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2	sider.	Vedtatt	på	årsmøtet	3.mars	2021	
 
 
Punkt 1-6: IVARETA MEDLEMMENES INTERESSER 
 
1. OVERORDNET MANDAT  
• ØBK-styret skal i hovedsak ivareta medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale interesser. 
 
 
2. ENGASJEMENT OG REKRUTTERING 
• ØBK-styret skal etterstrebe høyere deltakelse på årsmøtet.  
• ØBK-styret skal jobbe for at flere blir spurt og får lyst til å engasjere seg og ta på seg verv. 
• ØBK-styret skal jobbe med strategier for rekruttering av nye medlemmer. 
• ØBK-styret skal arrangere medlemsmøter 1-2 ganger i året.   
 -  fokus på uformell dialog mellom styret og medlemmene 
 -  hyggelige samvær 
 -  presentasjon av nye medlemmer  
 -  invitere medlemmer til å holde fremlegg om aktuelle prosjekter 
 -  diskutere fagpolitiske tema som skaper engasjement og interesse 
 
 
3. ØSTFOLD KUNSTSENTER  
• ØBK-styret skal jobbe for å bedre medlemmenes muligheter til å bruke og ha nytte av ØKS. 
• ØBK-styret skal arbeide for på sikt å få en kunstnerisk leder på ØKS. 
• ØBK-styret skal bidra til å skape økt bevissthet hos både ØKS og KIN om økte vederlag ved  
 utstillingsvirksomhet hos institusjoner som mottar offentlig støtte.  #utstillingsavtalen. 
 
 
4. ÅRLIG FAST JURYERT UTSTILLING  
• ØBK-styret skal arbeide for å sikre en forutsigbar økonomisk ordning for å arrangere en fast 
 årlig juryert utstilling i samarbeid med lokale kunstforeninger i distriktene.  
• ØBK-styret skal utrede lokaler og invitere aktuelle kunstforeninger til samarbeid.  
 Utstillingene skal baseres på åpen innsendelse der representanter for både ØBK og den  
 respektive kunstforeningen deltar i juryen for å sikre utstillinger av høyt faglig standard.  
 
 
5. UTSMYKNINGER OG KONSULENTOPPDRAG 
• ØBK-styret skal jobbe for å gjeninnføre en ordning tilsvarende RSU. 
 
 
6. ATELIERFELLESSKAP OG FELLESVERKSTEDER 
• ØBK-styret skal arbeide for langsiktige leieavtaler i framtidige atelierfellesskap. 
• ØBK-styret skal bidra til at nye fellesverksteder blir fordelaktige for medlemmer  
 og er med og sikrer mulighet for tilgang på gode fasiliteter og utstyr. 
 
 
 
 



 
Punkt 7-11: INFORMASJON OG SAMARBEID 
 
7. REPRESENTANTSKAPET 
• ØBK-styret skal bidra til informasjonsflyt mellom representantskapet og medlemmene.  
 
 
8. SAMARBEID MED ØKS-STYRET    
• ØBK-styret bør avholde minst ett årlig møte med ØKS-styret,  
 med fokus på å bedre samarbeidet om ulike saker som kommer medlemmene til gode. 
 
 
9. SAMARBEID MED NK-VIKEN   
• ØBK-styret vil i samarbeid med ØKS og NK-Viken se på aktuelle workshops og seminarer for  
 medlemmene i Østfold. Dette for å styrke de sosiale båndene, få faglig utvikling og for å  
 stimulere til samarbeid mellom medlemmene.  
• ØBK-styret vil bidra til at nominasjonskomitéene på begge sider har god kommunikasjon  
 når begge organisasjoner innstiller og velger kandidater, for å sikre at komitéer, styrer og  
 råd har en sammensetning slik at medlemmers interesser ivaretas best mulig. 
 
 
10. SAMARBEIDSUTVALG FOR VIKEN KUNSTNER-REGION  

ØBK og BBK danner et samarbeidsutvalg for Viken, og holder utvalget åpent for deltagelse 
fra en evt. grunn-organisasjon for kunstnere i Akershus.  
Styrelederne for ØBK og BBK og evt. kunstnerorganisasjonen for Akershus deltar i utvalget.  
Utvalget velger leder for to år om gangen, på rotering mellom grunn-organisasjonene. 
Samarbeidsutvalget forhandler med Viken på de kunstfaglige områdene som er på 
fylkesregionalt nivå. 

• ØBK-styret skal påse at samarbeidsutvalget følger overordnet mandat i ØBK Handlingsplan. 
• ØBK-styret skal ha åpenhet om arbeidet og sikre at ØBK forankres lokalt i Viken-regionen.  
 
 
11. NBK 
• ØBK-styret bør arbeide aktivt fagpolitisk ved å delta på møter og aktiviteter i regi av NBK. 
• ØBK-styret bør følge opp NBK så kontingent blir betalt i tide og ingen medlemskap sperres. 
• ØBK-styret bør jobbe for å få medlemmer med fagpolitisk oversikt og erfaring til å stille til 
verv i NBK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


