsprosent: Antall søkere, antall tildelinger, antall avslag
2. Skille ut til de største stipendene for særskilt analyse. Tredeling av analysen:
a) Stipender som tildeles for 6-10 år (med beløp over kr. 200.000 pr år)
b) Stipender som tildeles for 1-5 år (med beløp over kr. 200.000 pr år)
c) Stipender som tildeles for 1 år (med beløp over kr. 200.000 pr år)
3) Fagområde
4) Komiteens sammensetning
5) Koble opp mot andre datakilder
6) Hvem får stipend og hvor ofte
Pristilbudet vi mottok overskred det NBK hadde budsjettert for, og NIBR foreslo dermed
følgende kutt/ forenklinger:

1

NIBR-notat 2020:102, B.
NIBR-notat 2020:102, 19.
3
NIBR-notat 2020:102, 20.
2
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2a) Stipender som tildeles for 6-10 år: Kvalitativ undersøkelse (survey) blant innehavere av
langvarige stipender (eks 10 år) utgår. NBK vil heller vurdere en å utarbeide en egen
undersøkelse for denne gruppen og selv analysere svarene etter prosjektets slutt.
3) Fagområde: Klargjøring av NBKs data basert på fritekstsvar krever omfattende manuelt
arbeid. I tillegg kategoriserer Kulturrådet kun som “billedkunst” og samkjøring er derfor
krevende. NIBR vil i stedet problematisere fagområde i analysen basert på forrige notat.
5) Koble opp mot andre datakilder: Å koble vår statistikk direkte til andre datakilder, annen
litteratur eller andre rapporter er spesielt arbeidskrevende. Punktet vil derfor gjøres mindre
omfattende.
6) Hvem får stipend og hvor ofte: Punktet om søkerforløp vil kun inneholde enkle deskriptive
analyser siden datatilfanget uansett kan bli litt kort over tid og utsagskraftige avanserte
analyser kan bli vanskelige.

PROSJEKTETS DEL 2
NIBR oppsummerer hovedfunnene i analysen til slutt i notatet (i utdrag): 4
1. En viss nedgang i total søkermasse fra 2015 til 2019. Andelen som får tilsagn øker da også
noe over tid, mens antallet med tilsagn, som skal fordele en gitt «pott» seg imellom, holder
seg noenlunde konstant i perioden.
2. Tildelingssannsynligheten varierer noe mellom ulike fylker. En nærliggende forklaring er at
dette skyldes at det i ulike fylker er ulike forutsetninger for utvikling av kunstneriske miljøer:
Hordaland (Bergen), Oslo og Trøndelag (Trondheim) har alle høy tildelingsprosent, og alle har
store kunstnermiljøer, noe som kan gi en større kvalitet (som stipendene skal tildeles etter) i
flere kunstprosjekter.
3. For de fleste fylkers del domineres tilsagnsmassen av de kort- og mellomlangsiktige
stipendene, mens langsiktige stipender tildeles svært sjelden i perioden. Tilsvarende mønster
gjelder for søkere av begge kjønn: Både menn og kvinner mottar flest korte og mellomlange
stipender (svært få tildeles de store langsiktige stipendene, mens kvinner, som søker mest alt i
alt, får tildelt flere av alle typer)
4. NIBR finner få holdepunkter for at komitesammensetningen har noe å si for tilsagnsraten (få
tegn til at medlemmer fra et fylke favoriserer søkere fra eget fylke).
5. De aller fleste får avslag i alle årene, mens hovedtyngden av dem som får tilsagn mottar ett
eller to tilsagn på søknader om kortvarige stipender. En ser også en rimelig tendens til at
ingen i perioden mottar mer enn ett «langvarig» stipend, og at slike alltid følger etter ett eller
flere «mellomlange» stipender» (i to tilfeller). I supplerende oversikter over søkere som mottar
ett eller flere korte stipender i perioden ses ingen tegn til at antallet slike stipender systematisk
varierer etter søkers hjemstedfylke eller kjønn. Merk at de aller fleste unike forløp gjennomgås
av kun en eller svært få personer i datamaterialet, slik at analyser som ser på variasjoner i
omfanget av slike ikke lar seg gjennomføre.
6. Finner ingen åpenbare tegn til uheldige vridninger med hensyn til søkernes kunstneriske
uttrykksform. Eventuelle undersøkelser om forfordeling etter organisasjonsmedlemskap
(inkludert manglende medlemskap) anbefales gjennomført ved at man kobler søkerdata mot
medlemsregistre (siden det er uhensiktsmessig og uforvarende å spørre om dette i selve
søknadsprosessen).
4

NIBR-notat 2021: 103, 32.

40

Utdrag fra notatet som belyser parameterne NBKs landsmøte 2019 ønsket analysert:
Geografi
● Kunstnere fra Oslo står for de aller fleste søknadene i perioden (40-45 prosent), mens
kunstnere fra Hordaland og Akershus også utgjør en betydelig men mindre del av
søkermassen (henholdsvis oppunder 15 og 10 prosent). Søkerandelene fra de ulike fylkene er
forholdsvis stabilt gjennom hele perioden: Det har ikke vært store endringer i den geografiske
profilen for søkerne til de aktuelle stipendordningene gjennom perioden.5
● Hordaland utmerker seg med en gjennomsnittlig tildelingssannsynlighet på noe over 40
prosent, mens Vestfold tilsvarende har en tilsagnssannsynlighet på rundt 15 prosent. Ellers
varierer tildelingssannsynligheten i stort mellom 20 og 30 prosent.
● Det er kunstnere fra Oslo som i aller størst grad mottar de største langvarige stipend (39 av 63
søkere i løpet av perioden). I det store ser man imidlertid ikke påfallende forskjeller i
«tildelingsprofilen» mellom fylkene, jf. mønsteret der de «korte» og mellomlange» stipendene i
noenlunde samme grad og sammen utgjør hovedtyngden i tildelingene. Det slående er
selvsagt det store antallet tildelinger for Oslo vs. andre fylker. Dette er imidlertid ikke
overraskende i seg selv, all den tid søkere fra Oslo utgjør et stort flertall (jf. figur 2.1).
● For eksempel ser en i data fra Statistisk sentralbyrå at norske kunstnere i stor grad
konsentrerer sin virksomhet i større sentra, trolig fordi man opplever visse fordeler av slike
«klyngedannelser»: I 2019 var det 878 registrerte kunstnere (heltidssysselsatte innenfor
visuell kunst) i Oslo mot 248 i Vestland, altså 3,5 ganger flere i førstnevnte enn i sistnevnte
fylke. Det trenger altså ikke være overraskende at større fylker, i alle fall dem med større
konsentrasjoner av slike «kunstnerklynger», opplever en større tilsagnssannsynlighet –
dersom nå slike «klyngeeffekter» virkelig har innvirkning på kunstnerisk aktivitet og kvalitet.
Kjønn
● Mens mannlige kunstnere i Oslo anslås å ha rundt 40 prosents sjanse for tilsagn på en
stipendsøknad i 2015 er tilsvarende for en kvinnelig kunstner (samme sted) kun på noe over
30 prosent. Denne forskjellen i sjansen for tilsagn forsvinner imidlertid i løpet perioden, slik at
den for begge kjønn ligger på noe over 35 prosent i 2019.6
● Menn, som kvinner, mottar flest korte og mellomlange stipender, og svært få tildeles store og
langsiktige stipendene. Kvinner, som søker mest alt i alt, får tildelt flere stipender av alle typer.
Alder
●

NBK har opplysninger om fødselsår for søkere i NBKs portal i perioden 2016–19, men ikke for
søkere som kun har søkt i Kulturrådets portal. Dermed ble datagrunnlaget lite, og det ble ikke
gjort noen større analyser rundt søkers alder.

Faggrupper og organisasjonstilhørighet
● Kulturrådet kun opererer med «billedkunst» som kategori, mens fagområde oppgis som et
fritekstsvar i NBKs portal (hvilket gir 1408 unike kombinasjoner i dataene). Det er dermed flere
problemer knyttet til bruken av data på dette punktet, i tillegg til at det er svært
arbeidskrevende å sortere disse i fornuftige kategorier. (Merk at NBK i 2020 fjernet muligheten
for fritekstsvar i søknadsskjema).
● Som eksempel vises fordelingen i de to største fylkene (sett ved søkertallet). Mens oppunder
35 prosent av søkere i Oslo oppgir at man arbeider kun innenfor «maleri, billedkunst mv.» og
noe over 15 prosent oppgir et «kombinasjonsuttrykk», er tilsvarende andeler i Hordaland noe
lavere (henholdsvis 30 og 12 prosent). Og det er andelen som arbeider med uttrykk utenfor de
navngitte som altså er tilsvarende større i Hordaland. Dette kan være i tråd med det vi ellers
5
6

NIBR-notat 2021: 103, 4.
NIBR-notat 2021: 103, 11.
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●
●

●

●

har sagt om ulike «klynger» av kunstnermiljøer som oppstår ulike steder i landet, noe som
også kan gi seg uttrykk i at det «klynges» om ulike kunstuttrykk eller -arter.
Siden oversiktene må tolkes med forsiktighet, avstår NIBR fra å se videre på tilsagnsrater for
søkere med ulike kunstuttrykk.
Kunstnere av begge kjønn arbeider i like stort monn innenfor de ulike uttrykkene. Dette er
også i tråd med det vi ellers har funnet omkring «klynger» og mulige skjevheter ellers mellom
grupper: Det ser i liten grad ut til at kvinner og menn benytter seg av forskjellige
uttrykksformer, mens kunsten altså «klynger» seg på ulike steder og i ulike uttrykksformer.
[...] dvs. at det er kunstnerisk kvalitet og aktivitet som avgjør eventuell tildeling av stipend, og
at det ikke kvoteres etter fagområde eller organisasjonsmedlemsskap. Se ellers Holm og
Monkerud (2020:21), der eventuelle undersøkelser om forfordeling etter
organisasjonsmedlemsskap (inkludert manglende medlemsskap) anbefales gjennomført ved
at man kobler søkerdata mot medlemsregistre (siden det er uhensiktsmessig og uforvarende å
spørre om dette i selve søknadsprosessen).
NBK mener selv det kan være problematisk å koble medlemsdata opp mot stipendstatistikk,
av hensyn til GDPR og fordi personvernerklæringen for perioden ikke nevner slik bruk av
opplysningene.

Eventuelle andre parametere. NBK evaluerer fortløpende hvilke undersøkelser som er nødvendige for
å belyse problemstillingen.
● Dette ble diskutert på NBKs ledermøte i 2020. NIBR har derfor sett på betydningen av
komiteens sammensetning i forhold til tildelingene, gjort en særskilt analyse på de største
stipendene i tillegg til å gjøre en vurdering av tilsagnsrate (hvem får stipend og hvor ofte).
Arbeidet bør resultere i et statistisk system som NBK selv kan forvalte i fremtiden.
● NBK har fått viktige innspill og anbefalinger fra NIBR rundt dataformater og kodepraksis, og vi
har fått råd på hvordan vi kan kvalitetssikre vårt system for hvordan vi følger opp dette videre
med årlige statistikker m.m.

KONKLUSJON
NBKs ledermøte 2020 og landsmøte 2021 har fått fremlagt en uavhengig analyse av billedkunstnernes
stipendstatistikk, som bestilt av landsmøtet i 2019. NBK anser vedtaket fra 2019 som fulgt opp og
gjennomført. NIBRs to notater kan være et nyttige hjelpemidler for oss fremover, både for NBK sentralt
og grunnorganisasjonene.

4.2. Stipendkomiteen
Forslagsstiller: Billedkunstnerne i Møre og Romsdal
Bakgrunn:
Hvert år utløser stipendtildelingene debatt om hvor vidt tildelingene er rettferdig fordelt utover landet
vårt. På landsmøtet i 2020 ble det vedtatt at NBK skulle få laget statistikker som tar for seg
stipendtildelinger over flere år, hvor faktorer som geografi, kjønn, etnisitet osv. skulle undersøkes og
belyses. BKMR bad spesielt om at statistikken viser pengestrømmen til de ulike fylkene, og hvordan
eventuelle skjevheter akkumulerer over tid. Bakgrunnen for denne saken, og for at BKMR tok initiativ
til å få laget statistikken som ble bestilt i 2020, er at BKMR har opplevd svært få stipendtildelinger til
fylket vårt de siste 12 årene. Så betydelig lite, at vi har måttet reagere.

42

Vi mener alle Norske billedkunstnere er tjent med at det er oppgående kunstmiljøer i alle regionene,
som tar initiativ til kunstprosjekter, til kunstnerdrevne visningssteder, som driver kunstsentrene og
fagpolitisk arbeid. Utarming av kunstmiljøene i distriktsfylkene er heller ikke ønsket Nasjonal politikk.
Statistikkene som er bestilt skal presenteres på Landsmøtet 2021. Vi velger å komme med et forslag
til endring av vedtektene for hvordan stipend-komiteen settes sammen, til dette samme landsmøte,
fordi vi mener at det innebære en mer hensiktsmessig og rettferdig ordning, uavhengig av resultatene i
den bestilte statistikken.
Forslag til vedtak 1:
Hvert fylke skal være representert i stipendkomiteen i løpet av en 3-års periode.
Begrunnelse: Dette spesifiserer det mer generelle punktet om at man skal sikre geografisk spredning i
stipendkomiteen. Dagens ordlyd sikrer ikke at enkelte fylker kan falle utenfor i mange år på rad. Møre
og Romsdal har ikke vært representert i stipendkomiteen de siste 12 årene.
Vi har tillit til at alle jurymedlemmer legger kvalitetskriterier til grunn i sitt arbeid. Problemet er at der er
langt flere som kvalifiserer for stipend enn der er hjemler.
Flere undersøkelser av juryarbeid generelt, viser at den grove utsilingen av søknader som ikke
kvalifiserer, blir forholdsmessig lik fra jury til jury, (når en jury er faglig kvalifisert). Den videre
utvelgelsen er derimot langt vanskeligere, og her spiller mange faktorer inn.
Det å ha oversikt over kunstscenen i ulike deler av landet har betydning for utvelgelsen. Vi mener
derfor at man innenfor en 3-års periode må sikre at jurymedlemmene dekker de ulike geografiske
områdene. Byene og regionene med størst kunstnertetthet vil naturlig nok være representert hvert år.
Ved å vedtektsfeste denne geografiske oversikten i komiteen, så vil man sikre at ingen deler av landet
blir utarmet mange år på rad. Man vil også i mye større grad bli spart for de årlige gnisningene mellom
sentrale strøk og distriktene.
Forslag til vedtektsendring 2:
Ta bort Ur-avstemmingen ved valg av SK og DNJ.
Begrunnelse: Denne ur-avstemningen er udemokratisk. Et demokrati skal sikre at mindre grupper og
minoriteter blir hensyntatt. Ordningen med Ur-avstemning favoriserer kun tallrike grupper.
Sentralstyrets merknad:
Begge forslagene avvises. Det henvises forøvrig til landsmøtesak 4.1 Orienteringssak til NBKs
Landsmøte 2021: Ekstern analyse av billedkunstnernes stipendstatistikk 2015-2019. Samt rapport fra
Mari Opsal om stipendkomiteens sammensetning.
Sentralstyrets forslag til vedtak:
Avvises.

4.3. Medlemskontingent NBK
Forslagsstiller: Sentralstyret
NBKs medlemskontingent har ikke vært justert siden 2017. Det har i samme tid vært en generell
prisvekst på 6,4%.

43

Statistisk Sentralbyrås Konsumprisindeks kalkulator viser følgende:
Resultat av utregning: 1 600 kr i 2017 tilsvarte 1 701,61 kr i 2020.
Prisstigning 6,4%
Til sammenligning har lønnsveksten i samme periode vært på 8,9%.
På bakgrunn av dette foreslås det å øke NBKs medlemskontingent med kr. 100.
Det foreslås også at medlemskontingenten reguleres hvert år i henhold til samme indeks (KPI). Dette
er et nødvendig tiltak for å forhindre store og uregelmessige hopp i kontingenten i årene fremover.
Sentralstyrets forslag til vedtak:
“1. Landsmøtet vedtar en økning i NBKs medlemskontingent fra 1600 til 1700 kr. fra og med
2022. Kontingenten vil årlig indeksreguleres i henhold til KPI ( konsumprisindeksen).
2. Det skal fortsatt være 50% rabatt for medlemmer over 67 år, samt i to år for nye medlemmer
under 35 år.“

4.4. Bondilia – disponering av midler ved evt. salg
Vedtak fra Landsmøtet 2019: “Landsmøtet ber alle grunnorganisasjonene om å komme med mulige
prosjektforslag innen ledermøtet våren 2020. Prosjektene vil bli presentert og diskutert på ledermøtet
våren 2020, slik at aktuelle prosjekter kan bearbeides og eventuelt legges frem for Landsmøtet 2021
for endelig vedtak.”
4.4.1. Salg av Bondilia
Forslagsstiller: Norske Grafikere
NBK har over lengre tid planlagt salg av Bondelia kunstnerbolig i Asker. Eiendommen ble gitt i gave til
bruk for kunstnere og NBK ber om forslag til landsmøte 2021 vedr. bruk av midlene fra et
eventueltsalg. Eiendommen har en antatt verdi på 27 millioner.
Styret i Norske grafikere mener plassering av midlene i næringseiendom vil være det mest
lønnsomme på lang sikt. Historisk vil dette gi minst mulig risiko. Leieinntekter, reduserte husleieutgifter
og ikke minst økning i eiendomsverdi vil gagne flest mulig av medlemmene
uavhengigom bygningen blir brukereiendom eller leies ut til markedspris. Den mest økonomiske
løsningen vilvære en kombinasjon. Hvis eiendommen er mer enn 50% brukereiendom kan den i tillegg
belånes med 70 % hvilket vil si at kjøpebudsjettet øker betraktelig.
Iflg tall fra Union bankundersøkelse vil dette bety at det er realistisk å kjøpe en eiendom i Oslosentrum
på inntil 5000 kvadratmeter dersom 50% av bygget er brukereiendom(*). Dvs at NBK leier ut til seg og
evt fag/grunnorganisasjoner til en kalkulert pris så ikke driftsstøtten påvirkes. I forslaget ligger at NBK
skal kartlegge kjøp, og hvordan eiendommen kan benyttes.
Forslag til vedtak:
Norske grafikere fremlegger sak på NBK landsmøte 2021 om at midlene fra salget av Bondelia skal
brukes til kjøp av næringseiendom i Oslo. NBK skal kartlegge mulighetene for å investere midlene fra
Bondelia i næringsbygg, kombinasjonslokale. Boligen skal huse NBK og kan etterhvert utvikles til
frivillig samlokalisering, gallerirom, arbeidsrom for residency etc.
* gitt salg 27 mill, belånt 70%, gjennomsnittlig kvadratmeterpris Oslo 18000
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4.4.2. Midler fra salg av Bondilia
Forslagsstillere: Tegnerforbundet og Norske Tekstilkunstnere
Forslag til vedtak:
●
●
●

●

●

NBK skal utrede å kjøpe fast eiendom i Oslo området for midlene fra Bondilia salg.
Eiendommen skal ha en driftsmodell som ikke krever ekstra tilførte midler.
Eiendommen skal ha som hovedformål å være et kunstneropphold og et overnattingssted for
NBK medlemmer fra hele landet som vil være i tråd med intensjonen for Bondilia og skal i
hovedsak huse residency, prosjektarbeidsrom, hybelleilighet, og eventuelt kontor.
Eiendommen kan også huse andre funksjoner NBK/grunnorganisasjonene har behov for som
f.eks kontorlokaler.
Eiendommen skal gi fordeler til hele NBKs medlemsmasse ved at man gjennom en
demokratisk ordning kan søke på atelieropphold. Forslag som kan utredes er hvordan man får
tildelt oppholdet, om man f.eks søker via forskjellige grunnorganisasjoner for å ivareta et
mangfold.
NBK skal utrede hvordan et residency/hybelleilighet/kontor skal utarte seg konkret og
økonomisk og legge dette frem på ledermøte 2022.

Bakgrunn:
Saken om å utarbeide en plan for hva midler fra salg av Bondilia skal brukes til ble varslet på
Landsmøte 2019 og ble diskutert på ledermøte i 2020 der flere grunnorganisasjoner kom med innspill.
Bondilia ble i 1951 testamentert til Bildende Kunstneres Styre (nå NBK) som er en landsdekkende
organisasjon. Derfor bør midler fra salg av Bondilia investeres på en måte som kommer kunstnere i
hele landet til gode. Det er et fagpolitisk mål å tilrettelegge for at kunstnere i distriktene kan få gode
vilkår for å skape kunst, dette bør innebære at det er mulig å ha et arbeidsopphold i Oslo der de store
hovedinstitusjonene i kunstfeltet befinner seg.
Hybelleilighet for NBK medlemmer:
En viktig kilde til å skape kunst er å se og oppleve et bredt spekter av kunst i museer og
gallerier, delta på ulike faglige arenaer og møte nettverk.
Selv om det er flere bra visningssteder i distriktene, er det naturlig nok et større og bredere
tilbud i Oslo. Vi ser det som viktig å tilrettelegge for at kunstnerne bosatt utenfor Oslo kan
reise til Oslo for faglig påfyll og møte sitt nettverk på forholdsvis jevnlig basis, noe som vil
skape synergi og gagne fagmiljøene i både distriktene og i Oslo samt NBK som organisasjon.
Residency for NBK medlemmer:
Residency ordning/atelieropphold i Oslo for kunstnere i Norge (inklusiv Oslo), og/eller norske i
utlandet. Helst flere kunstnere 5-7 stk og at de har bolig og atelier i samme bygg. Pr dags dato finnes
ikke muligheten for å ha et slikt atelieropphold i Oslo, noe som er vanlig i andre byer/hovedsteder og
det er høyst uvanlig at Oslo ikke har dette tilbudet. Kunstnere i distriktene så vel som fra Oslo kan
trenge et sted å arbeide i Oslo med et spesifikt prosjekt i en periode. Atelieroppholdet bør være et
lavterskeltilbud slik at det kan gagne bredden og mangfoldet av kunstnerne som er medlem i NBK. Et
atelieroppholds tilbud kan gjerne være i tilknytting til andre atelier for lokale kunstnere/verksted og/eller
kunstnerorganisasjoner slik at man har en god synergi mellom feltene.
Kontor for NBK:
For å skape en samlet synergi i feltet vil det være positivt å ha hovedkontoret for NBK i samme bygg
om det er en mulighet.
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Sentralstyrets forslag til vedtak:
1. Midlene avsettes til langsiktig investering i nærings/kombinasjonseiendom i Oslo.
Forutsetninger for eventuelle investeringer:
a. Komme flest mulig medlemmer til gode
b. Eiendommen skal ha en driftsmodell som ikke krever ekstra tilførte midler
c. Eiendommen skal huse NBK og kan etterhvert utvikles til frivillig
samlokalisering, gallerirom, arbeidsrom for residency etc.
2. Midler til restaurering og gjenoppbygging av Bondilia avsettes i egen pott (estimert 6,5
mill)
a. Estimert rehabilitering hovedbygg 4. mill
b. Estimert rehabilitering atelier/verksted 2 mill
c. Estimert driftskostnader pr. år 500.000

4.5. Styrelederrollen og organisering NBK
Forslagsstiller: Sentralstyret
1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING
NBK har de siste årene styrket sin posisjon som en synlig og tydelig aktør på det visuelle feltet. NBK
har fått større politisk gjennomslag, og har oppnådd å komme i en posisjon der vi blir lyttet til, og våre
innspill og krav har ført til resultater. En hovedårsak til dette er at NBK har de siste 6 år hatt
styreledere som i realiteten har lagt ned fulltids innsats i vervet som styreleder.
På bakgrunn av de erfaringer som er gjort de siste 6 årene, mener arbeidsgruppen og styret at det er
prekært å oppjustere styreleders honorar, slik at det det blir et større samsvar mellom arbeidsinnsats
og honorering. Honoraret vil være på nivå med andre, sammenlignbare organisasjoner( se pkt. 4
foreslåtte endringer). Det er relevant å sammenligne NBK med andre organisasjoner fordi vi både
samarbeider, men også i flere saker og situasjoner konkurrerer om oppmerksomhet på den politiske
arenaen.
Arbeidsgruppen foreslår at honoraret settes til kr. 650.000, og at beløpet årlig indeksreguleres i
henhold til lønnsveksten i staten.
Året 2020 og korona-pandemien har med all tydelighet vist at NBK er avhengig av en fagpolitisk
ledelse som har kapasitet og kompetanse til å drive aktivt påvirkningsarbeid langt utover det som
ligger innenfor en normal arbeidsdag. Krisen har også vist hvor viktig det er med et godt og nært
samarbeid mellom administrasjon og fagpolitisk ledelse (i praksis styreleder/nestleder).
For å kunne rekruttere og ivaretafremtidige styreledere bør styrelederhonoraret gjenspeile den tid og
arbeidsinnsats det forventes at vervet tar, og at:
1.
2.
3.
4.

NBK fortsetter å styrke sin posisjon som synlig og tydelig fagpolitisk aktør
Det er mulig å innfri de forventninger til innsats og resultater som ligger i organisasjonen
Muliggjøre at styreleder kan ha økonomi til å stå (velges) for flere perioder
Samarbeid mellom grunnorganisasjonene og NBK sentralt kan styrkes

2. Mål med forslaget om endring
Det er et klart mål for NBK å fortsette å være en tydelig og synlig aktør på det visuelle feltet, både
nasjonalt, og regionalt. Det er behov for økt samhandling mellom de ulike leddene i NBKs
organisasjon, for å kunne bli mer slagkraftig på alle politiske nivåer. Det er viktig å trygge NBKs
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posisjon gjennom stabil ledelse både politisk og administrativt. Erfaring viser at stadige skifter i øverste
ledelse vanskeliggjør vårt fagpolitiske arbeid.
NBK er også avhengig av å ha en styreleder som kan delta inn i kunstnernettverk, og som kan hevde
sin plass i det kunstpolitiske landskapet. De fleste sammenlignbare organisasjoner har styreledere
som driver heltidsarbeid for sin respektive organisasjon.
Det foreslås ingen endring i rammeverket, det vil si i instruksene. Men det foreslås en økning av
styreleders honorar. Dette for å tilrettelegge for at styreleder skal kunne bruke hele sin disponible tid til
arbeid for NBK, og ikke være avhengig av annet inntektsgivende arbeid.

Målsettingen er:
● Å styrke den fagplitiske slagkraften til NBK
● Tettere kontakt med grunnorganisasjonene
● Å legge til rette for fremtidig rekruttering til styreledervervet
● Øke NBKs tilstedeværelse og synlighet i medier
● Styrke/bedre vilkår for sentrale tillitsvalgte
Synlighet og tilstedeværelse er av økende betydning i alt påvirkningsarbeid, og denne delen av NBKs
virksomhet er økende. NBK er avhengig av at styreleder ikke bare kan delta på møter med politikere,
embetsverk, andre off. kunst- og kulturinstitusjoner, men også ha anledning å tilegne seg den
kompetanse og kunnskap som kreves for å være en relevant aktør i disse møtene.
De fagpolitiske sakene er ofte kompliserte, og det er krevende å sette seg inn i problemstillingene.
NBK er avhengig av at styreleder har tilstrekkelig tid og kapasitet til å raskt kunne tilegne seg denne
kunnskapen. Det forventes at det er styreleder selv som er tilstede i de aktuelle fora, og styreleder må
ofte stille på kort varsel.
NBK har pr. i dag administrativ kapasitet til å gjøre grunnarbeid/utredninger/forberede fagpolitiske
saker for styret, samt støtte styreleder i dens arbeid. Her har NBK i dag kapasitet til å gjøre det
administrative grunnarbeidet, slik at styreleder kan operere på trygt faglig grunnlag på den politiske
arenaen.
3. Dagens situasjon
Styreleder(e) har de siste 6 år lagt ned heltids innsats for NBK, men blir bare delvis kompensert for
dette. Dagens honorar er basert på Landsmøtevedtak 2017, og arbeidsoppgavene er definert i
styreinstruks vedtatt 2018.
Det er godt dokumentert, både fra dagens styreleder og styreleder i forrige periode (2013 -2019) at
oppgavene kan sies å være altoppslukende og svært tidkrevende. Både fordi det er mye eksternt
rettet virksomhet, der aktører NBK søker å påvirke forventer at det er styreleder som stiller som
representant fra NBK, og fordi NBK i større og større grad blir trukket inn som aktør i det større
kunstfeltet.
NBKs behov for styrket fagpolitisk innsats har økt i perioden, og behovet vil vedvare fremover.
Medlemmenes forventninger til NBK har også økt i takt med at vi har oppnådd stor synlighet og flere
gode resultater.
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Vi har nå arbeidet med det samme rammeverket/instrukser siden 2018, og gjort erfaringer, som kort
kan oppsummeres som følger:
●
●
●
●

Det overordnede rammeverket og organiseringen av NBK fungerer meget godt (Instruksene)
Instruksene regulerer ansvarsforhold mellom styret/styreleder og daglig leder på en god måte
Egen instruks for AU har gitt noe avlastning for styret
Styrelederinstruksen er svært omfattende ( se utdrag nedenfor pkt.6), og det er stort gap
mellom det som forventes i instruksen og det som gjenspeiles i styreleders honorar

Den omfangsrike oppgavelisten medfører at styreleder til en hver tid må være i stand til å prioritere
hvilke oppgaver og saker det skal brukes tid på, og hva som eventuelt må nedprioriteres.
4. Hvilke endringer foreslås
Det foreslås at styrelederhonoraret økes vesentlig. Det anbefales at det legges til grunn at styreleder
har sitt hovedvirke som styreleder for NBK. Gitt at styreleder er valgt, og medlem av NBK legges det til
grunn at styreleder fortsatt skal få honorar, og ikke lønn som fast ansatt. Når det gjelder honorar,
betaler da NBK arbeidsgiveravgift (14,1%), men ikke feriepenger (10,2) eller pensjon (minimum 2 %).
Det foreslås å øke styrelederhonorar til 650.000 pr. år. Beløpet utbetales som honorar. Dvs. at
det i dette forslaget, med honorar på 650.000, kun vil komme arbeidsgiveravgift i tillegg til honorar.
Beløpet bør indeksreguleres årlig i forhold til lønnsveksten i staten.
Økningen vil ha halvårseffekt i 2021. Full effekt fra og med 2022. Det vil si en økning i kostnader for
2021 på kr. 150.000, og helårseffekt på 265.009 fra og med 2022.
Sammenligning med andre organisasjoner :
Organisasjon

Kompensasjon

Honorar/
Lønn

Arbeidsgiver
-avgift
(14,1%)

Feriepenger
(10,2 %)

Pensjonsavtalte
(min 2%
arb.giver)

Komponistforeningen

600.000

Honorar

X

Forfatterforeningen

650.000

Lønn

X

X

X

Creo

850.000

Lønn

X

X

X

Dramatikerforbundet

508.000

Honorar

Gjennomsnitt
interesseorg. (SSB)

700.000

Honorar

X

Foreslått NBK

650.000

Honorar

X

X

X

* I Creo (LO - systemet) er det vanlig praksis at tillitsvalgte frikjøpes fra sin ordinære jobb. Derved blir
lønn/honorar avgjort ut fra hvilken fastlønn en har hatt tidligere.

5. Konsekvenser for styret og administrasjonens arbeid ved eventuelle endringer
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Ingen vesentlige endringer. Det vil fortsatt være styret som har alle fullmakter - Det er styret som gir
styreleder fullmakter. Og det er fortsatt prinsipp-og handlingsprogram vedtatt av Landsmøtet, som er
de overordnede styringsdokumentene for styret/styreleder.
Endringen er først og fremst knyttet til de oppgaver som ligger i tillegg til ordinære styreleder
oppgaver, og som er definert i dagens styrelederinstruks.
Å anerkjenne styrelederrollen som et fulltids verv vil gi styreleder rom til å fullt ut konsentrere seg om
vervet og slik muliggjøre tettere dialog mellom styreleder og styremedlemmer mellom møter.

Gitt at instrukser opprettholdes som i dag,Ikke vesentlige endringer i arbeidsdeling mellom
administrasjon og styre. Men vil kunne muliggjøre tettere dialog mellom styreleder og daglig leder.

Sentralstyrets forslag til vedtak:
Landsmøtet vedtar økning i styrelederhonorar til kr. 650.000 pr. år. Honoraret indeksreguleres
årlig i forhold til lønnsveksten i staten.

4.6. Gratis studentmedlemskap for Masterstudenter ved kunsthøgskoler
Forslagsstiller: Norsk Billedhoggerforening
NBF ønsker å styrke NBK som medlemsorganisasjon gjennom å tilby masterstudenter ved
kunsthøgskoler gratis medlemskap. Gjennom å gjøre det attraktivt å være medlem allerede som
student ønsker vi å rekruttere fremtidens kunstnere til kunstnerorganisasjonene. Allerede i dag er det
halv pris på NBK medlemskap de første to årene for nyutdannede. NBF foreslår nå å innføre gratis
NBK medlemskap for Masterstudenter ved kunstakademiene i Norge og programmet for kunst og
håndverk ved Kunsthøgskolen i Oslo. Studentene vil da kunne få de fordeler det er å være medlem
uten å betale for det. For et helt gratis medlemskap må de enkelte grunnorganisasjonene i tillegg
vedta gratis medlemskap på sine årsmøter. Det vil si endring av vedtektene. Forslaget er derfor et
første skritt for å muliggjøre gratis medlemskap for studenter ved kunsthøgskolene.
Premiss for studentmedlemmer bør være at de ikke kan stemme på årsmøter og landsmøter og kan
ikke velges til tillitsverv. Når studietiden er over, må de søke på nytt for å bli tatt opp som ordinært
medlem.
Forslag til vedtak:
Studenter fra Masterstudier ved kunsthøgskolene i Norge og Kunst og håndverk på KHIO i Oslo får
gratis studentmedlemskap i NBK med de fordeler som vanlig medlemskap gir, men uten å kunne
nomineres til verv, stemme på årsmøter eller landsmøter.
Sentralstyrets merknad:
Styret presiserer at det er grunnorganisasjoner som tar opp medlemmer, (jfr. NBKs vedtekter, §
3-1) NBK er positive til at grunnorganisasjonene kan tilby gratis studentmedlemskap.
Studentmedlemskap kan kun tilbys til MA studenter ved kunsthøyskolene i Norge herunder;
Kunsthøgskolen i Oslo, Universitetet i Bergen, NTNU Trondheim og Universitetet i Tromsø, jf.
de generelle opptakskriterier. Kontingent til NBK vil følge tilbud om halv medlemskontingent
for de første to år for nye medlemmer under 35 år jf. medlemskontingensak.
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4.7. Endring i instruks for Den Nasjonale Jury – innføring av utjevningsmekanisme
Forslagsstiller: Sentralstyret
Eksisterende ordlyd:
Utjevningsmekanisme (gjelder kun stipendkomiteen): NBKs sentralstyre kan unntaksvis rette en
henvendelse til nominasjonsutvalget om å vurdere valgresultatet i forhold til vedtektenes § 9-4. Slik
henvendelse forutsetter at valgresultatet kan synes å ha særlig store skjevheter med hensyn til
spredning innenfor et eller flere sosiale variabler så som kjønn, alder, geografi eller kulturelt mangfold
(jmf. prosedyre og instruks vedtatt på NBKs landsmøte 2019).
Forslag til endring:
Utjevningsmekanisme (gjelder både stipendkomiteen og Den Nasjonale Jury): NBKs sentralstyre kan
unntaksvis rette en henvendelse til nominasjonsutvalget om å vurdere valgresultatet i forhold til
vedtektenes § 9-4. Slik henvendelse forutsetter at valgresultatet kan synes å ha særlig store
skjevheter med hensyn til spredning innenfor et eller flere sosiale variabler så som kjønn, alder,
geografi eller kulturelt mangfold (jmf. prosedyre og instruks vedtatt på NBKs landsmøte 2019).
Sentralstyrets forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner fremlagte forslag til endring i instruks for Den Nasjonale Jury.
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5. HANDLINGSPROGRAM 2021–2023
5.1. Forandring av punkt 1 Utstillingsøkonomien.
Forslagsstiller: Tegnerforbundet
Inntektsgrunnlaget til billedkunstnere er variert og fragmentert (lappeteppeøkonomi).
Det er derfor viktig at NBK jobber med å vise vei og fokusere på andre typer inntekter i tillegg til
utstillingsøkonomien. På bakgrunn av dette mener vi i TF at man kan utdype punkt 1 i
handlingsplanen.
TF foreslår å forandre Utstillingsøkonomien til Kunstnerøkonomien og dele opp punkt 1.4 kontrakter til
to punkt der 1.4 er om kontrakter og et nytt punkt 1.5 er om veiledende satser.
Ved å utarbeide kontrakter kan man som kunstner vise til rettigheter og krav man har, og kan lett se
om gallerier og institusjoner oppfyller disse kravene. En kontrakt utarbeidet av NBK kan brukes til å
henvise til hva som er standard i bransjen og til forhandlinger i møte med institusjoner etc.
Arbeidet med å utforske om man kan/har lov å publisere anbefalte minstesatser er i gang.
Tegnerforbundet begynte arbeidet i 2019, og i 2020 har NBK samarbeidet med Grafill om å få en
ekstern advokat til å se om det er lovstridig mht konkurranseloven å publisere veiledende satser.
Uavhengig av om man har lov til å publisere veiledende minstesatser mener Tegnerforbundet at det er
viktig at arbeidet om kunstneres økonomi er i fokus og i en prosess. Målet for Tegnerforbundet er at
man kan publisere en liste med veiledende satser da det vil være til stor hjelp for illustrasjons og
tegneseriefeltet som har ustabil og veldig lav inntekt på grunnlag av at man har vært presset ned i pris
av forlag og institusjoner over en lang periode på flere år. En slik liste vil også være til hjelp for
eksterne aktører som skal søke om midler og må lage et budsjett, eller ønsker å undersøke hvor mye
et oppdrag vil være på. En slik liste kan igjen brukes som et utgangspunkt for forhandling.
Da NBK har en medlemsmasse som består av stor variasjon av yrkesutøvere innen det kunstneriske
feltet er det viktig for Tegnerforbundet at man ivaretar dette mangfoldet. Det er for øvrig ikke bare
illustratører som jobber med oppdrag for andre instanser. Man kan inkludere andre kunstformer som
for eksempel performance og tidsbasert kunst, og andre typer oppdrag som artist talk, formidling og
skribentoppdrag. Det er en kjent sak at man som kunstner får ekstremt lavt betalt i sammenligning
med andre felt som f.eks arkitekter.
PS: For ordens skyld, dette handler ikke om prising av kunstverk for salg, men om veiledende satser
for kunstneriske oppdrag som bestilles av en annen instans.
Forslag til vedtak:
A. Forandre punkt 1 fra utstillingsøkonomien til kunstnerøkonomien
B. 1.4 Kontrakter. Forandre nåværende tekst til: NBK skal utarbeide kontrakter for ulike utstillings
og oppdragstyper og tilby sine medlemmer mer konkret veiledning rundt emnet økonomiske
og sosiale rettigheter, honorarer og vederlag. Dette for å styrke kunstnernes vilkår i møte med
institusjoner og organisasjoner som innehar makt innenfor feltet.
C. 1.5 Veiledende satser. Legge til nytt punkt: NBK skal utrede og utarbeide veiledende/anbefalte
minstesatser for en samling ulike kunstfaglige oppdragstyper som for eksempel
illustrasjon/tegneserier, performance og andre oppdrag i relasjon til det å være utøvende
kunstner som foredrag, artist talk, formidling og skribent og tilby sine medlemmer mer konkret
veiledning rundt emnet honorarer og vederlag i møte med forlag, gallerier og museer og andre
instanser og institusjoner med makt innenfor feltet.

52

Sentralstyrets forslag til vedtak:
Behandles under handlingsprogrammet, punkt 5.10. Punkt A er ivaretatt i
handlingsprogrammets punkt 1: Kunstnerøkonomi, stipend, utstillingsvederlag og honorar.
Punkt B er ivaretatt i handlingsprogrammets punkt 5.2: Medlemsfordeler. Punkt C ivaretatt i
handlingsprogrammets punkt 1.1: Utstillingsvederlag og honorar.

5.2. Innføre kompetansekrav på 60 studiepoeng for lærere i kunst og håndverk i grunnskolen
Forslagsstiller: Norske Tekstilkunstnere
NBKs medlemmer har fått større konkurranse om stillinger relatert til vårt
fagfelt og vår mulighet til biinntekter blir stadig færre. Det er i medlemmenes interesse at vår
organisasjon stiller krav til høyere utdanning for å undervise i K og H. I grunnskolen utvikles kreative
evner hos barn og unge – her tilegner de seg kunnskaper om kunst og kultur og her dannes også
holdninger til vårt fag. Tilsvarende krav er innfridd innen bla norsk og matte allerede.
Status Q:
På HIO utdannes nå lærere i tverrfaglighet....de færreste velger å ta master innenfor K og H fagene –
dette er svært betenkelig – og vil på sikt medføre at nivået på kompetanse hos de som underviser i K
og H blir lavere - noe som vil gi en dårligere kvalitet på undervisningen.( jfr funn av Kunst i skolen,
digitalseminar 2020.) K og H fagets status i skolen og samfunnet vil sikres med større krav til
kompetanse.
Konsekvens jfr lønn for arbeid:
Et kompetansekrav hos lærere som underviser i K og H er i samsvar med kravet om lønn for arbeid
som NBK allerede har vunnet gehør for. Dette kan i så måte sees i sammenheng – stille krav til
fagkompetanse er et ledd i kvalitetssikring og profesjonalisering også innen kunst og kulturfag.
Kunstnernettverket – dette burde også være et relevant krav å fremme i samarbeid med resten av
Kunstnernettverket da det favner flere estetiske fag og Kulturskole undervisning!
Forslag til vedtak:
NBK skal fremme kompetansekrav om at faglærere i undervisningsstillinger i Kunst og Håndverk på
grunnskole 1-10 trinn skal ha minst 60 studiepoeng innen kunstfag. Saken kan inkorporeres under
handlingsplanens punkt 10.
Sentralstyrets forslag til vedtak:
Saken behandles under handlingsprogrammets punkt 6.1.: Estetiske fag i skolen.

5.3. Kunst i Skolen og visuelle kunstproduksjoner i DKS
Forslagsstiller: Billedkunstnerne i Telemark og Vestfold Bildende Kunstnere
I følge en undersøkelse av SSB 2018/2019 lærerkompetanse i grunnskolen viser denne at halvparten
av lærere som underviser i kunst og håndverk mangler studiepoeng i faget. Dette er en økning fra
tidligere kartlegginger. I 2006 manglet 45 prosent av lærerne i kunst og håndverk studiepoeng, og i
2014 var denne andelen 44 prosent. (Lagerstrøm 2007, Lagerstrøm m.fl. 2014). Undervisning i
praktisk estetiske fag blir nedprioritert. I 1974 var 20 % av timene i grunnskolen innenfor estetiske fag.
I dag er tallet nede i 12%.

53

De visuelle produksjonene innenfor Den Kulturelle Skolesekken (DKS) går også ned i antall.
Kulturtankens rapport med tall fra 2017 viser på landsbasis at 23% av DKS-visningene i grunnskole og
videregående skoler var musikkvisninger. I samme år var tallet på visuell kunst på 16%. Barna selv
etterspør workshops. De har godt utbytte av kunstnermøter både i forhold til egen skaperglede, og
som et verktøy for å se og oppleve samtidskunst. DKS representerer en stor arbeidsplass for
billedkunstnere, der det er opp til hvert enkelt fylke hvor stor dekningsgrad disse har på visuelle DKS
produksjoner.
For å forhindre fremmedgjøring til kunstfag senere i livet er viktig å ha kunstfaglig relevant
undervisning tidlig i livet. Den gradvise nedbyggingen av kunstfag i skolen gjør at unge ikke får den
kompetansen som er nødvendig og det blir få søkere til kunstfaglinjene på videregående skoler. Som
en konsekvens av dette blir forslag fremmet om å legge ned linjer for Kunst, Design og Arkitektur.
F.eks var dette nylig en diskusjon ved Sandefjord, Voss og Førde Videregående Skole. Vi trenger en
bevissthet rundt visuell kompetanse hos den oppvoksende generasjonen og en forståelse for den
samfunnsoppgaven det er å gi barn og unge mulighet til å utfolde seg innovativt og kreativt.
Forslag til vedtak:
NBK skal videreføre punkt om estetiske fag i skolen fra handlingsplanen 2019-2021 og legge til et
punkt om økning av mulige oppdrag i DKS.
●
●
●

NBK skal arbeide for å styrke den visuelle kunstens plass i skoleverket.
NBK skal arbeide for å følge opp kompetansekrav for lærere i estetiske fag i skolen.
NBK skal arbeide for å øke antall mulige oppdrag med visuelle kunstproduksjoner i DKS

Sentralstyrets forslag til vedtak:
De to første punktene i saken behandles under handlingsprogrammets punkt 6.1.: Estetiske fag
i skolen, det tredje punktet under 6.2: DKS - Den Kulturelle Skolesekken.

5.4. Betingelser for kunstnernæringer
Forslagsstiller: Landsforeningen Norske Malere
Billedkunstnere driver stort sett selvstendige virksomheter. Som selvstendig næringsdrivende er
billedkunstnere omfattet av to særordninger (egen næringsoppgave til selvangivelsen og mva-unntak
på kunst), men lignes ellers på lik linje med store kommersielle foretak. Vi har utfordringer mht
pensjonsgrunnlag og sosiale rettigheter. Det er all grunn til å se på betingelsene for kunstnernæringer
med helt nye øyne.
Forslag til vedtak:
NBK skal arbeide for en reform som bedrer kunstnernes sosiale og økonomiske betingelser som
selvstendig næringsdrivende. Reformen bør se på vilkårene for næringsdrift, som skatt og
momsrefusjon, i sammenheng med økonomiske og sosiale rettigheter, som pensjon og sykepenger.
Saken inkorporeres i NBKs handlingsplan for 2021-2023.
Sentralstyrets forslag til vedtak:
Saken behandles overordnet i handlingsprogrammets punkt 7.: Sosiale og økonomiske
rettigheter. Punktene om skatt, moms, næringsprogram og organisasjonsform fra LNMs sak
foreslås inkorporert i handlingsprogrammet punkt 7.
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5.5. Arbeide for at den ekstraordinære COVID19 produksjonsstøtten med tildeling fra OCA blir
en permanent ordning.
Forslagsstiller: Norsk Billedhoggerforening
Tidligere har OCA hatt midler til produksjonsstøtte for utstillinger utenfor Norge, noe som ble kuttet for
et par år siden. Å følge opp dette har vært en prioritert sak på NBK handlingsprogram, så også i
handlingsprogram 2019-21. I punkt 1.3 står det at:
● NBK skal arbeide for å etablere prosjektstøtte for kunstnere med kunstprosjekt i utlandet
● NBK skal arbeide for å øke bevilgningen til reisestøtten til utlandet
Med bakgrunn i dette ønsker styret i NBF en redegjørelse på status og oppdatering på hvordan
sentralstyret har arbeidet med dette i siste periode.
Som en del av krisestøtten som følge av Covid19-situasjonen har styret i NBF registrert at OCA nå
midlertidig aksepterer søknader om midler til produksjon av verk som vises for første gangen i
utlandet. Vi mener at søkbare produksjonsmidler for kunstnere med kunstprosjekt i utlandet burde
være en selvfølge, og at det ikke hører hjemme i ekstraordinære tiltak. Når denne midlertidige
ordningen allikevel er etablert så mener vi at det bør være et bra tilfelle å bruke den som en
brekkstang og argument for videreføring av produksjonsmidler for kunstprosjekter i utlandet. Styret i
NBF ønsker derfor at NBK tar inn dette i handlingsprogrammet for 2021-23 og arbeider for at denne
ordningen blir permanent.
Mer info her: https://www.stikk.no/reisestotte/index.php?action=7&ordningid=10
Forslag til vedtak:
NBK skal arbeide for at den ekstraordinære COVID19 produksjonsstøtten med tildeling fra OCA, for
kunstnere med kunstprosjekt i utlandet, blir en permanent ordning.
Sentralstyrets forslag til vedtak:
Sentralstyret avviser forslag til vedtak. Saken er ivaretatt i handlingsprogrammets punkt 9.:
Internasjonalt arbeid.

5.6. Bedre koordinering av NBK og Kulturrådets søkeportaler
Forslagsstiller: Landsforeningen Norske Malere
I den årlige stipendsøknaden søker man gjennom to ulike portaler; gjennom Kulturrådet og gjennom
Norske Billedkunstnere. I de to portalene bes det om tekster hvor innholdet ligner, men mengde og
disponering er ulik. Man må derfor skrive ulike tekster til hver portal.
Forslag til vedtak:
De to søkerportalene skal koordineres slik at man kan bruke de samme tekstene i begge to.
Saken inkorporeres i NBKs handlingsplan for 2021-2023.
Sentralstyrets merknad:
Saken avvises, da det allerede jobbes med en slik koordinering. Dette er et kontinuerlig arbeid i
avdeling for stipend og prosjektstøtte.
Begrunnelse fra avdelingsleder for NBKs avdeling for stipend og prosjektstøtte:
Administrasjonen er klar over problemstillingen. Vi tilrettelegger for samkjøring så langt det lar seg
gjøre, men samtidig er det noen begrensninger. Det statlige søknadskjemaet er utformet for å fungere
så godt som mulig for de fleste av SKS 24 stipendkomiteer, og det er derfor vanskelig å få gjennom
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særskilte ønsker tilpasset kun vår komité. NBK har derfor valgt å tilpasse tekstfeltene i egen portal til
Kulturrådets skjema for å lette søkeprosessen. Altså etterspør vi samme informasjon, men vi har lagt
inn en strengere begrensning på tekstmengde av hensyn til komiteens kapasitet. På denne måten kan
søkerne bruke samme tekst som utgangspunkt i begge portaler, men noen tilpasninger må riktignok
gjøres. Vi vurderer fortløpende mulighetene vi har til forbedringer og tilpasninger, og opplever at vi har
god dialog med de tre bevilgende organer rundt dette. Vi vet også at Kulturrådet er i en prosess med å
bytte ut sitt søknadssystem, og inntil da velger vi å avvente større justeringer i NBKs portal.
Sentralstyrets forslag til vedtak:
Avvises.

5.7. Samarbeid NBK -– hovedorganisasjonene
Forslagsstiller: Landsforeningen Norske Malere
Hovedorganisasjonene har registrert at arbeidslivet utvikler seg i retning av flere frilansere og
selvstendig næringsdrivende, og tilpasser seg utviklingen. F.eks. har LO gått aktivt ut med at man
ønsker selvstendig næringsdrivende innen kunst og kultur som medlemmer. Man ønsker å tilby
tilpassede medlemsfordeler og man vil styrke juridisk avdeling slik at den bedre kan ivareta
selvstendig næringsdrivende medlemmer. Det kan være gunstig for NBK å trekke veksler på dette.
Forslag til vedtak:
NBK vil søke samarbeid med hovedorganisasjonene for å bidra til utforming av vilkårene for
framtidens frilansere og selvstendige næringsdrivende. Sentralstyret vil gå i dialog med
hovedorganisasjonene for å forhandle om vilkår for en potensiell tilslutning og presentere en innstilling
om dette til Landsmøtet 2023. Saken inkorporeres i NBKs handlingsplan for 2021-2023.
Sentralstyrets merknad:
Styret avviser forslag til vedtak. NBK har i dag strategisk samarbeid med de fleste sentrale
aktørene/organisasjonene innen kunst- og kulturfeltet gjennom Kunstnernettverket. I tillegg til dette
samarbeider NBK direkte med relevante organisasjoner når det gjelder enkeltsaker som er sentrale for
NBKs medlemmer.
Sentralstyrets forslag til vedtak:
Avvises.

5.8. Status for Kunstnerforsikringen
Forslagsstiller: Norsk Billedhoggerforening
NBF ønsker en evaluering av Kunstnerforsikringen velkommen og ber samtidig NBK om å utrede
muligheten for samarbeid med andre fagorganisasjoner for mer gunstige tilbud av forsikringer og
fellesfordeler. Vi har enda ikke sett en evaluering men ser tendenser til at medlemmer i
kunstnerorganisasjoner må være fagorganisert i ulike andre organisasjoner for å få de fordeler
forsikringer og pensjonsordninger kan gi. Vi mener at en kunstner ikke skal behøver å være organisert
i en annen organisasjon enn sin egen, og at vi blir holdt utenfor kollektive fordeler som andre
yrkesaktive profesjonelle tar for gitt.
Forslag til vedtak:
Styret i NBF fremmer sak til NBK handlingsplan 2021-23: NBK skal evaluere og følge opp status for
Kunstnerforsikringen, samt arbeide for gode kollektive forsikringsordninger for medlemmene.
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Sentralstyrets merknad:
Sentralstyret har allerede bestilt en evaluering av Kunstnerforsikringsordningen, og ser det derfor ikke
hensiktsmessig å formulere dette som eget punkt i Handlingsprogrammet. Evalueringen vil foreligge
ved utgangen av 2021.
Sentralstyrets forslag til vedtak:
Avvises.

5.9. Fjerne avkortningen for Stipend for etablerte kunstnere (SEK)
Forslagsstiller: Norsk Billedhoggerforening
NBF ønsker at NBK arbeider for å fjerne avkortningen for Stipend for etablerte kunstnere (SEK).
Avkortningen slår uheldig ut for etablerte kunstnere som må se til å ikke tjene for mye sånn at de siste
fem årene av stipendet faller bort.
Denne avkortingen er negativ fordi:
● Det i effekt er med på å holde kunstneres inntektsnivå lavt (kunstnere skal ikke tjene mer enn
6g)
● Det virker kontraproduktiv for salg (etter å ha solgt for 370 000 taper en penger på å selge
kunst, ergo er det da bedre å la vær å selge)
● Dette igjen er med på å holde folk avhengig av stipend
● Om kunstnere med SEK blir tatt ut av ordningen etter 5 år ender de opp med å søke stipend
igjen, dette fører til ekstra arbeid for juryen og kunstneren havner etter all sannsynlighet inn
igjen i samme loop, får stipend og mister det etter 5 år. Det er med andre ord ikke noen
omfordeling i dette.
● Kunstneres inntekt varierer ofte stort, noen år kan være gode med påfølgende dårlige år.
Ordningen slik den er i dag kan virke som den ikke tar inn over seg dette.
Fra Forskrift om statens stipend og garantiinntekter for kunstnere, punkt 22:
«I år fem av stipendperioden foretas en inntektsvurdering av mottakeren. Dersom stipendmottakeren
har hatt en gjennomsnittlig netto årsinntekt (alminnelig inntekt) på over seks ganger grunnbeløpet i
folketrygden de første fire årene av stipendperioden, faller stipendet bort fra og med år seks. Ved
eventuell fornyelse av stipendet, foretas tilsvarende inntektsvurdering i år 10 og år 15.»
Forslag til vedtak:
Styret i NBF fremmer sak til NBK handlingsplan 2021-23: NBK skal arbeide for å fjerne avkortningen
fra Stipend for etablerte kunstnere som står beskrevet i Forskrift om statens stipend og
garantiinntekter for kunstnere, punkt 22.
Sentralstyrets merknad:
Sentralstyret avviser saken. Selv om man ser at det dette kan slå uheldig ut, antar man at dette angår
svært få kunstnere. Statens kunstnerstipend har pr. dags dato ikke gjort noen avkortinger i SEK
(ordningen har vært gjeldende siden 2014). NBK arbeider forøvrig med å få til en forskriftsendring i
Forskriften om Statens kunstnerstipend, indeksregulering av stipendbeløp.
Sentralstyrets forslag til vedtak:
Avvises.
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5.10. NBKs handlingsprogram 2021-2023
Forslagsstiller: Sentralstyret
NBK sitt handlingsprogram tar utgangspunkt i NBK sitt formål om å ivareta medlemmenes faglige,
økonomiske, sosiale og ideelle interesser og NBKs prinsipper. Handlingsprogrammet definerer hvilke
fagpolitiske saker NBK skal prioritere. Styret foretar den løpende vurderinger av hvilke saker NBK skal
prioritere på hvilke tidspunkt i perioden, hvis ikke annet er nærmere bestemt i vedtak fattet av
landsmøte.
NBK mener at kunsten har en sentral og overgripende rolle i samfunnet, og at alle innbyggerne skal
ha mulighet til å erfare kunst og at de som ønsker skal kunne praktisere som profesjonell kunstner
uavhengig bosted, sosial og økonomisk bakgrunn.
1.

Kunstnerøkonomi – Stipend, utstillingsvederlag og honorar

Alle landets innbyggere skal ha mulighet til å kunne velge kunstneryrket på bakgrunn av egnethet, vilje
og innsats. Kunstnernes arbeidsvilkår og inntekter må derfor bedres for å oppnå lik tilgang på
kunstneryrket, reell kunstnerisk ytringsfrihet og et mangfold av kunstneriske uttrykk.
NBK sin fagpolitiske hovedmålsettning er å bedre medlemmenes inntekts- og arbeidsvilkår. Dette
ønsker vi å oppnå ved å fokusere på disse tiltakene.
1.1.

Utstillingsvederlag og honorar

Kunstnerne skal motta rimelig betaling for sitt arbeid. NBK ønsker å inngå forpliktende kollektive
avtaler for kunstnerne, samt å tilby konkret veiledning om honorering.
Utstillingshonorar er: Honorar som utstillingsarrangør betaler til kunstner som kompensasjon for
kunstnerens arbeid i forbindelse med utstilling av kunstnerens verk. Honoraret skal dekke arbeid
knyttet til forberedelse av utstillingen og formidling av utstillingen slik som kunstners arbeid med
planlegging og møter, tilrettelegging av kunstverk og installering ol.
Utstillingsvederlag er: Vederlag som utstillingsarrangør skal betale til kunstner som kompensasjon for
lån og fremvisning av kunstverk i kunstnerens eie. Vederlaget er en betaling for allmennhetens bruk av
verket i utstillingsperioden og en kompensasjon for den tid kunstneren selv ikke kan disponere verket.
NBK skal arbeide for:
●
●
●
●

Å reforhandle og modernisere utstillingsvederlagsavtalen mellom NBK og staten
At alle offentlig finansierte institusjoner som viser billedkunst skal være forpliktet av
utstillingsvederlagsavtalen uavhengig av om støtten er statlig, kommunal eller fylkeskommunal
Innføring av utstillingshonorar ved samtlige visningssteder som mottar varige offentlige
tilskudd
Å etablere veiledende/anbefalte minstesatser og å tilby konkret veiledning om honorering for
ulike typer kunstnerisk relaterte oppdrag
1.2.

Stipend

Kunstnerstipendene går direkte til kunstnerne og bidrar til økonomisk stabilitet som gjør at kunstnerisk
aktivitet kan være kunstnerens hovedbeskjeftigelse. Kunstnerstipendene bidrar til et dynamisk og
nyskapende kunstliv. De muliggjør et mangfold av kunstneriske uttrykk og er den mest treffsikre og
bærekraftige pilaren i kunstnerøkonomien.
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NBK skal arbeide for:
●
●
●

●

●

2.

Å øke antall statlige arbeidsstipender. Tildelingsprosenten bør være på minst 25 prosent av
årlige søknader
At alle statlige arbeidsstipender, til enhver tid, skal tilsvare minst 50 prosent av
gjennomsnittsinntekten i Norge
Å endre forskriftene om Statens arbeidsstipend og garantiinntekter for kunstnere, slik at
stipendene, som et minimum, reguleres med en indeks lik rammen for lønnsoppgjøret i staten.
Dette må formuleres slik at Stortinget likevel står fritt til å beslutte en høyere økning dersom
dette er hensiktsmessig
Å endre aldersgrensen i forskrift for Statens kunstnerstipend fra 67 til 70 år for etablerte
kunstnere og stipend for seniorkunstnere, tilsvarende pensjonsbestemmelsene i staten for
øvrig
Statlige arbeidsstipend skal i tillegg bidra til pensjonsoppsparing for mottakerne

Produksjon og formidling

Det er behov for å styrke muligheter og vilkår for kunstnerisk produksjon slik at kunstnere kan utvikle
og realisere kunstprosjekter i hele landet. Alle innbyggeren i Norge skal ha mulighet til å erfare
samtidig, historisk og fremtidig kunst.
2.1.

Prosjektstøtte

NBK skal arbeide for:
●
●
●
●

Å styrke Norsk Kulturfond, økt prosjektstøtte for visuell kunst
Å øke regionale prosjektmidler visuell kunst
At kunstnerassistentordningen videreføres og utvides
Å innføre praksis med produksjonstilskudd ved de offentligfinansierte visningsstedene
2.2.

Kunst i offentlig rom

NBK skal arbeide for:
●
●
●
●
●
●

Å øke antall oppdrag for visuell kunst i offentlig rom, på både regionalt og nasjonalt nivå
At minimum 1 prosent av investeringsbudsjettet skal gå til offentlige kunstoppdrag og innkjøp
av kunst av nålevende kunstnere i fylker og kommuner
Å innføre krav om kunstnerfaglig kompetanse i alle kunstutvalg o.l.
At det skal benyttes åpne prekvalifiseringer og fagfellevurdering ved anskaffelse av kunst i
offentlig rom
Å sikre at kunstnere skal kunne ta oppdrag som kunstkonsulent som frilans/lønnsoppdrag i
alle fylker og kommuner
At kunstneres interesser ivaretas og kontraktfestes i forbindelse med kunst i offentlig rom
oppdrag
2.3.

Samling og formidling

Det må sikres at både de nasjonale og regionale museenes samlinger gjenspeiler vår tids
kunstneriske praksiser og produksjon, ved å legge til rette for omfattende innkjøp av kunst fra
nålevende kunstnere. De offentlige samlingene bør kjennetegnes av bred representasjon og et
mangfold av kunstneriske praksiser.
NBK skal arbeide for:
●

Å etablere ny nasjonal kunstnerstyrt innkjøpsordning
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●

3.

Kunstnerrepresentasjon ved samtlige offentlige innkjøpskomiteer

Infrastruktur

Det er behov for infrastruktur for kunstnere i hele landet. Med infrastruktur menes: tilgang på egnede
arbeidslokaler/atelier, fellesverksted/produksjonslokaler og rimelige kunstnerboliger med atelier. Samt
egnede lokaler og driftsmidler til visnings- og formidlingsarenaer.
NBK skal arbeide for:
●
●
●

4.

At kunstsentrene i Norge bør styrkes og utvikles med fokus på rollen som regionale
produksjons- og kompetansesentre
Etablering av kunstnerboliger med atelier
Etablering av nasjonale investeringstilskudd og lånegarantier for utvikling av infrastruktur for
kunst

Mangfold og likestilling

NBK skal arbeide for mangfold og likestilling på kunstscenen, og bidra til økt bevissthet innkjøp,
utstillinger og andre offentlige oppdrag. For å oppnå mangfold og likestilling er det nødvendig å
tilstrebe et aldersmessig, kjønnsmessig, etnisk, kulturell, faglig og geografisk mangfold i alle utvalg,
komiteer, tillitsverv, råd og organ NBK oppnevner og/eller innstiller til.
NBK skal arbeide for:
●
●
●
●

5.

At kunstfeltet og kunstneres organisasjoner skal være trygge for alle kunstnere
Å tilby kursing for tillitsvalgte i samarbeid med foreningen Balansekunst
Å tilby veiledning og informasjon om rettigheter i forbindelse med varslingssaker
Å ivareta kunstnernes ytringsfrihet

Organisasjonsutvikling

For å oppnå fagpolitiske mål på nasjonalt og regionalt nivå så skal NBK i perioden styrke
organisasjonen, utvikle fagpolitisk analyse og utredningsarbeid, samt utvide medlemsfordelene.
5.1.

Organisasjonsutvikling

NBK skal arbeide for :
●
●
●

●

Å bedre vilkårene for alle tillitsvalgte, og bidra til organisasjons- og kompetanseutvikling
Å tilby styrekurs og andre relevante kurs til grunnorganisasjonene
Å styrke det fagpolitiske arbeidet i de regionale grunnorganisasjonene. Herunder bistå til
organisasjonsutvikling, gjennomgå og vurdere fordelingsnøkkel for fagpolitisk støtte, vurdere
delegatfordeling på landsmøte og andre relevante tiltak som følge av blant annet
regionreformen
Å bedre kontakt og møtestruktur mellom tillitsvalgte
5.2.

Medlemsfordeler

NBK skal arbeide for:
●
●

Å videreutvikle og styrke den juridiske rådgivningen til medlemmene.
Å rekruttere flere nyutdannede/unge kunstnere
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●

6.

Å utvikle medlemstilbud som kurs og workshops, veiledninger og digitale verktøy, samt
rabattavtaler

Kunst i skolen

Grunnskolen, som vår største kulturinstitusjon, har et særlig ansvar for at alle landets innbyggere får
mulighet til å erfare kunst fra tidlig alder. Kunsten synliggjør verden i oss og rundt oss, den bidrar til
meningsdanning, meningsutveksling og kritisk tenking – dette er grunnleggende egenskaper som
elevene trenger for å kunne bli aktive medborgere i et demokratisk samfunn.
6.1.

Estetiske fag i skolen

NBK skal arbeide for:
●
●
●

Å styrke den visuelle kunstens plass i skoleverket
At det etableres kompetansekrav for lærere i estetiske fag i skolen
At det etableres tilbud om PPU-utdanning for visuelle kunstnere ved kunsthøyskolene i Norge.
Søkere med bachelorutdanning frå praktisk-estetiske fag og/eller som jobber som
kulturskolelærere bør gi adgang til opptak til PPU-studiet
6.2.

DKS – Den kulturelle skolesekken

NBK skal arbeide for:
●
●
●

7.

Opprettelse av en søkbar ordning for støtte til produksjon og utvikling av visuelle
kunstprosjekter for Den kulturelle skolesekken og andre formidlingsarenaer for barn og unge.
At regioner og kommuner pålegges å betale rimelig vederlag og gi samme avtalevilkår for alle
kunstnergrupper, når de viser opphavsrettslig beskyttet materiale i Den kulturelle skolesekken.
At det defineres et nasjonalt mål om at alle skoler skal tilby hver elev minimum fire visuelle
kunstproduksjonar i løpet av grunnskolen

Næringsvilkår og sosiale rettigheter

Kunstnere har ofte en sammensatt økonomi med mange ulike inntektskilder og oppdragstyper. NBK
mener at kunstnere skal ha den samme grunnleggende sosiale tryggheten som ansatte arbeidstakere
og hensiktsmessige næringsvilkår.
NBK skal arbeide for:
●
●
●
●
●
●

Lik opptjening av trygderettigheter og pensjon, uavhengig av om man er arbeidstaker, frilanser
eller selvstendig næringsdrivende
Rett til 100 % dekning av sykepenger fra 17. dag for selvstendig næringsdrivende.
Etablering av subsidiert tilleggsforsikring i folketrygden for frilansere og selvstendig
næringsdrivende
Betaling og rettigheter som lønnsmottaker, når arbeidssituasjonen tilsier det. Herunder i
oppdrag som kunstkonsulent
Minstefradrag for selvstendig næringsdrivende (ENK) som ikke kommer til fratrekk i
pensjonsgivende inntekt
Å bedre næringsvilkårene for kunstnerne ved å vurdere moms og skattereglene for
billedkunstnere, næringsoppgaven for billedkunstere, organisasjonsform o.l.

61

8.

Opphavsrett og åndsverk

Et kunstnerisk arbeid som er uttrykk for original og individuell skaperinnsats, får vern som åndsverk.
Skaperen av verket betegnes som opphaver, og hans rett til åndsverket kalles for opphavsrett.
Opphavsretten oppstår idet åndsverket blir skapt. Det opphavsrettslige vernet eksisterer for å beskytte
og belønne åndelig kreativitet. Opphavsretten omfatter både vern om verkets og opphaverens
integritet.
NBK samarbeider med BONO og andre relevante opphavsrettsorganisasjoner for å bidra til at visuelle
kunstneres opphavsrettigheter blir ivaretatt og styrket. Arbeid med opphavsrett vil i kommende periode
gjelde spesielt for utnyttelse av åndsverk i digitale tjenester.
8.1.

Opphavsrett

NBK skal arbeide for:
●
●
●

Ivaretakelse av kunstnernes opphavsrettigheter i forbindelse med nasjonale lovendringer og
innføring av opphavsrettsdirektiver fra EU.
At visuelle kunstnere har krav på, og mottar vederlag når deres verk blir brukt.
At andelen vederlag visuelle kunstnere mottar står i et rettmessig forhold til hva andre,
tilsvarende opphavere og rettighetshavere mottar.
8.2.

Privatkopieringsvederlaget

NBK skal arbeide for:
●

●

9.

At det bevilges friske midler over statsbudsjettet for å kompensere for privatkopiering av
visuelle verk (jf. reviderte åndsverklov 1. juli 2018). Bevilgningen må gjenspeile den
omfattende mengden visuelle verk som blir kopiert til privat bruk i Norge.
En rettmessig andel privatkopieringsvederlag fra Norwaco til visuelle rettighetshavere

Internasjonalt arbeid

Det skal legges til rette for at kunstnere kan delta i global kulturutveksling og jobbe internasjonalt.
NBK skal arbeide for:
●
●
●

10.

Å fremme kunstnernes internasjonale økonomiske, sosiale, faglige og ideelle interesser,
gjennom medlemskap IAA og verv i andre relevante organisasjoner og/eller fora.
Å etablere prosjektstøtte for kunstnere med kunstprosjekt i utlandet
Å øke reisestøtten til utlandet

Prinsipiell kunstpolitikk

NBK skal arbeide for:
●
●
●
●

Å verne om et uavhengig og faglig fundert Norsk Kulturråd
At prinsippet om armlengdes avstands følges ved skjønnsvurderinger av kunstnerisk kvalitet
på alle forvaltningsnivåer
At oppnevningsretten og sekretariat for stipendkomiteen for billedkunstnere fortsatt skal ligge
hos NBK
Kunstnerrepresentasjon i kunstinstitusjonenes styrer
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Forslag til vedtak:
Handlingsprogrammet for 2021–2023 vedtas.
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6. VEDTEKTSENDRINGER
6.1. Buskerud Bildende Kunstnere (BBK)
Formell godkjenning av nye vedtekter for BBK vedtatt ved deres årsmøte i 2020.
For fullstendige vedtekter, se pkt. 9.3.1
Sentralstyrets forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner vedtektsendringene.

6.2.Vestfold Bildende Kunstnere (VBK)
Det foreslås at vedtekt § 3.1 forandrer ordlyd fra:
§ 3: MEDLEMSKAP § 3-1. Skriftlig søknad om medlemskap stilles til VBK`s styre.
Medlemskap oppnås av profesjonelle billedkunstnere bosatt i Vestfold, og som oppfyller
vedtatte opptaksvilkår for distriktsorganisasjonene, vedtatt på NBKs Landsmøte.
Medlemskap i VBK medfører automatisk medlemskap i NBK.
- og forandrer ordlyd til:
§ 3. MEDLEMSKAP § 3.1. Skriftlig søknad om medlemskap stilles til VBKs styre. Medlemskap
oppnås av profesjonelle billedkunstnere som er bosatt eller har tilknytning til Vestfold, og som
oppfyller vedtatte opptaksvilkår for distriktsorganisasjonene, vedtatt på NBKs Landsmøte.
Medlemskap i VBK medfører automatisk medlemskap i NBK.
Det foreslås at VBK stryker § 3-4 fra vedtektene og ikke lenger godkjenner assosierte medlemmer.
§ 3-4. Billedkunstnere bosatt utenfor Vestfold, som tidligere har vært medlem av VBK, eller
som har sterk tilknytning til Vestfold, og som ellers oppfyller kravet om medlemskap, kan
tilkjennes assosiert medlemskap. Assosiert medlemskap gir ikke stemmerett i VBKs organer.
For fullstendige vedtekter, se pkt. 9.3.2
Sentralstyrets forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner vedtektsendringene.

6.3. Norske Billedkunstnere–Agder (NBK-A)
Forslag til endringer i NBK-As vedtekter angående foreldede fylkesnavn, oppnevninger av tillitsverv til
Agder Kunstsenter sitt styre og foreslått ny vedtekt § 7-7:
§ 7-7. Styrets leder, sammen med styreleder for NK Sør-Norge og styreleder for Agder Kunstsenter, utgjør Valgkomité for valg av styremedlemmer til Agder Kunstsenter. Valgkomitéens
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innstilling sendes til Nominasjonsutvalget og følger sakspapirene til Årsmøtet.
For fullstendige vedtekter, se pkt. 9.3.3
Sentralstyrets forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner vedtektsendringene.

6.4. Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA)
BOA ønsker å fremme en vedtektsendring som er enstemming vedtatt på Årsmøte i BOA
2021.
Bakgrunn
BOA ønsker å tilføre styret to ekstra varamedlemmer med bostedsadresse i en av kommunene
i tidligere Akershus fylkeskommune, for å avhjelpe gjennomføringen av fisjonen, og skape
likevekt i representasjon i styret mellom de fylkene.
Intensjonen er at disse kandidatene etter fisjonen trer inn i styret i den nyopprettede
organisasjonen.
Det foreslås at vedtekt endres fra:
§ 5-7. Valg
Årsmøtet velger:
Styrets medlemmer med vara (fire styremedlemmer og to varamedlemmer).
Nominasjonsutvalget med vara (tre medlemmer og ett varamedlem).
Representanter til alle verv velges for to år. Vara velges for ett år. Samme person kan ikke
velges til flere av BOAs organer. Ved alle valg er det bare medlemmer av BOA som er
valgbare.
Det foreslå at vedtekt endres til:
§ 5-7. Valg
Årsmøtet velger:
Styrets medlemmer med vara (fire styremedlemmer og fire varamedlemmer).
Nominasjonsutvalget med vara (tre medlemmer og ett varamedlem).
Representanter til alle verv velges for to år. Vara velges for ett år. Samme person kan ikke
velges til flere av BOAs organer. Ved alle valg er det bare medlemmer av BOA som er
valgbare.
For fullstendige vedtekter, se pkt. 9.3.4
Sentralstyrets forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner vedtektsendringene.
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7. VALG
7.1. Nominasjonsutvalgets innstilling
Nominasjonsutvalget som ble valgt på Landsmøtet i 2019 har bestått av:
Anne Karin Jortveit, Mattias Härenstam, Anne Marthe Dyvi, Line Anda Dalmar, Toril Johannessen, Åse
Løvgren (vara), Helle Storvik (vara), Janne Kruse (vara), Gunn Harbitz (vara) og Tobias Liljedahl
(vara).
Tilstede på digitalt møte i Nominasjonsutvalget møte onsdag 24. mars og 9. april 2021:
Mattias Härenstam, Anne Marthe Dyvi, Line Anda Dalmar, Toril Johannessen og Gunn Harbitz (vara).
Nominasjonsutvalgets sekretær fra administrasjonen:
Haakon Haraldsen Roen
Nominasjonsutvalgets begrunnelse
Grunnlaget for nominasjonsutvalgets arbeid ligger i forslagene om kandidater som kommer fra
grunnorganisasjonene til NBK. 14 av de 17 grunnorganisasjonene hadde til valget i 2021 til sammen
foreslått 79 kandidater til alle vervene som er på valg. Tilfanget av foreslåtte kandidater ga
nominasjonsutvalget et godt og tilstrekkelig grunnlag til å sette sammen hensiktsmessige styrer og
utvalg. Nominasjonsutvalget besluttet å hensynta forslagene som kom inn uten å hente inn egne
kandidater, og alle nominerte kandidater i Nominasjonsutvalgets innstilling er basert på forslagene
som organisasjonene har gjort.
Det at forslagene til kandidater kommer fra mange hold er med på å sikre et faglig, aldersmessig,
kjønnsmessig, geografisk og kulturelt mangfold. Nominasjonsutvalget ønsker i denne sammenheng å
fremheve viktigheten av å tilstrebe et slikt mangfold allerede i første ledd – i kandidatene som blir
foreslått av grunnorganisasjonene. Dermed har man et enda bedre grunnlag for å kunne ivareta denne
målsetningen.
Et annet moment av betydning for utvalgets arbeid er at den innleverte begrunnelsesteksten som
legges ved hver foreslåtte kandidat på en god måte får fram kandidatens motivasjon for å tiltre i vervet
og kunstneriske bakgrunn, samt grunnorganisasjonens begrunnelse for å støtte opp om kandidaten.
Nominasjonsutvalget ønsker å takke NBKs grunnorganisasjoner for jobben som er lagt ned med å
foreslå kandidater til valget. Alle kandidatene var kompetente til de ulike vervene de var foreslått til, og
vi opplever at det faglige nivået er høyt med en kompetansemessig bredde og variasjon, og at
kandidatene gjennomgående viser sterkt engasjement. Nominasjonsutvalget håper derfor at
kandidater som ikke har blitt valgt ut i denne omgang ønsker å stille igjen neste gang, gjerne også til
andre verv.
I nominasjonsarbeidet har utvalget etterstrebet hensiktsmessige sammensetninger av styrer og utvalg
som dekker de ulike kvalifikasjonene som vervene medfører. Vi har vektlagt å skape en balanse
mellom kontinuitet og nyrekruttering, med en videreføring av kandidater som stiller til gjenvalg, og
samtidig sikre fornying i styrene og utvalgene.
Vi har i tillegg til å sette fokus på et faglig, aldersmessig, kjønnsmessig, geografisk og kulturelt
mangfold, også søkt å sette sammen grupper som kan utveksle og lytte til hverandre, og legge til rette
for sammensetninger i styrer og utvalg som gir rom for lytting så vel som å bli hørt.
Nominasjonsutvalget hadde to møter. Første møte fant sted onsdag 24. mars, og på forhånd hadde
medlemmene arbeidet individuelt med å lese gjennom den innsendte informasjonen om de foreslåtte
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kandidatene. Under møtet ble alle kandidatene vurdert i fellesskap, og utkast til nominasjonsliste ble
laget. Etter møtet var NBKs sekretær behjelpelig med å kontakte personer sittende i verv som ikke har
stilt til gjenvalg eller som ikke har blitt foreslått av grunnorganisasjonene, for å undersøke om disse
ønsker å stille til gjenvalg. Andre møte fant sted fredag 9.april, der nominasjonsslisten ble vurdert på
nytt. Nominasjonene fra første møte ble stående, begrunnet i balanse med hensyn til mangfold,
kontinuitet og nyrekruttering, samt hensyntagen av grunnorganisasjonenes forslag til kandidater.
Nominasjonsutvalget merker seg at en stor andel av Sentralstyrets nåværende representanter stiller til
gjenvalg, og mener dette vitner om et engasjert og velfungerende sentralstyre. I denne sammenheng
ser vi viktigheten av å sørge for en kontinuitet innad i styrene og utvalgene. Spesielt med tanke på den
tiden vi nå er inne i, etter et år med en verdensomspennende pandemi og følgelig de utfordringene vi
står overfor. Samtidig er nominasjonsutvalget også svært glade for at noen grunnorganisasjoner har
valgt å trekke fram yngre kandidater, spesielt med tanke på fornyelse og rekruttering på lengre sikt.
Til sist vil nominasjonsutvalget bemerke at vi har spilt inn forslag til NBKs administrasjon om visse
pragmatiske endringer i gjennomføringen av arbeidet for neste utvalgt. Vi ser det som hensiktsmessig
at utvalget gjennomfører et kort forberedende møte først, for å klargjøre hvilke prosedyrer utvalget
skal jobbe ut fra, før nominasjonsmøtet finner sted.
Vi vil også å benytte anledningen til å takke alle som har hatt verv i NBK for innsatsen, og ønsker
Landsmøtet lykke til med valget!
- Nominasjonsutvalget
Nominasjonsutvalgets innstilling:
Sentralstyret
Nominert kandidat
Fødselsår
Styreleder
Ruben Steinum
1984
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Styremedlemmer
Anne-Lise Stenseth
1959
Anna Ihle
1984
Erik Friis Reitan
1979
Ina Otzko
1972
Jonas Qvale
1972
Inga Skålnes
1988
Varamedlemmer
1. Margrethe Kolstad Brekke
1979
2. Ida Madsen Følling
1983
3. Elin Igland
1982
4. Geir Egil Bergjord
1964
5. Brynhild Grødeland Winther 1981

Foreslått av
TF, BKFR, UKS, NNBK,
NBF, TBK
BKSF
BKFR
BKFH
NNBK
ØBK
TBK
NTK
UKS, TF
NBK-A, NTK
BKFR
BKFH

Nominasjonsutvalget Nominert kandidat
Medlemmer
Maiken Stene
Hilde Hauan Johnsen
Tom S. Kosmo
Liv Bugge
Patrik Entian
Varamedlemmer
1. Tobias Liljedahl
2. Gunn Harbitz
3. Jan Christensen
4. Suvi Nieminen
5. Agnieszka Foltyn

Foreslått av
BKFR, LNM
NTK
NG
UKS
LNM, BBK
UKS
NBF, ØBK
NBF
BKFH
TBK

Fødselsår
1983
1953
1975
1974
1966
1988
1958
1977
1957
1987
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Kontrollutvalget
Medlemmer

Varamedlemmer

Styret i BKV
Styremedlemmer

Varamedlemmer

Nominert kandidat
Marit Aanestad
Anni Onsager
Arne Bakke
1. Edvine Larssen
2. Jan-Erik L. Beck

Fødselsår
1949
1960
1977
1977
1959

Foreslått av
BKFR
NBF
BKFH
UKS
ØBK

Nominert kandidat
Hege Nyborg
Christine Aspelund
Sissel Lillebostad
Geir Tore Holm
Kenneth Varpe
1. Veslemøy Lilleengen
2. Jannecke Knudsen Heien
3. Lars-Andreas Tovey
Kristiansen

Fødselsår
Foreslått av
ikke på valg i 2021
ikke på valg i 2021
ikke på valg i 2021
1966
ØBK
1978
UKS, BKFR
1975
TBK
1962
BKFH
1983
BBK

Utfyllende informasjon om kandidatene er tilgjengelig på:
Lenke

7.2. Innsendte forslag på kandidater fra grunnorganisasjonene (i alfabetisk rekkefølge)
Sentralstyret
Kandidat Styreleder

Foreslått kandidat
Ruben Steinum

Fødselsår
1984

Anna Ihle
Anne-Lise Stenseth
Bjørn Erik Haugen
Brynhild Grødeland Winther
Elin Igland
Erik Friis Reitan
Geir Egil Bergjord
Hedvig Thorkildsen
Ida Madsen Følling
Ina Otzko
Inga Skålnes
Jonas Qvale
Margrethe Kolstad Brekke
Martin Palmer
Petrine Vinje
Ståle Sørensen

1984
1959
1978
1981
1982
1979
1964
1982
1983
1972
1988
1972
1979
1981
1980
1972

Foreslått av
TF, BKFR, UKS, NNBK,
NBF, TBK
BKFR
BKSF
NBF
BKFH
NBK-A, NTK
BKFH
BKFR
BKFH
UKS, TF
NNBK
TBK
ØBK
NTK
TBK
NBF
NBF

Fødselsår
1987
1980
1984
1964

Foreslått av
TBK
BKFH
NBF
BKFH

Nominasjonsutvalget Foreslått kandidat
Agnieszka Foltyn
Anette Friedrich Johannessen
Ann Iren Buan
Arne Rygg
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Bent Erik Myrvoll
Carlos A. Correia
Elisabet Alsos Strand
Gunn Harbitz
Hanna Roloff
Helle Storvik
Hilde Hauan Johnsen
Håkon Gåre
Ingrid Lønningdal
Jan Christensen
Liv Bugge
Maiken Stene
Odd Fredrik Heiberg
Patrik Entian
Siri Berqvam
Suvi Nieminen
Tobias Liljedahl
Tom S. Kosmo

1969
1989
1963
1958
1985
1963
1953
1980
1981
1977
1974
1983
1965
1966
1977
1957
1988
1975

BKMR
TBK
NNBK
NBF, ØBK
NTK
NNBK
NTK
UKS
UKS
UKS
UKS
BKFR, LNM
BiT, VBK
LNM, BBK
NTK
BKFH
UKS
NG

Kontrollutvalget

Foreslått kandidat
Anni Onsager
Arne Bakke
Cathrine Finsrud Stustad
Edvine Larssen
Jan-Erik L. Beck
Janne Talstad
Karolin Tampere
Lillian Saksi
Marianne Moe
Marit Aanestad
Marius Moldvær
Victoria Pihl Lind

Fødselsår
1960
1977
1977
1977
1959
1962
1978
1989
1975
1949
1985
1981

Foreslått av
NBF
BKFH
NG
UKS
ØBK
NBF
UKS
NTK
NTK
BKFR
NTK
UKS

Styret i BKV

Foreslått kandidat
André Kamran Tehrani
Anne Kristin Myrseth
Anne-Lise Stenseth
Anneke von der Fehr
Beatrice Guttormsen
Espen Tversland
Geir Tore Holm
Jannecke Knudsen Heien
Kenneth Varpe
Lars Andreas Tovey Kristiansen
Lise Bjørne Linnert
Marit Helen Akslen
Marius Moldvær
Thea Meinert
Veslemøy Lilleengen
Åse Ljones

Fødselsår
1980
1965
1959
1964
1973
1970
1966
1962
1978
1983
1964
1971
1985
1989
1975
1954

Foreslått av
LNM
TBK
BKSF
NBF
NG
NNBK
ØBK
BKFH
UKS, BKFR
BBK
NTK
NTK
BKSF
TBK
TBK
NTK

Utfyllende informasjon om kandidatene er tilgjengelig på Lenke

71

7.3. Valg av styreleder

7.4. Valg av øvrige styremedlemmer

7.5. Valg av nominasjonsutvalg

7.6. Valg av kontrollutvalg

7.7. Valg av styremedlemmer til BKV
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9. VEDLEGG
9.1. Til dagsorden pkt. 3 Beretning og regnskap
9.1.1. NBKs årsberetning og regnskap for 2019 og 2020
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9.1.2 Solidaritetsfondets årsberetning og regnskap for 2019 og 2020
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9.1.3 Billedkunstnernes Vederlagsfonds (BKV) årsberetning og regnskap for 2019 og
2020
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9.2. Til dagsorden pkt. 6 Vedtekstedringer
9.2.1. Vedtekter for Buskerud Bildende Kunstnere (BBK)
Vedtatt på Årsmøte 09-03-2020
§ 1: ORGANISASJONSFORM
BBK er en fagorganisasjon for profesjonelle billedkunstnere i Buskerud fylke.
BBK er en av Norske Billedkunstneres distriktsorganisasjoner og er forpliktet av vedtekter og
landsmøtevedtak i Norske Billedkunstnere.
BBK er organisert som en forening uten selvstendig økonomisk formål.
§ 2: FORMÅL
BBK skal ivareta billedkunstnernes faglige, økonomiske, ideelle og sosiale interesser i Buskerud.
§ 3: MEDLEMSKAP
§ 3-1. Skriftlig søknad om medlemskap stiles til BBK ́s Styre. Medlemskap oppnås av
profesjonelle billedkunstnere bosatt i eller med særlig tilknytning til Buskerud, og som oppfyller
opptaksvilkår for distriktsorganisasjonene vedtatt på NBK’s Landsmøte. Medlemskap i BBK
medfører automatisk medlemskap i NBK.
§ 3-2. Medlemmer plikter å betale kontingent til både BBK og NBK. Kontingentene innbetales til
NBK. Kontingenten til BBK fastsettes av Årsmøtet. Medlemmer som ikke har betalt kontingenten
innen årets utgang og som har mottatt skriftlig påkrav, mister sitt medlemskap i BBK. Nytt
medlemskap kan bare oppnås etter betaling av skyldig kontingent. Ved oppnådd pensjonsalder
betales halv kontingent til BBK.
§ 3-3. Profesjonelle billedkunstnere som bosetter seg for kortere eller lengre tid i Buskerud 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 BBK kan forhandle om å inngå
kollektive avtaler med myndigheter og lokale brukere i Buskerud. Fullmakten er ikke-eksklusiv.
§ 4: BBKs ORGANER
- Årsmøtet (§ 5)
- Styret (§ 6)
- Nominasjonsutvalget (§ 8)
- Kunstnerisk råd (§ 9)
§ 5: ÅRSMØTET
§ 5-1: Årsmøtet Årsmøtet er BBKs øverste organ. Vedtak fattet på Årsmøtet er bindende for
BBKs medlemmer.
§.5-2.Frister
1. 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 BBK har rett til å møte på Årsmøtet. Medlemmer som ikke kan møte på
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Årsmøtet kan gi skriftlig fullmakt til et annet medlem. Fullmakt med åpent mandat sendes et
medlem, fullmakt med bundet mandat sendes styret.
Ingen medlemmer kan ha mer enn to fullmakter.
Årsmøtet er beslutningsdyktig når, det er lovlig innkalt.
Dersom Årsmøtet ikke er beslutningsdyktig, innkalles det til nytt årsmøte innen 3 uker. Dette
Årsmøtet er beslutningsdyktig uansett fremmøte, men kan bare behandle saker som var fremmet
til det ordinære Årsmøtet.
§ 5-4. Konstituering av Årsmøtet
Årsmøtet konstitueres ved godkjenning av innkallingen, fastsettelse av dagsorden og valg av
møteleder, tellekorps, referent og to representanter til å godkjenne referatet.
§ 5-5. Årsmøtesaker
Årsmøtet behandler:
- Styrets årsberetning
- Regnskap med revisjonsberetning
- Saker fremmet av eller gjennom Styret
- Handlingsprogram for kommende periode
- Budsjett for kommende periode
- Fastsettelse av medlemskontingent
- Valg
- Oppnevninger
§ 5-6. Valg
Årsmøtet velger:
- Styret i BBK (5 rep. og 2 vara).
- Nominasjonsutvalget i BBK (2 rep. og 1 vara)
Representanter til alle verv velges for 2 år. Samme person kan ikke velges til flere av BBK ́s
organer. Ved alle valg er det bare medlemmer av BBK som er valgbare.
§ 5-7. Oppnevninger
Årsmøtet oppnevner til følgende eksterne verv:
- Representanter til Styret i Buskerud Kunstsenter (2 rep. og en vara)
- Representanter til Representantskapet i Buskerud Kunstsenter (4 rep. og en vara)
- Representanter til Østlandsutstillingens Styre (1.rep. og 1 vara)
- Representanter til Østlandsutstillingens Representantskap (1.rep. og 1 vara)
- Representanter til Østlandsutstillingens Jury (3.rep.)
- Revisor når dette er aktuelt
Ved alle oppnevninger, unntatt revisor, er det bare medlemmer av BBK 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 BBKs øverste organ mellom årsmøtene.
Styret velger normalt sin leder/nestleder.
§ 7-2. Styret leder og har ansvar for BBK ́s virksomhet, med unntak av de oppgaver som etter
vedtektene er tillagt Årsmøtet (§ 5), Nominasjonsutvalget (§8), Kunstnerisk Råd (§ 9). Styret har
ansvar for gjennomføring av vedtak fattet på Årsmøtet. Styret velger delegater til Landsmøtet i
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Norske Billedkunstnere.
§ 7-3. Styret utgjør BBK’s Kunstneriske Råd.
§ 7-4. 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.
§7-5. 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:
- Styret i BBK (5 rep. og 2 vara).
- Nominasjonsutvalget i BBK (2 rep. og 1 vara)
- Representanter til Styret i Buskerud Kunstsenter (2 rep. og 1 vara)
- Representanter til Representantskapet i Buskerud Kunstsenter (4 rep. og 1 vara)
- Representanter til Østlandsutstillingens Styre (1.rep. og 1 vara)
- Representanter til Østlandsutstillingens Representantskap (1.rep. og 1 vara)
- Representanter til Østlandsutstillingens Jury (3.rep.)
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 2 (alle) av utvalgets medlemmer er til stede.
Alle vedtak treffes med alminnelig flertall.
§9. KUNSTNERISK RÅD
§ 9-1. Kunstnerisk Råd er BBK’s kunstfaglige råd og jury i Buskerud. Kunstnerisk Råd er
ansvarlig for kunstneriske vurderinger i medlemsopptak, utstillinger, stipendtildelinger,
konkurranser og lignende.
§ 9-2. Novemberutstillingen
Novemberutstillingens Jury skal bestå av representanter fra BBK’s Kunstneriske Råd samt inntil 2
eksterne jurymedlemmer.
§ 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. Møtenes funksjon er å diskutere aktuelle saker og utveksle
erfaringer.
§ 11. URAVSTEMNING.
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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 BBKs Årsmøtevedtak kan ikke overprøves ved uravstemning.
Landsomfattende uravstemninger som er bindende etter NBKs vedtekter, binder også BBK ́s
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 BBK 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 BBK’s midler og andre
aktiva skal ivaretas og tilbakeføres medlemmene. Beslutningen må være i samsvar med BBK’s formål.
§ 13. VEDTEKTSENDRINGER
1. 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.

9.2.2. Vedtekter for Vestfold Bildende Kunstnere (VBK)
§ 1: NAVN OG ORGANISASJON
Vestfold Bildende Kunstnere (VBK) er en fagorganisasjon for profesjonelle billedkunstnere i Vestfold.
● VBK er en av Norske Billedkunstneres distriktsorganisasjoner og er forpliktet av
vedtekter og landsmøtevedtak i Norske Billedkunstnere.
● VBK er organisert som en forening uten selvstendig økonomisk formål.
§ 2: FORMÅL
VBK skal ivareta billedkunstnernes faglige, økonomiske, ideelle og sosiale interesser i Vestfold.
§ 3: MEDLEMSKAP
§ 3-1. Skriftlig søknad om medlemskap stilles til VBK`s styre.
Medlemskap oppnås av profesjonelle billedkunstnere bosatt i Vestfold, og som oppfyller vedtatte
opptaksvilkår for distriktsorganisasjonene, vedtatt på NBKs Landsmøte.
Medlemskap i VBK medfører automatisk medlemskap i NBK.
§ 3-2. Medlemmer plikter å svare kontingent til både VBK og NBK. Kontingentene innbetales til NBK.
Kontingenten til VBK fastsettes av årsmøtet.
Medlemmer som ikke har betalt kontingentene innen årets utgang og som har mottatt skriftlig påkrav,
mister sitt medlemskap i VBK. Nytt medlemskap kan bare oppnås etter betaling av skyldig kontingent.
§ 3-3. Profesjonelle billedkunstnere som bosetter seg i Vestfold, har rett til opptak uten ny vurdering
når de har vært medlem i en annen distriktsorganisasjon.
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§ 3-4. Billedkunstnere bosatt utenfor Vestfold, som tidligere har vært medlem av VBK, eller som har
sterk tilknytning til Vestfold, og som ellers oppfyller kravet om medlemskap, kan tilkjennes assosiert
medlemskap. Assosiert medlemskap gir ikke stemmerett i VBKs organer.
§ 3.5. Ved Innmelding gir det enkelte medlem fullmakt til at VBK kan forhandle om og
inngå kollektive avtaler med myndigheter og lokale brukere i Vestfold. Fullmakten er
ikke-ekslusiv.
§ 4: VESTFOLD BILDENDE KUNSTNERES ORGANER
Årsmøtet (§ 5), Styret (§ 7), Nominasjonsutvalget (§8), Kunstnerisk råd (§ 9)
§ 5: ÅRSMØTET
§ 5-1: Årsmøtet
Årsmøtet er VBK`s øverste organ. Vedtak fattet på Årsmøtet er bindende for VBK`s medlemmer.
§ 5-2. Frister
Årsmøtet holdes hvert år før 10. mars. Innkalling med foreløpig dagsorden sendes ut minst 2 måneder
før møtet. Saker til Årsmøtet fremmes til Styret og må være innkommet 4 uker før Årsmøtet.
Dagsorden med samtlige sakspapirer sendes ut minst 2 uker før møtet. Bare saker som er fremmet på
denne måten kan tas opp på Årsmøtet.
§ 5-3. Årsmøtet
Alle medlemmer av VBK 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 er uansett beslutningsdyktig, men kan bare behandle
saker som var fremmet til det ordinære Årsmøtet.
§ 5-4. Assosierte medlemmer og Observatører
Assosierte medlemmer og inviterte observatører har møterett, men ikke stemmerett.
§ 5-5. Konstituering av Årsmøtet
Årsmøtet konstitueres ved godkjenning av innkallingen, fastsettelse av dagsorden og valg av
møteledere og to representanter til å godkjenne referatet.
§ 5-6. Årsmøtesaker
Årsmøtet behandler:
● Styrets årsberetning
● Regnskap
● Saker fremmet av eller gjennom Styret
● Handlingsprogram for kommende periode
● Budsjett for kommende periode
● Fastsettelse av medlemskontingent
● Oppnevninger
● Valg
§ 5-7. Valg.
Årsmøtet velger:
● Styrets / Kunstnerisk Råds medlemmer med vara (5).
● Delegater til Landsmøtet i Norske Billedkunstnere
● Valg av styremedlem og representant til ØU
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Representanter til alle verv velges for 2 år. Samme person kan ikke velges til både
nominasjonsutvalget og styret. Ved alle valg, er det bare medlemmer av VBK 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 VBK`s øverste organ mellom årsmøtene. Styret velger selv sin leder/nestleder.
§ 7-2. Styret leder og har ansvar for VBK`s virksomhet, med unntak av de oppgaver som etter
vedtektene er tillagt Årsmøtet (§ 5), Nominasjonsutvalget (§8) og Kunstnerisk råd(§9)
Styret har ansvar for gjennomføring av vedtak fattet på Årsmøtet.
§ 7-3. Styret innkalles og sakspapirer sendes 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 3 medlemmer 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 to som sist har gått ut av styret
§ 8-2 Nominasjonsutvalget skal under hensyn til forslag fra Styret og medlemmene, nominere
kandidater til valg av styret / 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 begge medlemmer er til stede. Alle vedtak treffes
ved alminnelig flertall.
§ 9. KUNSTNERISK RÅD
§ 9-1 I VBK fungerer Styret også som Kunstnerisk Råd.
§ 9-2 Kunstnerisk råd er ansvarlig for kunstneriske vurderinger og juryering i forbindelse med
medlemsopptak, utstillinger, stipendtildelinger, konkurranser og lignende.
§ 9-3 Kunstnerisk råd utfører sitt arbeid selvstendig og innenfor sitt mandat. Kunstnerisk råds,
avgjørelser kan ikke overprøves og behøver ikke begrunnes.
§ 9-4 Kunstnerisk råd er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede
§ 10. MEDLEMSMØTER
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Styret innkaller til medlemsmøter etter behov. Medlemsmøtet er rådgivende for styret.
§ 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 VBKs Årsmøtevedtak kan ikke overprøves ved uravstemning.
Landsomfattende uravstemninger som er bindende etter NBKs vedtekter, binder også VBKs
medlemmer.
Dersom ikke minst 2/3 av medlemmene i uravstemningen stemmer likelydende, er ikke
uravstemningen bindende, og den endelige avgjørelse tas av Styret. Årsmøtet eller ekstraordinært
årsmøte fastsetter instrukser for den praktiske gjennomføringen av uravstemning.
§ 12. OPPLØSNING
For at vedtak om oppløsning av VBK skal være gyldig, må det vedtas av 2 påfølgende Årsmøter med
et flertall på 2/3 av de avgitte stemmer. I tilfelle vedtak om oppløsning, skal det samtidlig besluttes
hvorledes VBKs midler og andre aktiva skal ivaretas og/eller disponeres og tilbakeføres medlemmene.
§ 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.

9.2.3. Vedtekter for Norske Billedkunstnere-Agder (NBK-A)

1.
1.

§ 1: NORSKE BILLEDKUNSTNERE – AGDER (NBK-A)
NBK-A er en fagorganisasjon for profesjonelle billedkunstnere i Agder.
NBK-A er en av Norske Billedkunstneres distriktsorganisasjoner og er forpliktet av vedtekter
og landsmøtevedtak i Norske Billedkunstnere.
NBK-A er organisert som en forening uten selvstendig økonomisk formål.

2.
1.

§ 2: FORMÅL
NBK-A skal ivareta billedkunstnernes faglige, økonomiske, ideelle og sosiale interesser i Agder.

3.
1.
2.
3.
4.

§ 3: MEDLEMSKAP
§ 3-1. Skriftlig søknad om medlemskap stiles til NBK-As Styre.
Medlemskap oppnås av profesjonelle billedkunstnere bosatt i Agder, og som oppfyller
vedtatte opptaksvilkår for distriktsorganisasjonene, vedtatt på NBKs Landsmøte.
Medlemskap i NBK-A medfører automatisk medlemskap i NBK.
§ 3-2. Medlemmer plikter å svare kontingent til både NBK-A og NBK. Kontingentene
innbetales til NBK. Kontingenten til NBK-A fastsettes av årsmøtet.
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5.

Medlemmer som ikke har betalt kontingentene innen årets utgang og som har mottatt skriftlig
påkrav, mister sitt medlemskap i NBK-A. Nytt medlemskap kan bare oppnås etter betaling av
skyldig kontingent. Ved oppnådd pensjonsalder svares halve kontingenten til NBK-A.

6.

§ 3-3. Profesjonelle billedkunstnere som bosetter seg for kortere eller lengre tid i Agder har
rett til opptak uten ny vurdering når de har vært medlem i en annen distriktsorganisasjon.

7.

§ 3-4. Billedkunstnere bosatt utenfor Agder, som tidligere har vært medlem av NBK-A, eller
som har sterk tilknytning til Agder, og som ellers oppfyller kravet om medlemskap, kan tilkjennes assosiert medlemskap. Assosiert medlemskap gir ikke stemmerett i NBK-As organer,
eller medlemskap i NBK. Assosierte medlemmer kan ikke ha verv i foreningen, men har ellers
samme rettigheter som ved vanlig medlemskap.

4.
1.

§ 4: NBK-As ORGANER
Årsmøtet (§ 5), Styret (§ 7), Nominasjonsutvalget (§8), Kunstnerisk råd (§ 9)

5.
1.

1.

2.

1.

2.

1.

1.

1.

§ 5: ÅRSMØTET
§ 5-1: Årsmøtet
Årsmøtet er NBK-As øverste organ. Vedtak fattet på Årsmøtet er bindende for NBK-As
medlemmer.
§ 5-2. Frister
Årsmøtet holdes hvert år før 10. mars. Innkalling med foreløpig dagsorden sendes ut minst 2
måneder før møtet. Saker til Årsmøtet fremmes til Styret og må være innkommet 4 uker før
Årsmøtet.
Dagsorden med samtlige sakspapirer sendes ut minst 2 uker før møtet. Bare saker som er
fremmet på denne måten kan tas opp på Årsmøtet.
§ 5-3. Årsmøtet
Alle medlemmer av NBK-A 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 Observatører
Assosierte medlemmer og inviterte observatører har møterett, men ikke stemmerett.
§ 5-5. Konstituering av Årsmøtet
Årsmøtet konstitueres ved godkjenning av innkallingen, fastsettelse av dagsorden og valg av
møteledere og to medlemmer til å godkjenne referatet.
§ 5-6. Årsmøtesaker
Årsmøtet behandler:
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

§ 5-7. Valg.
Årsmøtet velger:
Styrets medlemmer med vara (3+1).
Nominasjonsutvalget med vara (2+1)
Delegater til Landsmøtet i Norske Billedkunstnere
Representanter til Agder kunst i offentlig rom (AKOR)
Kandidater til Sørlandsutstillingens styre
Medlemmer til Sørlandsutstillingens representantskap
Medlemmer til Agder Kunstsenters representantskap
Kandidater til Agder Kunstsenters styre
Kandidater til Kristiansand kommunes kunstutvalg
Representanter til alle verv i NBK-A velges for 2 år og det er bare medlemmer av NBK-A som
er valgbare. Styrets medlemmer og vararepresentant velges for to (2) år av gangen, slik at to
av medlemmene velges i år som ikke er delelig med to(2), og et medlem og vararepresentant i
år som er delelig med to (2).

6.
1.

§ 6. Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært Årsmøte sammenkalles med minst fire (4) ukers varsel når det kreves av minst
1/10 av medlemmene, eller flertall av Styret. Krav om ekstraordinært Årsmøte skal fremmes
skriftlig. Sakspapirer skal følge innkallingen. Bare den eller de saker som det ekstraordinære
Årsmøte sammenkalles for, kan behandles på møtet.

7.
1.

§ 7. STYRET
§ 7-1. Styret er NBK-As øverste organ mellom årsmøtene. Styret konstituerer seg selv.

2.

§ 7-2. Styret leder og har ansvar for NBK-As virksomhet, med unntak av de oppgaver som
etter vedtektene er tillagt Årsmøtet (§ 5), Nominasjonsutvalget (§8).

3.

Styret har ansvar for gjennomføring av vedtak fattet på Årsmøtet.

4.

§ 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.

5.

§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.
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6.

§7-5. Det skal holdes minst seks (6) styremøter i året.

7.

§7-6. Styret er foreningens kunstneriske råd.

8.

§ 7-7. Styrets leder, sammen med styreleder for NK Sør-Norge og styreleder for Agder Kunstsenter, utgjør Valgkomité for valg av styremedlemmer til Agder Kunstsenter. Valgkomitéens
innstilling sendes til Nominasjonsutvalget og følger sakspapirene til Årsmøtet.

8.
1.

§ 8. NOMINASJONSUTVALGET
§ 8-1 Nominasjonsutvalget skal under hensyn til forslag fra Styret og medlemmene, nominere
kandidater til Styret og Nominasjonsutvalget. Nominasjonsutvalgets innstilling skal følge
sakspapirene til Årsmøtet.

2.

§ 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.

3.

§ 8-3 Nominasjonsutvalget skal under hensyn til forslag fra Styret og medlemmene foreslå
kandidater til Den Nasjonale Jury og NBKs Stipendkomité.

4.

§ 8-4 Nominasjonsutvalget innstiller også kandidater til: Agder kunst i offentlig rom (AKOR),
Sørlandsutstillingens styre, Sørlandsutstillingens representantskap, Agder Kunstsenters
representantskap (Agder kunstsenters styre) og Kristiansand kommunes kunstutvalg.

5.

§ 8-5 Nominasjonsutvalget skal i sitt arbeid, tilstrebe faglig, aldersmessig, kjønnsmessig,
geografisk og kulturelt mangfold.

6.

§ 8-6 Nominasjonsutvalget er beslutningsdyktig når 2 av utvalgets medlemmer eller
varamedlem, er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall.

9.
1.

§ 9. KUNSTNERISK RÅD
§ 10-1. Kunstnerisk Råd er NBK-As kunstfaglige råd og jury i Agder. Kunstnerisk råd er
ansvarlig for kunstneriske vurderinger og juryering i forbindelse med medlemsopptak,
utstillinger, stipendtildelinger, konkurranser og lignende.

2.

§ 10-2. For eksterne juryverv hvor NBK-A skal oppnevne/foreslå jurymedlemmer, velges disse
blant foreningens medlemmer av Kunstnerisk råd.

3.

§ 10-3. Kunstnerisk råd utfører sitt arbeid selvstendig og innenfor sitt mandat. Kunstnerisk
råds avgjørelser kan ikke overprøves og behøver ikke begrunnes.

4.

§ 10-4 I NBK-A fungerer Styret også som Kunstnerisk Råd. Styret kan innhente
fagkompetanse hvis det er nødvendig.

5.

§ 10-5 Kunstnerisk råd er beslutningsdyktige når 3 av medlemmene eller vara er tilstede.

10.
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1.

§ 10. MEDLEMSMØTER
Styret innkaller til medlemsmøter etter behov. Møtenes funksjon er å diskutere aktuelle saker
og utveksle erfaringer.

11.
1.

§ 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 NBK-As Årsmøtevedtak kan ikke overprøves ved uravstemning.
Landsomfattende uravstemninger som er bindende etter NBKs vedtekter binder også NBK-As
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.
1.
2.

§ 12. OPPLØSNING
For at vedtak om oppløsning av NBK-A 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 NBK-As midler og andre
aktiva skal ivaretas og/eller disponeres og være i samsvar med NBK-As formål.

13.
1.

§ 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.

Vedtekter vedtatt på Årsmøte NBK-Agder 2013 og Landsmøte NBK 2013.
Forslag til endringer (markert i rødt), behandles på Årsmøtet 2021 og Landsmøtet 2021

9.2.4 . Vedtekter for Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA)
§ 1. NAVN OG ORGANISASJON
Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA) er en fagorganisasjon for profesjonelle billedkunstnere i
Oslo og Akershus. BOA er en av Norske Billedkunstneres distriktsorganisasjoner og er forpliktet av
vedtekter og landsmøtevedtak i Norske Billedkunstnere (NBK).
BOA er organisert som en forening uten selvstendig økonomisk formål.
§ 2. FORMÅL
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BOA skal ivareta billedkunstnernes faglige, økonomiske, ideelle og sosiale interesser i Oslo og
Akershus.
§ 3. MEDLEMSKAP
§ 3-1. Skriftlig søknad om medlemskap behandles av BOAs kunstneriske råd. Medlemskap oppnås av
profesjonelle billedkunstnere bosatt i Oslo og Akershus som oppfyller vedtatte opptaksvilkår for
distriktsorganisasjonene, vedtatt på NBKs Landsmøte. Medlemskap i BOA medfører automatisk
medlemskap i NBK.
§ 3-2. Medlemmer plikter å betale kontingent til både BOA og NBK. Kontingentene innbetales til NBK.
Kontingenten til BOA fastsettes av årsmøtet.
Medlemmer som ikke har betalt kontingentene innen årets utgang og som har mottatt skriftlig påkrav,
mister sitt medlemskap i BOA. Nytt medlemskap kan bare oppnås etter betaling av skyldig kontingent.
Ved oppnådd pensjonsalder svares halve kontingenten til BOA.
§ 3-3. Profesjonelle billedkunstnere som bosetter seg for kortere eller lengre tid i Oslo og Akershus har
rett til opptak uten ny vurdering når de har vært medlem i en annen distriktsorganisasjon.
§ 3-4. Ved innmelding gir det enkelte medlem fullmakt til at BOA kan forhandle om å inngå kollektive
avtaler med myndigheter og lokale brukere i Oslo og Akershus. Fullmakten er ikke-eksklusiv.
§ 3-5. Billedkunstnere bosatt utenfor Oslo og Akershus, som tidligere har vært medlem av BOA, eller
som har sterk tilknytning til Oslo og Akershus, og som ellers oppfyller kravet om medlemskap, kan
tilkjennes assosiert medlemskap. Assosiert medlemskap gir ikke stemmerett i BOAs organer eller
medlemskap i NBK.
§ 4. BOAs ORGANER
Årsmøtet (§ 5), Styret (§ 7), Nominasjonsutvalget (§ 8), Kunstnerisk råd (§ 9).
§ 5. ÅRSMØTET
§ 5-1. Årsmøtet
Årsmøtet er BOAs øverste organ. Vedtak fattet på årsmøtet er bindende for BOAs medlemmer.
§ 5-2. Frister
Årsmøtet holdes hvert år før 10. mars de år det er Landsmøte i NBK, de andre årene innen utgangen
av mars. Innkalling med foreløpig dagsorden sendes ut minst 2 måneder før møtet. Saker til årsmøtet
fremmes til Styret og må være innkommet 4 uker før årsmøtet. Dagsorden med samtlige sakspapirer
sendes ut minst 2 uker før møtet. Bare saker som er fremmet på denne måten kan tas opp på
årsmøtet.
§ 5-3. Årsmøtet
Alle medlemmer av BOA har rett til å møte på årsmøtet. Medlemmer som ikke kan møte på årsmøtet
kan gi skriftlig fullmakt til et annet medlem. Fullmakt med åpent mandat sendes et medlem, fullmakt
med bundet mandat sendes Styret. Ingen medlemmer kan ha mer enn to fullmakter.
Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. Dersom årsmøtet ikke er beslutningsdyktig,
innkalles det til nytt årsmøte innen 3 uker. Dette årsmøtet kan bare behandle saker som var fremmet til
det ordinære årsmøtet.
§ 5-4. Assosierte og observatører
Assosierte medlemmer og inviterte observatører har møterett, men ikke
stemmerett.
§ 5-5. Konstituering av årsmøtet
Årsmøtet konstitueres ved godkjenning av innkallingen, fastsettelse av dagsorden og valg av
møteleder og to medlemmer til å godkjenne referatet.
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§ 5-6. Årsmøtesaker
Årsmøtet behandler:

●
●
●
●
●
●
●
●

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

§ 5-7. Valg
Årsmøtet velger:
Styrets medlemmer med vara (fire styremedlemmer og fire varamedlemmer).
Nominasjonsutvalget med vara (tre medlemmer og ett varamedlem).
Representanter til alle verv velges for to år. Vara velges for ett år. Samme person kan ikke velges til
flere av BOAs organer. Ved alle valg er det bare medlemmer av BOA som er valgbare.
§ 5-8. Oppnevninger
Årsmøte oppnevner til følgende eksterne verv:
a) RSU Oslo.
b) RSU Akershus.
c) Oslo Kommunes Kunstordning.
d) Oslo Kommunes utvalg for tildeling av Rådhusatelierene.
e) Oslo Kommunes utvalg for tildeling av kommunale atelierer.
f) Regionale kunstmidler.
g) Oslo Open, representantskap og styre.
h) Østlandsutstillingen, repesentantskap, styre og jury.
i)KunstSkansen, representantskap og styre.
§ 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 BOAs øverste organ mellom årsmøtene. Styret konstituerer seg selv med styreleder
og nestleder.
§ 7-2. Styret leder og har ansvar for BOAs virksomhet, med unntak av de oppgaver som etter
vedtektene er tillagt årsmøtet (§ 5), Nominasjonsutvalget (§ 8) og Kunstnerisk råd (§ 9). Styret har
ansvar for gjennomføring av vedtak fattet på årsmøtet.
§ 7-3. Styret innkalles og sakspapirer sendes i god tid innen styremøtet. Det skal føres referat fra
styremøtene. Innkalling, saksliste og referat gjøres fortløpende tilgjengelig for medlemmene etter
forespørsel.
§ 7-4. Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmer eller vara, herunder også leder eller
nestleder, er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er leders, eller i
dennes fravær, nestleders stemme avgjørende.
§ 7-5. Styret foretar oppnevninger som ikke er til lagt årsmøtet etter § 5-8. Styret foretar oppnevninger
ved frafall fra verv mellom årsmøtene.
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§ 8. NOMINASJONSVALGET
§ 8-1. Nominasjonsutvalget skal under hensyn til forslag fra Styret og medlemmene nominere
kandidater til valg av Styret og Nominasjonsutvalget. Nominasjonsutvalget skal oppnevne til de
eksterne verv som er nevnt i § 5-8.
§ 8-2. Nominasjonsutvalget skal under hensyn til forslag fra Styret og medlemmene foreslå inntil tre
kandidater til hvert av vervene som skal velges på NBKs Landsmøte.
§ 8-3. Nominasjonsutvalget skal under hensyn til forslag fra Styret og medlemmene foreslå kandidater
til Den Nasjonale Jury og NBKs stipendkomite.
§ 8-4. Nominasjonsutvalget skal i sitt arbeid tilstrebe faglig, aldersmessig, kjønnsmessig, geografisk
og kulturelt mangfold.
§ 8-5. Nominasjonsutvalget er beslutningsdyktig når to av utvalgets tre medlemmer eller varamedlem
er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall.
§ 9. KUNSTNERISK RÅD
§ 9-1. Kunstnerisk råd består av tre medlemmer og to varamedlemmer som velges av, og blant,
Styrets medlemmer. Kunstnerisk råd er BOAs kunstfaglige råd og jury i BOA. Kunstnerisk råd er
ansvarlig for kunstneriske vurderinger og juryering i forbindelse med medlemsopptak, utstillinger,
stipendtildelinger, konkurranser og lignende.
§ 9-2. Kunstnerisk råd utfører sitt arbeid selvstendig og innenfor sitt mandat. Kunstnerisk råd sine
avgjørelser kan ikke overprøves og behøver ikke å begrunnes.
§ 9-3. Kunstnerisk råd velger selv leder. Kunstnerisk råd er beslutningsdyktig når minst tre av rådets
medlemmer eller varamedlemmer er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall.
§ 9-4. Kunstnerisk råd sine medlemmer blir, etter at de går ut av kunstnerisk råd, pålagt en
karanteneperiode på ett år hvor de ikke kan søke om utstillingsplass i BOA.
§ 10. MEDLEMSMØTER
Styret innkaller til medlemsmøter etter behov. Møtenes funksjon er å diskutere aktuelle saker og
utveksle erfaringer.
§ 11. URAVSTEMNING
Styret kan sende saker av spesiell stor viktighet for medlemmene til avgjørelse ved uravstemning.
Likeledes kan årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte vedta at en sak skal sendes til uravstemning.
NBKs landsmøtevedtak og BOAs årsmøtevedtak kan ikke overprøves ved uravstemning.
Landsomfattende uravstemninger som er bindende etter NBKs vedtekter, binder også BOAs
medlemmer.
Dersom ikke minst 2/3 av medlemmene i uravstemningen stemmer likt er ikke uravstemningen
bindende og den endelige avgjørelse tas av Styret. Årsmøtet fastsetter instrukser for den praktiske
gjennomføringen av uravstemning.
§ 12. OPPLØSNING
For at vedtak om oppløsning av BOA skal være gyldig må det vedtas av to påfølgende årsmøter med
et flertall på 2/3 av de avgitte stemmer. I tilfelle vedtak om oppløsning, skal det samtidig besluttes
hvorledes BOAs midler og andre aktiva skal ivaretas og/eller disponeres.
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§ 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.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
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Revidert av ABKF og OBK høsten 2001
Revidert BOA 29. oktober 2002
Revidert BOA 11. mars 2005
Revidert BOA 15. mars 2006
Revidert BOA 26. mars 2007
Revidert BOA 06. mars 2008
Revidert BOA. 03. mars 2009
Revidert BOA 2012 dato for årsmøte.
Revidert BOA 2017, 28 februar/godkjent av NBK Landsmøtet 2017
Revidert BOA 2021

Forslag til endringer (markert i gult) er enstemmig vedtatt på Årsmøte i BOA 2021, og behandleNBKs
landsmøte 2021.
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