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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 og møtested: Avstemning via tilsendt web-link fra 8. mars kl 00:01- 10 mars kl 
23:59 Hilsen styret  
  
Styrets forslag til dagsorden: 
  
1. Konstituering av årsmøtet: Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Møteleder: Mediebruket 

Tellekorps: Mediebruket 

Referenter: Hanne Lydia O. Figenschou, Trym Ivar Bergsmo 

Protokollunderskrivere: Tone Fjereide, Jenny-Marie Johnsen 
2. Styrets beretning for 2020 

2.1.      Styrets virksomhet i perioden 
2.2. Gjennomføring av NNBK’s handlingsplan 

3. Juryen sin beretning for 2020  
4. Regnskap for Nord-Norske Bildende Kunstnere 2020 

4.1. Resultatregnskap 2020 
4.2. Balanseregnskap 2020 

5. Forslag til handlingsprogram for 2021 - 2022 
6. Saker til årsmøtet  
7. Forslag til budsjett 2022   
8. Valg 

8.1. Styreleder 
8.2. Styremedlem 
8.3. Varamedlem til styre 
8.4. Jurymedlemmer 
8.5. Nominasjonsutvalg 

 8.6 NNKS Kontrollutvalg 
 
Ifølge vedtektene § 5-3. og §5-4 har alle medlemmer av NNBK rett til å møte på Årsmøtet. 
(NNBK’s vedtekter i sin helhet er vedlagt årsmeldingen). 
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Sak 2. Styrets beretning 2020 
 
NNBK har per 09.02.2021 169 medlemmer i Nordland 83 / Troms og Finnmark 47 / 
Oslo 10 / Trønderlag 6 / Andre steder 20 / Utland 3. 
 
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 Nord-Norske 
arenaen og skape interesse og forståelse for kunst og kunstnernes situasjon, og søke å 
forbedre vilkårene for medlemmene. 
 
I året som var reiste tre av våre medlemmer videre - Per Adde, Ulf Monssen og Maj Harbitz. 
 

 
 
 
 
Nord-Norske Bildende Kunstnere er DIN fagorganisasjon. VI styrker DINE 
vilkår. Vi allierer DEG med DINE kolleger. Vi er kunstnere som arbeider for 
deg. DU trenger oss, VI trenger DEG. 
 
 
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 i løpet av året. 
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Styret minner på: 
NBK har avtale med Thon Hotel og styret videreformidler til våre medlemmer. 
Ved behov for hotell, enten jobbrelatert eller privat, gir Thon Hotel ca. 18% rabatt. 
  
Benytt dere av innloggingskoden under. 
  
Din innlogging kode / kundenummer er: TB011055 
Firmanavn: NBK 
 
NNBK har avtale med Smarthotel der overnatting inkluderer frokost. Du trenger kun oppgi at du 
er medlem og fremvise ditt medlemskort ved innsjekking. 
 
Forus / post.forus@smarthotel.no 
Oslo / post.oslo@smarthotel.no 
Tromsø / post.tromso@smarthotel.no 
Hammerfest / post.hammerfest@smarthotel.no 
Bergen Harbour / post@bergenharbourhotel.no 
 
NNBK har avtale med Norlines om 55% rabatt på frakt av kunst.  
Kundenummer er 443760.  
 
Du må vise bekreftelse om medlemskap i NNBK. Medlemskap står på oblat du mottar fra 
banken din etter betaling som du fester på medlemskortet ditt du mottok fra NBK sammen med 
faktura.  
 
Frakt betales på stedet, kort/kontant. 
 
MERK: Ved mindre forsendelser med Norlines kan “hurtigpakken” være et rimeligere alternativ 
eller Posten. 
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Nord-Norske Bildende Kunstnere - Oversikt over verv og tillitsvalgte: 

NNBK styre 
Styreleder: Ina Otzko  2020-2022 
Nestleder: Camilla R. Nicolaisen 2020-2022 
Espen Tversland   2020-2022 
Simen Engen Larsen 2020-2022 
Vara: Dan Mariner 2020-2021 
Vara: Emma Gunnarsson 2020-2021 
Vara: Margrethe Pettersen 2020-2021 

 
NNBK jury 
Trond Ansten 2019-2021 
Ingeborg Annie Lindahl 2019-2021 
Elisabet Alsos Strand 2020-2022 
Vara: Aleksander J. Andreassen 2020-2021 
Vara: Marianne Bjørnmyr 2020-2021 
Vara: Rina Charlott Lindgren 2020-2021 
 
NNBK nominasjonsutvalg 
Grethe Irene Einarsen 2019-2021 
Helle Storvik 2019-2021 
Kristin Tårnes 2019-2021 
Vara: Siri Kvitvik 2020-2021 
 
NNKS nominasjonsutvalg 
NNBK: Helle Storvik 2019-2021 
NKNN: Janne Juvi Rasmussen 2020-2021 
EKSTERN: Maria Utsi 2020-2022 
Personlig vara for ekstern: Astrid Arnøy 2020-2022 
 
NNKS styre 
Jet Pascua 2018-2022 
Kåre Grundvåg 2020-2024 
Vara: Arnold Johansen 2018-2022 
Vara: Linn Rebekka Åmo 2020-2024

 
NNKS kontrollutvalg 
Gry Hege Johansen 2020-2021  
Vara: Bjørn Tore Stavang 2020-2021  
 
Nordnorsk Kunstmuseums styre (felles med NKNN):  
Sigrid H. Bjørbæk (NKNN) 2020-2023 
Vara: Ina Otzko (NNBK)  2020-2023 
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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 
NNBK  Nord-Norske Bildende Kunstnere 
NNKM Nordnorsk Kunstmuseum 
NNKS Nordnorsk Kunstnersenter 
OCA Office of contemporary art 
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 
SÍM Samband íslenskra myndlistarmanna 
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2.1. Styrets virksomhet i perioden 
 
Her følger en oversikt over perioden, deretter følger punkt 2.2 om gjennomføringen av 
handlingsplanen. Styret har hatt 8 styremøter i 2020, 1 styremøte i 2021.  
 
Styremøter 
08.03.20 Bodø / 30.04.20 Skype / 12.05.20 Skype / 17.06.20 Skype / 18.08.20 Skype 
19.10.20 Skype / 03.12.20 Skype / 04.02.21 Skype 
 
Andre møter 
12.01.21 Arbeidsmøte, Skype 
19.01.21 Arbeidsmøte, Skype 
19-20.02. 20 Møter i Bodø, 2 dager Speed date om finansieringsmuligheter og prosjektstøtte  
16.03.20 Arbeidsmøte, Skype 
09.04.20 Arbeidsmøte, Skype 
16.04.20 Webinar, søknader Kulturrådet, Jasmina Bosnjak, Troms-og Finnmark fylkeskommune 
24.04.20 Møte 1-1 for søknader, Kulturrådet Jasmina Bosnjak 
27.04.20, Arbeidsmøte, Skype 
04.05.20 Henvendelse om utstillingsavtale for 2021 (Galleri Nord-Norge, Samisk 
Kunstnerforbund, Bodø kunstforening) 
05.05.20 Korrespondanse NNKS om Jubileet 2021  
08.05.20 Telefon møte med Ingrid Luba, Pikene på Broen om NNBK 50 år 
26.05.20 Telefonmøte Henrik Dagfinrud, gjensidig oppdatering for Bodø 2024 
27.05.20 Telefonmøte med Kulturnettverk Nord-Norge arbeidsgruppe / telefonmøte med Marius 
Fagerli, Innovasjon Norge om 2021-2024  
02.06.20 Telefonmøter Astrid Arnøy Nfk, Svein NNKS om kommende møte i Bodø  
03.06.20 Ledermøte NBK, teammøte online 
04.06.20 Tromsø kunstforening – om utvikling NNBK 50 år 
24.06.20 Dagsmøte med Nfk om mulig avdeling av NNKM i Nordland 
02.07.20 Zoom møte Kulturnettverk Nord, forberedelser møte i Bodø 29. sept 
03-04.09.20 Ledermøte NBK 
13.09.20 Folkemøte, Tromsø kunstforening, Kunstens Hus 
22.09.20 Stiftelsesmøte Kulturnettverk Nord – Zoom 
29.09.20 Kulturnettverk Nord møte i Bodø 
27.10.20 Teams møte med Bodø 2024 (Mette Kaaby) 
29.10.20 Telefonmøte med Cathrine Persson, Bodø kunstforening om søknad for NNBK 50  
05.11.20 Dialogmøte Den Nordnorske Kulturavtalen, Presentasjon NNBK, Teams 
08.02.21 Ledermøte NBK Zoom 
 
Annen aktivitet 
15.05.20 Søknad Kulturrådet NNBK 50 år 
15.05.20 Sendt inn varsling om NNKM styre til Stiftelsestilsynet med kopi KUD 
23.05.20 Søknad driftstilskudd 2021 / Fylkene 
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05.06.20 Oppnevning av jury Nordnorsken 2021, sendt brev til jury 
15.06.20 Styreseminar med Virke, web 
18.06.20 Pressemelding situasjon Nordland Kunst-og Filmhøgskole 
23.06.20 Medlemsbrev orientering NNKM og oppnevning av nye styremedlemmer 
24.06.20 Pressemelding nye medlemmer oppnevnt til styret i NNKM 
29.06.20 Sommerbrev medlemmer 
30.08.20 Søknad Nfk NNBK 50 år 
09.09.20 Innspill budsjett Nfk / Tffk 
14.10.20 Sendt støtteerklæring for Nordland Kunst-og Filmhøgskole 
29.11.20 Søknad Sparebank1 Nord-Norge, Samfunnsløftet 
10.12.20 NNBK og NKNN har i fellesskap oppnevnt kunstnerrepresentant til kunstnerisk råd i 
Harstad kommune. Vervet er for 4 år. Styrene oppnevnte Are Andreassen. 
27.01.21 Søknad NBK fagpolitiske midler for 2021 / Jubileum NNBK 
03.02.21 Søknad Bergesenstiftelsen 50-års jubileum NNBK 
 
Media / Presse: 
01.04.Tvilsomme maktgrep om NNKM i Nordnorsk debatt fra NNBK/NKNN 
03.04 Kommentar i Klassekampen  
23.04 Grete Ellingsen har ikke vår tillit som styreleder for Nordnorsk Kunstmuseum / publisert i 
Kunstkritikk, Nordnorsk debatt. Brev signert av kunstnerorganisasjonene NNBK, NKNN, UKS, 
NK, SDS, NBK  
09.05 Krever styreleders hode, Klassekampen   
18.05 Klassekampen – artikkel publisert om varsling til stiftelsestilsynet 
25.05 Nordnorsk debatt, innlegg med nordnorske kulturledere 
29.05 Klassekampen, Redd for å bli ofret 
18.06 Pressemelding situasjon Nordland Kunst-og Filmhøgskole, signert styrene i NNBK, 
NKNN, SDS 
24.06 Pressemelding nye medlemmer oppnevnt til styret i NNKM 
 

Møter med NKNN og NNKS 
Styrene har hatt fellesmøte i Tromsø januar 2020, felles styreseminar med Virke i juni og felles 
styremøte via zoom 22. januar 2021. 
 
2.2. Gjennomføring av NNBK handlingsplan for 2020 - 2021  
  
Synlighet 
2020 har vært et annerledes år med Covid-19 pandemien og det fortsetter inn i 2021. Styret har 
arbeidet med markeringen av 50 årsjubileet og inngått utstillingsavtaler med syv sentrale 
visningssteder i Nord-Norge. Digitale verktøy er og blir et sentralt virkemiddel for synlighet og 
formidling. Styret har vært synlig i presse / media og med deltagelse i større møter både fysisk 
og via zoom. Dette er listet i styrets aktiviteter. Tilstedeværelse, synliggjøring av organisasjon, 
medlemmer og aktivitet er sentrale virkemidler for å nå ut og vinne frem kunstpolitisk for å styrke 
kunstnerøkonomien. 
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Økonomi 
NNBK arbeider for å styrke medlemmenes og organisasjonens økonomi. Styreleder presenterte 
NNBKs situasjon, virksomhet og planer for Landsdelsrådet i et felles Zoom møte i november 
med andre involverte aktører for rådets videre arbeid med reforhandling av den Nordnorske 
Kulturavtalen. Styret er spent på resultatet av forhandlingene og den kommende Nordnorske 
Kulturavtalen.  

Styret er i god dialog med Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommune. Styret fortsetter å 
presisere viktigheten av å benytte seg av kunstfaglig kompetanse i prosjekter for kunst i offentlig 
rom og påpekt at det ofte mangler kunnskap om feltet innen kommunene. Styret har oppfordret 
fylkeskommunene om å jobbe med dette ut mot sine respektive kommuner, det samme gjelder 
at det må bli et krav om at kommunene skal ha en kunstplan.  

Styret har sendt innspill til fylkenes budsjettforhandling og fortsetter arbeidet for økning i 
stipender, øremerkede prosjekt- og produksjonsmidler og utstillingsvederlag og honorar. Det er 
også viktig at det opprettes søkbare reise- og nettverks midler for å kunne delta på sentrale 
arenaer nasjonalt og internasjonalt. Troms og Finnmark fylkeskommune er i gang med nye 
retningslinjer for felles stipendordninger for kunstnere innen flere kunstområder. De to tidligere 
fylkeskommunene har hatt ulike ordninger og ulike praksiser knyttet til disse, og prosessene er i 
gang med å sammenstille disse for felles ordninger gjeldende fra 2021. 

Styret byttet regnskapsfirma fra Adwice den 01.01.2020 til VSK Regnskap AS i Tromsø som kun 
kjører lønn. Dette har kuttet kostnadene. Regnskapet for 2020 har et etterslep fra forrige 
regnskapsfirma. 

Deler av styret deltok i en to dagers speed-dating møte event i Bodø om finansieringsmuligheter 
og støtteordninger fra ulike instanser som Kulturrådet, Innovasjon Norge, Nordisk kulturfond 
med fler. Det var tilrettelagt for spørsmål og vi fikk innspill og oversikt over de ulike 
støtteordninger og samarbeidsmuligheter, spesielt rettet mot europa partner. Styret vil dra nytte 
av dette for videre arbeide med prosjekter i forbindelse med Bodø 2024. 

Arbeide for offentlige innkjøp av kunst 
Styret fortsetter arbeidet med å få styrket innkjøpsordninger. Troms og Finnmark 
fylkeskommune (tidligere Troms) har avsatt kr. 100.000,- til innkjøp, Nordland fylkeskommune 
har ikke gjenopptatt sin ordning. Regionreformen med tildeling av flere oppgaver og ansvar uten 
at det følger midler med er en av årsakene vi får oppgitt. Styret følger opp videre. Styret har 
kontaktet Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommune, Nordnorsk Kunstmuseum, SpareBank 
1 Nord-Norges Kunststiftelse, KORO m.fler der vi inviterer og oppfordrer til besøk og innkjøp 
under de kommende utstillinger. Nordnorsk Kunstmuseum fikk ekstrabevilgning for innkjøp i 
2020-2021, vi håper å finne flere av våre medlemmer på innkjøpslisten. 

Nettverk 
Styret har avsluttet samarbeid med SÍM og ser på muligheter for andre samarbeid for 
videreutvikling av det norsk-islandsk samarbeidet. Styret anser det som viktig å orientere seg 
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både nasjonalt og internasjonalt og knytte seg til større nettverk. NNBK er med i det nyetablerte 
nettverket Kulturnettverk Nord. Styret fortsetter med styremøter / fellesmøter med NKNN og 
NNKS under kunst/kultur arrangementer i nord. Styret har en god dialog med Bodø 2024 og ser 
frem til et tettere samarbeid og videreutvikling av et tverrfaglig nettverk. 

Kompetanseheving  
Styret har jobbet videre med å strukturere og profesjonalisere styrearbeidet. I regi av NNKS 
sammen med styret i NKNN og NNKS deltar styret i styreseminar med Virke. Styret deltok i 
felles styreseminar med Virke i juni via Zoom. Styret ønsker at neste seminar skal være for alle 
som innehar verv i organisasjonene. 
 
Lobbyvirksomhet politikere / følge opp fylkeskommunale ordninger 
Styret har ikke hatt mulighet til å gjennomføre styremøter fysisk etter mars i 2020, men har fulgt 
opp så godt som mulig gjennom andre møter og dialog. Styret ser svært positivt på at NNBK ble 
kontaktet av Harstad kommune for å oppnevne en kunstner representant til det nye 
kunstutvalget i samarbeid med NKNN. Det er kjempeviktig at kunstnere få slike verv og kan 
bidra med erfaringer og sin kunstfaglige kompetanse. Styret vil fortsette å tilrettelegge 
styremøtene slik at vi samtidig kan være synlige for - og møte politikere og relevante personer i 
fylkeskommunene og enkeltkommuner når omstendigheter tillater det. Styret arbeider videre for 
å kunne komme tettere innpå beslutningsorganene.  
 
Rekruttering av nye medlemmer 
NNBK får stadig nye medlemmer og mister noen medlemmer hvert år på grunn av ubetalt 
kontingent og påfølgende sperrede medlemskap. Styret har forbedringspotensiale om 
rekruttering og vil benytte markeringsåret til å formidle info om organisasjonen og hvorfor det er 
viktig å være organisert. NNBK mottar driftsstøtte på bakgrunn av antall medlemmer og aktivitet. 
 
Fagpolitisk samarbeid 
Fortsette det gode samarbeidet med NKNN. NNBK er med i Kulturnettverk Nord som et større 
tverrfaglig nettverk med kunst- og kulturaktører i Nord-Norge der FINN er sekretariat. Det ble 
etablert i avslutningen av Kulturnæringsstiftelsen for å fremme felles saker for å styrke det 
nordnorske organisasjonsnettverket, kunst- og kulturpolitikk.  
 
Kulturnettverk Nord består av: 
Arktisk Filharmoni 
Dansearena nord 
Hålogaland Amatørteaterselskap 
Festspillene i Nord-Norge 
Nordnorsk Jazzsenter 
RYK-nettverket 
Nordnorsk kunstnersenter 
Nord-Norske Bildende Kunstnere 
Norske Kunsthåndverkere Nord-Norge 
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NODA 
Sámi Dáiddaguovddáš 
Sámi Dáiddačehpiid Searvi 
Sámi Našunálateáhter Beaivváš 
Pikene på Broen 
 
Nettverk: 
NNBK ønsker å styrke nettverket med blant annet 
 
- Kunstakademiet i Tromsø 
- Tromsø kunstforening 
- Bodø kunstforening 
- Nordnorsk Kunstmuseum 
- Galleri Nord-Norge 
- Samisk senter for samtidskunst 
- RadArt 
- HATS 
- High North AiR-nettverket 
- Innovasjon Norge 
- Nnf / Nordnorsk forfatterlag 
- FnnD / Forum for nordnorske dansekunstnere 
 
 
 

 
 
 
Ina Otzko, styreleder  
Camilla R. Nicolaisen, nestleder  
Espen Tversland, styremedlem 
Simen Engen Larsen, styremedlem 
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Sak 3. Juryen sin beretning 2020 
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Sak 4. Regnskap 
 
4.1. Resultatregnskap 
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Kommentar til resultatregnskap: 
Ubenyttede midler fra driftsmidler for 2020 på 166.107 er overført til 2021 øremerket markering 
av 50 års jubileum se forslag budsjett 2021-2022. Overføring av kr 100.000 fra post 1.65 
fagpolitisk arbeid vedtatt av årsmøtet i fjor står beløp fremdeles i post, men er øremerket 
markering av 50 års jubileum. I forslag for budsjett for 2021/ 2022 har det blitt opprettet en ny 
post 1.66 for dette. 
 
 
4.2. Balanseregnskap 
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Sak 5. Forslag til handlingsplan for NNBK 2021 - 2022 
  

● Synlighet 
● Økonomi 
● Nettverk 
● Innkjøp av kunst 
● Lobbyvirksomhet politikere/ følge opp kommunale og fylkeskommunale ordninger, kunst 

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

 
Synlighet 
Gjennomføring av markering av NNBKs 50 års jubileumsmarkering. NNBK skal være synlig 
lokalt-regionalt-nasjonalt gjennom 2021 med utstillingsprogram og digital formidling av 
utstillingene for å nå flest mulige av medlemmene og publikum.  
Regelmessige oppdateringer i sosiale medier, hvor det videreformidles informasjon om 
muligheter til medlemmene. Katalogen er fremdeles et fint visittkort styret vil benytte seg aktivt 
av for å fremme sine medlemmer og organisasjonen nasjonalt og internasjonalt.  
Styret fortsetter med å legge møter til kulturarrangement i nord, være tilstede og i en aktiv dialog 
med medlemmer og andre kunst- og kulturaktører i Nord-Norge. Styret fortsetter sine 
ambisjoner om at NNBK skal være synlig i media og fronte viktige kunstpolitiske saker.  
 
Økonomi 
Styret fortsetter å arbeide for styrking av medlemmenes og organisasjonens økonomi, økning i 
stipender, produksjon- og prosjektmidler og honorar til kunstnerne. Styret anser det som viktig 
at det opprettes egne søkbare midler for visuell kunst og at det blir etablert flere arbeidsstipend 
og følger opp Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommune. 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. NNBK er en del av 
den Nordnorske Kulturavtalen 2018-2021 som er under reforhandling.  
 
Styret ønsker å være føre var for endringer som vil kunne komme gjennom regionreformen og 
sammenslåing av fylker og tar høyde for dette. Søkbare midler er viktige tilskudd for videre 
prosjekter. Usikkerhet rundt Covid-19 har også ført til at styret har sammen med styrene i NKNN 
og NNKS valgt en digital løsning for årsmøtet og avstemning i 2021. Systemet som etableres vil 
være tilgjengelig i ettertid om det skulle bli nødvendig av ulike grunner. Styret håper at 
aktivitetene gjennom året vil bidra til å styrke medlemmenes økonomi i form av innkjøp og nye 
oppdrag. 
 
Nettverk 
NNBK fortsetter arbeidet med å være synlig, følge opp og få en tettere kontakt med våre 
nettverk både nasjonalt og internasjonalt. For gjensidig utveksling av informasjon og relevante 
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oppdateringer for videreutvikling av organisasjonen og muligheter for medlemmene. Styret 
fortsetter etter / når omstendigheter tillater det med styremøter og fellesmøter med NKNN og 
NNKS. Naturlige møteplasser er FINN i Harstad, LIAF i Lofoten og TIFF i Tromsø og andre 
kunst/kultur arrangementer i nord og andre relevante steder. Følge opp Bodø 2024 for videre 
samarbeid og prosjekter og utvikling av tverrfaglig nettverk. 
 
Innkjøp av kunst 
Styret fortsetter dialogen med fylkeskommuner og andre sentrale parter om innkjøp av kunst til 
samlinger og kunst i offentlig rom. 
 
Lobbyvirksomhet politikere/ følge opp fylkeskommunale ordninger 
Styret skal ha en direkte dialog med de kommunale- og fylkeskommunale kulturavdelingene i 
Nord-Norge. NNBK skal være pådrivere i debatten om kunstnernes stilling i samfunnet. 
Synliggjøre kunstnernes kompetanse og profesjonalitet og arbeide for at kommunene/ 
fylkeskommunene ivaretar eksisterende og legger til rette for eller oppretter nye gode atelier 
ordninger og visningsrom. Følge opp kommunale og fylkeskommunale planer for visuell kunst 
og at kunstnerne involveres i utformingen og videre engasjeres for oppdrag som kunstner, 
kunstkonsulent, komité vdr. Kunst i offentlig rom.  
 
Rekruttering av nye medlemmer 
NNBK får stadig nye medlemmer, mens andre faller fra - ofte på grunn av ubetalt kontingent. 
Potensialet for nye medlemmer henger sammen med behov, organisasjonens aktivitet og 
synlighet. Det er viktig å opplyse om hvilke fordeler det er med å være organisert og hvor viktig 
fagpolitisk arbeide er. Det er også en invitasjon til medlemmene om å lose kunstnere som flytter 
til landsdelen til å bli medlem og om en har lyst og kapasitet; stille seg disponibel til verv. 
 
Kompetanseheving 
Styret deltar regelmessig 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 legger til rette for et nytt styreseminar med Virke for organisasjonenes 
styremedlemmer etter styrenes behov. Arrangere / tilrettelegge for relevante kurs for styret og 
medlemmene. Det planlegges et utvidet styreseminar for alle som innehar verv i 
organisasjonene i 2021. 

 
Fagpolitisk samarbeid 
Fortsette samarbeidet med NKNN og SDS. NNBK inngår siden i fjor i et større tverrfaglig 
nettverk med kunst- og kulturaktører i Nord-Norge. Kulturnettverk Nord ble etablert 22.09.2020 
for å skape en felles plattform for å fremme felles saker for å styrke det nordnorske 
organisasjonsnettverket, kunst - og kulturpolitikk. Bruke nettverket aktivt etter behov. 
 
 
 
 

17 



 
Fagpolitiske samarbeidspartnere: 
- NBK/ Norske Billedkunstnere 
- Distrikts- og grunnorganisasjonene 
- NK/ Norske Kunsthåndverkere 
- NKNN/ Norske Kunsthåndverkere Nord Norge 
- Nordnorsk kunstnersenter 
- SDS/ Samisk Kunstnerforbund 
- Fylkeskommunene Nordland, Troms- og Finnmark 
- Nordnorske kommuner med engasjement på kunstscenen 
- Sametinget 
- Kulturnettverk Nord 
- Nordnorsk forfatterlag 
- FNND/ Forum for nordnorske dansekunstnere 
- HATS 
 
NNBK ønsker å styrke nettverket med blant annet: 
- Kunstakademiet i Tromsø 
- Kunstforeninga i Tromsø 
- Nordnorsk Kunstmuseum 
- Galleri Nord-Norge 
- Samisk senter for samtidskunst 
- Pikene på Broen 
- RadArt 
- High North AiR-nettverket 
- FINN/ Festspillene i Nord-Norge 
- Innovasjon Norge 
- KORO 
- OCA 
 
  
Sak 6. Saker fremmet av eller gjennom styret 
 
Det er Landsmøte 3-4. juni 2021, det er usikkert om det blir fysisk eller via web. 
NNBK har tre delegater, styret foreslår: 
 
Ina Otzko, styreleder  
Espen Tversland, styremedlem 
Margrethe Pettersen, vara styremedlem 
 
 
 
 

18 



Sak 7. Forslag budsjett 2021-2022 
 
 

 
Note: Overskudd fra 2020 er ført inn i post 2.73 budsjett for 2021 og står dermed med 
overskudd ved start i forslag til budsjett 2021-22. Søkte prosjektmidler for markering legges inn i 
samme post. Her er bevilgning fra Nfk på 75.000 for jubileet tatt med.  
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Sak 8. Nominasjonsutvalgets innstilling 2021 
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Vedlegg: 
1. Årsmøtereferat 2020 
2. Vedtekter 
3. Medlemsliste 
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Vedlegg 1.  
Årsmøtereferat 2020 
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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. 
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§ 4: NNBKS ORGANER 
 
Årsmøtet (§ 5), Styret (§ 7), Nominasjonsutvalget (§ 8), Jury (§ 9) 
 
§ 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. 
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§ 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 hvorav flest mulige 
faggrupper innen billedkunst feltet 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. 
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 § 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. 
  
 § 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.  
 
 
Vedlegg 3. 
Medlemsliste pr. 09.02.2021 
 

AIRA, EVA 

ANDREASSEN, ALEKSANDER JOHAN  

ANDREASSEN, ARE 

ANDREASSEN, LIV 

ANSTEN, TROND 

ARNTSEN, ANNA-BRITH 

AUNE, BENT 

AURLAND, SISSEL 

BAKKESLETT, EVA 

BANGSUND, LIV 

BERGE, KJETIL INGVAR 

BERGSMO, TRYM IVAR 

BERNTSEN, SVEIN-ARILD 
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BEYER, NINA 

BIONG, HEDVIG 

BIRKELAND, CAMILLA 

BIRKELAND, INGELA 

BJØRBÆK, SIGRID HØYFORSSLETT  

BJØRNMYR, MARIANNE 

BORST, MYRIAM 

BRUN, ANNELISE 

CAESAR, MARI 

COLDEVIN, ANNE-GRETHE 

CYNN, CHRISTINE 

DAHLMO, KARI ELISABETH 

DAREN, ODDVAR INGE NIKOLAI  

DILLAN, IVAR 

DOLVEN, ANNE KATRINE  

EINARSEN, GRETHE IRENE  

EINARSEN, HANNE GRETE  

ELFSTEDT, KARI 

ERDAHL, THOR 

ESAISSEN, TOR 

FALSTAD, THOMAS 

FIGENSCHOU, CAMILLA  

FIGENSCHOU, HANNE LYDIA O.  

FJEREIDE, TONE 
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FOLKAN, GRO 

FREDRIKSEN, SISSEL 

GANGVIK, ESPEN 

GAUP, AAGE 

GJERTSEN, KARL-GUSTAV 

GRADIN, MARIA 

GRUNDVÅG, KÅRE A. 

GRYTTING, INGER J. 

GRØNSTAD, RAGNA MISVÆR  

GUDMUNDSSON, MAGNUS S.  

GULDHAV, KJELL IVAR 

GUNDERSEN, ANNE  

GUNDERSEN, HEGE  

GUNNARSSON, EMMA  

GUNNENG, GRETHE 

HALD, GRETHE 

HAMMERBECK, CHRISTIAN IVAR  

HANSEN, KURT EDVIN BLIX  

HANSEN, STIAN 

HARR, EVA 

HENRIKSEN, YNGVE  

HERNES-REUTERFELDT, BARBRO  

HERNES, SIGFRID INGEBJØRG  

HIVAND, AINO 
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HOLMEN, TONE 

HOLTEN, RAGNHILD ADELHEID  

HUGLEN, RAKEL ELICE 

HVOSLEF, LINE 

HÆTTA, SUSANNE 

ISDAL, KJERSTI 

JACOBSEN, TOVE HOV  

JAKHELLN, BJØRG HEGGSTAD  

JAKOBSEN, DAGMAR ANITA  

JOHANNESSEN, TORIL  

JOHANSEN, ARNOLD 

JOHANSEN, GRY-HEGE  

JOHANSEN, RANNVEIG  

JOHANSEN, RUNE 

JOHNSEN, HILDE HAUAN  

JOHNSEN, JENNY-MARIE 

JOVIC, IRENA 

JULIUSSEN, ASLAUG 

JUVIK, INGJERD HANSEN  

KARLSEN, LARS-ERIK 

KJÆRVIK, HALVARD 

KLAUS, REGINE ANDREA  

KRABBERØD, PIA 

KRISTIANSEN, HERLEIK 
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KUIL, JURJEN JAN 

KVAMMEN, INGER BLIX 

KVITVIK, SIRI 

KVAAL, GRETE ANDREA 

LABERG, UNN KRISTIN 

LANGE, TINE SUREL 

LANGSETH, BJØRG 

LARSEN, SIMEN ENGEN 

LIEN, HARALD 

LINDAHL, INGEBORG ANNIE  

LINDGREN, RINA CHARLOTT 

LOSNEDAHL, THOR ARNE 

 LUKTVASSLIMO, TRYGVE  

LUNDKVIST, ANN-CATHRINE TINE  

MANZ, VALENTIN 

MARIENDAL, ANNE  

MARINER, DAN  

MARTINEZ, SILVIA ELIANA  

MATHE, SILKE 

MATHISEN, HANS RAGNAR  

MELBØE, NINA JO 

MOEN, KENN-OLE  

MYKLEBUST, MARIT  

MYRVANG, HARALD  
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NANGO, MATHIS 

NATVIG, EIVIND H.  

NICOLAISEN, CAMILLA R. 

NILSEN, HEGE ANNESTAD  

NILSEN, JOHANNE SEINES  

NILSEN, TORSTEIN  

NORDHEIM, KARI JOHANNE  

NORMANN, HARRIET  

NYBOSTAD, ANNE RITA  

OLSEN, LILL-ANITA 

OTZKO, INA HELEN  

OVANGER, SOLVEIG  

OVANGER, TORUNN  

PASCUA, EARL STANLEY  

PAULSEN, MORTEN  

PEDERSEN, HILDE SKANCKE  

PEDERSEN, KIRSTEN SKAAR  

PERSEN, SYNNØVE  

PETTERSEN, MARGRETHE  

RASMUSSEN, IRENE  

REDDY, CHRIS 

REIERSEN, AGNES  

REINSNES, INGUNN J.M.  

SARA, MARET ANNE  
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SCHULTZ, SONJA 

SCOBIE, EVELYN 

SKADBERG, METTE CAMILLA 

SOKKI, LENA KATRINE  

SOLBERG, MARITA ISOBEL  

SOLHEIM, INGER EMILIE  

SPILLMANN. PHILIPP  

STANGENES, SISSEL  

STAVANG, BJØRN TORE  

STEINSHOLM, VIBEKE EMILIE  

STORVIK, HELLE 

STRAND, ELISABET ALSOS 

STRAND, OLA 

SVEEN, ARVID 

SZETU, SIGRID 

SØRENSEN, ARNE 

THOE, SCOTT 

THOE, VEBJØRG HAGENE  

THOE, VEMUND 

THORESEN, SILJE FIGENSCHOU  

THÖLE-JUUL, JANNA  

TOBIASSEN, GERD KARIN  

TOLLEFSEN, ESPEN 

TOLLEFSEN, GUNNAR  
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TVERSLAND, ESPEN 

TÅRNES, KRISTIN 

VEVLE, KARI 

VISTER, ELIN MAR ØYEN  

WALENIUS, IDA  

WINTHER-SVENDSEN, GRETHE  

WOLD, ÅSNE 

ZETTERQUIST, KAJSA  

ØVERÅS, ANE  

AALTO, EEVAHENNA  

ÅMO, LINN REBEKKA  

AASJORD, HUGO 
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