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Sak 1. Innkalling og konstituering av årsmøte 
  
Til medlemmene i Nord-Norske Bildende Kunstnere: 
INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORD-NORSKE BILDENDE KUNSTNERE 
Styret innkaller herved til årsmøte i Nord-Norske Bildende Kunstnere, i henhold til 
vedtektenes §5, Dato: 10. mars 2018 kl. 13:15 -15:30  Møtested: Stormen Bibliotek, Bodø.  
Det forventes at alle som deltar på årsmøtet har lest årsmeldingen og vedlegg, og møter godt 
forberedt. Vel møtt! Med hilsen styret i Nord-Norske Bildende Kunstnere.  
  
Styrets forslag til dagsorden: 
  
1. Konstituering av årsmøtet: 

1.1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
1.2. Valg av møteleder 
1.3.      Valg av 2 referenter 
1.4. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen 
1.5.      Valg av tellekorps  
1.6. Navneopprop 
1.7. Godkjenning av stemmefullmakter 

2. Styrets beretning for 2017 
2.1.      Styrets virksomhet i perioden 
2.2. Gjennomføring av NNBK’s handlingsplan 

3. Jury sin beretning for 2017  
4. Regnskap for Nord-Norske Bildende Kunstnere 2017 

4.1. Balanseregnskap 2017 
4.2. Resultatregnskap 2017 

5. Forslag til handlingsprogram for  2018 - 2019 
6. Saker til årsmøtet  
7. Forslag til budsjett 2019   
8. Valg 

7.1. Styreleder 
7.2. Styremedlem 
7.3. Varamedlem til styre 
7.4. Jurymedlemmer 
7.5. Nominasjonsutvalg 

  
I følge vedtektene § 5-3. og §5-4 har alle medlemmer av NNBK 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. Inviterte observatører har 
møterett, men ikke stemmerett. (NNBK’s vedtekter i sin helhet er vedlagt årsmeldingen). 
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Sak 2. Styrets beretning 2017 
  
Nord-Norske Bildende Kunstnere skal være en levedyktig og inkluderende forening, hvor 
gamle og nye medlemmer finner det attraktivt å være medlem. Dette skal skje ved hjelp av 
fagpolitisk arbeid med faglig kompetanse og integritet, samt synliggjøring av foreningen i 
samfunnet og media. Nord-Norske Bildende Kunstnere skal være en aktiv deltager på den 
nordnorske arenaen og skape interesse og forståelse for kunst og kunstnernes situasjon, og 
søke å forbedre vilkårene for medlemmene. 
  
Styrets forord 
Det er en stor glede at NNBK er en del Den nordnorske kulturavtalen 2018-2021!  
Styret kan se tilbake på et år med varierte, utfordrende og inspirerende arbeidsoppgaver. 
Ambisjonen om å være både synlig og deltagende i Nord-Norge så vel som i resten av landet 
og internasjonalt er noe vi har jobbet aktivt videre med også i år. Katalogen LOOK NORTH - 
what are we talking about? ble lansert og er distribuert til kunst- og kulturaktører nasjonalt og 
internasjonalt. Styret har jobbet aktivt for å forbedre kunstnernes vilkår og har levert innspill til 
kommunale, fylkeskommunale budsjetter og til KUD, både skriftlig og muntlig. Styret har 
jobbet videre med å strukturere og profesjonalisere styrearbeidet og det kommende styret 
skal i regi av NNKS sammen med styret i NKNN og NNKS delta i styreseminar med Virke 
våren 2018. NNBK holdt fjorårets årsmøte i Tromsø og fagseminaret var i regi av NKNN. 
Styret har arbeidet tett med styret i NKNN for å fremme felles saker. Styret ser gode 
ringvirkninger fra samarbeidet mellom SIM og NNBK. Intensjonsavtale om et 3-årig 
pilotprosjekt for kunstnerutveksling med SiM i samarbeid med NNKS er påbegynt og 
Kunstnerhuset har tatt imot første kunstner i fjor høst. NNBK mottok våren 2017 støtte fra 
Kulturrådet til utvikling og oppstart av prosjektsamarbeidet og har mottatt videre støtte i 2018. 
Styret var på studietur med møter og befaring med SIM i Reykjavik/Island i oktober 2017 og 
representant fra SIM var på befaring og studietur i Lofoten. Styret ser frem til et videre 
samarbeid.  
 
Styret minner om NNBK sin webside som gir oversikt over medlemmene og de medlemmer 
som står oppført i KORO sitt register for kunstkonsulenter. Siden linker videre opp mot NNKS 
sin webside for medlemmenes portfolioer, det er viktig at medlemmene oppdaterer sin egen 
side. For å nå våre mål; å gjøre hverandre mer synlig ; få flere muligheter og bedre vilkår 
trenger vi aktive og engasjerte medlemmer. Styret ønsker at alle i en eller annen form kan 
lære hverandre å kjenne for å få et innblikk i hva deres kolleger arbeider med. Slik kan vi kan 
dra veksel på hverandre i mye større grad enn det vi gjør i dag.  
 
Styret gleder seg også over at våre medlemstall stadig stiger og ønsker våre 12 nye 
medlemmer hjertelig velkommen.  
 
Styret takker for tilliten og retter en stor takk til alle som gjør en viktig jobb i de ulike verv, og til 
alle medlemmer som har kommet med gode innspill. 
  

4 



Vi minner på: 
NBK har inngått avtale med Thon Hotell og vi videreformidler til våre medlemmer. 
Ved behov for hotellopphold, enten jobbrelatert eller privat, gir Thon Hotell ca. 18% rabatt. 
  
Benytt dere av innloggingskoden under. 
  
Din innloggingskode / kundenummer er: TB011055 
Firmanavn: NBK 
 
NNBK har avtale med Norlines om 50% rabatt på frakt av kunst. Du må legge ved bekreftelse 
på medlemskap og du registreres med ditt eget organisasjonsnummer hos Norlines. Du får 
bekreftelse hos oss ved å sende en mail til nnbk@nnks.no. 
 
Nord-Norske Bildende Kunstnere - Oversikt over verv og tillitsvalgte 

NNBKs styre 

Styreleder: Ina Otzko  2016-2018 
Nestleder:  Tone Fjereide 2016-2018 
Grethe Irene Einarsen  2017-2019 
Ida Walenius 2016-2018 
Vara: 
Valentin Manz 2016-2018 
Janna Töhle-Juul 2017-2018 
Liv Bangsund 2017-2018 

 
NNBKs jury 
 
Espen Tollefsen 2016-2018 
Marianne Bjørnmyr 2017-2019 
Trygve Luktvasslimo 2017-2019 
Vara: Eivind H. Natvig 2017-2018 
Vara: Jenny-Marie Johnsen 2017-2018 
Vara: Elisabet Alsos Strand 2017-2018 
 
NNBKs nominasjonsutvalg 
Are Andreassen 2017-2019 
Marita Isobel Solberg 2017-2019 
Vebjørg Hagene Thoe 2017-2019 
Vara: Maria Gradin 2016-2018 
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Nordnorsk Kunstnersenters styre 
Vibeke Steinsholm 2016-2020 
Trym Ivar Bergsmo 2014-2018 
Vara: 
Irene Rasmussen 2016-2020 
 
 
Nordnorsk Kunstnersenters Kontrollutvalg 
Mette Camilla Skadberg 2016-2018  
Vara: 
Hege Annestad Nilsen 2016-2018  
 
Nordnorsk Kunstmuseums styre (felles med NKNN):  
Kristin Tårnes 2016-2020 
Vara:  
Inger Blix Kvammen              2016-2020 

 
Velkommen til våre nye medlemmer i 2017 
Dan Mariner 
Rakel Elice Huglen 
Camilla R. Nicolaisen 
Kaare A. Grunvaag 
Line Hvoslef 
Mette Johansen 
Silje Figenschou Thoresen 
Tine Surel Lange 
Trond Ansten 
Eva Harr 
Espen Gangsvik 
Anita Jakobsen 
  
Forkortelser i alfabetisk rekkefølge: 
AiR High North AiR-nettverket 
DNNK  Den nordnorske kunstutstilling 
FINN  Festspillene i Nord-Norge 
FFF  Forbundet frie fotografer 
HATS Hålogaland amatørteaterselskap 
IKT International Association of Curators of Contemporary Art 
KORO Kunst i Offentlige Rom 
LIAF Lofoten International Art Festival 
NBK  Norske billedkunstnere 
NK             Norske kunsthåndverkere 
NKNN  Norske kunsthåndverkere Nord-Norge 
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NNBK  Nord-Norske Bildende Kunstnere 
NNKM Nordnorsk Kunstmuseum 
NNKS Nordnorsk kunstnersenter 
OCA Office of contemporary art 
Oslo Pilot To-årig prosjekt som utforsker kunstens rolle i og for offentlige rom 
RadArt Nettverk for fri scenekunst 
SDG Samisk Kunstnersenter / Sámi Dáiddaguovddáš 
SDS Samisk Kunstnerforbund 
SKINN  Se Kunst i Nord-Norge 
TIFF Tromsø International Film Festival 
UiT Universitetet i Tromsø- Norges Arktiske Universitet 
 
 2.1. Styrets virksomhet i perioden 
 
Det har vært et aktivt år i styret med deltagelse, tilstedeværelse på viktige politiske og 
kunstneriske begivenheter i landsdelen og nasjonalt. Her følger en kronologisk oversikt over 
året, deretter følger punkt 2.2 om gjennomføringen av handlingsplanen. 
Styret har avholdt 7 styremøter i 2017, og flere arbeidsmøter via skype. 
  

- 16. januar: Styremøte, arbeidsmøte, Tromsø. 
 

- 17. januar: Arbeidsmøte, seminar TIFF, Tromsø 
 

- 18. januar: Fellesmøte med NKNN, NNKS, tromsø 
 

-  5. februar: Skypemøte 
 

- 16. februar:  Styremøte, skype 
 

- mars / april: Sendt brev med innspill til kommunale- og fylkeskommunale kunst planer 
og budsjett. Nordland-, Troms-, og Finnmark fylkeskommune med alle sine respektive 
kommuner.  

 
- mars / april: Arbeid med katalog 

 
- 7. april: Styremøte, skype 

 
- 28. april: Sendt innspill til Kulturkonferansen på helgeland om Kunst i Offentlig Rom 

 
- 21-23. mai: IKT-Kongress Tromsø, lansering av katalog 

 
- 22. mai: Møte med Tromsø kommune om kunst i offentlig rom sammen med 

NNKS, NKNN.  
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- 23. mai: Medlemsmøte, Skarven, Tromsø 

 
- 15-16. juni: Landsmøte, Oslo 

 
- 20-25. juni: Artic Arts Summit, Festspillene, arbeidsmøte, fellesmøte NNBK, 

NKNN / NNKS i Harstad. Utvalg nedsatt med en representant fra hver av 
organisasjonene, for oppfølging og kommunikasjon vedrørende forslaget om 
representantskap. 

 
- 23. juni: Styremøte, Harstad 

 
- 23-25. august: Helgelands Konferansen, Vega / Brønnøysund 

 
- 01-03. september: LIAF, Henningsvær 

 
- 02. september: Styremøte, Henningsvær 

 
- 21-25. september: Coast Contemporary, Svolvær-Bergen presentasjon av NNBK. 

 
- 26. september: VISP, Norsk Kulturråd søknadsskriving kurs, presentasjon av 

katalog, Bergen 
 

- 29.09-01.10. august/september: Møte med kultursjef i Tromsø kommune, andre 
møter – arrangement Tromsø KA NO 

 
- 09. oktober: Møte Bodø kommune med NNKS og andre, Plan visuell kunst Bodø 

kommune 
 

- 27.10-01.11. september/oktober: Studietur, nettverk, møter, Island 
 

- 30. oktober: Styremøte, Island 
 

- 21. november:  Innspill KUD - Alta 
 

- 29. november: Telefonmøte med styreleder NNKS 
 

- 30. november: Skypemøte i utvalget som jobber med forslaget ang. 
organissasjonsendring for NNKS 
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- 06. desember: Innspill KUD - Tromsø 
 

- November / desember: Skriftlig i nnspill ang. Ny kulturmelding til KUD 
 

- November / desember: Rapport og ny søknad Norsk-Islandsk samarbeid 
 

- November/desember: Julekort til medlemene 
 

- 6. desember: Skypemøte i forbindelse med CPR: Dimming the Northern Lights - 
Tromsø 

 
- 7. desember: Arbeidsmøte med NKNN, Tromsø 

 
- 9. desember: Kunstforeninga i Tromsø, Paneldebatt, «Tromsø i verden»  

 
- 11. desember: Styremøte, skype 

 
- 16. januar: Arbeidsmøte, skype 

 
- 05. februar: Styremøte, skype 

 
- 16. februar: Møter, Tromsø 

 
Møter med NKNN og NNKS 
Styrene har hatt et felles møte i januar i Tromsø og et i Harstad i Juni 
Saker styret har hatt oppe i felles møter:  
 

● Kunst i offentlig rom  
● Endring av organisasjonsmodell NNKS  
● Informasjonsflyt mellom organisasjonene 
● Planlegging av styreseminar 2018 
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2.2. Gjennomføring av NNBKs handlingsplan for 2017 - 2018  
  
Synlighet 
Katalogen LOOK NORTH er distribuert globalt. Styret har regelmessige oppdateringer i 
sosiale medier og videreformidler relevant informasjon og muligheter for medlemmene. 
NNBK har presentert sine innspill muntlig til KUD i Alta og Tromsø og levert en skriftlig 
versjon. Det ble redegjort for kunstnernes virksomhet, betydning og behov i Nord-Norge.  
 
Utdrag fra presentasjon der vi måtte svare på spørsmål: 
 
Hva er særlige utfordringer i din region?  
Økonomi / Kunstner-økonomi: Det er kostbart å reise for vedlikehold og videreutvikling av 
nettverk, skaffe seg kunstfaglig påfyll, markedsføring av eget kunstnerisk virke og deltagelse 
ved sentrale arrangement som åpninger av kunst-arrangementer, deltagelse på konferanser 
m.m. For å kunne delta på den nasjonale og internasjonale kunstarena må man holde seg 
oppdatert og ha mulighet for å kunne delta. Vi trenger lokale/regionale stipender og 
støtteordninger for kunstproduksjon. Nord Norge trenger flere visningssteder, flere lokaler til 
produksjon av kunst, tilrettelagte felles verksteder for produksjon. Det trengs virkemidler for 
etablering av eget verksted / arbeidsplass. 

 
Kommunene må anerkjenne og benytte den kunstfaglige kompetansen som er tilgjengelig i 
kommunen og regionen. Når en kunstner Inviteres til ide-møter m.m forventes det at 
kunstneren stiller opp i kommunal arbeidstid uten honorar. Liten satsning på estetiske fag i 
grunnskolen og v.g. skole. Flere av våre fag er ikke prioritert i grunnutdanningen dette svekker 
rekrutteringen til våre fag. 

 
Kunst i offentlige rom. 
Manglende kommunale kunstplaner, få kommuner har en kommunal kunstplan. Dette må 
endres og prioriteres. Kommunene bør oppfordres til å engasjere kunstnere til å delta i 
arbeidet, for å sikre gode rutiner og retningslinger for kunst i offentlig rom / nye bygg. Dette vil 
sikre en god forvaltning av offentlige midler, samt generere arbeid til kunstnere både som 
konsulenter og utøvende kunstnere. 

 
Hvordan bør samfunnet imøtekomme disse utfordringene? 
La kunstnerne være med å gi identitet til kommunen, øke bevisstheten om hvem de lokale 
kunstnerne er. Anerkjenne kunstnernes spisskompetanse. Gi kunstnerne tillit, oppdrag, 
egnede produksjonslokaler/atelierer og honorar for deltagelse i møter, planlegging og 
samarbeid. Gjøre den nåværende pilot ordningen for utstillingshonorar permanent. 
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Hva skal til for å opprettholde/videreutvikle et sterkt lokalt kulturliv i din region? 
Pålegge kommunene til å lage en kommunal kunstplan som inkluderer plan for kunst i 
offentlig rom/bygg og kunstformidling til barn og unge. Få visuell kunst inn i timeplanen og 
kulturskolen. DKS midler skal øremerkes prosjekter med profesjonelle kunstnere. 
Fylkeskommunene må gjenopprette linjer på VGS for formfag der de er nedlagt. Dra veksel 
på kunstneres kompetanse i by- og stedsutvikling. Gi kunstnerne tid, rom og midler til å skape 
kunst = gode leieavtaler, støtteordninger, stipender, betalte oppdrag og honorarer for det 
arbeidet de utfører for det offentlige rommet/fellesskapet.  

 
Økonomi 
NNBK er en del Den nordnorske kulturavtalen 2018-2021. Styret fortsetter arbeidet for økning 
av driftstilskudd til organisasjonen og for økning i stipender, produksjonsmidler og honorar til 
kunstnerne. Styret følger opp utstillingsavtalen og holder kontakten med relevante 
utstillingssteder og oppdragsgivere i Nord-Norge.  
 
Nettverk 
Styret har inngått en samarbeidsavtale med SiM og NNKS for å etablere et 3 årig pilotprosjekt 
for en gjensidig AiR- utveksling mellom SIM / NNBK. Styret søkte eksterne midler fra det 
norsk - islandske samarbeidet fra Kulturrådet som ble innvilget i februar 2017. AiR NOR-ICE 
er i gang og NNKS har vært vertskap for en kunstner, og AiR ansvarlig fra SIM var på 
studietur i Lofoten. Styret er i god dialog med SIM og vi har utviklet et godt samarbeid.  
 
Kompetanseheving  
Styret hadde i 2016 felles styreseminar med styrene i NNKS og NKNN i regi av Virke i april for 
å profesjonalisere styrearbeidet. Dette er noe styrene vil fortsette med, de nye 
styremedlemmene får delta på kurs i regi av Virke, NNKS er initiator til samarbeidet.  
Styreseminar for det kommende styre avholdes våren 2018. 
 
Lobbyvirksomhet politikere/ følge opp fylkeskommunale ordninger 
Styret har fortsatt å tilrettelegge styremøtene slik at vi samtidig kan være synlige for - og møte 
relevante personer i fylkeskommunene og enkeltkommuner. Styret arbeider for å kunne 
komme tettere innpå beslutningsorganene. Styret har vært på flere møter med Tromsø- og 
Bodø kommune om kommunale kunst planer og om kunst i offentlig rom. Styret har sendt 
innspill for budsjett og kunstplan til Nordland-, Troms- og Finnmark fylkeskommune og innspill 
til kommunale kunst planer til alle kommunene i Nord-Norge. Styret har levert muntlig innspill 
til KUD sine innspillsmøter i Tromsø og Alta og sendt inn skriftlig innspill i tillegg til dette. 
 
I Tromsø har flere kunstnerne engasjert seg i byggesaker hvor oppdrag som kunstkonsulent i 
for kunst i offentlig rom besettes av andre enn kunstnere. NNBK har vært i dialog med 
kunstnerne og hatt møter med kommunen.  
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Støtte kunstnerdrevne visningsteder og initiativer  
NNBK ser positivt på initiativene og støtter opp om utviklingen og videreformidling av disse. 
Styret besøker de kunstnerdrevne visningsstedene når det lar seg kombinere med møter. 
Styret tar gjerne imot mer informasjon fra medlemmer som vi kan videreformidle igjennom 
våre nettverk og kanaler.  

 
Fagpolitisk samarbeid: 
 
NNBK ønsker å styrke nettverket med blant annet 
 
- Kunstakademiet i Tromsø 
- Kunstforeningen i Tromsø 
- Nordnorsk Kunstmuseum 
- Galleri Nordnorge 
- Samisk senter for samtidskunst 
- RadArt 
- HATS 
- High North AiR-nettverket 
- SKINN/ Se kunst i NordNorge 
- FINN/ Festspillene i Nord Norge 
- Innovasjon Norge 
 
  
  

 
 
Ina Otzko, styreleder 
Tone Fjereide, nestleder 
Ida Walenius, styremedlem 
Grethe Irene Einarsen, styremedlem 
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Jury sin beretning 2017 
  
Jury har bestått av Espen Tollefsen, Trygve Luktvasslimo og Marianne Bjørnmyr. 
Vi har hatt 4 møter via nett og behandla 20 søknader om medlemskap og en klage. 
 
I tillegg har Jury hatt følgende oppgaver: 

● Jury i Den Nordnorske kunstutstilling, Bodø kunstforening: Marianne Bjørnmyr og 
Eivind H. Natvig. 

● Innstillingskomite for Statens utstillingsstipend, Nord -Norsk Kunstnersenter 2 år: 
Espen Tollefsen 

● Gjennomgang av søknader til AiR-utveksling med SIM, residency i Svolvær: Trygve 
Luktvasslimo. 

  
Vi ønsker følgende nye medlemmer hjertelig velkommen: 
 
Dan Mariner 
Rakel Elice Huglen 
Camilla R. Nicolaisen 
Kaare A. Grunvaag 
Line Hvoslef 
Mette Johansen 
Silje Figenschou Thoresen 
Tine Surel Lange 
Trond Ansten 
Eva Harr 
Espen Gangsvik 
Anita Jakobsen 
  
 
 
Jury 
ved Juryleder 
 
Espen Tollefsen 
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Sak 4. Regnskap 
 
4.1. Resultatregnskap 
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4.2. Balanseregnskap 
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Sak 5. Forslag til handlingsplan for NNBK 2018 - 2019 
  

● Synlighet 
● Økonomi 
● Nettverk 
● Kompetanseheving 
● Lobbyvirksomhet politikere/ følge opp kommunale og fylkeskommunale ordninger, 

kunstplaner og kunst i offentlig rom. 
● Rekruttering av nye medlemmer 
● Fagpolitisk samarbeid 

 
 

Synlighet 
Regelmessige oppdateringer på sosiale medier, hvor det videreformidles informasjon om 
muligheter til medlemmene. Medlemmene sender info til NNBK om arrangementer utstillinger 
etc. som formidles via sosiale medier. 
 
NNBK ønsker å produsere en ny katalog som presenterer enda fler av medlemmene. Styret 
fortsetter med å legge møter til kultur-eventer i Nord, for å være tilstede og i aktiv dialog med 
medlemmer og andre kunst- og kulturaktører i Nord-Norge. Styret har ambisjoner om at 
NNBK skal være synlig i media og fronte viktige kunstpolitiske saker. 
 
Økonomi 
NNBK ønsker å bidra til styrking av medlemmenes økonomi. En viktig sak å følge opp er 
utstillingsavtalen. Det er viktig at medlemmene selv også er aktive pådrivere. Styret vil 
fortsette formidling og synliggjøring av fagkompetanse for oppdrag innen konsulentarbeid og 
kunstprosjekt gjennom våre kanaler. NNBK er en del av den Nordnorske Kulturavtalen, styret 
fortsetter arbeidet for økning av driftstilskudd til organisasjonen og for økning i stipender, 
produksjonsmidler og honorar til kunstnerne. Styret fortsetter sitt opplysningsarbeid til 
kommuner og fylkeskommunene og lobbyvirksomhet for å synliggjøre viktigheten i å benytte 
seg av kunstfaglig kompetanse som finnes i regionen. 
 
Nettverk 
NNBK ønsker å være synlig, følge opp og få en tettere kontakt med våre nettverk både 
nasjonalt og internasjonalt. For gjensidig utveksling av informasjon og relevante 
oppdateringer for videre utvikling av organisasjonen og muligheter for medlemmene. 
Videreutvikling av samarbeidet med SIM, spesielt med tanke på pilotprosjektet med AiR- 
utvekslingen. NNBK er medarrangør for CPR i Tromsø i August 2018. Styret fortsetter med 
styremøter / fellesmøter med NKNN og NNKS under FINN i Harstad, LIAF i Lofoten og TIFF i 
Tromsø og andre kunst/kultur arrangementer i nord. 
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Kompetanseheving 
Styret har i 2016 deltatt på styreseminar i regi av Virke sammen med styret i NKNN og NNKS 
for å profesjonalisere styrearbeidet og heve kompetansen om styrearbeid blant styrets 
medlemmer. NNKS vil også i år legge til rette for et styreseminar med Virke for 
organisasjonenes styremedlemmer i løpet av våren. 
 
Lobbyvirksomhet politikere/ følge opp fylkeskommunale ordninger 
Styret ønsker å ha en direkte dialog med de kommunale- og fylkeskommunale 
kulturavdelingene i Nord-Norge. NNBK må være pådrivere i debatten om kunstnernes stilling i 
samfunnet. Synliggjøre kunstnernes kompetanse og profesjonalitet. Oppfordre alle kommuner 
til å lage en kunstplan. Følge opp arbeidet med at kunstnerne får oppdrag som kunst 
konsulenter vdr. Kunst i offentlig rom. 
 
Rekruttering av nye medlemmer 
NNBK får stadig flere medlemmer, potensialet for nye medlemmer øker også i takt med 
god tilflytting av kunstnere til nord samt nyutdannede kunstnere fra Kunstakademiet i 
Tromsø. Det er viktig å kontakte disse for å spre det glade budskap om foreningen 
NNBK. Det er også en påminnelse til medlemmene om å lose kunstnere som flytter til 
landsdelen til å bli medlem i NNBK.  
 
Fagpolitisk samarbeid 
Fortsette samarbeidet med NKNN om å fremme felles saker. 
  
Fagpolitisk samarbeid: 
- NBK/ Norske Billedkunstnere 
- Distrikts- og grunnorganisasjonene 
- NK/ Norske Kunsthåndverkere 
- NKNN/ Norske Kunsthåndverkere Nord Norge 
- Nordnorsk kunstnersenter 
- SDS/Samiske Kunstnerforbund 
- Fylkeskommunene Nordland, Troms og Finnmark 
- Nordnorske kommuner med engasjement på kunstscenen 
- Sametinget 
- Kunstnett Nord-Norge 
  
NNBK ønsker å styrke nettverket med blant annet: 
- Kunstakademiet i Tromsø 
- Kunstforeninga i Tromsø 
- Nordnorsk Kunstmuseum 
- Galleri Nordnorge 
- Samisk senter for samtidskunst 
- Pikene på Broen 
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- RadArt 
- HATS 
- High North AiR-nettverket 
- SKINN/ Se kunst i Nord-Norge 
- FINN/ Festspillene i Nord-Norge 
- Innovasjon Norge 
- KORO 
- OCA 
  
Sak 6. Saker fremmet av eller gjennom Styret 
6.1 Salget av Vågan Kunstsenter AS og oppgjør. 
 
Vågan Kunstsenter AS er solgt og sum pålydende kr 437.920,- er bokført NNBKs konto. 
 
Styret foreslår at årsmøtet vedtar at en del av pengene går til å produsere en ny katalog i 
2019 som viderefører den som foreligger, men som oppdateres og inkluderer enda flere 
medlemmer. Katalog skal formidles bl. annet under bokmessen i Frankfurt i 2019 der Norge er 
æresgjest.  
 
Styret foreslår at årsmøtet vedtar at resterende sum øremerkes prosjekter som profilerer 
medlemmene. 
 
6.2 Erklæring til kultur og investerings boikott av Israel fra Nord-Norske Bildende 
Kunstnere. 
 

Israel er en stat som på tross av internasjonale protester, okkuperer landområder i Palestina. I 
disse landområdene bor og lever det Palestinske folk under et regime, som FN senest i mars 
2017 beskriver som et apartheid regime. I disse områdene blir Palestinerne trakassert, 
arrestert, fengslet og drept etter staten Israel sitt forgodtbefinnende. De lever som 
annenrangs mennesker og har i praksis ingen rettigheter eller frihet til å bevege seg hvor de 
vil. Det har i årtier vært forsøkt å få til en seriøs internasjonal boikott av Israel for å presse 
staten Israel til å gi det Palestinske folk de samme rettigheter som alle mennesker som lever i 
en demokratisk stat har. 
 

I januar i år vedtok Israel en lov som gjør det mulig å anmelde og forsøke å straffeforfølge 
mennesker i andre land som utøver sin demokratiske rett til å ytre sine meninger. Det betyr at 
Israel mener at de kan og vil forsøke å straffe, eller kneble folk i andre land som uttaler seg 
ufordelaktig om Israelsk politikk eller støtter en boikott av Israel. Apartheid i Sør Afrika ble 
avviklet i 1992 og kultur boikotten som hadde gått i forkant av dette var en sterkt medvirkende 
årsak til at verdens øyne ble rettet mot den urett som foregikk der og at statsmakten ga etter. 
 

Som kunstnere og innbyggere i et demokratisk land vil vi i NNBK med dette si at vi tar sterk 
avstand fra at et hvilket som helst land skal kunne forsøke å diktere frie menneskers 

19 



meninger eller handlinger. Nord Norske Bildende Kunstnere støtter en kultur og investerings 
boikott av Israel og oppfordrer alle mennesker og organisasjoner som støtter demokrati, 
individets frihet og rettigheter til å gjøre det samme. Sammen kan vi få avsluttet det 
skammens kapittel som foregår under Israels vilje. 
 
Chris Reddy 
 
 
Styrets Innstilling 
Styret ser ikke et slikt politisk vedtak som heldig i en organisasjon som NNBK, som er en 
åpen organisasjon, uavhengig av politiske standpunkt for profesjonelle kunstnere i Nord- 
Norge. En slik støtte vil kreve en oppfølgning som innebærer en strategi og politisk 
gjennomføring vi ikke har ressurser til å følge opp. Styret vil derfor anbefale årsmøtet om ikke 
å støtte dette forslaget. § 5-1. Årsmøtet er NNBKs øverste organ. Vedtak fattet på Årsmøtet er 
bindende for NNBKs medlemmer. 
 
Til orientering 
Styret vil legge til rette for en diskusjon om hvordan NNBK sin politiske involvering, utover 
kunstpolitiske, kan eller skal foregå, på medlemsmøtet før årsmøtet. Diskusjonen er viktig og 
denne saken egner seg som utgangspunkt.  
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Sak 7. Forslag budsjett 2018 
 
  

 
 

21 



22 



Sak 8. Valg 
  
NOMINASJONSUTVALGETS INNSTILLING 2018 
  
NNBK STYRE: 
Styreleder: Ina Otzko 2018-2020 
Styremedlem: Espen Tversland 2018-2020 
Styremedlem: Elisabeth Færøy Lund 2018-2020 
Styremedlem: Simen Engen Larsen 2018-2020  
  
Vara:  
Vara: Camilla Nicolaisen 2018-2019 
Vara:  Liv Bangsund 2018-2019 
Vara: Camilla Figenschou 2018-2019 
  
NNBK JURY: 
Jurymedlem: Aslaug Juliussen 2018-2020  
Jurymedlem: Marianne Bjørnmyr 2017-2019 
Jurymedlem: Trygve Luktvasslimo 2017-2019 
Vara: Tor Arne Losnedal 2018-2019  
Vara: Chris Reddy 2018-2019 
Vara: Rina Charlotte Lindgren 2018-2019  
  
NNBK NOMINASJONSUTVALG: 
Are Andreassen 2017-2019 
Marita Isobel Solberg 2017-2019 
Vebjørg Hagene Thoe 2017-2019 
Vara: Ida Walenius 2018-2019  
  
NORDNORSK KUNSTNERSENTERS KONTROLLUTVALG: 
Velges på årsmøte 2018-2020 
Vara: Jenny-Marie Johnsen 2018-2019 
 
 
 
Dato: 10.02.2018 

  
Marita Isobel Solberg, Vebjørg Hagene Thoe, Are Andreassen 
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Vedlegg: 
- Årsmøtereferat 2017 
- Vedtekter 
- Medlemsliste 
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Vedlegg 2.  
VEDTEKTER FOR NORD-NORSKE BILDENDE KUNSTNERE 
  
VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 1980. ENDRINGER 1981, 82, 84, 87, 94, 97, 06, 10, 12 og 2015. 
GODKJENT PÅ NBKS LANDSMØTE 2015. 
  
§  1: NAVN OG ORGANISASJON 
  
Nord-Norske Bildende Kunstnere (heretter kalt NNBK) er en fagorganisasjon for profesjonelle 
billedkunstnere i Nord-Norge. 
  
NNBK er en av Norske Billedkunstneres distriktsorganisasjoner og er forpliktet av vedtekter 
og landsmøtevedtak i Norske Billedkunstnere. 
  
NNBK er organisert som en forening uten selvstendig økonomisk formål. 
  
 §  2: FORMÅL 
  
NNBK skal ivareta billedkunstnernes faglige, økonomiske, ideelle og sosiale interesser i 
Nord-Norge. 
  
 § 3: MEDLEMSKAP 
  
§ 3-1. Skriftlig søknad om medlemskap stiles til NNBKs Jury.  Medlemskap oppnås av 
profesjonelle billedkunstnere bosatt i eller med tilknytning til Nord-Norge, og som oppfyller 
vedtatte opptaksvilkår for distriktsorganisasjonene, vedtatt på NBKs Landsmøte. Medlemskap 
i NNBK medfører automatisk medlemskap i NBK. 
  
§ 3-2. Medlemmer plikter å svare kontingent til både NNBK og NBK. Kontingentene 
innbetales til NBK. Kontingenten til NNBK fastsettes av årsmøtet. 
Medlemmer som ikke har betalt kontingentene innen årets utgang og som har mottatt skriftlig 
påkrav, mister sitt medlemskap i NNBK. Nytt medlemskap kan bare oppnås etter betaling av 
skyldig kontingent. Ved oppnådd pensjonsalder svares halve kontingenten til NNBK. 
  
§ 3-3. Profesjonelle billedkunstnere som bosetter seg for kortere eller lengre tid i Nord-Norge 
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 NNBK kan [i]forhandle om og 
inngå kollektive avtaler med myndigheter og lokale brukere i Nord-Norge. Fullmakten er 
ikke-eksklusiv. 
  
 § 4: NNBKS ORGANER 
Årsmøtet (§ 5), Styret (§ 7), Nominasjonsutvalget (§ 8), Jury (§ 9) 
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§  5: ÅRSMØTET 
  
§ 5-1. Årsmøtet er NNBKs øverste organ. Vedtak fattet på Årsmøtet er bindende for NNBKs 
medlemmer.§ 5-2. 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. Alle medlemmer av NNBK har rett til å møte på Årsmøtet. Medlemmer som ikke kan 
møte på Årsmøtet kan gi skriftlig fullmakt til et annet medlem. Fullmakt med åpent mandat 
sendes et medlem, fullmakt med bundet mandat sendes styret. Ingen medlemmer kan ha mer 
enn to fullmakter. 
Årsmøtet er beslutningsdyktig når, det er lovlig innkalt. Dersom Årsmøtet ikke er 
beslutningsdyktig, innkalles det til nytt årsmøte innen 3 uker. Dette Årsmøtet kan bare 
behandle saker som var fremmet til det ordinære Årsmøtet. 
  
§ 5-4. Inviterte observatører har møterett, men ikke stemmerett. 
  
§ 5-5. Årsmøtet konstitueres ved godkjenning av innkallingen, fastsettelse av dagsorden og 
valg av møteledere og to medlemmer til å godkjenne referatet. 
  
§ 5-6. Årsmøtet behandler: 
  

 Styrets årsberetning 
 Regnskap 
 Saker fremmet av eller gjennom Styret 
 Handlingsprogram for kommende periode 
 Budsjett for kommende periode 
 Fastsettelse av medlemskontingent 
 Oppnevninger til Nordnorsk Kunstnersenter 
 Valg 

  
§ 5-7. Årsmøtet velger: 
  

Styrets Leder 
Styrets medlemmer med vara 
Jury med vara 
Nominasjonsutvalg med vara 
Delegater til Landsmøtet i Norske Billedkunstnere 
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Representanter til alle verv velges for 2 år. Vara velges for ett år. Samme person kan ikke 
velges til flere av NNBKs organer. Ved alle valg, er det bare medlemmer av NNBK som er 
valgbare. 
§ 5-8 Årsmøtet oppnevner: 

Nordnorsk kunstnersenters styre med vara (2+2 personer) Velges for  4 år 
Nordnorsk kunstnersenters kontrollutvalg (1 person) Velges for  2 år 
  

§  6  EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 
Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 4 ukers varsel når minst 1/10 av 
medlemmene, eller et flertall i styret, krever det. Krav om ekstraordinært årsmøte skal 
fremmes skriftlig til styret. Sakspapirer skal følge innkallingen. Kun den eller de saker det blir 
krevd ekstraordinært årsmøte for kan behandles. Møtet konstituerer seg på samme måte som 
et ordinært årsmøte 
  
§  7. STYRET 
  
§ 7-1. Styret er NNBKs øverste organ mellom årsmøtene. Styret velger selv sin nestleder. 
Styret består av leder, nestleder, to styremedlemmer og tre varamedlemmer. 
  
§ 7-2. Styret leder og har ansvar for NNBKs virksomhet, med unntak av de oppgaver som 
etter vedtektene er tillagt Årsmøtet (§ 5), Nominasjonsutvalget (§8), Juryen (§ 9). 
Styret har ansvar for gjennomføring av vedtak fattet på Årsmøtet. Styret kan oppnevne 
arbeidsgrupper etter behov. 
  
§ 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. Medlemmene informeres om styrets aktivitet i løpet av året. 
  
§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 tre medlemmer og en vara. Den skal under hensyn til 
forslag fra Styret og medlemmene, nominere kandidater til valg av styreleder, øvrige 
styremedlemmer, Nominasjonsutvalget, Juryen og de øvrige verv som velges på NNBKs 
årsmøte. 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. 
  

33 



§ 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 3 av utvalgets medlemmer eller 
varamedlemmer, er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall. 
  
§  9 JURY 

§ 9-1. Juryen er ansvarlig for kunstneriske vurderinger og juryering i forbindelse med 
medlemsopptak, utstillinger, stipendtildelinger, konkurranser og lignende. 
  
§ 9-2. Juryen består av tre  representanter med tre vararepresentanter hvor av flest mulige 
faggrupper innen billedkunstfeltet er representert. 
  
§ 9-3. Juryen velges for to år av gangen. 
  
§ 9-4. Juryen utfører sitt arbeid selvstendig og innenfor sitt mandat. Juryens avgjørelser kan 
ikke overprøves og behøver ikke begrunnes. 
  
§ 9-6. Juryen velger selv leder. Juryen skal være fulltallig for å være beslutningsdyktig. 
  
 § 10. MEDLEMSMØTER 
Styret innkaller til medlemsmøter etter behov. Møtenes funksjon er å diskutere aktuelle saker 
og utveksle erfaringer. 
  
§  11. URAVSTEMNING 
Styret, kan sende saker av 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 NNBKs Årsmøtevedtak kan ikke overprøves ved uravstemning. 
Landsomfattende uravstemninger som er bindende etter NBKs vedtekter, binder også NNBKs 
medlemmer. 
Dersom ikke minst 2/3 av medlemmene i uravstemningen stemmer likelydende, er ikke 
uravstemningen bindende, og den endelige avgjørelse tas av Styret. Årsmøtet fastsetter 
instrukser for den praktiske gjennomføringen av uravstemning. 
  
 § 12. OPPLØSNING 
For at vedtak om oppløsning av NNBK skal være gyldig, må det vedtas av 2 påfølgende 
Årsmøter med et flertall på 2/3 av de avgitte stemmer. I tilfelle vedtak om oppløsning, skal det 
samtidig besluttes hvorledes NNBKs midler og andre aktiva skal ivaretas og/eller disponeres. 
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 § 13. VEDTEKTSENDRINGER 
Endringer av vedtekter krever 2/3 flertall på Årsmøtet. Vedtektsendringer trer i kraft etter 
foreløpig godkjenning av NBKs sentralstyre. Vedtektsendringer anses først endelig vedtatt når 
de er godkjent på NBKs Landsmøte. 
  
[i] Jfr. Gjeldende § 2-2 i NBKs vedtekter.  
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Vedlegg 3.  
PER 22.02.2018 har NNBK 168 MEDLEMMER: Nordland 81 / Troms 39 / Finnmark 
15 / Oslo 10 / Andre steder 23 
 

21043 AALTO, EEVAHENNA 

25599 AAMOT, ANN MARI 

21053 AASJORD, HUGO 

20001 ADDE, PER 

22030 AIRA, EVA 

26860 ANDREASSEN, ALEKSANDER 
JOHAN 

21690 ANDREASSEN, ARE 

22663 ANDREASSEN, ASTRID 
WIBEKE 

27243 ANSTEN, TROND 

20030 AUNE, BENT 

26730 AURLAND, SISSEL 

20037 BAKKE, DAGFINN 

23680 BAKKESLETT, EVA 

25879 BALKE, THORA DOLVEN 

20040 BALLO, EDGAR 

20041 BALLO, ÅSE LIV HAUAN 

26206 BANGSUND, LIV  

24828 BERGSMO, TRYM I. 

20059 BERNTSEN, SVEIN-ARILD 

25008 BEYER, NINA 
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21943 BIE-LARSEN, EVEN 

26450 BIONG, HEDVIG 

24079 BIRKELAND, CAMILLA 

20061 BIRKELAND, INGELA 

26575 BJØRNMYR, MARIANNE 

21895 BODØGAARD, HARALD 

25010 BORST, MYRIAM 

22654 
 
26781 

BRUN, ANNELISE 
 
BUSSE, TANYA 

24203 CAESAR, MARI 

23051 COLDEVIN, ANNE-GRETHE 

27058 CYNN, CHRISTINE 

21914 DAHLMO, KARI ELISABETH 

20151 DAREN, ODDVAR INGE 
NIKOLAI 

20159 DILLAN, IVAR 

20162 DOLVEN, ANNE KATRINE 

25543 EINARSEN, GRETHE IRENE 

22117 EINARSEN, HANNE GRETE 

21515 ELFSTEDT, KARI 

26322 ENSBY, SILJE 

20199 ERDAHL, THOR 

21728 ESAISSEN, TOR 

26205 FIGENSCHOU, CAMILLA 
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22395 FIGENSCHOU, HANNE LYDIA 
OPØIEN  

23238 FJEREIDE, TONE 

20218 FOLKAN, GRO 

22595 FREDRIKSEN, SISSEL 

21324 GANGVIK, ESPEN 

20245 GAUP, AAGE 

20256 GJERTSEN, KARL-GUSTAV 

22328 GRADIN, MARIA 

27202 GRUNDVÅG, KÅRE A. 

22436 GRYTTING, INGER J. 

21729 GULDHAV, KJELL IVAR 

23681 GUNDERSEN, ANNE 

26780 GUNDERSEN, HEGE 

25117 GUNNENG, GRETHE 

25270 HAMMERBECK, CHRISTIAN 
IVAR 

20321 HANSEN, KURT EDVIN BLIX 

20329 HARBITZ, MAJ 

20332 HARR, EVA 

22140 HENRIKSEN, YNGVE 

22559 HERNES, SIGFRID 
INGEBJØRG 

24756 HIVAND, AINO 

25950 HOLTEN, RAGNHILD 
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ADELHEID 

26402 HUGLEN, RACHEL ELICE 

22155 HVOSLEF, LINE 

25961 ISDAL, KJERSTI 

25661 JACOBSEN, TOVE HOV 

21803 JAKHELLN, BJØRG 
HEGGSTAD 

23070 JAKOBSEN, DAGMAR ANITA 

25749 JOHANNESSEN, TORIL 

20439 JOHANSEN, ARNOLD 

22503 JOHANSEN, GRY-HEGE 

26592 JOHANSEN, LENA KATRINE 

27201 JOHANSEN, METTE 

23955 JOHANSEN, RANNVEIG 

22256 JOHANSEN, RUNE 

21534 JOHNSEN, HILDE HAUAN 

22057 JOHNSEN, JENNY-MARIE 

21825 JOSEFSEN, ANNELISE 

25786 JOVIC, IRENA 

21535 JULIUSSEN, ASLAUG 

22086 JUVIK, INGJERD HANSEN 

20470 KARLSEN, LARS-ERIK 

21679 KJÆRVIK, HALVARD 

26784 KLAUS, REGINE ANDREA 

39 



20509 KRISTIANSEN, HERLEIK 

20091 KRYBO, LAJLA 

21335 KUIL, JURJEN JAN 

23676 KVAAL, GRETE ANDREA 

26576 KVAMMEN, INGER BLIX 

20526 KVITVIK, SIRI 

27199 LANGE, TINE SUREL 

20967 LANGSETH, BJØRG 

26783 LARSEN, SIMEN ENGEN 

24812 LIEN, HARALD 

26027 LINDAHL, INGEBORG ANNIE 

26524 LINDGREN, RINA CHARLOTT 

22432 LOSNEDAHL, THOR ARNE 

26310 LUKTVASSLIMO, TRYGVE 

26862 LUND, ELISABETH FÆRØY 

21726 LUNDKVIST, ANN-CATHRINE 
TINE 

26782 MANZ, VALENTIN 

20599 MARIENDAL, ANNE 

27127 MARINER, DAN 

20601 MATHISEN, HANS RAGNAR 

21323 MELBØE, NINA JO 

21837 MONSSEN, ULF 

20638 MYKLEBUST, MARIT 
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21396 MYRVANG, HARALD 

26861 NATVIG, EIVIND H. 

27042 NICOLAISEN, CAMILLA R 

26876 NILSEN, CHARLOTTE 

23303 NILSEN, HEGE ANNESTAD 

21196 NILSEN, TORSTEIN 

26863 NILSEN, TROND EGIL 

22252 NORMANN, HARRIET 

24751 NYBERG, DAG 

22531 NYBOSTAD, ANNE RITA 

25032 OTZKO, INA HELEN 

21553 OVANGER, SOLVEIG 

22381 OVANGER, TORUNN 

26215 PASCUA, EARL STANLEY 

20689 PAULSEN, MORTEN 

23691 PEDERSEN, HILDE SKANCKE 

21556 PEDERSEN, KIRSTEN SKAAR 

26488 PEDERSEN, LINN ANITA 

20693 PERSEN, SYNNØVE 

22415 RASMUSSEN, IRENE 

24388 REDDY, CHRIS 

24361 REIERSEN, AGNES 

21618 REINSNES, INGUNN J.M. 

21428 SCHULTZ, SONJA 
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20789 SCOBIE, EVELYN 

20803 SKADBERG, METTE CAMILLA 

26773 SKARNULYTE, EMILIJA 

26878 SOLBERG, MARITA ISOBEL 

22437 STANGENES, SISSEL 

24727 STAVANG, BJØRN TORE 

23943 STEINSHOLM, VIBEKE EMILIE 

24104 STORVIK, HELLE 

22076 STRAND, ELISABET ALSOS 

20868 STRAND, OLA 

26877 SULIKOWSKA, AGATA 
MAGDALENA 

20892 SVEEN, ARVID 

26554 SVENDSEN, JOHANNE SEINES 

20894 SVENNING, ELI 

20905 SØRENSEN, ARNE 

20918 THOE, SCOTT 

21350 THOE, VEBJØRG HAGENE 

27200 THORESEN, SILJE 
FIGENSCHOU 

26479 THÖLE-JUUL, JANNA 

21772 TOBIASSEN, GERD KARIN 

26207 TOLLEFSEN, ESPEN 

20931 TOLLEFSEN, GUNNAR 
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24235 TVERSLAND, ESPEN 

26309 TÅRNES, KRISTIN 

20979 VEVLE, KARI 

26785 VISTER, ELIN MAR ØYEN 

26223 WALENIUS, IDA 

24752 WHITE, ANTHONY LEONARD 

25009 WHITE, KARIN HAY 

21569 WINTHER-SVENDSEN, 
GRETHE  

21658 WOLD, ÅSNE 

21021 ZETTERQUIST, KAJSA 

22988 ØVERÅS, ANE 

26243 ÅMO, LINN REBEKKA 
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