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3. Årsmelding fra ØBK - Styret 2015 
 
Styrets sammensetning og styremøter 
ØBK styrets sammensetting i 2015: 
Styreleder:  Maja McAlinden 
Fungerende styreleder jan-mars 2016 Kristin Romberg  
Sekretær:  Jens Stegger Ledaal  
Kasserer:  Gerd Wevling Matre  
Vara:  Astri Tonoian  
  
Styret har i inneværende styreperiode avholdt 8 styremøter,  
samt et møte med NK-sørøst. 
 
Saker styret har jobbet med: 

• NBK Landsmøtet 
• Fagpolitisk arbeid #utstillingsavtalen 
• Politikermøte 
• Workshop 
• Medlemsmøte 
• Websiden til ØBK 
• Møte mellom ØBK , NK-sørøst og ØKS 
• Lederskifte i ØBK 
• Opptak av medlemmer 
• Nye medlemmer 

 
NBK Landsmøte 
Norske Billedkunstnere avholdt sitt 13. ordinære landsmøte fredag 5. og lørdag 6. 
juni 2015 på Håndverkeren Kurs og  konferansesenter  i Oslo. ØBK stilte med to 
delegater;  Styreleder Maja McAlinden og kasserer Gerd Wevling Matre. 
Årsmøtet, og forberedelsene til det, var svært preget av Kontrollkomiteens 
mistillitsforslag til det sittende Sentralstyret.  ØBK hadde satt seg grundig inn i 
saken, og dro til Landsmøtet med full støtte til sittende styre. Det viste seg at 
styreleder Hilde Tørdal ble gjenvalgt sammen med Kristian Øverland Dahl, Maria 
Hjelmeland og Tanja Sæter. 
I Sentralstyrets årsberetning  forstod vi at  foregående periode var preget av  høy 
aktivitet og at det var satt i gang en rekke fagpolitiske tiltak; de har blant annet  
jobbet med en kollektiv forsikringsavtale for NBK`s medlemmer og fått på plass en 
pilot på utstillingsavtalen . 
ØBK la fram en sak fra vårt forrige Årsmøte om kriterier og vurdering for opptak av 
nye medlemmer i distriktsorganisasjonene. ØBK foreslo et felles Kunstnerisk Råd 
for å unngå ulik behandling av søkerne i de forskjellige distriktsorganisasjonene.  
Sentralstyret vil utrede mulighetene for endre dagens praksis for å sikre enhetlig 
opptakspraksis. 
 
Fagpolitisk arbeid #utstillingsavtalen 
ØBK mottok i oktober 2015,  15 000,- fra NBK for å kunne engasjere seg i 
valgkampen i forbindelse med kommune- og fylkestingvalget. 
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Vi søkte om midler til å sende et spørreskjema til fylkespolitikerne som tok 
utgangspunkt i det spørreskjemaet som BKMR hadde delt på mail. Vi syntes dette 
skjemaet var for omfattende og valgte å utarbeide et eget spørreskjema som 
omfattet tre spørsmål som vi sendte til lederne for alle de politiske partiene i fylket. 
En uke senere fordelte vi i styret partiene mellom oss og ringte dem for å få en 
samtale rundt kunstnernes kår og kunst i skolen. Vi hadde mange fine og 
interessante samtaler. Vi satt allikevel ofte  igjen med en følelse av at vi ikke 
snakket med rette vedkommende. 
Etter valget sendte vi ut informasjon om #utstillingsavtalen, med lenker til NBK sine 
sider og diverse avisartikler, til de nyvalgte fylkespolitikerne. Vi ringte dem også for 
å presentere ØBK og snakke om #utstillingsavtalen. 
 
Politkermøte 
Tilstede fra ØBK styret: Gerd Wevling Matre, Astri Tonoian og Kristin Romberg. 
Tilstede fra Fylkeskommunen: Svein Helge Treimo og Toril Mølmen 
Tilstede fra Kommunen: Inger Anne Kilde Storli og Atle Ottesen 
Tilsted fra Kunstnere på Hydrogenfabrikken: Tor-Magnus Lundeby og Hege Liseth 
3. februar inviterte vi personer fra kulturadministrasjonen i fylket og kultursjefene i 
de fire Østfoldbyene til lunsj og atelierbesøk på Hydrogenfabrikken i Fredrikstad. Vi 
hadde invitert med oss to av kunstnerne som arbeider i atelierfelleskapet. 
Vi presenterte utstillingsavtalen for dem og snakket om noen av kjernesakene for 
kunstnerne i fylket. De var svært positive til initiativet og ville veldig gjerne komme 
tilbake og snakke mer med oss! Vi anser dette møtet som en innledende fase mot å 
opprette kommunikasjon og dialog mellom ØBK og politikerne og kommuneansatte i 
vår region. 
 
Workshop 13. og 14. februar 
Papp og papirworkshop ble avholdt i Prosjektrom Helium ved Hydrogenfabrikken i 
Fredrikstad 13. og 14. februar.  
Det var et samarbeidsprosjekt mellom ØBK og NK-sørøst Norge. Workshopen 
hadde 14 påmeldte og var en fin blanding av medlemmer fra de to organisasjonene.  
Cathrine Schei var leid inn som ressursperson begge dagene.  Maja McAlinden 
hadde tatt kontakt med Glomma papp og Peterson Packaging og vært så heldig  
å få to tonn papp og papir. Det var derfor rikelig med materialer. Den første dagen 
holdt Cathrine en innledning med inspirasjonsmateriale fra både egne og andres 
arbeider i papir. De fleste valgte å jobbe individuelt med mindre prosjekter i 
oppstarten. Dag to hadde vi planer om å jobbe større og prøve å samarbeide litt 
mer. Det ble mange spennende og flotte resultater. 
Svein Ove Kirkhorn og Gerd Wevling Matre tilberedte mat og sørget for den 
praktiske tilretteleggingen.  
Medlemmene fra begge organisasjoner uttrykte at de var svært fornøyd med 
initiativet og ønsket seg flere workshops i tiden framover. Workshopen var  
gratis for medlemmene. 
 
Medlemsmøte ØBK 5/11-2015 
ØBK inviterte til medlemsmøte med selvpresentasjon av Hagbart Solløs og  
generell informasjon om #utstillingsavtalen. Det var relativt godt oppmøte på 
medlemsmøtet med rundt 15 besøkende. Møtet ble innledet med en rikholdig  
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og inspirerende presentasjon av Hagbart, fra en lang karriere som billedkunstner. 
Materialet som ble vist frem strakte seg fra 80-tallet frem til i dag, og de 
tilstedeværende fikk et innblikk i mange ulike  aspekter ved produksjon av skulptur 
og utsmykninger i store formater. Spørsmål knyttet til tekniske løsninger og 
materialer ble grundig besvart, og i tillegg fikk man noen gode anekdoter.  
Etter enkel bespisning informerte styret om det pågående arbeidet med 
#utstillingsavtalen, som har blitt initiert av NBK sentralt. Målsetningen er å få på 
plass en nasjonal avtale som vil sikre profesjonelle kunstnere anstendige honorarer, 
separat fra produksjonsbudsjetter ved utstilling på visningssteder som mottar 
offentlig bevilgning. Det kjøres for tiden en pilot ved Galleri F-15/punkt Ø og flere 
andre steder nasjonalt. Det ble poengtert at avtalen er en målsetning, og at 
kampanjen først og fremst er en bevisstgjøringsprosess både for kunstnere og 
politikere i distriktene mens NBK sentralt lobbyerer for å få på plass et nasjonalt 
rammeverk. Økt bevissthet rundt problemstillingen, som de facto innebærer at 
kunstnere ofte ender opp med å subsidiere sin egen, offentlige subsidierte 
arbeidsplass er et viktig fundament i arbeidet for bedre arbeidsvilkår for 
profesjonelle kunstnere i Norge. 
 
Web 
ØBK fikk dessverre ikke støtte av NBK til å lage ny webside. Vi i styret syns at dette 
var et prioritert tema og at vi trengte en ny, oppdatert hjemmeside til våre 
medlemmer. Tidligere styreleder ble hyret inn og laget en ny, enkel og oversiktlig 
hjemmeside på et meget lavt budsjett. Alle medlemmene ble kontaktet både pr 
telefon og pr mail for at all informasjon skulle være så riktig som mulig, og alle fikk 
anledning til å sende inn et bilde av ett verk, som nå kan ses på åpningssiden. 
Styret er veldig fornøyde med resultatet. 
 
Informasjonsmøte mellom ØKS, ØBK OG NK-SørØstNorge 
Tid: 17.febr.2016 Tilstede: Ann Kristin Aas, Svein Ove Kirkhorn,  
Gerd Wevling Matre, Kristin Romberg og Trine Eriksen 
Saker til informasjon og drøfting: 
Utstillingsavtalen: Fagorganisasjonene jobber aktivt med saken i regionen med 
bl.a. møter med politikere og administrasjon i fylke og kommune. ØKS jobber med 
saken gjennom KIN. Resultatet av de 12 pilotene som gjennomføres vil danne 
grunnlaget for den videre veien i dette arbeidet. 
Workshop: En papirworkshop ble gjennomført sist helg i prosjektrommet Helium. 
Dette var veldig vellykket og noe fagorganisasjonene ønsker å fortsette med. ØKS 
har tidligere gitt tilbud om å samarbeide med NK sørøst og ØBK om 
grafikkworkshop. Dette følges opp som et samarbeidsprosjekt. ØKS kan bidra med 
utstyr, noe materiell og workshopveileder.Dette er et område som ØKS, NK sørøst 
og ØBK ønsker å samarbeide om i tiden framover med en til to workshops pr. år. 
Prosjektrom: ØBK ønsker at det frigjøres et rom på ØKS som kan disponeres i 
perioder som prosjektrom og møterom for medlemmene. Trine jobber med saken, 
og det er også et ønske blant de ansatte og ledelse på ØKS å ha et rom for 
formidling, ekstrakontor, møterom etc. 
Kunst i offentlige rom Dette er et satsingsområde for ØKS og det området som 
generer mest penger til medlemmene i form av oppdrag. ØKS har kontaktmøter 



 
 

6 

med kommunene for å sikre godt samarbeid på dette området, også etter at KORO 
har fått nye retningslinjer. 
Kunstsafari: 
ØKS orienterte om Kunstsafari som et nytt tilbud i Fredrikstad kommune. Dette 
tilbudet ble prøvd ut under Kulturnatt 2015 og vil bli videreført under kunstfestivalen 
i september. 
Kunstfestival: 
ØKS orienterte om at det, etter en krevende planleggingstid, blir kunstfestival fra 17. 
september til 16. oktober 2016. Motoren i utstillingen blir Årsutstillingen 2016 i 
samarbeid med NK og Fredrikstad Innovasjonspark. Det ble holdt et 
informasjonsmøte for medlemmene om festivalen samme kveld hvor skissen til 
program blir presentert. Innspill fra medlemmene ønskes. 
HMS: ØBK tok opp med ØKS spørsmålet om HMS sjefen på ØKS burde være en 
annen en Trine som også er daglig leder. Dette var en videreføring av det som ble 
tatt opp på generalforsamling til ØKS. Det er lovpålagt at daglig leder er HMS-
ansvarlig. HMS står for Helse, miljø og sikkerhet og går på det rent praktiske i en 
bedrift mht dette.  
 
Lederskifte i ØBK 
Styreleder fra 2015, Maja McAlinden, valgte i vinter å si fra seg vervet av private 
årsaker. Til det resterende styrets glede tok Kristin Romberg utfordringen på strak 
arm og fylte tomrommet som oppsto med sedvanlig pågangsmot. Romberg har 
følgelig vært fungerende styreleder siden. 
 
Opptak av nye medlemmer 
Det har vært en del uklarheter med henhold til retningslinjer for direkte opptak av 
nye medlemmer. Sammen med Vestfold Bildende kunstnere fremmet ØBK en sak 
på landsmøtet hvor vi ønsket oss fastere og klarere rammer for opptak i 
grunnorganisasjonene. Dette for å klargjøre og forenkle arbeidet for styret og 
Kunstnerisk råd. I kjølvannet av dette har ØBK i år inngått et samarbeide med 
VBK som går ut på at vi bytter søkerbunker. Alle søknader som kom inn til ØBK i 
år, ble videresendt til Kunstnerisk Råd i VBK for gjennomgang. De kunstneriske 
miljøene er små, så tiltak for å sikre tillit til en uhildet faglig vurdering av alle 
søknader er viktig.Det er opptak to ganger i året. 
  
Nye ØBK medlemmer 2015 
ØBK fikk flere søknader i år, men det var dessverre ingen som tilfredstilte kravet for 
medlemskap i år.  
 
Ajourført liste fra NBK viser 116 medlemmer pr.01.01 2016. 
 
Fredrikstad 02.03.16 
Kristin Jensen Romberg,  
Fungerende Styreleder Østfold 
 
 
 
 



 
 

7 

ØBK styret 2015 
 
Styreleder (mars 2015- desember 2015)
Maja McAlinden 
Odinsgate 4, 1604 Fredrikstad 
Mobil: 47 89 23 24 
E-post: majamcalinden@rocketmail.com  
 
Styreleder (januar 2016 – mars 2016)
Kristin Jensen Romberg 
Skogveien 6, 1672 Kråkerøy 
Mobil 920 86 105 
E-post: kristin@romberg.no 
 
Styreleder må velges på Årsmøte  
 
Stor takk til Gerd som sammen  
med Svein Ove Kirkhorn (NK),  
sto for hele arrangementet av 
den vellykkede workshopen! 
 
 
 
Foto: Svein Ove Kirkhorn 
 
 
 

 

Sekretær 
Jens Stegger Ledaal 
Dalkleven 8, 1671 Kråkerøy  
Mobil: 906 66 713 
E-post: jledaal@gmail.com 
Valgperiode: 2014-2016 På valg  
 
Kasserer 
Gerd Wevling Matre 
Kilenveien 6, 1719 Greåker 
Mobil: 93 63 70 80 
E-post: gerdwmatre@gmail.com 
Valgperiode: 2014-2016 På valg  
 
Vara 
Astri Tonioan 
H.Kildahlsvei 17, 1597 MOSS  
Mobil: 47 454 68 619  
E-post: astri@astritonoian.com 
Valgperiode: 2014-2016 På valg 
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Regnskap 2015 for Østfold bildende kunstnere 
 

 
 
 

Regnskap)for)Øs.old)Bildende)Kunstnere))
(sammenlignet+med+budsje0+2015)

2015 2015
Inntekter Regnskap Budsje0
Fagpoli9ske+midler 26590 27728
Medlemskon9gent 41300 44750
Renter+og+andre+inntekter 238 50

Sum3inntekter 68128 72528

Utgi6er
Honorarer+(styret+++årsmøte) 50075 45000
Honorar+kunstnerisk+råd 2395 10000
Regnskapsføring 2325 2250
Medlemsmøte 3978 3000
Gaver+og+bevertning+ 1436 1000
Data,+domene+,+ny+webdesign 3710 500
Porto+og+trykksaker 3831 3500
Workshop 0 7000
Bankgebyr 260 200

Sum3utgi6er 68010 72450

Resultat 118 78

Fredrikstad+28.februar+2016

Be0eks+as
Dag+Maiset+
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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   (2013-2016) På valg 
Trude Johansen, SON, mob: 473 73 373 (2014-2017) Trukket seg 
Vara: Laila Kongevold, KRÅKERØY, mob: 418 08 082   (2013-2016) På valg 
Vara: Elise Jarem, HALDEN, mob: 907 90 251   (2013-2016) På valg 
 
 
ØBK’s Representant i ØKS utstillingskommité: 
Geir Tore Holm, SKIPTVEDT mob: 926 96 465 (2015-2017)   
 
 
Representanter ØBKs Kunstnerisk råd:  
Camilla Fonneland Sandberg, MOSS mob: 951 18 777 (2015-2017) 
Hagbart Solløs, HVALER mob. 414 34 409 (2015-2017) 
Astri Tonoian, MOSS, mob: 454 68 619 (2015-17) Trukket seg 
Vara: Camilla Wexel Riser, FREDRIKSTAD mob: 980 92 900 (2015-2017) 
 
 
ØBKs representant i Regional innstillingskomité for utstillingsstipend:  
Ellen Karine Solberg, RYGGE mob: 934 10 145 (2015-2017) 
Vara: Rune Kjøniksen, RYGGE mob: 959 03 374 (2015-2017) 
 
 
ØBKs representant i Østlandsutstillingens styre:  
Leif Nyland, GRESSVIK mob: 995 80 453 (2014-2016) På valg 
Vara: Jane Hupe, BORGENHAUGEN mob: 472 64 325 (2014-2016) På valg 
 
 
ØBKs representant til representantskapet I Østlandsutstillingen: 
Tulle Ruth Koefed-Jespersen, RYGGE, mob: 411 27 493 (2014-2016) På valg 
Vara: Anne Kristine Jarulf, MOSS mob: 957 90 099 (2014-2016) På valg 
 
 
ØBKs representant I Fredrikstad kommunes innkjøpskomité for løskunst:  
Jan Svendsen, FREDRIKSTAD mob: 986 47 155 (2014-2016) På valg 
Vara: Anja Bjørshol, KRÅKERØY mob: 995 17 795 (2014-2016) På valg 
 
 
ØBKs representant i Regional innstillingskomité for utstillingsstipend:  
Ellen Karine Solberg, RYGGE mob: 934 10 145 (2015-2017) 
Vara: Rune Kjøniksen, RYGGE mob: 959 03 374 (2015-2017) 
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4.1 Rapport fra ØBK representantene i ØKS styret 2015 
 
Styret konstituerte 9/6-15. Ann-Kristin Aas ble enstemmig gjenvalgt  
som styreleder. 
 
2015 ble preget av avviklingen av Hydrogenfabrikken Kunsthall AS. 
Generalforsamlingen for Hydrogenfabrikken Kunsthall AS(HK) som er styret for 
Østfold Kunstsenter(ØKS) vedtok å oppløse og avvikle selskapet etter anbefaling  
fra styret i HK. Styret i HK fant ikke grunnlag for videre drift og foreslo derfor å 
oppløse og avvikle selskapet. HK ble opprettet i 2012 som et selvstendig 
aksjeselskap heleid av ØKS-styret. Selskapet ble drevet etter aksjeloven med  
eget styre. Selskapet var basert på kommersiell drift og leieinntekter fra 
Kunsthallen. Etter 3 års drift viste det seg at inntektene ikke svarte til  
forventningene slik det var anslått i forretningsplanen. Virksomheten var 
underfinansiert og avhengig av større offentlige tilskudd for å være drivverdig.  
 
Undertegnede deltok sammen med Rune Fredriksen i avviklingsstyret for 
Kunsthallen. Avviklingsstyret fant at det ble et lite overskudd etter avvikling,  
og styret fordelte aktiva som følger: 
1. ØKS overtok prosjektet: Grafisk skoleverksted og alle eiendeler og midler  
som tilhører dette prosjektet. 
2. ØKS overtok keramikkovnen, som fortsatt skal stå i Hydrogenfabrikken  
så lenge kunstnerne trenger den. 
3. Øvrige eiendeler tilfalt “Heliumstyret” og kunstnergruppen tilknyttet dette. 
4. Gjenstående midler, ca kr. 80.000 ble overført til Heliumstyret til utvikling  
og drift av prosjektrommet “Helium”. 
 
Tross avviklingen av Kunsthallen ser styret det som svært ønskelig at hallen  
fortsatt blir brukt til storsatsinger på samtidskunstfeltet. 
Fredrikstad har en unik ressurs i form av hallen i Hydrogenfabrikken, og den  
bør utover andre arrangementer også komme til anvendelse i henhold til den 
opprinnelige intensjonen. Styret har valgt å legge vekt på dette i strategiske 
betraktninger. Daglig leder og ansatte har fulgt opp dette samvittighetsfullt,  
og det foreløpige resultatet er at Fredrikstad og Hydrogenfabrikken blir vertskap  
for Norske Kunsthåndverkeres Årsutstilling i 2016, en begivenhet av nasjonalt 
format. Årsutstillingen blir vanligvis gjennomført ved Nasjonalmuseet, men  
altså til Fredrikstad i år. NK vil bidra med midler og arbeidsinnsats til 
gjennomføringen. Styret ser frem til åpningen som finner sted lørdag  
17. september. 
 
Undertegnede ble 28/9- 15 valgt som styrets medlem i utstillingskomiteen. 
 
Jens Stegger Ledaal, 5/2-16 
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4.3 Rapport fra Kunstnerisk råd 2015 
 
Camilla Fonneland Sandberg, Hagbart Solløs,  
Leder: Astri Tonoian 
Vara: Camilla W.Riser 
 
Rådet hadde ett møte i 2015 og ble avholdt 1.juli hvor mandatet ble  
gjennomgått og valg av rådets leder ble utført. Leder for Kunstnerisk Råd ble  
Astri Tonoian. Rådet behandlet 1 søknad tilsendt fra Vestfold Bildende  
Kunstnere. Denne søknaden fikk avslag. 
 
Som ny prøveordning har ØBK i 2015 inngått et samarbeid med VBK om å 
behandle hverandres søknader av hensyn til habilitet og geografisk avstand.  
Vi har jevnt med medlemmer og søkermasse og ordningen vil derfor utgjøre  
samme omfang av arbeid for begge parter.  
 
Da dette er en ny ordning har vi erfart at vi må utvikle et enklere og mer effektivt 
system når det gjelder innsending av søknader. I 2015 fungerte det slik at VBK  
fikk søknader sendt til seg for så å sende de videre til ØBK, og motsatt. Det førte  
til unødig mye administrering og portoutgifter og førte til at systemet ble  
uoversiktlig og rotete. Undertegnede har foreslått at ordningen skal informeres 
tydeligere i søknadsskjemaene for begge organisasjonene og at søkere sender 
søknader direkte til den komiteen som behandler.  
 
Vi håper at med ny struktur og utbedret informasjon om søknader vil gjøre 
prosessen mer ryddig og oversiktlig. 
Endringer i kunstnerisk råd er som følger: 
 

• Informasjon om behandlingsprosess kommer tydelig frem i 
søknadsskjema. 

• Alle søknader skal gå direkte til behandlingskomité 
• Alle innkommende søknader skal føres inn i et registreringsskjema 

som utarbeides av sittende råd 
• Kunstnerisk råd skal ha min. to møter i året, og på følgende datoer:  

1. mai og 1.november (rådet må finne aktuelt møtetidspunkt  
+-1 uke omkring disse to datoene) 

 
 
25.januar 2016, Moss 
Astri Tonoian 
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4.4 Rapport fra den regionale innstillingskomiteen    
      for Statens utstillingsstipend 2015 
 
Komitéen har bestått av : Ann Kristin Aas (NKØ), Rami Makthabi  
( Kunstforeningene i Østfold ), Svein Helge Treimo ( Østfold Fylkeskommune),  
Ellen K. Solberg( representant fra ØBK ) og Putte Helene Dahl var komitéens 
sekretær. 
 
Søknadsfristen var 1. September og 17 søknader var kommet innen datoen.  
En ufullstendig søknad som ikke behandles. 16 søknader til behandling. 
 
Komitéen avholdt møte på Østfold Kunstsenter fredag 25. September. 
 
I forkant av møtet fikk komitéens representanter mottatt de digitale søknadene.  
Vi ble bedt om å lese prosjektbeskrivelsene og se raskt igjennom søknadene.  
 
Først ble prinsipielle ting som habilitet, kriterier og fremgangsmåte for  
behandlingen diskutert. Komitéen ble presentert for 16 av 16 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. Komitéen fant ingen  
grunn til å redusere beløpene det er søkt om. De innstilte søknadene ble  
naturlig fordelt i en fin ballanse mellom kunsthåndtverkere  og billedkunstnere. 
Utstillingsstedene i Fredrikstad og Moss / Rygge fikk også en tilnærmet lik  
fordeling av innstilte prioriterte søkere. 
 
Søknadene blir også behandlet videre av Kulturrådets komité. 
 
Moss Kunstforening hadde 5 søknader inn, Rygge kunstforening 2,  
Punkt Ø 3 og til Østfold kunstnersenter var det 6 søknader inne. 
 
Rygge 23.02.2016 
Ellen K. Solberg 
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4.5 Rapport fra ØBK´s representant i ØKS –      
        Utstillingskommité  

 
Jens Stegger Ledaal (leder), representant for ØKS-styret 
Lina Meseke, representant for NK 
Geir Tore Holm, representant for ØBK 
Astri Tonoian, utstillingsprodusent, ansatt ØKS 
Trine Eriksen, daglig leder ØKS 
 
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. 
 
Komiteen avholdt et møte den 03.12.15 og gjennomgikk mandat og rammer for 
arbeidet. Målet for møtet var å iverksette utforming av ØKS’s utstillingsprogram for 
2017 og 2018 og drøfte komiteens arbeidsform for den gjeldende perioden. En ide 
om prosjektrom/visningsrom for nyutdannede kunstnere vil bearbeides videre. 

 
  Geir Tore Holm 
 
 
4.6 Rapport fra Styret for Østlandsutstillingen  
 
Østlandsutstillingens aktiviteter var i 2015 konsentrert i Oslo. Dette til tross for det 
bilaterale samarbeidet med kunstnerkolleger fra Schleswig-Holstein. Både 
konseptutviklingen, juryeringen og utstillingen bygget på bidrag fra begge land, men 
visningen var kun i Oslo i år. Neste år vil utstillingsarenaen forflytte seg til utlandet. 
  
Visning av utstillingen i Oslo og forankringen i hovedstaden gjennom flere tiltak var 
både politisk og kunstfaglig ønsket for 2015. Oslo Kommune støttet 
performancedagerne og formidlingstiltak åpnet for en bred bruk av utstillingen; 
likevel bød lokaliseringen i Oslo på en del utfordringer. Galleriene var godt besøkt i 
åpningshelgen, deretter ble det kun registrert  gjennomsnittlig besøk. Sammenlignet 
med besøkstall utenfor Oslo er det samlete publikumstallet liten. Få publikummer 
kom til performancene og særomvisningene var moderat besøkt. En anmeldelse i 
Aftenposten er flott, men andre media fulgte ikke opp, kun svensk presse skrev om 
svenskfødte prisvinner. Fra deltagerne har vi fått mye god tilbakemeldinger både 
angående besøksprogrammet, utstillingen og formidlingstiltak. Gratis katalog ble 
også positiv bemerket. 
  
2015 ga Østlandsutstillingen en mulighet til å fokusere mer på styrking av 
kommunikasjonen utad; både gjennom etterutdanning av daglig leder, utvikling av 
overordnet strategiplan, oppussing av hjemmesider, mer aktiv bruk av sosiale 
medier og deltagelse på flere faglige relevante møter. Dette er meget viktig i en tid 
der informasjon blir mer og mer avgjørende for tildelt oppmerksomhet fra publikum, 
kunstnere og fagfelt. 
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Forutsigbare, økende offentlige økonomiske tilskudd samt en langsiktig og 
profesjonell utviklingen av utstillingen er essensielt for en profesjonell håndtering av 
utstillingen inn i fremtiden. Styret ser frem til å styrke denne positive trenden også i 
fremtiden. Slik vil Østlandsutstillingen fortsette å kunne opptre som en tidsaktuell 
aktør på samtidskunstscenen.  
 
 
4.7 Rapport fra representantskapet for     
      Østlandsutstillingen  
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4.8 Rapport Fredrikstad kommunes innkjøpskomite 
	  
Vedlagt oversendes rapport som viser innkjøp foretatt av Løskunstkomiteen i 
perioden 2012 til 2015. Representanter fra ØBK har vært: 
Jens Stegger Ledaal 2011/2012, Asgeir Midthjell 2012/2013/2014  
Jan Svensen, 2014/2015 
Vi bekrefter at ingen av kunstnerne har fungert som kunstrepresentanter når verk 
fra egen produksjon er innjøpt. 
 
Inger Anne Kilde Storli 
Sekretær Innkjøpskomiteen, Kulturetaten 
 
Kunstner:	   Kunstverket:	   Årstall:	  
Bente	  Vold	  Klausen	   “In	  the	  eternal	  shades	  of	  lost	  memories”	   2015	  
Jens	  Stegger	  Ledaal	   “Y”	   2015	  
Ole	  Jacob	  Ihlebæk	   “Bilde	  07”	   2015	  
Elisabeth	  Mathiesen	   “Sverm	  2”	   2015	  
Vibeke	  Jerkaas	   “Ikke”	   2015	  
Egil	  Syversen	   “Menneske	  og	  natur”	  bilde	   2015	  
Egil	  Syversen	   “Høyt	  som	  ørnen”	  treskulptur	  pingviner	   2015	  
Egil	  Syversen	   “Keeper”	  -‐	  bilde	   2015	  
Egil	  Syversen	   «McTøff»	  -‐	  bilde	   2015	  
Egil	  Syversen	   Stige	  -‐	  kråketing	   2015	  
Egil	  Syversen	   Klokke	   2015	  
Ingeborg	  Resell	  
Elieson	  

“White	  Moose”	  –	  skulptur	  	   2015	  

Tulla	  Elieson	   “Høyspent”	   2015	  
Hanne	  Heuch	   3	  kopper	   2015	  
Sidsel	  Hanum	   “Frøkapsler”	   2015	  
An	  Doan	  Nguyen	   “Windows	  with	  cloud”	  150X150	  cm	  Olje	  

på	  lerret	  
2014	  

Asgeir	  Midthjell	   Urbane	  fragmenter	   2014	  
Asgeir	  Midthjell	   Urbane	  fragmenter	   2014	  
Camilla	  Wexels	  Riser	   Expectations	   2014	  
	   	   	  
Torp	  &	  Liseth	  	  
Helene	  Torp	  og	  Hege	  Liseth	  

55	  cm:	  “Realityshifters”	  
	  

2013	  

Torp	  &	  Liseth	  	  
Helene	  Torp	  og	  Hege	  Liseth	  

43	  cm:	  “Unity	  of	  Love”	  
	  

2013	  

Torp	  &	  Liseth	  	  
Helene	  Torp	  og	  Hege	  Liseth	  

30	  cm:	  ”Come	  Listen”	  
	  

2013	  

Bråthen,	  Tonje	   «22.7.2011»	  -‐	  minnearmbånd	  i	  sølv	  	   2013	  
Kongevold,	  Laila	   ”Lady	  in	  red”	   2013	  
Waledkhani,	  Serhed	   «Flukt»	  	   2013	  
Waledkhani,	  Serhed	   «Land	  til	  land,	  by	  til	  by,	  hjem	  til	  hjem»	  	   2013	  
Schei,	  Cathrine	  R.	   ”Vil	  ikke.	  Vil	  ikke!”	   2013	  
Formoe,	  Erik	   ”Konfrontasjon”	   2012	  
Bech,	  Siw	  Amina	   ”Karusell”	   2012	  
Hans	  Ove	  Granath	   Forskaling	  4	   2012	  
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5. Saker til årsmøtet fra styret og medlemmer 
 
SAK 1 
 
Tilgjengelig studie rom for medlemmer på ØKS. 
 
Jeg ønsker å foreslå muligheten av å ha et “studierom" på ØKS tilgjengelig  
for medlemmer til fordypning, møter og prosjektutvikling. Treffer kolleger som  
kunne trenge et lite rom med nettilgang, stoler og arbeidsbord. 
Det er ikke alle som bor sentralt, ei heller har verksted som egner seg eller  
ligger sentralt nok som passer for møtevirksomhet.  
 
I løpet av året er det flere perioder med søknads arbeid og prosjekt utvikling  
og det hadde vært interessant å ha et uhildet rom som er sentral og tilgjengelig  
for medlemmer og deres kolleger. Dette lokalet kan muligens  “organiseres” av  
ØBK og blir et positivt tilskudd til aktiviteten i huset. 
 
Camilla Wexel Riser 
 
 
SAK 2 
 
Jeg foreslår at ØBK kan ta initiativ til å legge frem forslag til sentralstyret  
om å kreve til en minimums tilbakemelding på søknader til de store  
offentlige stipend og søkeordninger som kunstnere jobber mest med.  
Når man søker år etter år er og det ofte blir avslag er det frustrerende å  
ikke vite hva juryen legger vekt på, da det er ulike forhold fra gang til gang. 
 
Juryen har som kjent knapt med tid, men det kan løses på mange måter  
og det kan innarbeides en enklere metode underveis i utvelgelsen.  
Det er her vi bør komme med forslag til hvordan dette kan gjøres. 
 
En minste indikasjon som kan antyde hva juryen la vekt på i søknaden  
er uhyre viktig for kunstnerne som legger store ressurser i form av tid til å  
produsere søknadene. Dette kan si noe om hvorvidt kunstneren bør utvikle  
en bedre søknad, eller om søknaden i seg selv var god nok men at andre  
forhold påvirket avgjørelsen.  
 
Kunstnernes arbeid kommer ofte i bakre rekker når midler og ressurser skal 
fordeles og derfor mener jeg det er minst like viktig at vårt arbeid tas på alvor,  
også når det kommer til produksjon av søknader, som jo er en stor del av 
kunstnerens hverdag. 
 
Astri Tonoian 
 
 
 
 



 
 

16 

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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ØBK regnskap 2015 og budsjett for ØBK 2016 
 
 

 

Regnskap)og)budsje/)for)Øs3old)Bildende)Kunstnere))

2015 2016

Inntekter Regnskap Budsje2
Fagpoli7ske8midler 26590 41590
Medlemskon7gent 41300 41300
Renter8og8andre8inntekter 238 50

Sum*inntekter 68128 82940

Utgi.er
Honorarer8(styret8+8årsmøte) 50075 63000
Honorar8kunstnerisk8råd 2395 5000
Regnskapsføring 2325 2350
Medlemsmøte 3978 3000
Gaver8og8bevertning8 1436 1530
Data,8domene8,8ny8webdesign 3710 1300
Porto8og8trykksaker 3831 3500
Workshop 0 3000
Bankgebyr 260 260

Sum*utgi.er 68010 82940

Resultat 118 0

Balanse)ØBK)
31S12S14 31S12S15

Brukskonto81638.12.76477 56094 53876
Sparekonto81638.12.76485 14095 14287
Kortsik7g8gjeld8 S16977 S2925
Til8gode8(NBK) 3700 8545
Forskudd8workshop8i820158 0 S15000
Resultat 0
Sum8kapital 568912kr888888888888 588783kr8888888888

Fredrikstad,828.februar82016

Be2eks8as
Dag8Maiset8
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6. HANDLINGSPLAN FOR ØBK 2016 
Fremlegges til behandling og votering: 

 
 
• ØBK- styret skal arbeide for å ivareta medlemmenes politiske,  
økonomiske og sosiale interesser. 
 
• 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 
Kristin Jensen Romberg, KRÅKERØY, mob. 920 86 105 (2016-2018) 
Astri Tonoian, MOSS,  mob. 454 68 619 (2016-2018) 
Jonas Qvale, FREDRIKSTAD mob: 481 53 654 (2016-2018) 
Vara: Tulle Ruth Koefed-Jespersen, RYGGE, mob: 411 27 493 (2016-2018) 

 
Nominasjonsutvalg: avgått ØBK styre Hege Liseth og Arne Revheim 
 
 

       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) 
Vara: Elisabeth Mathisen, OSLO mob 97 51 43 21  (2016-2019) 
Vara: Elise Jarem, HALDEN, mob: 907 90 251   (2016-2019) 
 
 
Representanter ØBKs Kunstnerisk råd:  
Camilla Wexel Riser, FREDRIKSTAD mob: 980 92 900 (2016-2017) (For Astri) 
Vara: Gerd Wevling Matre, GREÅKER mob: 93 63 70 80 (2016-2018) 
 
 
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 Koefed-Jespersen, RYGGE, 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) 
Vara: Anja Bjørshol, KRÅKERØY mob: 995 17 795 (2016-2018)  
 
 
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 kr 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 kr 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 èn 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. 
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Bilder fra workshop.i Helium Prosjektrom på Hydrogenfabrikken.  Foto: Laila Kongevol 
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Bilder fra workshop.i Helium Prosjektrom på Hydrogenfabrikken.  Foto: Laila Kongevold 
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FULLMAKT: 
 
 
 
Jeg gir med dette …………………………………………………………………… 
fullmakt til å stemme for meg på årsmøtet til ØBK 17. mars 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………….. 
dato - signatur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FULLMAKT: 
 
 
 
Jeg gir med dette …………………………………………………………………… 
fullmakt til å stemme for meg på årsmøtet til ØBK 17. mars 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………….. 
dato - signatur 
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