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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 7. mars kl 00:01- 9. mars kl 
23:59 Hilsen styret  
  
Styrets forslag til dagsorden: 
  
1.   Konstituering av årsmøtet: Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Møteleder: Mediebruket 
Tellekorps: Mediebruket 
Referenter: Vebjørg Hagene Thoe, Ane Vigdis Øverås 
Protokollunderskrivere: Espen Tollefsen, Eva Bakkeslett 

2.   Styrets beretning for 2021 

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

3.   Juryen sin beretning for 2021                                                                     
4.   Regnskap for Nord-Norske Bildende Kunstnere 2021 

4.1.   Resultatregnskap 2021 
4.2.   Balanseregnskap 2021 

5.   Forslag til handlingsprogram for 2022 - 2023 
6.   Saker til årsmøtet   
 6.1 Sak fremmet av styret: Vedtektsendring Nominasjonsutvalget  
 6.2  Sak fremmet av Nominasjonsutvalget: Vedtektsendring Årsmøtet 

6.3 Sak fremmet av medlemmer: NNKM oppnevning av styremedlem/vara 
 6.4  Sak fremmet av medlemmer: NNKM oppnevning av styremedlem/vara 
7.       Forslag til budsjett 2023        
8.   Valg 

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

  8.6 NNKS Kontrollutvalg 
 8.7  NNKS Styremedlem 
 8.8  NNKS Varamedlem til styre 
 
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 2021 
 
NNBK har per 13.01.2022 173 medlemmer i Nordland 83 / Troms og Finnmark 49 / 
Andre steder 41 
 
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 Aage Gaup videre (1943-2021) 
Aage Gaup var en betydelig billedhugger i norsk kunst, spesielt anerkjent for sine monumentale 
skulpturer i tre. Kunsten hans har vakt følelser, undring og engasjement siden 1970-tallet. Gaup 
har kombinert moderne og klassisk kunst med samiske tradisjoner, både på et tematisk og 
teknisk nivå. Aage Gaup mottok John Savio prisen i 2019. 
 

 
Aage Gaup i sitt studio. Foto: Antti J. Leinonen. 
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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. 

 
Nord-Norske Bildende Kunstnere 50-år 

Nord-Norske Bildende Kunstnere har markert og feiret organisasjonens 50-årsjubileum i 2021 
med siste dag 31.01.2022. Styret har produsert og i samarbeid med sentrale visningssteder i 
Nord-Norge arrangert syv utstillinger i løpet av året. Tilsammen har 98 medlemmer deltatt med 
et eller flere verk i løpet av perioden. Vi er superstolte! Utstillingene ble vist i Bodø 
kunstforening, Galleri 2, Terminal B (Pikene på Broen), Galleri Nord-Norge, Tromsø 
kunstforening, Samisk Senter for Samtidskunst og Vadsø kunstforening. I tillegg har det vært 
satellitter gjennom Lydgalleriet Drive-in for Lydkunst i Østfold og Visual Container - en online 
videokanal med base Italia. Vi skulle gjerne ha feiret jubileet med en stor fest og håper nå etter 
to år med restriksjoner at det blir muligheter til å samles under LIAF i Kabelvåg i september 
2022. 
 
Den Nordnorske Kulturavtalen 

NNBK innfrir sitt landsdels oppdrag og er inne i ny periode av den Nordnorske Kulturavtalen 
2022-2025. Det gir en økonomisk sikkerhet som danner organisasjonen sitt økonomiske 

grunnlag og mulighet til å påvirke og fortsette viktig kunstpolitisk arbeid. NNBK skal ivareta 

billedkunstnernes faglige, økonomiske, ideelle og sosiale interesser i Nord-Norge. 
 
Bodø 2024 

Styret har god kommunikasjon med Bodø 2024 og tok initiativ til et felles møte i januar 2022 der 
Nordland fylkeskommune, Bodø kommune, styret i NNKS og NKNN deltok. Vi ble enige om å 
møtes minst to ganger i året for gjensidig oppdatering og oppfølging. Styret har foreslått å 
produsere en ny katalog med medlemmene i NNBK og NKNN med lansering i 2024 og er i 
dialog om en formell avtale.  
 
Nordnorsk Kunstmuseum 

Det var viktig å avholde et orienteringsmøte i fjor vår for å informere om styrets arbeid og 
synspunkt i saken om Nordnorsk Kunstmuseum. Kunstnerrepresentanter som trakk seg fra sine 
verv orienterte fra sitt ståsted og det kom innspill og meninger fra medlemmene.  
 
Styrene i NNBK og NKNN har i fellesskap sendt brev til kultur - og likestillingsminister Anette 
Trettebergstuen 7. februar der vi informerer henne om saken fra vårt ståsted. Styret har blant 
annet foreslått at alle tre kunstnerorganisasjonene NNBK, NKNN og SDS får hver sin 
oppnevningsrett til styret i NNKM. Brevet er sendt ut til medlemmene som info.  
 
Til styret i Nordnorsk Kunstmuseum (NNKM) rullerer styremedlem og personlig vara mellom 
NNBK og NKNN. I perioden 2020-2023 har begge kunstnerrepresentanter trukket seg fra sine 
verv i to omganger, NKNN styremedlem og NNBK personlig vara. Brev med begrunnelser ligger 
ved som vedlegg i årsmeldingen.  
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Det er NNKM sine gjeldende vedtekter for oppnevning til styret organisasjonene må forholde 
seg til § 5 NNBK og NKNN skal i fellesskap oppnevne styremedlem og personlig vara. 
Organisasjonene har ikke mandat til å oppnevne på egenhånd, men kan dersom ønskelig, gi 
mandat til den andre organisasjonen om å oppnevne på vegne av begge.  
 
Følgende verv er vakant siden våren 2021: 3 vara oppnevnt av KUD, styremedlem ansattvalgt 
representant, styremedlem og personlig oppnevnt av NKNN og NNBK i fellesskap.  
 
Styret vil vente på nærmere avklaring om hva departementet vil gjøre med saken og vil sammen 
med styret i NKNN invitere KUD, SKINN samt NNKM ansattvalgt representant til et møte i løpet 
av våren for å diskutere situasjonen og styresammensetning for kommende periode. 
 
Nordland Kunst- og filmhøgskole 
Styret har skrevet og sendt støttebrev for Nordland kunst- og filmhøgskole (NKFS) i Kabelvåg 
adressert Utdannings- og Forskningskomiteen der vi ba om å sikre finansieringen av NKFS på 
statsbudsjettet 2022, slik at ikke en svært viktig utdannelse i distriktet legges ned.  
 
NKFS er et kroneksempel på at man nettopp på et lite sted har etablert og bygget opp noe unikt 
og som har vært med på å sette stedet og Norge på kartet. Skolen er ettertraktet og har veldig 
gode søkertall å vise til. Det har også vært en jevn rekruttering av tydelige stemmer til den 
profesjonelle kunstscenen fra de som har studert ved skolen. NKFS er enormt viktig for det 
lokale kunstmiljøet og lokalmiljøet. Utdanningen bidrar til å bygge opp nye og aktive 
produksjonsmiljøer både lokalt, regionalt og nasjonalt. 

Vi trenger kunst i nord, og det er viktig at det legges til rette for at kunsten kan dyrkes frem 
akkurat her. NKFS tilbyr Skandinavias eneste bachelorprogram i bevegelige bilder. Skolen er i 
dag eid og administrert av Nordland fylkeskommune. I henhold til lovverket kan ikke skolen 
hverken fungere som selvstendig institusjon eller være underlagt en fylkeskommune. Med det 
som bakgrunn har Nordland fylkeskommune og UiT, Norges arktiske universitet, inngått en 
intensjonsavtale om å innlemme NKFS i universitet. 

Norske Billedkunstnere sentralt poengterer også hvor unikt det er at en liten skole, med en 
plassering langt fra hovedstaden, kan opprettholde høyt internasjonalt nivå og kvalitet – i 
undervisning, forskning og utviklingsarbeid. Her velger man ikke mellom region og kvalitet, som 
ofte kommer frem som en problemstilling, men har høy internasjonal kvalitet i en region med 
spesiell kunstfaglig kompetanse. NKFS er en helt sentral institusjon for det nordnorske 
kulturlivet, men er også av stor nasjonal betydning. 

Etter forhandlinger ble det vedtatt av regjeringen at Nordland kunst- og filmhøgskole ligger 

inne på statsbudsjettet og blitt bevilget 6 millioner for 2022 og vil ytterligere bli bevilget 12 

millioner for 2023 for å sikre skolens fremtid. Med en slik bevilgning sier Tomas Norvoll, 

Fylkesrådsleder i Nordland, at en kan gå fra en intensjonsavtale til å jobbe med å utforme 

selve overdragelsen, slik at Universitetet i Tromsø kan overta virksomheten på permanent 

basis. 



\ 
7 

Styret har jobbet tett og godt sammen i perioden selv om det har vært ønskelig med flere 
fysiske møter. Styret takker for tilliten og retter en stor takk til alle som har bidratt til markeringen 
av 50-årsjubileet, til dere som gjør en viktig jobb i de ulike verv, og til alle medlemmer som har 
kommet med gode innspill i løpet av året.  
 
 
 
______________________________ 
 
 
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. 
 
NNBK har avtale med Norlines om 55% rabatt på frakt av kunst. Kundenummer er 443760. 
Frakt betales på stedet, kort/kontant og gjelder kystlinjen - frakt med hurtigruta. Medlemsbevis 
må fremlegges. 
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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: Emma Gunnarsson       2021-2022 
Vara: Margrethe Pettersen       2021-2022 
Vara: Dan Mariner        2021-2022 
 
NNBK jury 

Elisabet Alsos Strand        2020-2022 
Aleksander Johan Andreassen       2021-2023 
Marianne Bjørnmyr        2021-2023 
Vara: Rina Charlott Lindgren       2021-2022 
Vara: Bjørn Tore Stavang       2021-2022 
Vara: Eva Bakkeslett        2021-2022 
 
NNBK nominasjonsutvalg 

Janna Töhle-Juul         2021-2023 
Trym Ivar Bergsmo        2021-2023 
Helle Storvik         2021-2023 
Vara: Philipp Spillmann        2021-2022 
 
NNKS nominasjonsutvalg 

NNBK: Helle Storvik         2011-2023 
NKNN: Ingunn Milly Hansen       2021-2023 
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 

Siri Kvitvik          2021-2022  
Vara: Irene Rasmussen        2021-2022                  
 

Nordnorsk Kunstmuseums styre (felles med NKNN):  
Vakant (NKNN)                                                                            2020-2023 
Vara: Vakant (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 

 
2.1. Styrets virksomhet i perioden 
 
Her følger en oversikt over perioden, deretter følger punkt 2.2 om gjennomføringen av 
handlingsplanen. Styret har hatt 6 styremøter i 2021, 1 styremøte i 2022. I tillegg har styret 
jobbet med søknader, utvikling og organisering av utstillingene, oppfølging av medlemmer og 
visningssteder for 50-årsjubileet igjennom hele perioden.  
 
2021 
12.01 Arbeidsmøte NNBK 50 / styret 
19.01 Arbeidsmøte NNBK 50 / styret 
22.01 Felles styremøte NNBK, NKNN, NNKS  
04.02 Styremøte Skype      
08.02 Ledermøte NBK / Ina Otzko (styreleder), Camilla R. Nicolaisen (nestleder) 
06.03 Utstillingsåpning Bodø kunstforening / Digitalt   
15.03 Styremøte Skype 
25.03 Utstillingsåpning Terminal B / Emma Gunnarsson (vara styret) 
07.04 Arbeidsmøte (orienteringsmøte NNKM) / styret 
19.04 Orienteringsmøte om NNKM, Zoom / styret 
21.04 Oppsummeringsmøte fra 19.04 / styret 
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26.04-29.04 DKS Terminal B  / Emma Gunnarsson (vara styret) 
05.05 Ledermøte NBK / Ina Otzko (styreleder), Camilla R. Nicolaisen (nestleder) 
11.05 Styremøte Skype 
14.05 Telefonmøte Bodø 2024 / styreleder 
03.-04.06 Landsmøte  NBK / Ina Otzko (styreleder), Tone Fjereide, Margrethe Pettersen (vara 
styret) 
11.06 Utstillingsåpning Tromsø kunstforening / Camilla R. Nicolaisen (nestleder), Margrethe 
Pettersen (vara styret) 
17.06 Utstillingsåpning Galleri 2 / Vebjørg Hagene Thoe 
25.08 Styremøte Skype 
01.09 Forespørsel om ny innkjøpskomite, NNKM / styret 
10.09 Oppfølging og innspill til NNKM innkjøpskomite / styret  
15.09 Oppfølging innspill NNKM 
22.09 Telefonmøte om budsjett med Jasmina Bosniak, Tffk / styreleder  
23.09 Brev til NNKM styre, kopi KUD og Stiftelsestilsynet om oppnevning til styret og kunstner i 
innkjøpskomite / styret 
02.10 Utstillingsåpning Galleri Nord-Norge / Camilla R. Nicolaisen (nestleder), Espen Tversland 
(styremedlem), Simen Engen Larsen (styremedlem) 
28.09 Innspill Nfk budsjett, Teams møte med Astrid Arnøy og Maria L. Willassen / styreleder 
28.09 Styremøte Skype / Harstad 
05.10 Innspill Tffk budsjett / styret 
02.11 Kulturfeltet i Nordland på vei mot 2024 – visjoner og muligheter (Stormen/digitalt) / styret 
05.11 Støttebrev Nordland kunst- og filmhøgskole / styret 
08.11 Arbeidsmøte / styret 
13.11 Utstillingsåpning Vadsø kunstforening / Jenny-Marie Johnsen 
16.11 Brev til Nfk for oppfølging budsjett og videre arbeid med kultur strategiplan og 
tilskuddsordninger / styret 
20.11 Utstillingsåpning Samisk Senter for Samtidskunst Del 1 / Emma Gunnarsson (vara styret) 
02.12 Ledermøte NBK / Camilla R. Nicolaisen (nestleder) 
05.12 Uttalelse til NfK budsjett 2022 – fylkesting 6. des / NNBK, NKNN, NNKS 
09.12 Styremøte Skype      
 
2022 
07.01 Utstillingsåpning Samisk Senter for samtidskunst Del 2 
07.01 Kulturnettverk Nord, møte / styreleder 
17.01 Møte med Bodø 2024, Nfk, Bodø kommune, NNKS, NKNN / styret 
19.01 Fellesmøte styrene NNBK, NKNN, NNKS  
24.01 Arbeidsmøte / styreleder, nestleder 
26.01 Medlemsmøte zoom / styret 
07.02 Brev sendt til Kultur- og likestillingsminister A. Trettebergstuen / NNBK og NKNN 
10.02 Styremøte Skype 
17.02 Ledermøte NBK / Camilla R. Nicolaisen (nestleder) 
22.02 Brev sendt til NNKM om innkjøpskomite / NNBK og NKNN 
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2.2. Gjennomføring av NNBK handlingsplan for 2021 - 2022   
 
Synlighet 
Styret har gjennomført markeringen av NNBKs 50 årsjubileum gjennom å produsere syv 
utstillinger: EQUINOX, Bodø kunstforening / TVELYS, Terminal B / HILDRING - Tromsø 
kunstforening / SOLHUND - Galleri 2 / UNDERSTRØMMER - Galleri Nord-Norge / AURA - 
Vadsø kunstforening / HALO - Samisk Senter for Samtidskunst. I tillegg har det vært to satellitt 
samarbeid med Drive in Lydkunst og Visual Container som har presentert lyd og video 
programmene. Visual Container hadde 176 visninger. 
 
Styret har samarbeidet tett om produksjon av utstillinger i jubileumsåret og utstillingene har vært 
arrangert i samarbeid med visningsstedene. Styret har dratt veksel på styrets vara Emma 
Gunnarsson for montering og åpning ved Terminal B og Samisk Senter for Samtidskunst og 
våre medlemmer Vebjørg Hagene Thoe som arrangerte Solhund i Galleri 2 og Jenny-Marie 
Johnsen som åpnet utstillingen for oss i Vadsø kunstforening. De tre største utstillingene hvor 
flest medlemmer har deltatt er dokumentert med digital omvisning i form av video, ellers er 
utstillingene dokumentert med bilder som styret har delt i sosiale medier for å nå flest mulig. 
Styret har etablert to nye digitale kanaler for formidling utenom Facebook og Instagram - 
Soundcloud for lyd og Vimeo for video og film. Kanalene vil forbli aktive og fungere som digitale 
portaler der medlemmene kan sende inn nye verk. Styret engasjerte designer Paul Dring for 
utforming av presentasjonsmateriell og markedsføring for jubileumsåret, deriblant en helsides 
annonse i Norsk kunstårbok 2021 hvor alle våre medlemmer er listet opp (pr. den dato) og 
annonse i Billedkunst. På grunn av Covid og restriksjoner i følge av pandemien har det vært 
få muligheter for å møtes og delta i fysiske møter og kulturarrangement. 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.  
 
Jubileumsåret 2021:  
 
EQUINOX 61 besøkende, store deler av perioden var utstillingen stengt pga Covid restriksjoner. 
Digital utstillingsåpning på Facebook med Cathrine Person hadde 7300 visninger, 423 
reaksjoner og kommentarer og 46 delinger. I tillegg hadde Bodø kunstforening fire filmer med 
teksten: Vårjevndøgn! Hva betyr vårjevndøgn for deg? De spurte noen av sine medlemmer om 
akkurat det. Disse ble tilsammen sett av 6700 på facebook. Noen av kunstnere sendte inn egen 
film der de fortalte om sitt verk på utstillingen. Disse hadde 5600 visninger tilsammen og 
kunstnerne har delt denne på sine sider.  
 
TVELYS 154 besøkende, 74 barn fordelt over fire skoleklasser deltok på DKS og 8 voksne 
deltok på verksted med Emma Gunnarsson. Ingen salg, oppslag i Sør-Varanger avis - 
Femtiårsjubilant med unik Kirkenes-utstilling 25.03.2021. 
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HILDRING 639 besøkende, utstillingsåpning 61. Arrangementer: 3 (inkludert 2 omvisninger 
12/06 - 12 deltagere, 13/06 - 16 deltakere. Instagram aktivitet med Hildring innhold: 392 liker, 1 
kommentar. Facebook: 12 kommentarer, 217 liker, 27 delinger. 
 
SOLHUND 1350 besøkende. 
 
UNDERSTRØMMER 491 besøkende totalt som inkluderer sidearrangement under 
utstillingsperioden. Kun utstilling 114 besøkende. 
 
AURA 113 besøkende. 
 
HALO Ingen arrangement eller omvisning pga Covid. 
 
Det ble utbetalt vederlag til alle som deltok med bidrag fra Tromsø kunstforening, Pikene på 
Broen og Samisk Senter for Samtidskunst. Vi mottok støtte fra Nordland, Troms og Finnmark 
fylkeskommune, Tromsø kommune, Bodø kommune, Bergesenstiftelsen og Nordnorsk 
Kunstnersenter bidro til DKS prosjekt i Kirkenes. 
 
Økonomi 
Nord-Norske Bildende Kunstnere er en del av den Nordnorske kulturavtalen 2021-2024 og 
mottar årlige driftsmidler fra den. Styret har fortsatt arbeidet for styrking av medlemmenes og 
organisasjonens økonomi, økning i stipender, produksjon- og prosjektmidler og honorar til 
kunstnerne. Hvert år sender styret innspill til Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommune. Til 
Nfk sin budsjettbehandling i 2022 fikk vi gjennomslag for reversering av foreslått kutt i 
kulturbudsjettet på 706.000 årlig i arrangement og festivaltilskudd, men dessverre ble vi ikke 
hørt i denne omgang heller for økning i søkbare og øremerkede midler for visuell kunst og re-
etablering av arbeidsstipend i Nordland. Nordland fylkeskommune er i gang med arbeidet med 
en ny kulturstrategi der ordningene skal evalueres. Styret har stilt tydelige krav og vil fortsette 
arbeidet om å få styrket dagens situasjon. Det planlegges møter i løpet av våren for videre 
arbeid med kulturstrategien og hva som forventes at skal stå igjen etter Bodø 2024 prosjektet er 
fullført. Endringer internt i Troms og Finnmark fylkeskommune vil etter det vi forstår ikke påvirke 
eksisterende støtteordninger. 
 
Usikkerhet rundt Covid-19 har ført til at styret har sammen med styrene i NKNN og NNKS valgt 
en digital løsning for årsmøtet og avstemning i 2022. System ble etablert i fjor så kostnadene vil 
være en tredjedel av fjorårets.  
 
Kasserer tester ut regnskapsprogrammet Fiken i et år fra 01.01.2022 og går vekk i fra føring av 
regnskap i Excel. Vi vil beholde VSK regnskap og benytte oss av de etter behov - det er ingen 
faste utgifter relatert til det. 
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Nettverk 
På grunn av restriksjoner i pandemien har det vært få fysiske møtepunkter. NNBK fortsetter 
arbeidet med å være synlig og en tydelig stemme og har fulgt opp nettverk etter omstendigheter 
og behov. NNBK, NKNN og NNKS hadde fellesmøte og middag under TIFF i januar.  
 
Innkjøp av kunst 
Styret fortsetter dialogen med Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommune og andre sentrale 
parter om innkjøp av kunst til samlinger og kunst i offentlig rom. Troms og Finnmark 
fylkeskommune hadde i 2021 kr. 100.000 til innkjøp i vest og kr. 100.000 i øst. Nordland 0. 
 
NNKM har mottatt 8 millioner kroner fra Kulturdepartementets stimuleringsmidler til innkjøp av 
samtidskunst. Ved utgangen av 2021 har museet bare benyttet ca. halvparten av disse midlene 
(4,2 millioner). Dette til tross for Departementets ønske om at kunstverkene i størst mulig grad 
anskaffes innen utgangen av 2021, med rapportering innen 1. mars 2022. Liste over foretatte 
innkjøp finnes på museets sider: 

https://www.nnkm.no/nb/nyheter/storinnkjøp-ettertiden 

Etter vi sendte brev til Kultur- og likestillingsminister den 7. februar 2022 er det lagt ut to nye 
protokoller fra NNKM. Protokoll fra 21-22. september 2021 viser at det ble oppnevnt ny 
innkjøpskomité til museet. Forslag til vedtak ble fremlagt i møte. Administrerende direktør kan 
velge inn et ekstra medlem etter behov. 
 
De som ble oppnevnt er Katya G. Antòn, Kristoffer Dolmen og Hanne Hammer Stien.  
Tidligere innkjøpskomite var Charis Gullickson (kurator NNKM), Svein I. Pedersen, Hanne 
Hammer Stien. 
 
På bakgrunn av tidligere korrespondanse med museet 1-15. september 2021 der vi etterspør 
om ny innkjøpskomité og foreslår å dra veksel på vårt nominasjonsutvalg i tillegg til et brev 
adressert til styret den 23. september undrer vi oss over at vedtaket ikke er videreformidlet til 
kunstnerorganisasjonene. Vi stiller videre spørsmål ved hvorfor viktig informasjon som dette 
ikke er gjort tilgjengelig for de ansatte og offentligheten for øvrig før fem måneder etter vedtak 
og signert protokoll.  
 
Styret foreslår i et nytt brev etter vedtak ble oss kjent, at konstituert administrerende direktør 
ved NNKM, benytter seg av vårt nominasjonsutvalg for det ekstra medlem. Vi ber og om at 
styret behandler vårt forslag om sammensetning av fremtidig innkjøpskomité, i et kommende 
styremøte.  
 

Det må oppnevnes en innkjøpskomité for NNKM hvor medlemmer sitter over en periode på 

fortrinnsvis 4 år for ivaretakelse av langsiktige strategiplaner og utvikling av samlingen. Vi krever 

at komiteen har minimum ett medlem representert fra kunstnerorganisasjonene, men 

fortrinnsvis en fra hver av NNBK, NKNN og SDS. Dette for å dra veksel på kompetanse og 

større oversikt over de ulike kunstnerskap fra feltet de representerer; Billedkunst, 

Kunsthåndverk og Samisk kunst. 
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Lobbyvirksomhet politikere/ følge opp fylkeskommunale ordninger 
Styret har en direkte dialog med de fylkeskommunale kulturavdelingene i Nord-Norge og har 
kontakt med politikere etter behov. NNBK er pådrivere i debatten om kunstnernes stilling i 
samfunnet. Styret er tydelig i sine møter hvor viktig det er å synliggjøre kunstnernes 
kompetanse og profesjonalitet. Styret arbeider for at kommunene/ fylkeskommunene ivaretar 
eksisterende og legger til rette for eller oppretter nye gode atelier ordninger og visningsrom. 
Styret har bedt om møte med Nfk - Christian Torset, Fylkesråd for kultur, klima og miljø 
Linda Helén Haukland, Fylkesråd for plan og næring og Maja Zakariassen, Faggruppeleder 
Kunst og kulturutvikling. Vi fikk til svar at det jobbes nå mot en helhetlig ivaretakelse av 
kulturnæringene fra Nfk på ledernivå. Styret avventer med møte til fylkets kulturnæring-
ressurser er mer avklart.  
 
Rekruttering av nye medlemmer 
Det var femten søknader om medlemskap i 2021 hvor fem ble tatt opp som medlem i NNBK. 
Styret ser på nye muligheter for medlemsfordeler og er i dialog med styrene i NKNN og NNKS 
om dette. 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.  
 
Kompetanseheving 
Styret deltok på utvidet styreseminar i regi av Virke sammen med styret i NKNN og NNKS for å 
profesjonalisere styrearbeidet og heve kompetansen om styrearbeid blant styrets medlemmer i 
fjor. NNKS legger til rette for et nytt styreseminar med Virke for organisasjonenes 
styremedlemmer etter styrenes behov. Det er planlagt å arrangere digitalt kurs for medlemmene 
i kommende periode bl. annet om økonomi / regnskapsføring.      

 
Fagpolitisk samarbeid 
Fortsette samarbeidet med NKNN og SDS. NNBK inngår siden 2020 i et større tverrfaglig 
nettverk med kunst- og kulturaktører i Nord-Norge, Kulturnettverk Nor. Det 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. Styreleder har vært i arbeidsgruppen siden 
start. Neste fellesmøte for Kulturnettverk Nord er under Festspillene i Nord-Norge i juni 2022.  
 
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 
NODA 
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Sámi Dáiddaguovddáš 
Sámi Dáiddačehpiid Searvi 
Sámi Našunálateáhter Beaivváš 
Pikene på Broen 
 
Nettverk: 
NNBK ønsker å styrke nettverket med blant annet 
 
- Kunstakademiet i Tromsø 
- Kunstforeningene i Nord-Norge 
- Barentssekretariatet 
- Nordnorsk Kunstmuseum 
- Nordland kunst- og filmhøgskole 
- Galleri Nord-Norge 
- Samisk senter for samtidskunst 
- RadArt 
- HATS 
- High North AiR-nettverket 
- Innovasjon Norge 
- Nnf / Nordnorsk forfatterlag 
- FnnD / Forum for nordnorske dansekunstnere 
- KORO 
- OCA 
 
 

 

 

 
Ina Otzko, styreleder  
Camilla R. Nicolaisen, nestleder  
Espen Tversland, styremedlem 
Simen Engen Larsen, styremedlem 
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Sak 3. Juryen sin beretning 2021 
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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 2022 - 2023 
  

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

kunstplaner, kunst- og kulturstrategier og kunst i offentlig rom. 
● Innkjøp av kunst 
● Kompetanseheving styret og medlemmer 
● Synlighet 
● Rekruttering av nye medlemmer 
● Nettverk 
● Fagpolitisk samarbeid 

 
 
Økonomi / følge opp fylkeskommunale ordninger 
Styret fortsetter å arbeide for styrking av medlemmenes og organisasjonens økonomi, økning i 
stipender, produksjon- og prosjektmidler og honorar til kunstnerne. Styret følger opp Nordland 
fylkeskommune sitt arbeid med ny kulturstrategi og evaluering av støtteordningene. Det er viktig 
at det opprettes øremerkede midler for visuell kunst og at det blir etablert arbeidsstipend i 
Nordland og egne for visuell kunst i 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.  
 
Lobbyvirksomhet politikere  
Styret skal ha en direkte dialog med de 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, samarbeidspartner, komité vdr. Kunst i offentlig rom.  
 
Innkjøp av kunst 
Styret følger opp NNKM om innkjøpskomite og fortsetter dialogen med fylkeskommuner og 
andre sentrale parter om innkjøp av kunst til samlinger og kunst i offentlig rom. 
 
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.  
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Synlighet 
NNBK skal være synlig lokalt-regionalt-nasjonalt for å nå flest mulige av medlemmene og 
publikum. 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. De 
digitale plattformene videreutvikles og kan fylles med nye arbeider fra våre medlemmer. 
 
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. Styret 
skal se på muligheter for flere medlemsfordeler for å friste potensielt nye medlemmer. 
 
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 
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, TIFF i Tromsø og Barents 
Spektakel samt andre kunst/kultur arrangementer i nord og andre relevante steder. Følge opp 
samarbeid med Bodø 2024. 
     

Fagpolitisk samarbeid 
Fortsette samarbeidet med NKNN og SDS. NNBK inngår siden 2020 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. 
 
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 
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NNBK ønsker å styrke nettverket med blant annet: 
- Kunstakademiet i Tromsø 
- Kunstforeningene i Nord-Norge 
- Barentssekretariatet 
- Nordland kunst- og filmhøgskole 
- 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 
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Sak 6. Saker fremmet av eller gjennom styret 
 
6.1 Sak fremmet av styret – redigert 27.02.22  

  
Styret foreslår endringer i NNBK sine vedtekter § 8 Nominasjonsutvalget med ny paragraf § 8-4 og 
forskyvning av eksisterende § 8-4 og § 8-5 til § 8-5 til § 8-6 

  
§ 8-4 Nominasjonsutvalget i Nord-Norske Bildende Kunstnere (NNBK) skal i felleskap med Valgkomiteen 
i Norske Kunsthåndverkere i Nord-Norge (NKNN) foreslå representanter til styret i Nordnorsk 
Kunstmuseum (NKNN). Styret i NNBK oppnevner i fellesskap med styret i NKNN representanter i henhold 
til mandat gitt organisasjonene i fellesskap i Nordnorsk Kunstmuseums (NNKM) gjeldende vedtekter.  
  
Det er periodisk rotering mellom organisasjonene for styremedlem og personlig vara. Personlig 
varamedlem oppnevnes på samme måte som det faste styremedlem oppnevnes. Dette fordi dersom 
varamedlem skal kunne tre inn som styremedlem når det faste medlem ikke møter, må varamedlem ha 
samme legitimitet som det faste medlem.  

Nordnorsk Kunstmuseums vedtekter: 

§ 5 Museet ledes av et styre på seks medlemmer som sammensettes slik: 
3 medlemmer hvorav leder oppnevnes av staten ved Kulturdepartementet. 
1 medlem oppnevnes av SKINN (Se kunst i Nord-Norge) 
1 medlem oppnevnes av Norske Kunsthåndverkere Nord-Norge og Nord-Norske Bildende Kunstnere i 
fellesskap. 
1 medlem oppnevnes av og blant museets ansatte. 

Tre vararepresentanter oppnevnes av Kulturdepartementet i numerisk rekkefølge.For de tre øvrige 
representantene oppnevnes personlig vararepresentant. Oppnevningen gjelder for fire år av gangen. 
Ansattes representant oppnevnes for to år av gangen. 

Begrunnelse: 
  
Styret anser det som svært viktig og lytte til innspill fra Skjerve, som med sin kompetanse, lange fartstid 
og erfaring har kurset kunstnerorganisasjonene i styrearbeid i flere omganger.Skjerve er også ekstern 
vara i NNKS.  På bakgrunn av Skjerves forslag og å ivareta best mulig styrearbeid i organisasjonene er 
det mest hensiktsmessig at Nominasjonsutvalget i Nord-Norske Bildende Kunstnere (NNBK) foreslår 
representanter til styret i Nordnorsk Kunstmuseum (NNKM) i fellesskap med Valgkomiteen i Norske 
Kunsthåndverkere Nord-Norge (NKNN) og at styrene i NNBK og NKNN oppnevner foreslåtte kandidater i 
fellesskap til styret i Nordnorsk Kunstmuseum. 
  
Det er et eksternt mandat som er gitt NNBK / NKNN i fellesskap og som følger NNKM sine vedtekter. 
  
Forslag til vedtak: 
  
Årsmøtet godkjenner styrets forslag til endringer i vedtekter for NNBK Nominasjonsutvalg med 
opprettelse av ny § 8-4, samt endring av nummerering i nåværende med oppretting av ny etter 
forskyvning: § 8-4 endres til § 8-5, § 8-5 endres til § 8-6 for logisk rekkefølge. 
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6.2 Sak fremmet av Nominasjonsutvalget 
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6.3 Sak fremmet av medlemmer 
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6.4 Sak fremmet av medlemmer – oppdatert 01.03.2022 
 
Til NNBK 

Fra Siri Kvitvik 

Dato: 8. februar 2022 

Forslag til vedtak NNBK årsmøte: 

Styret i NNBK skal omgående sørge for at kunstnerne er representert i Nordnorsk Kunstmuseums styre 
gjennom å oppnevne styrerepresentant, etter innstilling fra nominasjonsutvalget. Hva NKNN, som egen 
organisasjon, gjør i denne saken skal ikke være bindende for styret i NNBK. 

  

Begrunnelse: 

Styret i Nordnorsk kunstmuseum er i dag uten representasjon av nordnorske kunstnere. Grunnene til 
dette har vært mye omtalt - og det er viktig å se framover. I en tid hvor ny museumsdirektør skal tiltre, 
museet oppretter ny museumsavdeling i Bodø, museet skal ha nye lokaler i Tromsø og museet har fått 
ekstra ressurser til innkjøp av kunst, er det særdeles viktig at billedkunstnere er representert i styret, for 
å kunne gi innspill til strategiene og være med på å fatte vedtak.   

Billedkunstnerne i Norge har i årtier kjempet for å styreplass i kunstmuseer, kunstinstitusjoner og 
innkjøpskomiteer, og da skal ikke en periode med konflikter, manglende rolleforståelse og pandemi, 
hvor medlemmene i NNBK ikke får møtes fysisk, ødelegge for denne representasjonen. Det er en kjent 
sak at departementet har uttalt at dersom kunstnerne ikke vil sitte i styret settes noen andre inn. Derfor 
haster det å få dette i orden, og det er ingen grunn til å vente på mulig vedtektsendring. Dersom NKNN 
(kunsthandverkerne) fortsatt vil stå utenfor styret skal ikke dette ødelegge for NNBKs representasjon. 
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Sak 7. Forslag budsjett 2022-2023 
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Sak 8. Nominasjonsutvalgets innstilling 2022 
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Vedlegg: 
1. Årsmøtereferat 2021 
2. Vedtekter 
3. Medlemsliste 
4. Medlemmers begrunnelser for fratreden verv NNKM 
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Vedlegg 1.  
Årsmøtereferat 2021
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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.  
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Vedlegg 3. 
Medlemsliste pr. 12.02.2022 / 173 medlemmer 

 

 

Eevahenna Aalto 

Hugo  Aasjord 

Eva Magga Cristina  Aira 

Aleksander Johan  Andreassen 

Are  Andreassen 

Astrid Vibeke  Andreassen 

Liv  Andreassen 

Trond  Ansten 

Anna-Brith  Arntsen 

Bent-Håvard  Aune 

Sissel Marianne  Aurland 

Eva  Bakkeslett 

Liv Bangsund 

Kjetil Ingvar  Berge 

Trym Ivar  Bergsmo 

Svein Arild  Berntsen 

Nina Vibeke  Beyer 

Hedvig Sofie  Biong 

Camilla Alexandra  Birkeland 

Ingela Dolores Christina  Birkeland 

Sigrid Høyforsslett Bjørbæk 

Marianne Skogstad Bjørnmyr 
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Myriam Johanna  Borst 

Annelise  Brun 

Mari Caesar 

Anne Grethe Mjønes Coldevin 

Christine Jhin  Cynn 

Kari Elisabeth  Dahlmo 

Oddvar Inge Nikolai  Daren 

Ivar  Dillan 

Anne Katrine  Dolven 

Grethe Irene  Einarsen 

Hanne-Grete  Einarsen 

Kari  Elfstedt 

Thor  Erdahl 

Tor  Esaissen 

Camilla  Fagerli 

Thomas  Falstad 

Camilla Iren Pettersen Figenschou 

Hanne Lydia Opøien Figenschou 

Tone  Fjereide 

Gro  Folkan 

Sissel  Fredriksen 

Espen  Gangvik 

Sarah Elise Helena  Gerats 

Karl Gustav  Gjertsen 
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Karin Maria  Gradin 

Lena Marie  Gravrok 

Kåre Aleksander  Grundvåg 

Inger J. Grytting 

Ragna Misvær Grønstad 

Kjell Ivar  Guldhav 

Anne  Gundersen 

Hege  Gundersen 

Emma Kristina  Gunnarsson 

Grethe  Gunneng 

Grethe  Hald 

Christian Ivar Hammerbeck 

Kurt Edvin Blix Hansen 

Stian  Hansen 

Eva  Harr 

Stein  Henningsen 

Yngve Hagbart  Henriksen 

Sigfrid Ingebjørg  Hernes 

Barbro Elisabeth  Hernes-Reuterfeldt 

Aino Åshild  Hivand 

Tone Lise  Holmen 

Ragnhild Adelheid  Holten 

Line Sæverud Hvoslef 

Susanne Nordjord Hætta 
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Ingvild  Isaksen 

Kjersti  Isdal 

Tove Hov Jacobsen 

Bjørg  Jakhelln 

Dagmar Anita  Jakobsen 

Agnes Elisabeth Reiersen Jenssen 

Toril Johannessen 

Arnold Johan  Johansen 

Gry Hege  Johansen 

Rannveig Helene  Johansen 

Rune  Johansen 

Hilde Brita Hauan Johnsen 

Jenny-Marie  Johnsen 

Irena  Jovic 

Aslaug  Juliussen 

Ingjerd Hansen Juvik 

Audar Magnus  Kantun 

Lars Erik  Karlsen 

Halvard  Kjærvik 

Regine Andrea  Klaus 

Pia Jeanette  Krabberød 

Herleik Kristiansen 

Jurjen Jan  Kuil 

Grete Andrea  Kvaal 
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Inger Blix Kvammen 

Siri  Kvitvik 

Unn Kristin  Laberg 

Tine Surel Lange 

Bjørg  Langseth 

Simen Engen Larsen 

Lars  Laumann 

Harald  Lien 

Ingeborg Annie Sivertsen Lindahl 

Rina Charlott  Lindgren 

Thor Arne Losnedahl 

Trygve Luktvasslimo 

Eva Ann-Cathrine  Lundkvist 

Valentin Manz 

Anne  Mariendal 

Dan  Mariner 

Silvia Eliana  Martinez 

Hans Ragnar  Mathisen 

Nina Jofrid Dyvik Melbøe 

Kenn Ole  Moen 

Marit Gerd  Myklebust 

Harald Leif  Myrvang 

Mathis  Nango 

Eivind Hindahl Natvig 
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Camilla Renate  Nicolaisen 

Hege Annestad Nilsen 

Johanne Seines Nilsen 

Torstein  Nilsen 

Kari Johanne  Nordheim 

Harriet  Normann 

Anne Rita  Nybostad 

Lill-Anita  Olsen 

Ina Helen  Otzko 

Solveig Elisabeth  Ovanger 

Torunn  Ovanger 

Earl Stanley Javate  Pascua 

Morten Petter Rune  Paulsen 

Hilde Skancke Pedersen 

Kirsten Irene Skaar Pedersen 

Synnøve  Persen 

Irene  Rasmussen 

Chris  Reddy 

Ingunn Judith Moen Reinsnes 

Marit Anne Iverdatter Sara 

Sonja  Schultz 

Evelyn  Scobie 

Mette Camilla  Skadberg 

Lena Katrine Sokki 
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Marita Isobel  Solberg 

Inger Emilie  Solheim 

Philipp  Spillmann 

Sissel  Stangenes 

Bjørn Tore Stavang 

Helle Agnete  Storvik 

Elisabet Alsos Strand 

Ola  Strand 

Arvid  Sveen 

Sigrid Veslemøy  Szetu 

Arne  Sørensen 

Agnete Ilona  Tangrand 

Kirsten Vebjørg Hagene Thoe 

Scott  Thoe 

Vemund  Thoe 

Silje Figenschou Thoresen 

Janna Maren  Thöle-Juul 

Gerd Karin Tobiassen 

Espen  Tollefsen 

Gunnar  Tollefsen 

Espen  Tversland 

Kristin  Tårnes 

Kari Johanne  Vevle 

Elin Mar Øyen Vister 
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Ida Walenius 

Aaron Tyler  Williams 

Grethe  Winther-Svendsen 

Åsne  Wold 

Kajsa Charlotta  Zetterquist 

Ane Vigdis  Øverås 

Linn Rebekka Åmo 
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Vedlegg 4:  
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