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3. Årsmelding fra ØBK - Styret 2014 
 
Styrets sammensetning og styremøter 
ØBK styrets sammensetting i 2014: 
Styreleder:  Kristin Romberg  
Sekretær:  Jens Stegger Ledaal  
Kasserer:  Gerd Wevling Matre  
Vara:  Astri Tonoian  
  
Styret har i inneværende styreperiode avholdt 8 styremøter. Vi i ØBK styret har hatt et 
godt og fruktbart samarbeid. 
 
Saker styret har jobbet med: 

• Skrivekurs med Marit Paasche 
• Medlemskortet 
• Workshop 
• Søknad om støtte 
• Websiden til ØBK 
• Hydrogenfabrikken 
• NBK Ledermøte i Praha 
• Vedtekter 
• Handlingsplan 
• Medlemsmøte 
• RSU 
• Møte mellom ØBK og ØKS 
• Opptak av medlemmer 
• Nye medlemmer 

 
Skrivekurs 
Det nye styreåret startet med et søknadskrivekurs på Hydrogenfabrikken med Marit 
Paasche, som er kunsthistoriker og forskningsansvarlig ved Videokunstarkivet. Hun 
jobber også som forfatter, kurator, foreleser og kritiker. Denne gangen hadde vi bra 
oppmøte av både ØBK-medlemmer og NK-medlemmer. Marit Paasche holdt et kort, 
men innholdsrikt foredrag om søknadsskriving, samt at hun kom med tips og råd om 
hvordan en god prosjektbeskrivelse bør se ut. 
 
Medlemskortet 
ØBK har sendt en oppfordring til NBK om at medlemskortet blir laget i en mer proff 
utgave, som et vanlig plastkort. Når man er i utlandet vil man da bli tatt seriøst når man 
ber om redusert pris. Innvendingen går på at det nåværende medlemskortet, som følger 
med på den årlige giroen, ikke kjennes ut som det har den tyngden et medlemskap i 
Norges viktigste kunstnerorganisasjon skulle tilsi. Et stykke papir man selv kan feste et 
bilde på, og som forøvrig raskt blir slitt og rufsete i en lommebok, gir ikke den 
fornemmelsen det burde, nemlig at man som profesjonell kunstner har et håndfast 
bevis på akkurat det og kan vise det frem med en viss stolthet.  
 
Workshop 
ØBK har lenge ønsket å gjennomføre et prosjekt for medlemmene, for å øke det 
kunstneriske og sosiale samarbeidet i fylket. Vi ønsker derfor å tilby medlemmene en 
workshop. Vi har vært i kontakt med både Fabrikken i Halden og Hydrogenfabrikken i 
Fredrikstad for mulige steder å gjennomføre workshopen. Målet er å bidra til faglig 
utvikling og tettere kontakt mellom kunstnerkreftene i fylket. Vi ønsker å ha papir som 
tema da dette er lett tilgjengelig materiale, billig og har uendelig av muligheter i alle 
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dimensjoner. ØBK har en voksende medlemsmasse av aktive kunstnere. Vi ønsker å 
gjennomføre denne workshopen for å styrke kontakten mellom medlemmene og bidra 
til faglig utvikling. De ferdige produktene og det faglige samarbeidets innhold kan 
presenteres på Hydrogenfabrikken, enten som en arbeidsprosess, idé eller ferdig 
arbeid. Vi vil legge til rette for at det sosiale blir ivaretatt med fellesmiddag om kvelden 
og lokal innkvartering.  
 
Søknader om støtte 
ØBK har skrevet 3 søknader om støtte i inneværede styreår. Vi har søkt både 
Kulturrådet og NBK om støtte til workshop for å øke det kunstneriske og sosiale 
samarbeidet i fylket. Vi ønsket vi å tilby medlemmene en workshop ved den 
kunstnerdrevne Fabrikken i Halden. Målet var å bidra til faglig utvikling og tettere 
kontakt mellom kunstnerkreftene i fylket. Fabrikken i Halden drives av et nettverk av 
kunstnere med bred kompetanse innenfor flere felt. Vi skulle samarbeide med bl.a 
Stefan Schröder, Per Jonas Lindstrøm, Siri Austen og Guri Dahl om å tilby praktiske 
kurs innenfor Artist books, Performance og lyd. Begge søknadene fikk avslag. 
Den tredje søknaden omhandler ØBK sine websider og ble sendt til NBK i desember 
2014. Vi ønsker å stimulere til økt deltakelse ved å lage en informativ og visuelt 
tiltalende ny website. Dagens sider er tungvint i bruk, og vanskelig for styret og 
oppdatere og holde ved like. Fordi det meste av vår kommunikasjon foregår på nett, 
ønsker vi at websidene er til enhver tid er oppdatert. Sittende styre og kommende styre 
må lett kunne bruke sidene som et kommunikasjonsmiddel til medlemmene. Vi ønsker 
at websidene skal være dynamiske slik at all informasjon om søknadsfrister, møter, 
utstillinger og foredrag skal kunne nå medlemmene på en enkel og grei måte. Vi håper 
med dette at flere vil engasjere seg og at dette skal føre til at det blir en lavere terskel 
for å være aktiv. 
 
Web 
Styreleder har oppdatert all informasjon om medlemmene. Nye adresser, 
telefonnummer og annen data er oppdatert, men ikke lagt ut på nettet enda. Vi har søkt 
om støtte til ny webside (se saken over) og på grunn av stor arbeidsmengde har ikke 
den gamle siden blitt oppdatert pr. dags dato. Håper på positivt svar fra NBK på søknad 
og at vi snart har en fin, ny og oppdatert hjemmeside. 
 
Hydrogenfabrikken (HYFA) 
På ØKS sin generalforsamling var det et stort ønske fra medlemsmassen at flere 
punkter vedr. Hydrogenfabrikken skulle bli litt klarere. Det ble avtalt et møte mellom 
ØKS, NK og ØBK som skulle vært 11. Juni 2014. Her skulle vi ta opp mange av disse 
spørsmålene. Dette møtet ble avlyst og ØBK har ikke klart å få noe nytt møte om 
dette tema. Vi har derimot hatt en dialog med Kunstnerkollisjonen på HYFA og  
Tor-Magnus Lundeby (kunstnerenes representant på HYFA). Det jobbes kontinuerlig 
for at HYFA skal bli best mulig for kunstnerne, både økonomisk og kunstnerisk. 
Hydrogenfabrikken åpnet denne høsten Prosjektrommet, som alle kunstnere kan 
søke kortere eller lengre opphold i. 
 
NBK ledermøte I Praha 
Styreleder var høsten 2014 på ledermøte i Praha i regi av NBK. Her ble følgende tatt 
opp, presentert og diskutert; utstillingshonorar, uravstemming, kommunevalg, 
stipendbehandlingen, forsikring, Bondlia og vedtekter. Dette ble i sin helhet framlagt 
på ØBK sitt medlemsmøte i november 2014. 
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ØBK´s handlingsplan 
Styret har etter ønsket fra fjorårets årsmøte, arbeidet med handlingsplanen til ØBK. 
Årsmøtet ønsket en mer spesifikk og spisset handlingsplan. Den nye handlingsplanen 
er presentert i denne årsrapporten. 
 
Medlemsmøte 
Som vanlig ble årets medlemsmøte avholdt på café NYT i november 2014.  
Her ble punktene fra NBK ledermøtet i Praha framlagt og diskutert. I tillegg viste styret 
en sammensatt visuell presentasjon av mulighetene innen papirkunst, i forbindelse 
med den kommende workshopen for våre medlemmer. 
 
RSU 
Rett før denne årsrapporten gikk i trykken fikk ØBK informasjon fra RSU ved leder 
Petter Hepsø, vedrørende organets fremtid. RSU er ikke nevnt i KOROS retningslinjer 
for den nye KOM ordningen og har således ikke lengre noen godkjennende myndighet i 
KORO-støttede kommunale og fylkeskommunale kunstprosjekter. Det innebærer blant 
annet at kommunene selv må oppnevne kunstkonsulenter til slike prosjekter. RSUs 
opprinnelige funksjon har falt helt bort, og RSUs medlemmer har på bakgrunn av dette 
kommet til at det står mellom to alternativer: 
 
1. Å beholde RSU som medvirkende organ i kommunale/fylkeskommunale saker  
som ikke er støttet av KORO. Det rådes i så fall at RSU får en veiledende, og ikke  
godkjennende funksjon slik det har vært til nå, siden kommunene allikevel selv skal 
oppnevne konsulent. 
 
2. Legge ned RSU og opprette en rådgiverfunksjon på kunstsentret.  Rådgiveren vil 
da i stedet kunne være behjelpelig med –og anbefale kommunene konsulenter til  
kunstprosjektene. Denne vil kunne disponere de tidligere RSU-midlene til å leie  
inn eksterne rådgivere i enkeltsaker og komme med veiledning for fremtidige  
kunstplaner. For å stimulere og opprettholde kompetansen på kunst i offentlige  
rom hos kunstkonsulentene  i fylket ser vi [i RSU] da for oss at man bør arrangere, 
møter, konsulentseminarer og forelesninger på emnet i regi av ØKS. 
 
Det vil den 26. februar bli holdt et informasjonsmøte om dette i regi av ØKS og RSU. 
 
Møte mellom ØBK og ØKS 
Det ble den 10.2.15 holdt et møte mellom ØBK og ØKS. Tilstede var Trine Eriksen og 
Ann Kristin Aas for ØKS og Styreleder Kristin Romberg for ØBK. 
Her snakket vi om RSU og organets fremtid. Dette blir tatt opp på medlemsmøte 26. 
februar. Jeg ble orientert om at navneendringen fra Kunstnersenter til Kunstsenter var 
godt i gang, og at huset har fått en oppgradering med nytt lys-system, nytt 
brannalamsystem, nye vegger gulv og tak. Det lille loftsrommet, som Camilla Wexel og 
James Moore brukte som installasjonsrom, har blitt godkjent til bruk, og skal nå kunne 
benyttes som prosjektrom for medlemmene. ØBK har fått spørsmål om de to atelieéne 
som er på huset og hvordan man kan søke for å leie de. Det er for tiden Arne Revheim 
og Asgeir Midthjell som har disse rommene nå. De har en kontrakt som går ut i januar 
2016 og rommene vil da lyses ut til medlemmene.  
Nettbutikken til ØKS er også oppe og går, og de som vil kan nå handle kunst via nettet. 
Det ble en del snakk om Hydrogenfabrikken, og den har ØKS jobbet veldig mye med for 
å finne en løsning. ØKS går inn med 150.000 kr til en ny kunstmesse til høsten. Styret i 
Hydrogenfabrikken Kunsthall ønsket dette, fremfor det andre forslaget om at 
sommerutstillingen for medlemmene også skulle vises i Kunsthallen hele sommeren. 
Videre informerte ØKS at de jobber fortsatt mye med å høyne og bedre 
utstillingshonorarene. Av nye prosjekter så søker ØKS Kulturrådet om støtte til 
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“Kunstsafari”. En visning av kunst i det offentlige rom. I denne forbindelsen så jobbes 
det også nå tett med kommunen for å vedlikeholde skadet kunst i det offenlige rom og  
å sikre videre vedlikehold. ØKS har mottatt 200.000 til dette arbeidet. 
 
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 ønsker ØBK å fremme en 
sak på landsmøtet hvor vi ønsker fastere og klarere rammer for opptak i 
grunnorganisasjonene. Dette vil klargjøre og forenkle arbeidet for styret og 
Kunstnerisk råd. ØBK ønsker også å samarbeide med VBK på den måten av vi bytter 
søkerbunker. Det er opptak to ganger i året. 
  
Nye ØBK medlemmer 2014 
Vibeke Jerkaas, Fredrikstad 
Monica Marcella Kjærstad, Spydeberg 
Maja McAlinden, Fredrikstad 
Linda Spaun Hauglie, Fredrikstad 
Jonas Markus Qvale, Fredrikstad  
 
Ajourført liste fra NBK viser 116 medlemmer pr.01.01 2014. 
Vi ønsker alle nye medlemmer velkommen til ØBK. 
 
Fredrikstad 09.02.2014 
Kristin Jensen Romberg, Styreleder Østfold 
 
 
 
 
 
ØBK styret 2014 
 
Styreleder 
Kristin Romberg 
Skogveien 6, 1672 Kråkerøy 
Mobil 920 86 105 
E-post: kristin@romberg.no 
Valgperiode: 2013-2015 På valg 
 
 
Sekretær 
Jens Stegger Ledaal 
Dalkleven 8, 1671 Kråkerøy  
Mobil: 906 66 713 
E-post: jledaal@gmail.com 
Valgperiode: 2014-2016           

Kasserer 
Gerd Wevling Matre 
Kilenveien 6, 1719 Greåker 
Mobil: 93 63 70 80 
E-post: gerdwmatre@gmail.com 
Valgperiode: 2014-2016          
 
Vara 
Astri Tonioan 
H.Kildahlsvei 17, 1597 MOSS  
Mobil: 47 454 68 619  
E-post: astri@astritonoian.com 
Valgperiode: 2014-2016      
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Regnskap 2014 for Østfold bildende kunstnere 
 

 
 

Regnskap	  for	  Øs.old	  Bildende	  Kunstnere	  	  2014
2015

Inntekter Regnskap Budsje1
Fagpoli6ske	  midler 27728 27728
Medlemskon6gent 44750 44750
Renter	  og	  andre	  inntekter 50 50

Sum	  inntekter 72528 72528

Utgi.er
Honorarer	  (styret	  +	  årsmøte) 43382 45000
Honorar	  kunstnerisk	  råd 15184 10000
Regnskapsføring 2250 2250
Foredragsholder 1795 3000
Gaver	  og	  bevertning	   2435 1000
Data,	  domene	   440 500
Porto	  og	  trykksaker 3105 3500
Workshop 0 7000
Bankgebyr 168 200

Sum	  utgi.er 68759 72450

Resultat 3769 78

Balanse	  ØBK	   18-‐10-‐70 31-‐12-‐14
Brukskonto	  1638.12.76477 51094 56094
Sparekonto	  1638.12.76485 13955 14095
Kortsik6g	  gjeld	   -‐15194 -‐16977
Til	  gode	   3100 3700
Kasse 0
Resultat 3769
Sum	  kapital 56	  723,96kr	  	  	  	  	  	   56	  912,00kr	  	  	  	  	  

Fredrikstad,	  12.februar	  2015

Be1eks	  as
Dag	  Maiset	  (sign)

2014                    Budsjett 2014

27682
41838
    173

69 693

46000
  6000
  2200
  3000
  4500
    440
  3300
  4000
    212

69652

     
      41
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Regnskap 2014 for Østfold bildende kunstnere 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ØBK$31/12/14

Til$gode$pr$311214
NBK 1350 Betalt,19/1,2015
NBK 2150 Betalt,23/1,2015
Jens 200 Skylder,ØBK

3700

Gjeld$pr$311214
Styremøte,Kris=n 700
Styremøte,Kris=n 1050
Kunst,råd,SB 1750
Kunst,råd, 8958
Kunst,råd 1819
Styremøte,Gerd 27Bmar 700
Styremøte,Gerd 21Bmai 1050
Styremøte,Gerd 26Baug 1050
Styremøte, 18Bnov 1050
Styremøte,Gerd 09Bdes 700
Styremøte,Gerd 12Bjan 1050
Fratrukket,Jens,skyldte,pr,311213 B900
Fratrukket,Kris=n,skyldte,pr,311213 B1800
Fratrukket,Gerd,skyldte,pr,311213 B200

16977
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4. ØBK’s representasjon i styrer, råd og utvalg 
 
ØKS og RSU representanter velges for 3 år   
– alle andre råd og utvalg for 2 år 
 
ØBK’s Representant i ØKS styre:  
Ann Kristin Aas, MOSS, mob: 414 56 249  (2013-2016)  
Jens Stegger Ledaal, FREDRIKSTAD, mob: 906 66 713   (2013-2016) 
Trude Johansen, SON, mob: 473 73 373 (2014-2017) 
Vara: Laila Kongevold, KRÅKERØY, mob: 418 08 082   (2013-2016) 
Vara: Elise Jarem, HALDEN, mob: 907 90 251   (2013-2016)  
 
 
ØBKs representant i RSU (regionalt samarbeid for utsmykking):   
Petter Hepsø, KRÅKERØY, mob: 408 57 444 (2013 – 2016)  
Vara: Trude Johansen, SON, mob: 473 73 373 (2013 – 2016)  
 
 
ØBK’s Representant i ØKS utstillingskommité: 
Tor Magnus Lundeby, FREDRIKSTAD, mob: 919 14 007 (2013-2015)  På valg 
 
 
Representanter ØBKs Kunstnerisk råd:  
Elisabeth Rønbeck, SARPSBORG, mob: 909 58 240 (2013-2015) På valg 
Sigrid Benz, FREDRIKSTAD, mob: 416 66 889 (2013-2015) På valg 
Markus Stabel, MOSS, leder mob: 976 30 239   (2013-2015) På valg 
Vara: Astri Tonoian, MOSS, mob: 454 68 619 (2013-15) På valg 
 
 
ØBKs representant I Regional innstillingskomité for utstillingsstipend:  
Hege Liseth, FREDRIKSTAD   mob: 412 38 773 (2013-2015) På valg 
Vara: Astri Tonoian, MOSS  mob: 454 68 619 (2013-15) På valg 
 
 
ØBKs representant i Østlandsutstillingens styre:  
Leif Nyland, GRESSVIK mob: 995 80 453 (2014-2016) 
Vara: Jane Hupe, BORGENHAUGEN mob: 472 64 325 (2014-2016) 
 
 
ØBKs representant til representantskapet I Østlandsutstillingen: 
Tulle Ruth KOEFOED-JESPERSEN, RYGGE, mob: 411 27 493 (2014-2016) 
Vara: Anne Kristine Jarulf, MOSS mob: 957 90 099 (2014-2016) 
 
 
ØBKs representant I Fredrikstad kommunes innkjøpskomité for løskunst:  
Jan Svendsen, FREDRIKSTAD mob: 986 47 155 (2014-2016) 
Vara: Anja Bjørshol, KRÅKERØY mob: 995 17 795 (2014-2016) 
 
 
4.1 Rapport fra ØBK representantene i ØKS  
       – styret 2014 
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ØKS 
Navneendring fra Østfold kunstnersenter til Østfold kunstsenter ble vedtatt I 2014, 
og tredde I kraft januar 2015. 
 
Oppgradering av utstillingslokaler på ØKS: 
Tilslag fra Norsk Kulturråd /Rom for Kunst på  370 000,- 
Samt oppsparte midler kr. 150.000, BKH hjelpefond 80.000 Nytt lysanlegg, slette 
vegger, innboksing av gallerirom i 1.  Etasje, nye gulvbelegg i utstillingsrommene, 
oppgradering av elektrisk anlegg, nytt brannvaslingssystem. Maling av hallområde 
og trapp. Oppgradering av uteområdet på ØKS i kommunens regi. 
Avslag fra Norsk Kulturråd til prosjektet Kunst blir avfall 
 
KHV på ØKS (kunsthåndverk) 
Galleributikken er oppgradert til også å være nettbutikk. 
http://www.yourvismawebsite.com/ostfold-kunstnersenter-1 
 
HYFA (Hydrogenfabrikken AS, eid av ØKS) 
Samarbeid med Hydrogenfabrikken. ØKS støtter HYFA økonomisk med 150 000,- 
og arbeidstimer som innebærer teknisk hjelp osv. Og være samarbeidspartner på 
årets What a Mess. 
 
BKH (billedkunstnerenes hjelpefond) 
Økt BKH stipend fra 80 000,- til 100 000,-. Enighet om at midlene skal fordeles på 
to kunstnere. 
 
RSU (offentlig utsmykking) 
RSU- omorganisering fra KORO. Kunstplanene skal ikke lenger behandles i 
RSUene og ansvaret blir i større grad tillagt kommunene som nå må sørge for 
profesjonell gjennomføring. Dette skal gjøres i samarbeid med ØKS! 
 
KIN (kunstsenterne I Norge)  
Årsmøte i MØRE OG ROMSDAL KUNSTSENTER, MOLDE 28.-29. APRIL 2014 
Styret mener KiN bør jobbe for felles satser for utstillingshonorar i sentrene 
gjennom dialog med fylkene og kulturdepartementet. 
 
Styremedlemmer etter valg: 
Kristin Mandt Heim, Møre og Romsdal kunstsenter (2014-2016) 
Andor Roksvåg, Buskerud Kunstsenter (2014-2016) 
 
Statens kulturbudsjett 
I kulturbudsjettet for 2015 utvides pilotprosjektet for utstillingshonorar til kunstnere 
ved statlig støttede kunstinstitusjoner. Med 2 millioner kroner i 2014 og 4 millioner 
kroner i 2015, kan til sammen 12 kunstinstitusjoner tilby kunstnere bedre 
betingelser og honorar for utstillingsarbeidet. Dette ønsker ØKS å være en del av 
i fremtiden. 
https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/Atte-kunstinstitusjoner-far-midler-til-a-
honorere-kunstnere/id2351016/ 
 
Trude Johansen 
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4.2 Rapport for Regionalt samarbeidsutvalg  
     (RSU) 2014 
 
Kunst I offentlige rom, Østfold  
ØKS har oppdatert Power Point-presentasjonen (CD’n) av kunst i offentlige rom i  
Østfold fra 1996 – 2014. Denne presentasjonen viser nå 342 bilder av offentlig kunst.  
3 nye offentlige kunstsaker i 2014 på et samlet beløp av 9 millioner, hvor av  
ca. 670 000 kr er konsulenthonorarer. Totalt antall saker som var på gang i 2014,  
inkludert de 3 nye, var 14 med den totale sum til offentlig kunst på ca. kr. 28 054 000. 
 
7.2 Kunst i offentlige rom  
 
Saker igangsatt i 2014: 
Kirketorget, Moss kommune (gaver fra private stiftelser). 
Avsatt beløp: 2 000 000,- 
Fra KORO: ikke søkt 
Konsulenthonorar: ikke avklart 
Kunstkonsulenter: Ary Ketting 
Utførende kunstner: ikke avklart 
Status: i prosess 
 
Sarpsborg torg, Sarpsborg kommune (gave fra Sparebankstiftelsen). 
Avsatt beløp: 5 000 000,- 
Konsulenthonorar:   220 000,- 
Kunstkonsulenter: Birthe Marie Løveid, Viel Bjerkeset Andresen 
Lukket konkurranse: Marit Justine Haugen og Dan Zohar,  

 Carl Magnus, Finn Eirik Modahl 
Utførende kunstner: ikke avklart  
Status: i prosess 
 
St. Marie gågate, Sarpsborg kommune. 
Avsatt beløp: 2 000 000,- 
Konsulenthonorar opp til: 200 000,- 
Kunstkonsulent: Birthe Marie Løveid 
Lukket konkurranse, 3 oppdrag 
Område 1 Linda Bakke, Stefan Christiansen, Ellen Solberg 
Område 2 Stein Nerland, Magnus Bjerk 
Område 3 Petter A. Hepsø, Fredrik Raddum 
Utførende kunstnere: Ikke avklart 
Status: i prosess 
 
Saker igangsatt før 2014: 
Minnesmerke: Skulptur Klara Skoglund, Askim, gave Sparebanken 1 Askim 
Avsatt beløp: 500 000,- 
Veiledning: ØKS 
Utførende kunstner: Birthe Marie Løveid 
Status: ferdigstilles mai 2015 
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Science Center Østfold, Østfold f.kommune, Sarpsborg kommune, Staten, private 
sponsorer 
Avsatt beløp: 1 200 000,- 
Fra KORO: 360 000,- 
Konsulenthonorar (inntil): 230 000,- 
Kunstkonsulent: Arne Revheim og Hege Tapio Gaare 
Konkurranse: Åpen konkurranse på 3 av prosjektene 
Utførende kunstner: LELLO//ARNELL, Trine Lise Nedreaas,  

 Sissel Tolaas, 4 prosjekt er i gang.    
Status: I prosess 
 
Landemerke, Askim, sponsorer fra næringslivet 
Avsatt beløp: 1 500 000,- 
Konsulenthonorar (inntil): ca. 50 – 60 000,- 
Kunstkonsulent: Tulla Elieson 
Østfold f.kommune: Svein Helge Treimo 
Åpen konkurranse: Utlyst i Billedkunst høsten 2011 
Utførende kunstner: Espen Handegård (arkitekt) 
Status: Ferdigstilt 2014 
 
Sykehuset Østfold, Helse Sørøst 
Avsatt beløp: 8 000 000,- 
Konsulenthonorar (inntil): Skriver timeliste 
Kunstkonsulent: Arne Revheim 
Konkurranse: 2 åpne konkurranser 
Utførende kunstnere: John Audun Hauge (Trappehuset),  

Gunn Harbitz & Sissel Berntsen (Kapellet) 
Prekvalifisering: 3 åpne prekvalifiseringer 
3 lukket konkurranser:  
Ankomst torget: Monica Gora, Jan Freuchen, Marius Dahl &  

Jan Christensen 
Utførende kunstnere: Marius Dahl & Jan Christensen 
Vestibylen:  LELLO//ARNELL, Aurora Passero, Kristine 

Nordhøy 
Utførende kunstnere: LELLO//ARNELL 
Halvatriet:  Marijke de Goey, Jone Kvie, Espen Dietrichson 
Utførende kunstnere: Jone Kvie 
Status: Kapellet ferdigstilt desember 2014.  

De andre i prosess.  
Offisiell åpning mai 2015. 

 
Sykehjem/ omsorgsbolig på Valaskjold, Sarpsborg kommune 
Avsatt beløp: 1 000 000,- 
Fra KORO: Avslag 
Konsulenthonorar (inntil): 150 000,- 
Kunstkonsulent: Are Hauffen 
Utførende kunstner:  Nils Aasland 
Status: Ferdigstilt 2014 
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Ny ungdomsskole og flerbrukshall, Askim kommune 
Avsatt beløp: 2 150 000,- 
Fra KORO: 250 000,- 
Totalt: 2 400 000,- 
Konsulenthonorar KORO (inntil): 310 000,- 
Kunstkonsulent: Sidsel Palmstrøm, Ole Ansgar Olsen 
Utførende kunstnere: Ole Martin Lund Bø, Astrid Krogh,  

 Bente Sommerfeldt-Colberg 
Status: 1. Del ferdigstilt høsten 2013, resten vinter 2014. 
 
Østsiden sykehjem, Fredrikstad kommune 
Avsatt beløp: 1 700 000,- 
Fra KORO: avslag 
Konsulenthonorar (inntil): 220 000,- 
Kunstkonsulent: Kristin Sæterdal, Hege Liseth 
Utførende kunstner direkte oppdrag: Stefan Christiansen, Hanne Heuch, Maria 

Manuela Rodrigues  
Løskunst: Inger Johanne Nygren, Andreas Glad, 

Torbjørn Sørensen, Minna Hannele 
Lappalainen,  

 Bente Vold Klausen, Kristine Fornes 
Relasjonelt prosjekt: Maria Manuela Rodrigues 
Fra Fredrikstad k. kunstsamling:  Cathrine Boman, Gunnar Steen, Jan 

Svendsen,  
 Odd Skullerud, Chris White 

Status: ferdigstilles 2015 
 
Greåker videregående, Østfold fylkeskommune 
Avsatt beløp: 180 000,- 
Fra KORO: ikke søkt 
Konsulenthonorar: 25 000 
Kunstkonsulent: Ary Ketting 
Utførende kunstner: Knut Henrik Henriksen 
Status: ferdigstilt august 2014 
 
Ny barneskole, Sarpsborg kommune 
Avsatt beløp: 1 000 000,- 
Fra KORO: 200 000,- 
Konsulenthonorar KORO (inntil): 150 000,- 
Kunstkonsulenter: Hanne Haukom, Pernille Elida Fjoran  
Utførende kunstner: Petter Hepsø, Gisle Harr, Kristin Sæterdal 
Løskunst:  Hanne Katrine Berg 
Status: I prosess 
 
Borge ungdomsskole, Fredrikstad  kommune 
Avsatt beløp: 1 400 000,- 
Fra KORO: 250 000,- 
Konsulenthonorar KORO (inntil): 200 000,- 
Kunstkonsulenter: Christine Aspelund, Marianne Hølmebakk  
Åpen ide/skissekonkurranse: 55 forslag. 
Utførende kunstner: « Kapsler» av Thomas Nordstrøm  
Status: Planlagt ferdigstillelse høsten 2015 
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Ny flerbrukshall, Nøkleby skole, Fredrikstad  kommune 
Avsatt beløp: 571 920,- 
Fra KORO: 150 000,- 
Konsulenthonorar: 110 000,- 
Kunstkonsulent: Hanne Øverland  
Lukket konkurranse: Eivind Blaker, Robert Johansson, Cathrine 

Kullberg. 
Utførende kunstnere: Eivind Blaker og Espen Henningsen med 

veggrelieffet “Rise and shine”. 
Status: ferdigstilles november 2015 
 
Petter Hepsø 
 
 
 
4.3 Rapport fra Kunstnerisk råd 2014 
 
Kunstnerisk råd ØBK 2014: Elisabeth Rønbeck, Sigrid Bendz,                     
Markus Stabel (leder), Vara: Astri Tonian. 

Behandling:                                                                                                                        
Det er avholdt 3 møter I Kunstnerisk råd I ØBK I løpet av søknadsåret.                                         
2 møter på våren: 28. April og 26. Mai 2014 – 4 søknader behandlet.                                            
1 møte vinter: 8. Januar 2015 – 6 søknader behandlet. 

Samarbeid:                                                                                                             
Samarbeidet mellom medlemmene i kunstnerisk råd har fungert meget bra.                                
Alle søknader er grundig gjennomgått og det har vært viktige diskusjoner og 
meningsutvekslinger. 

Behandling:                                                                                                                    
Både vår og høst ble ikke alle innkomne søknader overlevert til kunstnerisk råd. 
Til vårbehandlingen dukket det opp to søknader etter rådets møte 28. April og i 
løpet av høsten dukket det opp tre søknader som rådet ikke hadde sett – dette 
etter at arbeidet med å gjennomgå søknadene var påbegynt.  

Kriterier for direkte opptak I ØBK                                                                                      
Kunstnerisk råd behandlet våren 2014 en søknad som det I ettertid viste seg ikke 
skulle vært behandlet av rådet. I etterkant av kunstnerisk råds behandling ble 
NBK kontaktet av leder i ØBK og det viste seg at søker kvalifiserte til direkte 
opptak. For å unngå at søknader uriktig blir behandlet av kunstnerisk råd er det 
viktig at innkomne søknader om medlemskap først gjennomgås av styret. 
Søkerne som kvalifiserer til direkte opptak I ØBK skal ha svar fra styret. Søkere 
som ikke direkte kvalifiserer, skal behandles av rådet. Rådets avgjørelse sendes 
til styret som igjen sender svar til søker. Kunstnerisk råd opplever at det er behov 
for en gjennomgang av kriteriene for direkte opptak og ber om at styret I ØBK 
løfter spørsmålet på NBK’s landsmøte. 

På vegne av Kunstnerisk råd I ØBK, Markus Stabel  

 
4.4 Rapport fra den regionale innstillingskomiteen    
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      for Statens utstillingsstipend 2014 
 
Komitéen har bestått av: Hege Liseth (ØBK, komitéleder), Siri Ensrud (NKØ), 
Rami Makthabi (kunstforeningene I Østfold), Svein Helge Treimo (Østfold 
fylkeskommune). Putte Helene Dal har vært komitéens sekretær. 
 
Søknadsfristen var 1.september og 6 søknader var kommet innen denne dato. 
 
Komitéen avholdt møtet på Østfold Kunstsenter tirsdag 7. Oktober. 
 
Komiteen ble presentert for 6 av 6 søknader som var kommet inn. Først ble 
prinsipielle ting som habilitet, kriterier og framgangsmåte for behandling diskutert i 
komiteen og så ble alle søknadene vurdert. 
 
Etter en grunndig kunstfaglig overveielse, innstilte komitéen 4 søkere som 
oppfylte søknadskriteriene. Høy kunstnerisk kvalitet var det førende kriteriet for 
komiteens prioriterte innstillingsrekkefølge, I tillegg til at det dekker formålet med 
ordningen. Komiteen la størst vekt på det innsendte materialet (dokumentasjon og 
prosjektbeskrivelser) for å gi søkerne mest mulig lik behandling. Komitéen fant 
ingen grunn for å redusere beløpene det er søkt om. Kunstnernes egenkapital I 
form av arbeidstimer er sjeldent beregnet, men er likevel betydelige i forhold til 
søkesummen.  
 
Søknadene blir også behandlet av Kulturrådets kommité, de innstilte kun 3 
søkerne til stipend.  
 
Det viser seg å være stor variasjon i antall søknader om utstillingsstipend i Østfold 
fra år til år. Det var eksempelsvis 5 søkere i år, mot 17 søkere i fjor. Det har blitt 
flere visningssteder i Østfold og vi hadde forventet langt flere søkere også i år. 
Tidligere år har det blitt fokusert på å styrke informasjonen fra visningstedene i 
Østfold til kunstnerne som har utstillingplass I gjeldende periode. Både Østfold 
Kunstsenter og Punkt Ø har gode rutiner på dette.  
 
Utstillere I Østfold kommer fra hele landet, og det er vanskelig å vite årsaken til at 
det visse år er sviktende søkertall. Vi oppfordrer uansett ØBK og NBK om å 
informere medlemsmassen per mail om denne ordningen i rimelig tid før 
søknadsfristen. 
 
Fredrikstad 10.02.15  
Hege Liseth 
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4.5 Rapport fra ØBK representant i ØKS –      
      Utstillingskommité  

 
 
Komitéen for utstillingsårene 2015 og 2016 består av  
 
Tor-Magnus Lundeby, kunstnerrepresentant fra ØBK (gjenvalgt), leder av komitéen 
Siri Ensrud, kunstnerrepresentant fra NK Sørøst-Norge (gjenvalgt) 
Ann Kristin Aas, kunstnerrepresentant fra ØBK (ny) 
Trine Eriksen, daglig leder ved ØKS 
Maja McAlinden, utstillingsprodusent. Komiteens sekretær 
 
Vi har hatt 2 møter , ett våren og ett tidlig på høsten hvor vi har diskutert ferdig 
fordelingen av de ulike periodene i 2016. 
For 2015 har komitéen valgt å bruke tre av periodene til å invitere kunstnere.  
Tema for sommerutstillingen 2015 er på vei til avstemning blant medlemmene.  
 
Komitéen la opp til søknader basert på utlysning i Billedkunst våren 2014 for de aktuelle 
periodene i 2016. I søknadsutlysningen la vi inn en føring/ønske om fokus på  
"site spesific works". 
Kunstneren vi har invitert og som har takket ja til en større mønstring eller retrospektiv 
utstilling november 2016 er Laila Kongevold. Vi har valgt å fortsette den relativt nye 
tradisjonen med samarbeid med Kunstforeningen om en større mønstring eller 
retrospektiv/mid-career utstilling annehvert år. 
De eksternt produserte utstillingene er rimeligere å gjennomføre og det muliggjør at 
økonomien for utstillingsåret som helhet styrkes. 
 
Kunstnere /utstillinger for 2015: 
Periode 1   Skills, kuratert av Torill Haaland, Janne Juvi Rasmussen  
          og Putte H. Dal 

Kunsthåndverk, gruppeutstilling produsert av Nordnorsk 
Kunstmuseum. 

  
Periode 2   7.3. - 19.4. Kunstner invitert av Tor-Magnus Lundeby. 
  Kari Cavén (FIN).  
    
Periode 3  25.4. - 31.5. Kunstnere invitert av Ann Kristin Aas. 
  Erik Pirolt 
  Eva Bakkeslett 
   Ingeborg Resell Elieson 
   
Sommerutstilling 12.6. - 23.8. Tema bestemmes og velges av medl. blant innsendte    

forslag 
 
Periode 4   5.9. - 25.10.   Under 40. Ung norsk arkitektur. Vandreutstilling  
   produsert av Nasjonalmuseet 
 
Periode 5  31.10.-20.12.Kunstnere invitert av Siri Ensrud 
  Margrethe Loe Eide 
  Michael Johansson 
  Tina Jonsbu 
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Kunstnere /utstillinger for 2016: 
3  perioder med parallelle separatutstillinger basert på innsendte søknader,  
sommerutstillingen , og en ferdig produksjon. 
  hhv Storsalen, sidesal nede, lille sal: 
Periode 1  Anne Biringvad, Exiles, Christian Sunde 
Periode 2  Espen Tveit, Mattias Åkeson, Tonje Bråthen 
Periode 3  Jan Brænde, Bjørn Hegardt og Theo Ågren, Ellen Sofie Griegel 
Sommerutstilling 
Periode 4  Nasjonalmuseets produksjon 
Periode 5  Laila Kongevold. I samarbeid med Kunstforeningen 
 
Fredrikstad 5. februar 2015. 
 
Tor-Magnus Lundeby 
Leder for utstillingskomiteen 
 
 
 
4.6 Rapport fra Styret for Østlandsutstillingen 2013 
 
I 2014 har Østlandsutstillingen engasjert seg på flere arenaer på Østlandet og i 
utlandet. Østlandsutstillingen ble vist iKunstbanken Hedmark, Buskerud 
Kunstsenter og Østfold Kunstnersenter. Temaet ”Reise” ble utgangspunkt for 
fagseminaret på Hamar og foredrag under Litteraturfestivalen Fredrikstad. 
Stedsspesifikke verk ble satt opp i forbindelse med utstillingen i Drammen og 
Fredrikstad.  

I og med at det var 35 år siden oppstarten av Østlandsutstillingen så ble dette lille 
jubileet markert med en videodokumentasjon av årets aktiviteter. 

I tillegg bidro Østlandsutstillingen til, og deltok i den offisielle markeringen av 
1814-jubileet i Kiel i januar 2014. Prosjektet KielerFrieden ble presentert her og 
den derav resulterende nordisk tyske utstillingen ble senere vist i 
Flandernbunkern. 

Spesielt for årets utstilling 
I utlysningen til årets utstilling ble det oppfordret til større deltagelse fra kunstnere 
som arbeider tredimensjonal. Juryen ble utvidet innen feltet, og det ble opprettet 
en egen pris for det beste tredimensjonale arbeide. Det resulterte i nesten en 
fordobling av søknader på det tredimensjonale feltet i år, og dette satt også preg 
på utstillingen. 
  
Utstillingen ble i sin helhet vist på første visningssted, Kunstbanken, Hedmark 
Kunstsenter - deretter ble et utvalg av utstillingen vist i Buskerud Kunstsenter og i 
Østfold Kunstnersenter.  

Kunstbankens romslige lokaler ga oss en mulighet til å presentere flere kunstnere 
 enn i de forutgående årene, og til å vise et stort spenn av uttrykk og format. I 
2014 ble utstillingen vist:  

• Kunstbanken 22.03.-11.05.14 (59 kunstverk av 49 kunstnere) 
• Buskerud Kunstsenter 28.06.-03.08.2014(23 kunstverk av 19 kunstnere) 
• Østfold Kunstnersenter 06.09.-19.10.14 (35 kunstverk av 33 kunstnere) 
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Østlandsutstillingen arbeider hvert år sammen med flere ulike visningssteder, og 
utstillingen tilpassesulike visningsforhold. Utstillingen i 2014 var tilrettelagt for 
vising av hele utstilling i Kunstbanken, siden romforholdene der ga oss mulighet til 
å vise flere store installasjoner og tredimensjonale verk.  
 
Besøkstall 
Utstillingen ble besøkt av 3.302 personeri 2014. Til sammenligning: 1.605 
besøkende i 2013 og 6.012  besøkende i 2012. Forskjellene i tallene kan forklares 
med hvor og når utstillingen ble vist og med ulik praksis i forhold til telling av 
besøkende. I 2014 ble utstillingen vist 3 steder; av disse registrerte to institusjoner 
besøkstall, den tredje registrerte kun besøkende under åpningen. I 2013 ble 
utstillingen kun vist på 2 steder i Norge. I 2012 ble utstillingen vist på Galleri F 15 
og 2 steder i utlandet. Begge steder har høy gjennomsnittsbesøkstall for andre 
prosjekter også. Statistikken inkludererikke besøkstall fra kunstverk som er 
presentert i offentlig rom som for eksempel Kino, bibliotekeller skoler. Det har 
vært stor interesse for de stedsspesifikke verkene i lokalmiljøene.  
 
 
 
 
4.7 Rapport fra representantskapet for     
      Østlandsutstillingen  
 
Referat fra ÅRSMØTE i REPRESENTANTSKAPET 2014 
Torsdag, 15. Mai 2014 på Akershus Kunstsenter, Lillestrøm, kl. 12-15 
 
Oppmøte Distriktsorganisasjonene 
Veronika Moen (BOA), Jurjan Kuil (Buskerud), Anne Siv Falkenberg Pedersen 
(Oppland),  
Turid Gyllenhammar (Vestfold), Tulle Ruth Koefoed-Jespersen (Østfold) 
Forfall: Hedmark: Marianne Mannsåker 
 
Oppmøte Kunstnersentrene 
Ellen Rishovd Karlowicz (Vestfold Kunstsenter) 
Forfall: Eli Kongssund (Oppland Kunstsenter) 
 
Oppmøte ØSAM:  
Forfall: Øyvind Midtskog (Hedmark Fylkeskommune) 
 
Sak 01/ 2014 Valg 
Mona K. Lalim valgt som møteleder og Anne Siv Falkenberg Pedersen og Turid 
Gyllenhammer til å signere referatet.  
Tulle Ruth Koefoed-Jespersen valgt til  leder og Jurjan Kuil til nestleder i 
representantskapet.  
 
Sak 02/2014 Valg av referent 
Martina Kaufmann er valgt til referent.  
 
Sak 03/ 2014 Godkjenning av innkalling og dagsorden 2014 og referat 2013 
Innkallingen, Dagsorden og Referat 2013 godkjent uten kommentarer 
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Sak 04 / 2014 Styrets årsrapport 2013     
Vedlegg 1 Godkjent uten kommentar 
 
Sak 05 / 2014 Regnskap med revisjonsberetning 2013 
Vedlegg 2  Godkjent uten kommentar 
 
Sak 06/2014 Budsjett 2014 
Vedlegg 3 Godkjent uten kommentar 
 
Sak 07/ 2014 Strategi og handlingsplan frem mot 2015 
Vedlegg 4 Godkjent uten kommentar 
 
Signatur 
 
Anne Siv Falkenberg Pedersen     Turid Gyllenhammar 
 
 
 
 
 
 
 
4.8 Rapport Fredrikstad kommunes innkjøpskomite 
 
Jeg er valgt som representant til Fredrikstad kommunes innkjøpskommité 
for 2014/15 
 
Jeg har ikke blitt innkalt til møter eller innkjøpsrunder I 2014. 
Skal på det første møte i morgen torsdag den 05.02.2015. 
 
Jeg går ut i fra at du får referat direkte fra Fredrikstad kommunes 
representant. 
 
Fredrikstad 04.02.2015 
 
Hilsen 
Jan Svensen 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

15 

5. Saker til årsmøtet fra styret og medlemmer 
 
Det er ikke kommet inn noen saker fra medlemmer i år. 
 
5.1 Saker til årsmøtet fra styret  
 
ØBK styret har følgende saker: 
 
Sak 1 
HONORAR STYRET ØBK OG KUNSTNERISK RÅD ØBK. 
Møtehonoraret for ØBK-styret og I Kunstnerisk Råd ØBK honoreres med kr. 350,- 
per time. Det ligger desverre 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 forberdelser før møtet 
Forslag til vedtak: 
Honorar styret ØBK og Kunstnerisk Råd ØBK honoreres  
med kr. 350,- pr time i 2015. 
 
Sak 2 
KONTIGENT ØBK 
ØBK kontigenten er fra 2013 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 3 
Endringer i vedtekter 
Ved forrige Landsmøte 2013, ble ØBK sine nye vedtekter behandlet og godkjent. 
Vi har i ettertid funnet ut at noe av de gamle vedtektene fungerer bedre for ØBK 
og ønsker og endre noen ordlyder og vedtekter tilbake til gammel form. Dette er 
klarert med Hilde Skjeggestad, NBK. Vi har også funnet noen skrivefeil i de nye 
vedtektene. Det var første gangen våre nye vedtekter var gjeldende ved forrige 
årsmøte, og vi skulle da ha valgt et nominasjonsutvalg. Det ble dessverre oversett 
og glemt. Tidligere år har praksis vært at de to siste som gikk ut av styret 
nominerer til ØBK og ØKS styret, de andre vervene nominerer ØBK styret. Dette 
er en grei praksis, da det er disse personene som kjenner best til 
medlemsmassen. Derfor ønsker vi nå og endre den nye vedtekten § 5-7 Valg 
 
Slik vedtekten står pr. 01.01.15: 
 
§ 5-7. Valg.  
Årsmøtet velger: 

1. Styrets Leder 
2. Styrets medlemmer med vara (3). 
3. Nominasjonsutvalget med vara (2) 
4. Kunstnerisk Råd (4) 
5. Revisor når dette er aktuelt 
6. Delegater til Landsmøtet i Norske Billedkunstner 
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7. Representanter til alle verv velges for 2 år. Vara velges for ett år. Samme 
person kan ikke velges til flere av organisasjonens organer. Ved alle valg, 
er det bare medlemmer av ØBK som er valgbare.  

Forslag til vedtak:  
 
§ 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.  

 
Slik vedtekten står pr. 01.01.15: 
 
§ 8. NOMINASJONSUTVALGET 

 
1. § 8-1 Nominasjonsutvalget skal under hensyn til forslag fra Styret og 

medlemmene, nominere kandidater til valg av styreleder, øvrige styre-
medlemmer, Nominasjonsutvalget og Kunstnerisk Råd. 
Nominasjonsutvalgets innstilling skal følge sakspapirene til Årsmøtet. 

2. § 8-2 Nominasjonsutvalget skal under hensyn til forslag fra Styret og 
medlemmene foreslå inntil tre kandidater til hvert av vervene som skal 
velges på NBKs Landsmøte.  

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

4. § 8-4 Nominasjonsutvalget skal i sitt arbeid tilstrebe faglig, aldersmessig, 
kjønnsmessig, geografisk og kulturelt mangfold.  

5. § 8-5 Nominasjonsutvalget er beslutningsdyktig når alle av utvalgets 
medlemmer eller varamedlemmer, er til stede. Alle vedtak treffes med 
alminnelig flertall.  

 
 
Forslag til vedtak:  
 
§ 8. NOMINASJONSUTVALGET 
 

1. § 8-1 Nominasjonsutvalget består av de som sist har gått ut av styret. 
Nominasjonsutvalget består av 2 medlemmer. 

2. § 8-1 Nominasjonsutvalget skal under hensyn til forslag fra Styret og 
medlemmene, nominere kandidater til valg av styreleder, øvrige styre-
medlemmer, Nominasjonsutvalget og Kunstnerisk Råd. 
Nominasjonsutvalgets innstilling skal følge sakspapirene til Årsmøtet. 

3. § 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.  

4. § 8-4 Nominasjonsutvalget skal under hensyn til forslag fra Styret og 
medlemmene foreslå kandidater til Den Nasjonale Jury og NBKs 
Stipendkomite. 
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5. § 8-5 Nominasjonsutvalget skal i sitt arbeid tilstrebe faglig, aldersmessig, 
kjønnsmessig, geografisk og kulturelt mangfold.  

6. § 8-5 Nominasjonsutvalget er beslutningsdyktig når alle av utvalgets 
medlemmer eller varamedlemmer, er til stede. Alle vedtak treffes med 
alminnelig flertall.  

 
 
Sak 4 
Retningslinjer for opptak av nye medlemmer: 
Det har kommet et ønske fra medlemmer og Kunstnerisk råd at Styret fremmer en  
sak på landsmøtet vedrørende at det ønskes klarere retningslinjer for opptak til  
grunnorganisasjonen. Retningslinjene lyder per dags dato som følgende: 
 
Kriteriene for opptak har som formål å sikre at organisasjonens medlemmer er  
profesjonelle, yrkesaktive billedkunstnere. Fullført fagutdanning med master  
innen billedkunst/ samtidskunst/ kunst gir medlemskap. Tilsvarende grad fra  
utlandet kvalifiserer også til direkte medlemskap. Det samme gjelder diplom i  
billedkunst og enkelte hovedfag fra perioden før kvalitetsreformen. Om ikke  
formell utdannelse på masternivå foreligger, kan tilsvarende nivå dokumenters  
på andre måter. Kunstnerisk aktivitet på nivå med master kvalifiserer til  
medlemskap. Det samme gjelder kombinasjoner av praksis og utdannelse som  
etter samlet vurdering kan sies å tilsvare et profesjonsnivå med kompetanse  
på høyde med master. I vurderingen av kunstnerisk aktivitet vektlegges  
deltakelse på utstillinger og prosjekter med høyt faglig nivå samt  
utsmykkingsoppdrag, innkjøp, stipender og priser. 
 
Det poengteres at dagens retningslinjer viser til fagutdanning på masternivå eller 
tilsvarende grad fra utlandet - uten at det er nærmere spesifisert hva som gjør en 
utdanning tilsvarende til norsk masternivå annet enn i navnet . Dermed er det 
ønskelig med en presisering av disse retningslinjene, evt. en endring av 
opptaksordningen for å sikre likebehandling ved inntak over hele landet. (NK har 
f.eks. sentralisert opptak. Slik unngår man evt. ulik praksis ved 
distriktsorganisasjonene, samt minimerer habilitetsspørsmål lokalt.) 
 
ØBK har vært i dialog med VBK om dette og det er et felles ønske å fremme sak 
på landsmøtet om klargjøring av retningslinjene for godkjent utdanningsnivå, 
spesielt med henblikk på utenlandske utdanninger.  
 
Forslag til vedtak 1:  
ØBK fremmer sak til landsmøtet i samarbeid med VBK, om  
klargjøring av opptakskriterier mht. utdanningsnivå med henblikk på 
å sikre enhetlig praksis i alle distriktsorganisasjoner. 
 
Forslag til vedtak 2:  
ØBK fremmer sak til landsmøtet om omlegging av opptaksordningen 
med henblikk på enhetlig praksis over hele landet, i praksis en 
sentralisering etter modell fra NK. 
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Regnskap for ØBK 2014 
 

 

Regnskap	  for	  Øs.old	  Bildende	  Kunstnere	  	  2014
2015

Inntekter Regnskap Budsje1
Fagpoli6ske	  midler 27728 27728
Medlemskon6gent 44750 44750
Renter	  og	  andre	  inntekter 50 50

Sum	  inntekter 72528 72528

Utgi.er
Honorarer	  (styret	  +	  årsmøte) 43382 45000
Honorar	  kunstnerisk	  råd 15184 10000
Regnskapsføring 2250 2250
Foredragsholder 1795 3000
Gaver	  og	  bevertning	   2435 1000
Data,	  domene	   440 500
Porto	  og	  trykksaker 3105 3500
Workshop 0 7000
Bankgebyr 168 200

Sum	  utgi.er 68759 72450

Resultat 3769 78

Balanse	  ØBK	   18-‐10-‐70 31-‐12-‐14
Brukskonto	  1638.12.76477 51094 56094
Sparekonto	  1638.12.76485 13955 14095
Kortsik6g	  gjeld	   -‐15194 -‐16977
Til	  gode	   3100 3700
Kasse 0
Resultat 3769
Sum	  kapital 56	  723,96kr	  	  	  	  	  	   56	  912,00kr	  	  	  	  	  

Fredrikstad,	  12.februar	  2015

Be1eks	  as
Dag	  Maiset	  (sign)

2014                    Budsjett 2014

27682
41838
    173

69 693

46000
  6000
  2200
  3000
  4500
    440
  3300
  4000
    212

69652

     
      41
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Budsjett for ØBK 2015 
 
 

 
 

Regnskap	  for	  Øs.old	  Bildende	  Kunstnere	  	  2014
2015

Inntekter Regnskap Budsje1
Fagpoli6ske	  midler 27728 27728
Medlemskon6gent 44750 44750
Renter	  og	  andre	  inntekter 50 50

Sum	  inntekter 72528 72528

Utgi.er
Honorarer	  (styret	  +	  årsmøte) 43382 45000
Honorar	  kunstnerisk	  råd 15184 10000
Regnskapsføring 2250 2250
Foredragsholder 1795 3000
Gaver	  og	  bevertning	   2435 1000
Data,	  domene	   440 500
Porto	  og	  trykksaker 3105 3500
Workshop 0 7000
Bankgebyr 168 200

Sum	  utgi.er 68759 72450

Resultat 3769 78

Balanse	  ØBK	   18-‐10-‐70 31-‐12-‐14
Brukskonto	  1638.12.76477 51094 56094
Sparekonto	  1638.12.76485 13955 14095
Kortsik6g	  gjeld	   -‐15194 -‐16977
Til	  gode	   3100 3700
Kasse 0
Resultat 3769
Sum	  kapital 56	  723,96kr	  	  	  	  	  	   56	  912,00kr	  	  	  	  	  

Fredrikstad,	  12.februar	  2015

Be1eks	  as
Dag	  Maiset	  (sign)

2014 2015
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6. HANDLINGSPLAN FOR ØBK 2015 

Fremlegges til behandling og votering: 
 
 
• ØBK- styret skal arbeide for å ivareta medlemmenes politiske, 
økonomiske og sosiale interesser. 
 
• ØBK- styret vil våren 2015 arrangere workshop for sine medlemmer på 
Hydrogenfabrikken. 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 vil 
det kommende året jobbe for et nærere samarbeid med kunstforeningene i 
fylket for å skape flere aktuelle utstillingssteder for våre medlemmer. 
 
• 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.  
 
• ØBK-styret skal arbeide for god informasjon og dialog mellom ØBK og 
ØKS. Når det er mulig, bør en styrerepresentant fra ØBK styret sitte i ØKS 
styret. 
 
• 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. 
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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 og RSU 
representanter velges for 3 år. Alle andre råd og utvalg for 2 år. 
 
 
Medlemmer i ØBK-styre 
Maja McAlinden, FREDRIKSTAD mob. 478 92 324 (2015-2017) 
 
 
Nominasjonsutvalg: avgått ØBK styre Hege Liseth og Arne Revheim 
 
 
 
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) 
Camilla Wexels Riser, FREDRIKSTAD mob: 980 92 900 (2015-2017) 
Hagbart Solløs, HVALER mob: 414 34 409 (2015-2017) 
Vara: An Doan Nguyen, FREDRIKSTAD mob: 924 69 977 (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) 
 
 
 
Nominasjonsutvalg: ØBK styret. 
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Vedtekter for ØBK  
Vedtatt på Årsmøtet mars 2012. 
 
§ 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) 
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§ 5: ÅRSMØTET 
§ 5-1: Årsmøtet 
Årsmøtet er ØBKs øverste organ. Vedtak fattet på Årsmøtet er bindende for 
ØBKs medlemmer. 

 
§ 5-2. Frister 
Årsmøtet holdes hvert år før 10. mars. Innkalling med foreløpig dagsorden sendes 
ut minst 2 måneder før møtet. Saker til Årsmøtet fremmes til Styret og må være 
innkommet 4 uker før Årsmøtet. Dagsorden med samtlige sakspapirer sendes ut 
minst 2 uker før møtet. Bare saker som er fremmet på denne måten kan tas opp 
på Årsmøtet. 
  
§ 5-3. Årsmøtet 
Alle medlemmer av 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: 

6. Styrets Leder 
7. Styrets medlemmer med vara (3). 
8. Nominasjonsutvalget med vara (2) 
9. Kunstnerisk Råd (4) 

10. Revisor når dette er aktuelt 
11. Delegater til Landsmøtet i Norske Billedkunstner 
12. Representanter til alle verv velges for 2 år. Vara velges for ett år. Samme 

person kan ikke velges til flere av organisasjonens organer. Ved alle valg, 
er det bare medlemmer av ØBK som er valgbare.  
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§ 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. 
 
 
 
§ 7. STYRET 
§ 7-1. Styret er ØBKs øverste organ mellom årsmøtene. Styret velger selv sin 
leder/nestleder.  
 
§ 7-2. Styret leder og har ansvar for ØBKs virksomhet, med unntak av de 
oppgaver som etter vedtektene er tillagt Årsmøtet (§ 5),  
Nominasjonsutvalget (§8), Kunstnerisk råd (§10). 
 

1. Styret har ansvar for gjennomføring av vedtak fattet på Årsmøtet.  
 

2. § 7-3. Styret innkalles og sakspapirer sendes ut, i god tid før styremøtet. 
Det skal føres referat fra styremøtene. Innkalling, saksliste og referat 
gjøres fortløpende tilgjengelig for medlemmene etter forespørsel.  

 
3. §7-4. Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmer eller vara, 

herunder også leder eller nestleder, er til stede. Alle vedtak treffes med 
alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er leders eller, i dennes fravær, 
nestleders stemme avgjørende. 

 
 
§ 8. NOMINASJONSUTVALGET 

 
§ 8-1 Nominasjonsutvalget 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. 

 
§ 8-2 Nominasjonsutvalget skal under hensyn til forslag fra Styret og 
medlemmene foreslå inntil tre kandidater til hvert av vervene som skal velges på 
NBKs Landsmøte.  

 
§ 8-3 Nominasjonsutvalget skal under hensyn til forslag fra Styret og 
medlemmene foreslå kandidater til Den Nasjonale Jury og NBKs Stipendkomite. 
 
§ 8-4 Nominasjonsutvalget skal i sitt arbeid tilstrebe faglig, aldersmessig, 
kjønnsmessig, geografisk og kulturelt mangfold.  

 
§ 8-5 Nominasjonsutvalget er beslutningsdyktig når alle av utvalgets medlemmer 
eller varamedlemmer, er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall.  
 

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

 
§ 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 og RSU representanter 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 RSU (regionalt samarbeid for utsmykning): 
350 kr pr time. Vanligvis 1-4 møter i året. ( Alt fra 5-14 møter/ behandlinger i året. 
De fleste behandlinger skjer pr. e-post) 
RSU leder: 14 000 pr. år 
 
-RSU leder skal lede RSU møtene og sørge for at arbeidet i RSU fungerer på en 
best mulig måte. 
-RSU leder skal være oppdatert på KOROs retningslinjer til enhver tid. 
-RSU leders oppgaver utenom møtene er å veilede konsulenter i samarbeid med 
RSU-sekretær. 
-RSU leder skal ta en aktiv rolle for å fremme bruken av offentlig kunst. 
-Behandle saker som gjelder offentlig kunst i Østfold fylke. Oppgavene er å 
oppnevne konsulenter til oppdrag, godkjenne kunstplaner, og være 
ambassadører for kunst i offentligheten. 
1 kunsthåndverker, 1 billedkunstner, 1 arkitekt. ØKS stiller med sekretær. 
 
 
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: 



 
 

27 

-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 
halvdagsmøter 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. 
 
 
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. 
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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 
 
 
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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FULLMAKT: 
 
 
 
Jeg gir med dette …………………………………………………………………… 
fullmakt til å stemme for meg på årsmøtet til ØBK 5. mars 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………….. 
dato - signatur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FULLMAKT: 
 
 
 
Jeg gir med dette …………………………………………………………………… 
fullmakt til å stemme for meg på årsmøtet til ØBK 5. mars 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………….. 
dato - signatur 
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