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3. Årsmelding fra ØBK - Styret 2016 
 
Styrets sammensetning og styremøter 
ØBK styrets sammensetting i 2016: 
Styreleder:  Kristin Romberg  
Sekretær:  Astri Tonoian  
Kasserer:  Jonas Qvale 
Vara:  Tulle Ruth  
  
Styret har i inneværende styreperiode avholdt 7 styremøter,  
samt et møte med NK-sørøst. 
 
Saker styret har jobbet med: 

• Utfordringer vi står overfor i dag 
• Økonomi 
• Hva er dere gode på og hvor ligger utfordringene 
• SKOP 
• Samarbeid med Vestfold 
• Politisk aktivitet 
• Ledermøte i NBK 
• Medlemsmøte 
• Samarbeidet mellom ØBK  og NK-sørøst  
• Lederskifte i ØBK 
• Nytt om medlemmer 

 
Utfordringer vi står overfor i dag 
Når jeg tok over dette styrevervet i mars, etter noen mnd pause, ble jeg gjort 
kjent med at det var en del konflikter på ØKS. ØBK er sammen med NK SørØst 
Norge eiere av senteret og vi har våre kunstneriske representanter i styret. 
ØBK-styret har brukt meste av sin kapasitet til å orientere seg i situasjonen og 
forstå sin rolle og ansvar i veien videre. Dette har vært både krevende og 
vanskelig. Vi er inne i en prosess hvor hele organisasjonen skal gjennomgås og 
hvor målet er en profesjonalisering i alle ledd. Det jobbes nå med en 
omorganisering i organisasjonsstrukturen på ØKS, hvor det nå er nedsatt en 
arbeidsgruppe som skal jobbe med dette. Videre har medlemsmassen ytret at 
det skal jobbes inngående med ØKS sine visjoner for fremtiden. 
 
 
Økonomi 
Økonomisk er det veldig lite rom til å finne på noe ekstra utenom det årlige 
medlemsmøte. ØBK har det siste året hatt et tett samarbeid med NK. Sammen 
har vi søkt om støtte av kommune og fylkeskommune til flere prosjekter. Vi har 
dessverre ikke mottatt noe støtte, selv om både kommune og fylke syntes det 
var bra prosjekter. Grunnlaget har vært at Kunstsenteret allerede har fått penger 
som da Fylke og Kommune mener skal deles med oss. Til tross for ingen støtte 
arrangerte  ØBK, ved styreleder Kristin Romberg og NK SørØst Norge ved 
styreleder Svein Ove Kirkhorn, Kunststien i forbindelse med SKOP 
Kunstfestivalen denne høsten.  
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Hva er dere gode på og hvor ligger utfordringene 
Vi er gode på å samle deler av medlemsmassen til eventer og arrangementer, 
men det ligger en del utfordringer i å engasjere den øvrige massen. Dette 
er et av dagens mål som ØBK ønsker å arbeide mer med. Østfold er et stort 
fylke og siden kunstsenteret ligger i Fredrikstad, er det som oftest hit alle møter 
blir lagt. Derfor er også engasjementet størst fra medlemmer i Fredrikstad 
regionen. I år hadde vi medlemsmøtet vårt, sammen med NK SørØst Norge, i 
Moss på House of Foundation, hvor vi også har en stor tetthet i 
medlemsmassen. Dette gjorde sitt til at vi hadde større oppmøte enn tidligere år. 
 
SKOP 
Kunstfestivalen SKOP var en stor satsing fra Østfold Kunstsenter i år. 
Hovedutstillingen var årsutstillingen til Norske Kunsthåndverkere. I forbindelse 
med dette arrangerte styreleder for ØBK og styreleder for NK SørØst Norge 
Kunststien fra Østfold Kunstsenter til Hydrogenfabrikken. Siden vi ikke fikk støtte 
til prosjektet var det heller ikke så mange profesjonelle kunstnere som hadde 
anledning til å være med. Men vi fikk med oss Drive IN for Lydkunst med nye 
lydkomposisjoner av 7 profesjonelle kunstnere fra fylket ved Tulle Ruth, samt 
performanse v/ Svein Ove Kirkhorn. Etter forhandling med ØKS fikk disse også 
et lite vederlag. Vi fikk også til et godt samarbeid med de estetiske Linjene på 
Glemmen VGS og elevene ved Scenekunstakademiet i Fredrikstad. Her ble det 
meste arbeidet gjort på dugnad. 
 
Samarbeid med Vestfold 
Kunstnerisk råd i ØBK har nå på andre året samarbeidet med Kunstnerisk råd i 
Vestfold Bildende Kunstnere. Søknader om opptak i ØBK går direkte til VBK og 
motsatt. Dette er for å få en armlengs avstand til søkere. Langsiktig mål og 
ønsker er at det blir opprettet et felles opptak nasjonalt. Dette blir sak til årets 
Landsmøte. 
 
Politisk aktivitet 
ØBK har innledet kontakt med lokale politikere og bevilgende myndigheter i 
Fredrikstad Kommune og Fylkeskommune, og har satt seg mer inn i offentlige 
vedtak som berører faget i en av de sentrale kommunene i Østfold. 
Vi har også hatt et nært samarbeid med Styreleder av NK Sørøst Norge som bor 
Fredrikstadområdet. Den 28. Februar var styreleder i ØBK og styreleder i NK 
SørØst Norge innkalt til et møte hos Fylkeskommunen for å diskuterer tanker og 
ideer om veien videre på Østfold Kunstsenter. Det var et positivt møte hvor vi 
brukte notatet fra vårt medlemsmøte som underlag. Vi ble oppfordret til enda 
tettere samarbeid med både fylke og kommuner. 
 
Ledermøte i NBK 
25 og 26. November 2016 var jeg som styreleder på to dagers ledermøte på 
Thon Hotel Arena, Lillestrøm.  Etter en lang prosess med konflikter og 
omorganisering NBK har fått ny daglig leder; Mari Aarre. Det skal også på 
plass en kommunikasjons-  og informasjonsansvarlig. Det jobbes med en ny 
grafisk profil, nytt skybasert økonomisystem og bedre medlemsservice. 
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På møtet  fikk alle grunnorganisasjonene 15 minutter hver på å presentere sin 
organisasjon. Det viste seg at både arbeidsforhold og utfordringer er ganske 
like over hele landet. Alle sliter med og engasjere medlemmene sine, de har få 
midler til å drive fagpolitisk arbeid og flere var akkurat ferdig med eller midt 
opp i en omorganisering mht sitt kunstsenter.  
 
På ledermøtet jobbet vi i grupper om NBK sitt prinsipp-program som skal 
tydeliggjøres og forenkles. 
 
Samarbeid mellom ØBK og NK SørØst Norge 
Det har det siste året vært et tett samarbeid mellom styreleder i NK SørØst 
Norge Svein Ove Kirkhorn og Styreleder i ØBK Kristin Romberg. I forbindelse 
med arbeidskonflikten på ØKS har dette samarbeidet vært svært viktig. 
Sammen har vi jobbet godt og tatt avgjørelser vi mener er til våre medlemmers 
beste. Vi hadde også et meget bra samarbeid med søknadsskriving, idearbeid, 
presentasjon, utføring og oppfølging av SKOP Kunststien, hvor vi engasjerte 
Glemmen VGS og Scenekunstakademiet til deltakelse. 
 
Lederskifte i ØBK 
Som etter planen går styreleder Kristin Romberg ut av styret etter ett av to år. 
Jonas Qvale blir sittende, mens både Astri Tonoian og Tulle Ruth trekker seg 
fra sine verv. Jeg ønsker kommende styre lykke til! 
 
Nye ØBK medlemmer 2015/2016 
Morten Thoresen 
Barbro Zezulova 
Are-Stian Buraas, Sarpsborg 
Erik Formoe, Fredrikstad 
Ann Kristin Aas, Moss 
Ida Løkken Anstensrud, Våler  
Arild Rørdal, Fredrikstad 
 
Bortgang av medlemmer 
Jens Hauglin, Fredrikstad 
Asbjørn Strøm, Ørje 
Per Ulrik Fritzner, Oslo/Fredrikstad 
 
 
 
Ajourført liste fra NBK viser 113 medlemmer pr.01.01 2017. 
 
Fredrikstad 13.03.17 
Kristin Jensen Romberg,  
Styreleder Østfold bildende kunstnere 
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ØBK styret 2016 
 
 
Styreleder 
Kristin Jensen Romberg 
Skogveien 6, 1672 Kråkerøy 
Mobil 920 86 105 
E-post: kristin@romberg.no 
Valgperiode: 2016-2017  
På valg 
 
Sekretær 
Astri Tonioan 
H.Kildahlsvei 17, 1597 MOSS  
Mobil: 47 454 68 619  
E-post: astri@astritonoian.com 
Valgperiode: 2016-2017  
Trukket seg. På valg 
 
 
 
 
Fra sommerutstillingen 2016 

 

 
Kasserer 
Jonas Qvale 
Gamleveien 12 
1604 FREDRIKSTAD 
Mobil: 48153654 
E-post: jonas.qvale@gmail.com 
Valgperiode: 2016-2018  
 
Vara 
Tulle Ruth Kofoed- Jespersen 
Åbyggeveien 10 B 
1636 Gamle Fredrikstad 
Mobil: 411 27 493 
vupti@tulleruth.com 
Valgperiode: 2016-2017  
Trukket seg. På valg 
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Regnskap)og)budsje/)for)Øs3old)Bildende)Kunstnere))2016

Inntekter Regnskap Budsje/
Fagpoli(ske,midler 26793 41590

Medlemskon(gent 48500 41300

Stø?e,#,uts(llingsavtalen 15000

Renter,og,andre,inntekter 128 50

Sum*inntekter 90421 82940

Utgi.er
Honorarer,(styret,+,årsmøte) 51554 63000

Honorar,kunstnerisk,råd 3675 5000

Fagpol.,arbeid,med,#,uts(llingsavtalen 15001

Regnskapsføring 2381 2350

Medlemsmøte 0 3000

Gaver,og,bevertning, 2271 1530

Data,,domene,,,ny,webdesign 1303 1300

Porto,og,trykksaker 4247 3500

Workshop 5089 3000

Bankgebyr 168 260

Sum*utgi.er 85689 82940

Resultat 4732 0

Balanse)ØBK)
31U12U15 31U12U16

Brukskonto,1638.12.76477 53876 58292

Sparekonto,1638.12.76485 14287 14366

Kortsik(g,gjeld, 0 U14633

Til,gode,(NBK) 8545 5500

Forskudd,#,i,2015, U15000 0

Resultat 0

Sum,kapital 61,708kr,,,,,,,,,,,, 63,525kr,,,,,,,,,,

Fredrikstad,,9.mars,2017

Be?eks,as

Dag,Maiset,(sign)
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4. ØBK’s representasjon i styrer, råd og utvalg 
 
ØKS representanter velges for 3 år   
– alle andre råd og utvalg for 2 år 
 
ØBK’s Representant i ØKS styre:  
Jens Stegger Ledaal, FREDRIKSTAD, mob: 906 66 713   (2016-2019)  

         Hege Liseth, FREDRIKSTAD mob. 412 38 773 (2016-2017) (For Trude) På valg 
Vara: Elisabeth Mathisen, OSLO mob 97 51 43 21  (2016-2019) Trukket seg På valg 
Vara: Elise Jarem, HALDEN, mob: 907 90 251   (2016-2019) 
 
 
ØBK’s Representant i ØKS utstillingskommité: 
Geir Tore Holm, SKIPTVEDT mob: 926 96 465 (2015-2017) På valg 
 
 
Representanter ØBKs Kunstnerisk råd:  
Camilla Fonneland Sandberg, MOSS mob: 951 18 777 (2015-2017) På valg 
Hagbart Solløs, HVALER mob. 414 34 409 (2015-2017) På valg 
Camilla Wexel Riser, FREDRIKSTAD mob: 980 92 900 (2015-2017) På valg 
Vara: Gerd Wevling Matre, GREÅKER mob: 93 63 70 80 (2016-2018) 
 
 
ØBKs representant i Regional innstillingskomité for utstillingsstipend:  
Ellen Karine Solberg, RYGGE mob: 934 10 145 (2015-2017) På valg 
Vara: Rune Kjøniksen, RYGGE mob: 959 03 374 (2015-2017) På valg 
 
 
ØBKs representant i Østlandsutstillingens styre:  
Leif Nyland, GRESSVIK mob: 995 80 453 (2016-2018)  
Vara: Jane Hupe, BORGENHAUGEN mob: 472 64 325 (2016-2018)  
 
 
ØBKs representant til representantskapet I Østlandsutstillingen: 
Tulle Ruth, Fredrikstad, mob: 411 27 493 (2016-2018)  
Vara: Anne Kristine Jarulf, MOSS mob: 957 90 099 (2016-2018)  
 
 
ØBKs representant I Fredrikstad kommunes innkjøpskomité for løskunst:  
Trude Johansen, MOSS, mob: 473 73 373 (2016-2018) Trukket seg På valg 
Vara: Anja Bjørshol, KRÅKERØY mob: 995 17 795 (2016-2018)  
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4.1 Rapport fra ØBK representantene i ØKS styret  
 
 

Styret for ØKS har avholdt 17 styremøter i 2016, og behandlet 69 saker, i tillegg 
kommer generalforsamling.  
 
Styrets arbeid har vært preget av den konfliktfylte situasjonen ved ØKS våren og 
sommeren 2016. Styret vurderte at det var viktig å få en uavhengig vurdering av 
forholdene på stedet.  
 
I samråd med de ansatte ble Frisk bedriftshelsetjeneste satt inn som ekstern 
kartlegger. De gjennomførte intervju med alle ansatte ved ØKS. Rådgivning fra 
Virke er brukt i tillegg til Frisk BHT. Frisk BHT kom med anbefalinger over tiltak som 
bør gjennomføres, disse tiltakene har blitt iverksatt fortløpende. Blant tiltakene som 
er satt i gang er: HMS arbeid, 
personalhåndbok, kursing for styret, kurs for verneombud, rutiner ved 
konflikthåndtering og varslingsrutine.  Den ferdige rapporten la grunnlaget for 
styrets videre arbeid med å finne tiltak til bedring av arbeidsmiljøet. Selve rapporten 
er taushetsbelagt. 
 
Styret har utover dette deltatt på seminar i styreutvikling. Styret har arbeidet med en 
profesjonalisering av styremodell og organisasjonen. Saker som styret har 
behandlet i 2016 er blant annet relatert til HMS-saker, bemanning, 
pensjonsordninger, Østfold kunstfestival – SKOP , planlegging av medlemsmøte og 
seminar vedr. Organisasjonsformer. Det har blitt nedsatt en arbeidsgruppe med 
representanter fra styret i ØKS og oppnevnte representanter fra ØBK og NK som 
skal jobbe frem forslag til ny  organisering av kunstsenteret. 
 
 
 
 
Jens Stegger Ledaal 
 
Hege Liseth 
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4.3 Rapport fra Kunstnerisk råd  
 
Camilla Fonneland Sandberg 
Hagbart Solløs 
Camilla Wexels Riser (leder) 
Gerd Wevling Martre ( vara) 
 
•  KR har hatt to møter i 2016. (9 mai og 12 desember). 
• KR Ønsket å finne en løsning for å unngå å komme i samme situasjon som 

forrige råd med at en bunke søknader ble borte. (De kom senere til rette). 
•  Rådet er blitt enige med ØBKs leder at hun skal opprette en dropbox som vil 

inneholde alle søknadene slik at alle som skal behandle søknadene har 
tilgang. 
Slik unngår vi også merarbeid i fbm oppsporing av søknader og vedlegg etc. 

•  Alle får tilgang til referater etc. 
•  Grunnet mye arbeid i fbm. mail som inneholdt uorgansierte søknader og 

endeløse vedlegg har rådet i samråd m Lena Søeborg i VBK forsøkt å 
tydliggjøre utlysningsteksten på nettsidene slik at vi får mer oversiktlige 
søknader med alt materiale og ulike vedlegg samlet i én fil/pdf. Samt at alt 
materiale oppfordres å merkes tydelig med navn, tittel, teknikk, format, og 
produksjons år. 

•  Rådet har laget maler / brevhoder for å forenkle besvarelser til søkere. Dette 
skal være tilgjengelig i dropbox for nye medlemmer av KR. 

•  VBK og ØBKs KR har blitt enige om at våre respektive svar på behandling av 
søknader er anbefalinger. Det betyr at VBK kan oppta en søker som nytt 
medlem selv om vi i ØBK har anbefalt "ikke opptak" (og vice versa ). Dette 
vet vi det er ulike oppfatninger om og det kommer kanskje til å bli praktisert 
forskjellig fra et råd til annet. Om dette ikke er ønskelig så må det tas opp og 
diskuteres i ØBK medlemsmøte etc. 

•  KR har i 2016 behandlet 7 søknader for VBK. 5 avslag og 2 opptak. 
•  VBK har i 2016 behandlet 8 søknader for ØBK. 5 avslag og 3 opptak 
•  Rådet har opprettet god dialog med Lena Søeborg i VBK som følgelig fører til 

raskere løsninger vedr. ulike spørsmål. 
 
Camilla Wexels Riser 
Gamle Fredrikstad 7 mars 2017 
/ 
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4.4 Rapport fra den regionale innstillingskomiteen    
      for Statens utstillingsstipend  
 
 
Komitéen har bestått av : Ann Kristin Aas (NKØ), Britt Juul 
( Kunstforeningene i Østfold ), Svein Helge Treinmo ( Østfold Fylkeskommune), 
Ellen K. Solberg( representant fra ØBK ) og Putte Helene Dahl var komitéens 
sekretær. 
 
Søknadsfristen var 1. September og 26 søknader var kommet innen datoen. 26 
søknader til behandling. 
 
Komitéen avhold møte på Østfold Kunstsenter tirsdag 27. September. 
 
I forkant av møte fikk komitéens representanter mottatt de digitale søknadene. Vi 
ble bedt om å lese prosjektbeskrivelsene, se igjennom bildedokumentasjon og 
budsjett i søknadene. Samt antyde i koloner hvordan vi stilte oss til søknaden. 
 
Først ble prinsipielle ting som habilitet, kriterier og fremgangsmåte for behandlingen 
diskutert. Komitéen ble presentert for 26 av 26 søknader som var kommet inn.  
 
Etter en lang og grundig kunstfaglig overveielse innstilte komitéen 10 søkere som 
oppfylte søknadskriteriene. Høy kunstnerisk kvalitet var det førende kriteriet for 
komitéens prioriterte innstillings rekkefølge. I tillegg til at det dekker formålet med 
ordningen. Komitéen la størst vekt på det innsende materialet for å gi søkerne mest 
mulig lik behandling. I enkelte tilfeller var manglende informasjon fra søker i form av 
tekst og bilder grunnlag for at komitéen ikke kunne få et godt nok bilde av  
utstillingsplanen, til å innstille.  
Komitéen fant ingen grunn til å redusere beløpene det er søkt om. I de innstilte 
søknadene var det noen flere billedkunstnere enn kunsthåndverkere.  
Utstillingsstedene i Fredrikstad fikk inn 12 søknader og  flest innstilte søkere med 5 
til ØKS og 1 til Fredrikstad Kunstforening.  Moss og Jeløya hadde 13 søknader inne 
og 2 gikk til utstillere på F15, og 1 til HOF. 1 gikk til Rød Herregård i  Halden.  
 
Søknadene blir også behandlet videre av Kulturrådets komité. 
 
Rygge 28.02.2017 
 
Ellen K. Solberg 
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4.5 Rapport fra ØBK´s representant i ØKS –      
        Utstillingskommité  

 
Representanter: 
Jens Stegger Ledaal (leder), rep.for ØKS`styre. 
Geir Tore Holm, ØBK 
Lina Meseke, NK 
Silje Steinsvik, utstillingsprodusent ØKS 
Trine Eriksen, daglig leder ØKS 
Utstillingskomiteen avholdt 5 møter i 2016 hvor utstillingsprogrammet for 2017 samt 
forslag til utstillingsprogrammet for 2018 ble lagt. 
Prosjektrom/visningsrom for nyutdannede kunstnere ble utlyst nasjonalt og 4 
kunstnere ble valgt for 2017. Ny utlysning til nyutdannede kunstnere i 2017 for 2018 
programmet med frist 3.april. Utstillingskomiteen har valgt å utlyse utstillingsplass i 
Kafé ØKS til alle østfoldkunstnere. 4 utstillere ble valgt for 2017. 
Ny utlysning til østfoldkunstnere i Kafé ØKS i 2017 for 2018 programmet. 
Komiteen arbeidet konsensusbasert, ut fra en målsetning om å presentere et bredt 
program med høyt kunstnerisk nivå og valgte å invitere kunstnere til storesal og 
sidesal direkte. 
 
Jens Stegger Ledaal, Fredrikstad, 12.3.17 
 
 
 
4.6 Rapport fra Styret for Østlandsutstillingen  
 
I 2016 ble hovedutstillingen med alle fysiske kunstverk vist i Akershus Kunstsenter 
(02.04. – 30.04.16), og turnéutstillingen med utvalgte verk og med performancer ble 
vist i Oppland Kunstsenter (14.05.-19.06.16) og Vestfold Kunstsenter (17.09.-
16.10.16). Utover galleriutstillingene produserte Østlandsutstillingen både 
seminarer, preview, performance visninger, kunstnersamtaler og debatter på de tre 
visningssteder. Årets utstilling var utlyst uten tema men med muligheter for 
stedsspesifikke verk i både Lillehammer og Tønsberg. 
 
 
Juryert utstilling 
Østlandsutstilling er en juryert kollektivutstilling med fri innsendelsesrett og anonym 
juryering. Kunstnere med tilknytning til Østlandet kan søke om deltagelse med alle 
typer kunstuttrykk. Digitalt materiale var utgangspunkt for den første juryering, mens 
den andre juryrunden var basert på kunstverk. Til årets utstilling hadde 491 søkere 
sendt inn til sammen 1214 arbeider og av disse deltok 51 kunstnere og 
kunstnergrupper med 52 verk på ØU 2016. 
Årets jury har bestått av Marianne Tjønn (kunstner), Hans-Martin Øien (kunstner), 
Tulle Ruth Koefoed-Jespersen (kunstner), Monica Holmen (Akershus Kunstsenter) 
og Martina Kaufmann (Østlandsutstillingen). De tre kunstnere ble valgt fra 
medlemmene i distriktsorganisasjonene på Østlandet. 
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Deltagere på utstillingen 
52 kunstverk (derav 3 performancer) av til sammen 51 kunstnere/kunstnergrupper 
ble antatt til årets utstillingen. De deltagende kunstneres var: Terje Abusdal, Hilde 
Alfhei, Aleksander Johan Andreassen, Joakim Blattmann, Aud Bækkelund, Martinka 
Bobrikova / Oscar de Carmen, Siren Elise Dversnes Dahle, Anne Marthe Dyvi, 
Marisa Ferreira, Hanne Lydia Opøien Figenschou, Charlie Fjätström, Mona 
Grønstad, Johannes Borchgrevink Hansen, Emmy Harnes, Line Hatland, Dorthe 
Herup, Live Hilton, Hanne Frey Husø, Christine Istad, Karl Eivind Jørgensen, 
Marthe Karen Kampen, Jan Marius Kiøsterud, Ulf Kristiansen, Mona K. Lalim, 
Karen Lidal, Anne Cecilie Lie, Hedvig Lien Rytter, Sarah Vajira Lindström, Ana 
Maria Lopez, Odd Maure, Ingrunn O. Myrland, Greger Stolt Nilsen, Cecilia Jiménez 
Ojeda, Janne Paulsen, John K. Raustein, Hilde Rodahl, Hanna Roloff, Ulla Schildt, 
Line Schjølberg, Leo Shumba, Marit Silsand, Kjetil Skøien, Ellen Henriette Suhrke / 
Hilde Skevik, Tonje Høydahl Sørli, Eline Medbøe Thoresen, Ellen Grimm 
Torstensen, Kristin von Hirsch, Gelawesh Waledkhani, Margrethe Weisser, Siri 
Wohrm, Barbora Zezulová. 
 
 
Østlandsutstillingens Pris 2016 
Hvert år deler Østlandsutstillingen ut en pris til det mest markante verket på 
utstillingen. I 2016 konkurrerte 51 kunstnere om å vinne denne prisen. Sarah Vajira 
Lindström er en ung og debuterende kunstner på Østlandsutstillingen og tildeles 
prisen i 2016. 
Prisjuryen besto av Lars Elton (kritiker og skribent) og juryleder for 
Østlandsutstillingen Monica Holmen (Akershus Kunstsenter og skribent). 
Prisvinneren mottok kr. 50.000,- til kunstfaglig relatert reisevirksomhet. 
 
Prisen ble for første gang delt ut under åpningen på det andre visningsstedet og 
dermed fikk prisjuryen mye bedre tid til lage innstillingene. Prisjuryen ønsket også å 
fremheve tre kunstnere med hederlig omtale: Hanne Lydia Opøien Figenschou med 
tegning The Bag, Joakim Blattmann med lydinstallasjon There is some space in-
between #2 og Expanded Series II av Marisa Ferreira. 
 
Leif Nyland 
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Årsrapport 2016    side 1  
	

 

Nøkkeltall Østlandsutstillingen 2016 
 
Antall søkere 491 kunstnere med 1214 arbeider  SUM 
Antall deltagere 51 kunstnere/grupper med 52 arbeider   
Media treff Omtaler i papirbaserte media: 3 Oppland, 2 Akershus, 1 Vestfold 

Omtaler i digitale media: 2 nettportal 
8 

Annonser Papir annonser i 3 Billedkunst, 1 Kunst og 1 elektronisk hver i 
Billedkunst, Kunstkritikk, Kunstforum + lokale annonser i Oppland 

7 

Prisvinner Sarah Vajira Lindström 1 
Visningssteder Akershus 

Kunstsenter 
Oppland 
Kunstsenter 

Vestfold 
Kunstsenter 

Til 
sammen 

Antall besøkende 1.422 661 870 2.953 
Antall 
omvisninger 

34 (DKS) 18 (DKS) + 1(ØSAM) 24 (DKS) 77 

Formidling Alle 3. trinn i 
Skedsmo, omvisning 
på utvalgte verk  

7. og 9. trinn, 
Kunstassosiasjoner  

5.-10. trinn, Iscenesett 
deg selv i forhold til 
verk fra ØU 2016 

 

Andre 
arrangementer 

Hvor? Hva?  Hvem var 
involvert? 

 

Seminar: Lokal? 
Regional? 
Global? 

Lillestrøm, Akershus 
Kunstsenter og 
Fagerborg Hotel 

4 internasjonale 
foredrag og 
innledning fra 
seminarleder Gerd 
Elise Mørland 

Rikke Komissar (AKS, 
NO), Rael Artel (Tartu 
Museum, EE), Cecilia 
Sjöholm (Södertörn 
Universitet, SE), Maya 
Økland & Kristina 
Ketola Bore (Kunsthall 
Stavanger, NO) 

33 

Dialogmøte: 
Kunstnernes 
rolle og vilkår i 
samfunnet  

Tønsberg, Vestfold 
Kunstsenter og 
Vestfold 
Fylkeskommunens 
fylkestingsal  

3 foredrag, 
paneldebatt mellom 
politikere og 
foredragsholdere 

Hilde Tørdal, Dorthe 
Herup, Karl-Fredrik 
Tangen og Kathrine 
Kleveland (SP),Trude 
Viola Antonsen (AP) 
og Terje Olsen (MDG)  

60 

Performance Lillehammer, Oppland 
Kunstsenter 

Performance Ratio 
#1 og Ratio #2 

Ellen Surkhe og Hilde 
Skevik 

68 

Performance Lillehammer, Oppland 
Kunstsenter 

Første og siste 
setning 

Kjetil Skøien 58 

Performance Tønsberg, Vestfold 
Kunstsenter 

Column 
(2 ganger) 

Anne Cecilie Lie 
 

Ca 120 

Artist talk Lillehammer, Oppland 
Kunstsenter 

 Sarah Vajira 
Lindström og Ingrunn 
O. Myrland 

10 

Andre Arena  
Wer ist wo wer? 
Was ist wo was? 
– Menneske og 
sted (ØU 15) 

Landesbibliothek 
Schleswig-Holstein 
17.01.-18.03.16. 

Media:  
 
 
Besøkstall: 
Formidling:  

3 papirbaserte 
oppslag + 2 digitale 
portaler 
700 
3 

Se egen 
oppsummering 
for hele 
prosjektet 
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4.7 Rapport fra representantskapet for     
      Østlandsutstillingen  
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4.8 Rapport Fredrikstad kommunes innkjøpskomite 
	  
v/Trude Johansen 
 
Bevilget 2016               130 000,- 
Møte 15. juni 2016 
Innkjøp Anita Hanch-Hansen inkl. kunstavgift   15 750,- 
Innkjøp Tordis Søderlind inkl. kunstavgift   18 900,- 
 
Bevilget 2017                130 000,- 
Til disposisjon pr 1.1.2017      225 350,- 
Møte 26. januar 2017 
Ingen innkjøp 
Møte 10. mars 2017 
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5. Saker til årsmøtet fra styret og medlemmer 
 
SAK 1 
ØKONOMI ØKS: 
ØBK som eier sammen med NKSØ har rett til å få innsyn i årsregnskapet. 
Sitat fra referat sendt medlemmene 2.3, 2017 fra ektraordinært medlemsmøte 8.2. 2017. Angående 
norsk lov og standard ved revidert årsrapport. 
Dette er en tolkning av norsk standard. Slik svarer revisor på følgende spørsmål; 
 
Hei Kathrine N. Berntsen 
Jeg har et spørsmål angående årsregnskapet  ved Østfold Kunstsenter og håper du har tid og 
anledning til å svare. Medlemmene ved Østfold Bildene Kunstnere ønsker å ha et tydelig 
årsregnskap der vi kan sammenligne budsjett og regnskap. Regnskapet som blir lagt fram for GF 
mangler sammenligningsgrunnlag. Poster blir sammenslått, slik at det blir umulig å skjønne hva som 
er hva. Ved forrige GF ble det vedtatt at midler til prosjekter skal noteres, forklares, slik at det ikke 
blir en post som ingen skjønner innholdet av. 
 
Spørsmålene kommer lenger ned, men først et sitat fra referat ved forrige medlemsmøte som var 
ekstraordinært, 08.02-2017, skrevet av daglig leder. 
 
4. Regnskap v/daglig leder 
Medlemmer ønsker et mer detaljert regnskap for å få mer innsyn i driften. Daglig 
leder og regnskapsfører presiserer at det regnskapet som blir lagt frem for 
generalforsamlingen følger norsk standard og norsk lov. Etter norsk lov skal 
generalforsamlingen ha det reviderte regnskapet. Revisors arbeid og kontroll er en 
kvalitetssikring av at et regnskap er i henhold til norsk lov og at alt har gått riktig for 
seg. Kan man splitte opp posten for at det kan bli mer forståelig, mer informativt? 
Det er ikke mulig å gjøre det på en annen måte. Det skal gjøres i henhold til norsk 
regnskapsstandard. Forholdet mellom styret og daglig leder er basert på tillitt.  
Vi som er medlemmer og eiere kan vel ved forespørsel få et mer detaljert regnskap fra dere? 
Nedenfor oppgir jeg min forståelse av norsk standard og et vedtak som jeg har lyst å fremme. Gir 
dette mening og er det riktig for deg som er revisor? 
Problemet vårt er altså at vi, medlemmene ikke klarer å lese det reviderte regnskapet som blir 
framlagt for GF. Den er uten sammenligningsgrunnlag ved budsjett og regnskap. 
 
Så etter undertegnedes mening skal det være slik; 
Hvor spesifikk regnskapet skal være er det Generalforsamlingen som bestemmer. 
Dagligleder og styreleder skal redegjøres for den del av regnskapet som GF ønsker å ha innsyn i, i 
form av noter. Det er vesentlig at noter følger de budsjettposter som er lagt opp. 
Det er revisor som lager noter, men det er daglig leder som må vise til budsjettpostene som skal ha 
noter, altså forklaring /er. Dagligleder må påse at notene er tilrettelagt slik at regnskapet kan 
sammenlignes med budsjett. 
 
Svar fra revisor ; 
 Vi viser til din henvendelse. 
 Det er styret/generalforsamlingen som avgjør hvor detaljert regnskap som skal fremlegges er. Det 
vanlige er at regnskapet blir fremlagt på et relativt overordnet nivå og at noter forklarer vesentlige 
poster. Vi forholder oss derfor til det ønsket som hittil har vært til oppstilling av regnskapet. Til 
orientering er regnskapet som blir oversendt revisor fra regnskapsfører svært detaljert og det 
inneholder også budsjettposter. Et år ble regnskapet fremlagt på dette detaljeringsnivået, men vi fikk 
opplyst at det var for detaljert og at man ønsket et regnskap på det detaljeringsnivå som nå 
avlegges. 
  
Vi vil for 2016 legge inn en budsjettkolonne i tillegg til årets og fjorårets regnskap i den oppstillingen 
vi gjør av regnskapet. Revisjonen forutsetter at daglig leder vil gi forklaring til regnskapsposter det er 
spørsmål til. 
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Dersom styret/generalforsamlingen ønsker et mer detaljert regnskap for fremtiden, er det fullt mulig å 
bruke det detaljerte regnskapet som kommer fra regnskapsfører. Da vil det ikke være behov for å 
utarbeide noter på samme måte som nå. 
  
Dersom du har andre spørsmål må disse legges frem for daglig leder, styret eller 
generalforsamlingen. 
 
Med vennlig hilsen 
Katrine Nicolaysen Berntsen 
Regnskapsrevisor 
 Akershus og Østfold fylkesrevisjon 
Tlf: 69 11 73 07  / 22 05 52 87 
 
Her svarer revisor meget tydelig at vi, medlemmene, general forsamlingen har rett til innsyn i 
regnskapet om vi ønsker det. Dette følger norsk standard og regnskapslov. 

 
Forslag til vedtak: 
ØBK vil at generalforsamlingen skal ha se at regnskapet som er utarbeidet 
reflekterer budsjettet. Regnskapet som presenteres på GF må gjenspeile 
budsjettpostene. 
 
Mvh Maja Mcalinden 
 
	  
 
SAK 2 
VISJONER 
På bakgrunn av medlemsmøtet 30. 1. 2017 på House of Foundation og referatet fra Jonas Qvale 
som ble sendt ut. 
Medlemsmøtet på ØKS før det, 12. 1 2017 (med referat, daglig leder på ØKS) 
Seminar /medlemsmøte på Øks 8. 2. 17. Det var det styret for ØKS som kalte inn til. 
Hva vil vi i ØBK med ØKS framover? 
Hva engasjerer medlemmene? 
"ØKS skal være et kompetansesenter for samtidskunst" 
Hva vil vi at ØBK sin rolle regionalt/fylket skal være? 
Kultur og næring, oppdrag for medlemmene. Dette må være en av ØKS sine satsingsområder. 
 Det er viktig at medlemmene har et samfunnsengasjement.  
"Regjeringen har som mål å vektlegge kultur som næring i større grad og styrke mulighetene for 
entreprenørskap i kultursektoren. For å muliggjøre dette vil man, samtidig som man verner om 
kunstens egenverdi, bidra til å forløse det kommersielle potensialet og at kunsten når sitt marked. 
Det vil styrke den økonomiske bærekraften, for den enkelte utøver og for bransjene innen kulturell og 
kreativ næring". www.regjeringen.no 
 
DKS: motivere medlemmene til produksjon og formidling av DKS utstillinger. På ØKS og i fylket. (I 
samarbeid med Østfold kulturutvikling).   
Motivere til nye samarbeid ved å sette av midler til prosjekter der flere er involvert.  
Eksempler. 40 grader nord, støttet av Utstillingen "transformator" som ikke var støttet av øks? 
Pensjonsordninger for kunstnere?  
Ateliersituasjonen. Status. 
Utstillingspolicy på ØKS? Hva mener ØBK om dette?    
  
Workshops (eks papir /leire, grafikk.. )og seminarer der medlemmene får utviklet sin kompetanse, 
skrive søknader. 
Framtidig samarbeid med NKSØ, Status. Viser til handlingsplan for 2016.   
Foredrag: formidling / utstillingsdesign med kritisk blikk / publikums fokus / kommunikasjon 
  
OFFENTLIG UTSMYKNING 
Ønsker medlemmene at fordeling av utsmykningsoppdrag skal ligge til administrasjonen på ØKS? 
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Er vi fornøyd med praksis slik den fungerer i dag? Les referat, 02.03-2017.  
Eller er det på tide å revurdere ordningen? 
 
"Det kom ingen innspill fra salen om endringer av dagens praksis på Østfold kunstsenter når det 
gjelder hva vi tilbyr og hvordan vi arbeider på dette feltet". Sitat fra referat ekstraordinært 
medlemsmøtet 8.2. 2017. Det gjøres oppmerksom på at møtet ikke hadde "dagens praksis" som 
tema for beslutning på dagsorden! 
 
Handlingsplan for 2017: Se på begge sider av en slik ordning. Fordeler og ulemper. assistentordning 
for konsulentordning? RSU medlemmene velges på en demokratisk måte. Å ha muligheten til å delta 
på en RSU ordning,  engasjerer medlemmene. RSU ordningen gjenspeiler hele fylket gjennom en 
demokratisk ordning. Valg på åremål sikrer en oppdatert og levende praksis.  
 
Forslag til vedtak: 
RSU gjenopprettes i sin tidligere form 
Periode: 3 år overlappende, alternativt 2 år. 
 
 
 
 
 
 
 
5.1 Saker til årsmøtet fra styret  
 
ØBK styret har følgende saker: 
 
Sak 1 
KONTIGENT ØBK 
ØBK kontigenten er fra 2013 på kr.500,- , etter vedtak på årsmøtet 2013. 
Kontingenten til grunnorganisasjonene varierer fra kr. 450,- til kr. 600,-.  
Forslag til vedtak:  
Kontigenten for ØBK-medlemskap beholdes på kr. 500,-  
 
 
 
Sak 2 
HONORAR STYRET ØBK OG KUNSTNERISK RÅD ØBK. 
Møtehonoraret for ØBK-styret og i Kunstnerisk Råd ØBK honoreres  
med kr. 350,- per time. Det ligger dessverre under statens satser for 
utvalgsgodtgjøring (kr. 475,- per time for leder og kr. 360,- per time  
for øvrige medlemmer i 2012). NBK har utarbeidet noen honorarsatser  
der timeprisen ligger på kr 474,- pr time. Til sammenligning gir styret i  
ØKS kr 350,- pr time + 1 time forberedelser før møtet 
Forslag til vedtak: 
Honorar styret ØBK og Kunstnerisk Råd ØBK beholder sine  
honorarsatser på kr. 350,- pr time i 2016 
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Sak 3 
NY INSTRUKS FOR STYRET I ØSTFOLD KUNSTSENTER 
Over tid så har styreinstruksen endret seg for styret i ØKS slik at styret har 
fått mindre styringsrett. Vi i ØBK ønsker en ny mer spesifisert styreinstruks. 
 
INSTRUKS FOR STYRET I ØSTFOLD KUNSTSENTER 
(Dette er instruksen som gjelder i dag, 28.2.2017.) 
 
1. Styret for Østfold Kunstnersenter er, ifølge vedtektene (§3), Østfold 

Kunstnersenters utøvende organ som skal lede Kunstnersenteret innenfor de 
rammer som er trukket opp på generalforsamling i form av vedtekter, årsplaner, 
budsjett og andre vedtak. 
 

2. Styret skal ifølge vedtektene konstituere seg selv og velge leder og nestleder. 
 
3. Styreleder er ansvarlig, sammen med daglig leder, for utforming og innhold i 

innkalling, dagsorden med sakspapirer, samt gjennomføring av styremøtene. 
 

4. Styreleder leder styremøtene. 
 
5. Styret bør ha jevnlig kontakt med lederne av de kunstnerstyrte rådene for å 

drøfte formidlingssaker. 
 

6. Styreleder har årlig medarbeidersamtale med daglig leder. 
 
7. Syret ansetter daglig leder. Styret fastsetter lønn til ansatte. Styret vedtar 

arbeidsreglement, ansettelsesavtaler, stillingsbeskrivelser, regler og 
retningslinjer for ansatte ved ØKS. 
 

8. Styret innkaller til minst ett (i) medlemsmøte i året hvor informasjon om drift og 
utvikling av ØKS står sentralt. 

 
9. Styret har ansvaret for å tilrettelegge generalforsamling for ØKS, og skal her  

fremlegge: 
•Årsberetning. 
•Revidert regnskap. 
•Forslag til årsbudsjett. 
•Forslag til handlingsplan. 
•Strategiplan i form av en 3-5 års plan. 
•Eventuelle forslag til endring av styreinstruks. 
•Eventuelle forslag til endring av vedtektene. 
 

10. Styret bør være representert på åpninger av utstillinger. 
 

Styreleder lønnes med fast honorar pr år fastsatt av styret, som pr. d.d. er  
kr. 45-000. Styreleder avholder møter med daglig leder etter behov 
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INSTRUKS FOR STYRET I ØSTFOLD KUNSTNERSENTER 
(Dette er i den gamle instruksen som ble erstattet av en ny på GF. 26.4.2010.) 
 
 

1. Styret for Østfold Kunstnersenter er, ifølge vedtektene (§3), Østfold 
Kunstnersenters utøvende organ som skal lede Kunstnersenteret innenfor de 
rammer som er trukket opp på generalforsamling i form av vedtekter, 
årsplaner, budsjett og andre vedtak. 
 

2. Styret skal holde seg orientert om fagorganisasjonenes fagtekniske og 
fagpolitiske synspunkter. Styret skal sørge for at fagtekniske saker som 
Østfold Kunstnersenter får til behandling også blir fagpolitisk belyst. 
 

3. Styret skal ifølge vedtektene konstituere seg selv og velge leder. I den grad 
det er praktisk mulig skal ledervervet alternere mellom  
Norske Kunsthåndverkere sørøst-Norge og Østfold Bildende Kunstnere.  
 

4. Styreleder er ansvarlig, sammen med daglig leder, for utforming og innhold i 
innkalling, dagsorden med sakspapirer, samt gjennomføring av styremøtene.  
 

5. Styreleder leder styremøtene, daglig leder er referent. De øvrige ansatte 
møter som saksbehandlere for sine felt i den grad det er nødvendig. Som 
siste punkt på hvert styremøte skal protokoll gjennomgås av Styret i 
fellesskap, og informasjon som bør tilkomme de enkelte berørte råd og 
utvalg skal avklares. RSU skal som fast rutine få tilsendt utskrift fra relevante 
styresaker og vedtak.  
 

6. Styret bør ha kontinuerlig kontakt med lederne av de kunstnerstyrte rådene 
for å drøfte formidlingssaker.  
 

7. Styret bør ha kontinuerlig kontakt med lederen for Regionalt 
Samarbeidsutvalg for Utsmykking (RSU).  
 
 

8. Styret, ved styreleder, skal ved behov, og minst 2 ganger i året, ha 
medarbeidersamtale med de ansatte for å drøfte den daglige driften og de 
ansattes arbeidsforhold. 
 

9. Styret ansetter daglig leder og annet personale. De ansatte lønnes etter 
statens lønnsregulativ. Styret fastsetter hvilke lønnstrinn de ansatte skal 
plasseres i. Styret fastsetter interne honorarer og satser for andre tjenester 
som utføres for Kunstnersenteret. Styret vedtar arbeidsreglement, 
arbeidsavtaler, regler og retningslinjer for ansatte i Kunstnersenteret, samt 
instruks for daglig leder, informasjons- og utstillingsprodusentene og 
eventuelt andre ansatte. 
 

10. Styret skal sørge for å gi nødvendig informasjon om sitt arbeide og de 
prosjekter Kunstnersenteret iverksetter til medlemmene. Innkalling med 
sakslister, samt referater fra styremøtene, sendes til styrene i ØBK og NK 
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sørøst-Norge. Styrerepresentanter valgt av ØBK og NK sørøst-Norge skal 
holde nær kontakt med sine organisasjoners styrer for gjensidig informasjon. 

 
11. Styret bør innkalle til minst ett (1) medlemsmøte i året.  

 
12. Styret har ansvaret for å tilrettelegge generalforsamling for ØKS, og skal her 

fremlegge:  
•Styrets beretning. 
•Rapport fra RSU. 
•Revidert regnskap. 
•Budsjettforslag for kommende styreperiode. 
•Forslag til årsplan for den kommende styreperioden. I tillegg kan Styret 
legge frem en langsiktig handlingsplan i form av en 2-5 års plan.  
•Forslag til styreinstruks når Styret mener det vil være hensiktsmessig å 
endre denne. 
•Eventuelt andre forslag til vedtak og vedtektsendringer. Særlig viktig er det 
at Styret legger frem saker av prinsipiell karakter. 

 
13. Styret skal spre ekstern informasjon om sin virksomhet til offentlige og 

private organer, og til allmennheten forøvrig. 
 

14. Styremedlemmene i Styret for Østfold Kunstnersenter skal være representert 
på åpninger av utstillinger i Kunstnersenterets regi. 

 
15. Styreleder lønnes med fast honorar pr. år fastsatt av Styret, som pr. d.d. er 

kr. 30.000,-. Styreleder avholder ukentlige møter med daglig leder i 
forbindelse med fast kontordag på Kunstnersenteret. Styreleder holder seg 
ajour om aktuelle saker som angår Kunstnersenterets virksomhet. Styreleder 
er behjelpelig med å åpne utstillinger ved Kunstnersenteret, eller i 
Kunstnersenterets regi. 
 
 

16. Styremedlemmene plikter å innlevere reise/kjøreregninger, samt skattekort 
senest 10 dager etter avsluttende styremøte hvert driftsår. Krav som blir 
mottatt senere enn 01.01 hvert kalenderår, og som berører 
styrearbeide/utlegg fra forrige budsjettperiode imøtekommes ikke. 

 
 
 
 
Forslag til vedtak:  
 
I samarbeid med NK SørØst Norge og utgangspunkt i eldre 
styreinstruks, ønsker ØBK å se på forslag til ny styreinstruks for 
ØKS styret. Forslaget skal sendes inn til neste ØKS 
Generalforsamling. 
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ØBK budsjett for 2017 
 

 
 

ØBK$budsjett$2017:$ $ $ $ $ $ $
ØBK$budsjett$2017$

Inntekter:(

Fagpolitiske,midler, , , , 26,800,

Medlemskontingent, , , , 48,500,

Renter, , , , , , ,,,,,,,,50,

Sum(inntekter:( ( ( ( ( 75$350(

(

Utgifter:(

Honorarer,til,styret,i,ØBK, , , 50,000,

Honorar,til,kunstnerisk,råd, , , ,,4,000,

Regnskap,og,revisjon, , , , ,,2,400,

Medlemsmøte, , , , , ,,3,000,

Gaver,og,bevertning, , , , ,,2,000,

Data,domene,,web, , , , ,,1,300,

Porto,og,trykksaker, , , , ,,3,000,

Workshop, , , , , ,,3,000,

Bankgebyrer, , , , , ,,,,,250,

Sum(utgifter:( ( ( ( ( 68$950(
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6. HANDLINGSPLAN FOR ØBK 2017 
 
Fremlegges til behandling og votering: 
 
• ØBK- styret skal arbeide for å ivareta medlemmenes politiske, 
økonomiske og sosiale interesser: 

- Ved å følge opp politiske prosesser i kommuner og fylke 
- Sosialt: ved å arrangere minst to medlemsmøter i året. Gjerne i 

samarbeid med NK-SØRØST NORGE 
-    Økonomisk: ved å følge opp NBKs fagarbeid og se etter måter å jobbe 
lokalt på ved å få flere stipender til medlemmene, pensjonsordninger, gode 
atelierforhold  

 
 
• ØBK- styret vil i samarbeid med ØKS og NK-SØRØST NORGE 
jobbe for en ny workshop for sine medlemmer. Dette for å styrke de 
sosiale båndene, få faglig utvikling og for å stimulere til samarbeid 
mellom medlemmene. 
 
• ØBK- styret skal arbeide for å stimulere til fagpolitisk debatt ved 
bla å arrangere medlemsmøter. Dette møtet vil legges til november 
måned slik at ting som tas opp på medlemsmøte kan bearbeides og 
bli til saker på årsmøtet. 
 
• ØBK-styret skal arbeide aktivt fagpolitisk ved å delta på møter, 
aksjoner og andre aktiviteter i NBK regi. 
 
• ØBK- styret skal arbeide for et tett samarbeid med NKSØ i ØKS 
for å skape oppdrag og aktivitet for Østfold-kunstnere i hele fylket. 
 
• ØBK- styret skal jobbe målrettet med å adressere og skape 
bevissthet rundt problemstillingen knyttet til honorar/vederlag ved 
utstillingsvirksomhet i sammenhenger der arrangør mottar offentlig 
støtte. #utstillingsavtalen 
 
• ØBK- styret bør årlig avholde ett møte med ØKS styret, hvor de 
ulike styrene informerer hverandre og setter opp en plan på hva og 
hvordan ØBK og ØKS kan samarbeide om ulike saker som kommer 
medlemmene til gode. 
 
• ØBK- styret skal arbeide for å bedre økonomien til ØBK slik at styret 
kan jobbe mer målrettet med politiske saker. 
 
• ØBK- styret skal arbeide for å få flere lokale stipender til våre medlemmer. 
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7. Valg 
 
NOMINERTE KANDIDATER TIL LEDIGE VERV I STYRER OG RÅD: 
 
Som en generell regel nominerer ikke ØBK opp kandidater til styrer,  
råd og komiteer mer en i to sammenhengende valgperioder.   
ØKS representanter velges for 3 år. Alle andre råd og utvalg for 2 år. 
 
 
 ØBK styret 
 Ole Jacob Ihlebæk, FREDRIKSTAD mob:  952 22 686 (2017-2019) 
 Tor-Magnus Lundeby, FREDRIKSTAD mob: 919 14 00 (2017-2019) 

       Jane Hupe, BORGENHAUGEN mob: 472 64 325 (2017-2019) 
 

Nominasjonsutvalg:  
Sist avgått fra ØBK styre Gerd Wevling Matre og Jens Stegger Ledaal 
 
 
 
 

       ØBK’s Representant i ØKS styre:  
 Søssa Jørgensen, SKIPTVEDT, mob: 481 49 818 (2017-2020)  
 Vara: Jonas Qvale, FREDRIKSTAD, mob: 481 53 654 (2017-2019) for Elisabeth 
 
 
Representanter ØBKs Kunstnerisk råd:  
Camilla Wexel Riser, FREDRIKSTAD mob: 980 92 900 (2017-2019) Gjenvalg 
Tommi Sarkapalo, FREDRIKSTAD mob: 913 30 625 (2017-2019) 
Tulle Ruth, FREDIKSTAD mob: 411 27 493 (2017-2019) 
Vara: Espen Tveit, MYSEN 69 89 00 94 (2017-2019)	  
 
 
ØBKs representant I ØKS utstillingskomite  
Jan Erik Beck, MOSS mob: 900 88 925 (2017-2019) 
 
 
ØBKs representant I Fredrikstad kommunes innkjøpskomité for løskunst:  
Morten Thoresen FREDRIKSTAD mob: 918 64 714 (2017-2019) 
Vara: Anja Bjørshol, KRÅKERØY mob: 995 17 795 (2016-2018)  
 
 
ØBKs representant i Regional innstillingskomité for utstillingsstipend:  
Rune Kjøniksen, RYGGE mob: 959 03 374 (2017-2019)  
Vara: Barbro Holme, SARPSBORG mob: 959 25 110 (2017-2019) 
 
 
 
 
Nominasjonsutvalg: ØBK styret.  
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Vedtekter for ØBK  
Vedtatt på Årsmøtet mars 2015. Må til godkjenning på Landsmøtet 2017 
 
§ 1: ØSTFOLD BILDENDE KUNSTNERE  (ØBK) 
ØBK er en fagorganisasjon for profesjonelle billedkunstnere i Østfold.  
ØBK er en av Norske Billedkunstneres distriktsorganisasjoner og er  
forpliktet av vedtekter og landsmøtevedtak i Norske Billedkunstnere.  
ØBK er organisert som en forening uten selvstendig økonomisk formål.  
 
§ 2: FORMÅL 
ØBK skal ivareta billedkunstnernes faglige, økonomiske, ideelle og  
sosiale interesser i Østfold.  
 
§ 3: MEDLEMSKAP 
§ 3-1. Skriftlig søknad om medlemskap stiles til ØBKs Styre.   
Medlemskap oppnås av profesjonelle billedkunstnere bosatt i Østfold,  
og som oppfyller vedtatte opptaksvilkår for distriktsorganisasjonene,  
vedtatt på NBKs Landsmøte. Medlemskap i ØBK medfører automatisk  
medlemskap i NBK. 
 
§ 3-2. Medlemmer plikter å svare kontingent til både ØBK og NBK.  
Kontingentene innbetales til NBK. Kontingenten til ØBK fastsettes av  
årsmøtet.  Medlemmer som ikke har betalt kontingentene innen årets  
utgang og som har mottatt skriftlig påkrav, mister sitt medlemskap i ØBK.  
Nytt medlemskap kan bare oppnås etter betaling av skyldig kontingent.  
Ved oppnådd pensjonsalder svares halve kontingenten til ØBK.  
 
§ 3-3. Profesjonelle billedkunstnere som bosetter seg for kortere eller lengre 
 tid i Østfold har rett til opptak uten ny vurdering når de har vært medlem i en  
annen distriktsorganisasjon.  
 
§ 3-4. Ved innmelding gir det enkelte medlem fullmakt til at ØBK kan forhandle  
om, og inngå avtaler om bruk og vederlag, for bruk som finner sted i Østfold,  
og for vederlag som ytes på kulturpolitisk grunnlag i Østfold. 

 
§ 3-5. Billedkunstnere bosatt utenfor Østfold, som tidligere har vært medlem                       
av ØBK, eller som har sterk tilknytning til Østfold, og som ellers oppfyller kravet                
om medlemskap, kan tilkjennes assosiert medlemskap. Assosiert medlemskap                 
gir ikke stemmerett i ØBKs organer, eller medlemskap i NBK.   

§ 4: ØBKs ORGANER                                                                                                                      
Årsmøtet (§ 5), Styret (§ 6), Nominasjonsutvalget (§ 8), Kunstnerisk råd (§ 10) 

 
§ 5: ÅRSMØTET 
 
§ 5-1: Årsmøtet 
Årsmøtet er ØBKs øverste organ. Vedtak fattet på Årsmøtet er bindende                            
for ØBKs medlemmer. 
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§ 5-2. Frister 
Årsmøtet holdes hvert år før 10. mars. Innkalling med foreløpig dagsorden  
sendes ut minst 2 måneder før møtet. Saker til Årsmøtet fremmes til                              
Styret og må være innkommet 4 uker før Årsmøtet. Dagsorden med                          
samtlige sakspapirer sendes ut minst 2 uker før møtet. Bare saker som                              
er fremmet på denne måten kan tas opp på Årsmøtet. 
  
 
§ 5-3. Årsmøtet 
Alle medlemmer av ØBK har rett til å møte på Årsmøtet. Medlemmer som                        
ikke kan møte på Årsmøtet kan gi skriftlig fullmakt til et annet medlem.                       
Fullmakt med åpent mandat sendes et medlem, fullmakt med bundet mandat               
sendes styret. Ingen medlemmer kan ha mer enn to fullmakter. Årsmøtet er 
beslutningsdyktig når, det er lovlig innkalt. Dersom innkallingen ikke blir godkjent,      
innkalles det til nytt årsmøte innen 3 uker. Dette Årsmøtet kan bare behandle                 
saker som var fremmet til det ordinære Årsmøtet.  

§ 5-4. Assosierte medlemmer og Observatører 
Assosierte medlemmer og inviterte observatører har møterett, men ikke stemmerett.  
 
§ 5-5. Konstituering av Årsmøtet 
Årsmøtet konstitueres ved godkjenning av innkallingen, fastsettelse av                   
dagsorden og valg av møteledere, referent, tellekorps og to representanter til                       
å godkjenne referatet. 
 
§ 5-6. Årsmøtesaker  
Årsmøtet behandler:  

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

 
§ 5-7. Valg.  
Årsmøtet velger: 

1. Styrets Leder 
2. Styrets medlemmer med vara (3). 
3. Kunstnerisk Råd (4) 
4. Revisor når dette er aktuelt 
5. Representanter til alle verv velges for 2 år. Vara velges for 2 år.                       

Samme person kan ikke velges til flere av organisasjonens organer.                     
Ved alle valg, er det bare medlemmer av ØBK som er valgbare.  

 
 
§ 6. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 
Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 4 ukers varsel når minst                         
1/5 av medlemmene, eller et flertall i styret krever det. Krav om ekstraordinært           
årsmøte skal fremmes skriftlig til styret. Sakspapirer skal følge innkallingen.                     
Kun den eller de saker det blir krevd ekstraordinært årsmøte for kan behandles.            
Møtet konstituerer seg på samme måte som et ordinært årsmøte. 
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§ 7. STYRET 
§ 7-1. Styret er ØBKs øverste organ mellom årsmøtene. Styret velger selv sin 
leder/nestleder.  
 
§ 7-2. Styret leder og har ansvar for ØBKs virksomhet, med unntak av de                 
oppgaver som etter vedtektene er tillagt Årsmøtet (§ 5), Nominasjonsutvalget (§8), 
Kunstnerisk råd (§10). 
Styret har ansvar for gjennomføring av vedtak fattet på Årsmøtet.  
 
§ 7-3. Styret innkalles og sakspapirer sendes ut, i god tid før styremøtet.                           
Det skal føres referat fra styremøtene. Innkalling, saksliste og referat gjøres          
fortløpende tilgjengelig for medlemmene etter forespørsel.  
 
§7-4. Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmer eller vara,                  
herunder også leder eller nestleder, er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig       
flertall. Ved stemmelikhet er leders eller, i dennes fravær, nestleders                          
stemme avgjørende. 
 
 
§ 8. NOMINASJONSUTVALGET 

 
§ 8-1 Nominasjonsutvalget består av de som sist har gått ut av styret.        
Nominasjonsutvalget består av 2 medlemmer. 
 
§ 8-1 Nominasjonsutvalget skal under hensyn til forslag fra Styret og                   
medlemmene, nominere kandidater til valg av styreleder, øvrige styremedlemmer, 
Nominasjonsutvalget og Kunstnerisk Råd. Nominasjonsutvalgets innstilling                     
skal følge sakspapirene til Årsmøtet. 
 
§ 8-3 Nominasjonsutvalget skal under hensyn til forslag fra Styret og                    
medlemmene foreslå inntil tre kandidater til hvert av vervene som skal velges                       
på NBKs Landsmøte.  
 
§ 8-4 Nominasjonsutvalget skal under hensyn til forslag fra Styret og                      
medlemmene foreslå kandidater til Den Nasjonale Jury og NBKs Stipendkomite. 
 
§ 8-5 Nominasjonsutvalget skal i sitt arbeid tilstrebe faglig, aldersmessig,               
kjønnsmessig, geografisk og kulturelt mangfold.  
 
§ 8-5 Nominasjonsutvalget er beslutningsdyktig når alle av utvalgets                       
medlemmer eller varamedlemmer, er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall.  
 
 
§ 9. MEDLEMSMØTER 
Styret innkaller til medlemsmøter etter behov. Møtenes funksjon er å                           
diskutere aktuelle saker og utveksle erfaringer. 
 
 
§ 10. KUNSTNERISK RÅD 

 
§ 10-1.Kunstnerisk Råd er ØBKs kunstfaglige råd og jury i Østfold. Kunstnerisk råd            
er ansvarlig for kunstneriske vurderinger og juryering i forbindelse med medlemsopptak, 
utstillinger, stipendtildelinger, konkurranser og lignende.  
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§ 10-2. Ved eksterne juryverv hvor ØBK skal oppnevne/foreslå jurymedlemmer, 
samarbeider styret med leder for Kunstnerisk råd for å finne frem til kandidater. 

 
§ 10-3. Kunstnerisk råd består av tre representanter med vararepresentant                         
hvor av flest mulige faggrupper innen billedkunstfeltet er representert. 

 
§ 10-4. Kunstnerisk råd velges for to år av gangen. De som velges, må være                    
faglig kompetente og minst fylle kravene til medlemskap i en av 
billedkunstnerorganisasjonene.  

 
§ 10-5. Kunstnerisk råd utfører sitt arbeid selvstendig og innenfor sitt mandat.         
Kunstnerisk råds, avgjørelser kan ikke overprøves og behøver ikke begrunnes. 

 
§ 10-6. Kunstnerisk råd velger selv leder og nestleder. Kunstnerisk Råd er 
beslutningsdyktig når alle juryens medlemmer eller varamedlemmer, herunder                 
leder eller nestleder, er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved 
stemmelikhet er leders eller, i dennes fravær, nestleders stemme avgjørende. 
 
§ 11. URAVSTEMNING 
Styret kan sende saker av spesielt stor viktighet for medlemmene til avgjørelse ved 
uravstemning. Likeledes kan Årsmøtet eller Ekstraordinært Årsmøte vedta at en                 
sak skal sendes til uravstemning.  

NBKs Landsmøtevedtak og ØBKs Årsmøtevedtak kan ikke overprøves ved         
uravstemning. Landsomfattende uravstemninger som er bindende etter NBKs       
vedtekter, er også bindende for ØBKs medlemmer.  
Dersom ikke minst 2/3 av medlemmene i uravstemningen stemmer likelydende,                   
er ikke uravstemningen bindende, og den endelige avgjørelse tas av Styret.              
Årsmøtet, Ekstraordinært Årsmøte eller Styret fastsetter instrukser for den                   
praktiske gjennomføringen av uravstemning. 
 
§ 12. OPPLØSNING 
For at vedtak om oppløsning av ØBK skal være gyldig, må det vedtas av                             
2 påfølgende Årsmøter med et flertall på 2/3 av de avgitte stemmer. I tilfelle                   
vedtak om oppløsning, skal det samtidlig besluttes hvorledes ØBKs midler og                 
andre aktiva skal ivaretas og/eller disponeres og tilbakeføres medlemmene. 
I tilfelle vedtak om oppløsning, skal det samtidlig besluttes hvorledes ØBKs                    
midler og andre aktiva skal ivaretas og/eller disponeres og tilbakeføres               
medlemmene, og være i samsvar med ØBKs formål. 
 
§ 13. VEDTEKTSENDRINGER 
Endringer av vedtekter krever 2/3 flertall på Årsmøtet. Vedtektsendringer                            
trer i kraft etter foreløpig godkjenning av NBKs sentralstyre. Vedtektsendringer                
anses først endelig vedtatt når de er godkjent på NBKs Landsmøte.  
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*En oversikt over ØBK`s representasjon i styrer,  
 råd og utvalg  
 
ØKS velges for 3 år – og alle andre råd og utvalg for 2 år. 
 
ØBK`S representant i ØKS styret: 
Styremedlemmer: kr. 350,- pr. time + 1 time forberedelse per møte. 
4 – 5 møter i året + strategisamlinger. 
Styrets oppgaver (ØKS vedtekter): 
Styret skal innkalle til Generalforsamling en gang i året og legger fram  
saker til behandling:  
• Revidert regnskap 
• Årsmelding 
• Årsbudsjett 
• Strategisk plan og Handlingsplan 
• Saker fra styret og medlemmer 
  Styret har ansvaret for drift og utvikling av Østfold kunstnersenter her under: 
- foreta ansettelser av daglig leder 
- sørge for at virksomheten skjer i samsvar med vedtekter, vedtatt  
   handlingsplan og innenfor de til enhver tid forsvarlige økonomiske rammer. 
- i kunstneriske spørsmål å trekke opp de langsiktige og overordnede  
retningslinjene 
Styret plikter å følge instruks for styret. 
Alle vedtekter: http://ostfold-kunstnersenter.no/omoks.html#vedtekter 
1 kunsthåndverker, 1 billedkunstner, to kunstfaglige på frie valg,  
1 fra Fredrikstad kommune, 1 fra Østfold fylkeskommune. 
. 
 
ØBK`s representant i ØKS utstillingskomitè: 
ØKS Utstillingskomité: kr. 10 000,- for oppdraget 
Personer velges på grunnlag av god faglig innsikt og oppdatert oversikt på 
samtidskunstscenen. 
Mandat/oppgaver: 
-Utstillingskomiteen skal sørge for å legge et utstillingsprogram som er  
i tråd med ØKS sin helhetlige strategiske plan og utvikling og til enhver tid  
gjeldende utstillingsprofil. Programmet skal være innenfor rammene av de  
forventede økonomiske og bemanningsmessige rammer. Dersom komiteen  
ikke kan legge  
fram et omforent utstillingsprogram, skal styret ha saken til endelig behandling.  
Komiteens oppgaver er: 
1. Foreslå og velge utstillere gjennom å møte godt forberedt til inntil 6 halvdags-             
møter i løpet av 2 år. 
Når utstillere er valgt, har administrasjonen ansvar for planlegging og drift av  
galleriet, herunder all kontakt med kunstnerne, oppfølgning og nødvendige               
justeringer og endringer.  
2. Programmet legges for 2 år fram i tid, det vil si at arbeidet legges til høsten etter 
generalforsamlingen for et program med start 1 ½ år fram i tid. Dette for å sikre at 
kunstnerne får god nok tid på seg til å produsere utstillingen og for å kunne søke 
tilgjengelige midler. 
3. Hver utstillingskomité tar stilling til å utlyse utstillingssøknadsfrist, eller kun legge 
programmet basert på direkte invitere kunstnere. 
1 kunstfaglig fra ØKS styret, 1 kunsthåndverker, 1 billedkunstner,  
daglig leder ØKS og 1 fra administrasjonen. 
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ØBK`s Kunstneriske råd: 
350 kr pr time ca 2-3 møter pr år 
 
Kunstnerisk Råd er ØBKs kunstfaglige råd og jury i Østfold. Kunstnerisk råd er  
ansvarlig for kunstneriske vurderinger og juryering i forbindelse med  
medlemsopptak, utstillinger, stipendtildelinger, konkurranser og lignende.  
Kunstnerisk råd består av tre representanter med vararepresentant hvor av flest  
mulige faggrupper innen billedkunstfeltet er representert. 
De som velges, må være faglig kompetente og minst fylle kravene til  
medlemskap i en av billedkunstnerorganisasjonene.  
Ved eksterne juryverv hvor ØBK skal oppnevne/foreslå jurymedlemmer,  
samarbeider styret med leder for Kunstnerisk råd for å finne frem til kandidater. 
Kunstnerisk råd velger selv leder og nestleder.  
 
 
ØBK`s representant i Regional innstillingskomitè for utstillingsstipend: 
Statens sats for verv og møtegodtgjørelse 376,- pr. time. 
 ½ dag – 1 dag møte pr. år i september, og 1 -3 timers forberedelse i forkant av møtet. 
 
Behandling av søknader til Statens utstillingsstipend for utstillere i Østfold. Komiteen 
behandler alle innkomne søknader, først i forberedelse ved å lese søknadene, og  
deretter i et fellesmøte. Komiteen lager en innstilling med begrunnelse, og innstillingen 
sendes til Kulturrådet. 
Retningslinjer for Statens utstillingsstipend ligger på Norsk kulturråd sin hjemmeside.  
1 kunsthåndverker, 1 billedkunstner, 1 kunstforeningene i Østfold, 1 Østfold 
fylkeskommune. 
 
 
ØBK`s representant i Østlandsutstillingens styre 
350 kr pr time+ dekket reiseutgifter 
ca 3 møter pr år + mail og telefonmøter 
 
-Styremedlemmene er ansvarlige for informasjon til sin distriktsorganisasjon. 
-Styret er ansvarlig for økonomi og gjennomføring av ØU i samarbeid med de lokale 
arrangører. 
-Styret skal utarbeide reglement, nødvendige prosjektplaner for prosjektet og forestå 
forhandlinger med stat og fylkeskommuner. Det er styret som er ansvarlig for faste 
ansettelser. 
-Styret har det faglige arrangøransvaret for Østlandsutstillingen. 
-Planlegge Østlandsutstillingen i fremtiden, idédugnader for Østlandsutstillingens aktiviteter 
i utlandet, og i arbeidsmøter med potensielle visningssteder for de kommende årene. 
 
Hver av distriktsorganisasjonene velger sitt styremedlem for Østlandsutstillingen med 
personlig varamedlem for en 2-årsperiode 
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ØBK`s representant til representantskapet i Østlandsutstillingen 
Ca et møte i året. 350,- pr time+ reiseutgifter 
 
Representantskapet er Østlansdsutstillingens eier/ høyeste organ. 
 
Følgende er representert:  
Distriktsorganisasjonene: Vestfold, Hedmark, Oppland ,BOA, Østfold, Buskerud, to 
representanter fra kunstnersentrene , en representant fra ØSAM, og styreleder for ØU 
(talerett -ikke stemmerett) 
 
 
 
ØBK`s representant i Fredrikstad kommunes innkjøpskomitè for løskunst 
870,- pr møte  ca 4 møter pr år 
 
Budsjettet for innkjøpskomiteen er ca 150 000,- pr år 
I innkjøpskomiteen sitter en representant for Fredrikstad kommune, en fra Fredrikstad 
museum og en kunstnerisk representant (ØBK eller NKSØ) med én stemme hver. 
-Øbk`s representant må holde seg oppdatert på kunstnerisk aktivitet og 
utstillingsvirksomhet i kommunen. 
-Komme med forslag og innspill til komiteen. 
-Være med å ta beslutning om hva som blir kjøpt inn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

33 

 
 
 
FULLMAKT: 
 
 
 
Jeg gir med dette …………………………………………………………………… 
fullmakt til å stemme for meg på årsmøtet til ØBK 29. mars 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………….. 
dato - signatur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FULLMAKT: 
 
 
 
Jeg gir med dette …………………………………………………………………… 
fullmakt til å stemme for meg på årsmøtet til ØBK 29. mars 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………….. 
dato - signatur 
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Fra sommerutstillingen på Østfold Kunstsenter 
Utsnitt av verket til Ellen K. Solberg 
Foto: Svein Ove Kirkhorn 

 
 

 
 

 
 
Fra sommerutstillingen på Østfold Kunstsenter 
Verk av Ole Jacob Ihlebæk 
Foto: Svein Ove Kirkhorn 
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_SKOP festival Kunststien.  
Drive IN for Lydkunst med nye lydkomposisjoner av 7 profesjonelle kunstnere fra fylket ved Tulle Ruth 
Foto: Svein Ove Kirkhorn 
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