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SKINN - Se Kunst i Nord-Norges visjon er å formidle 
god samtidskunst til folk i landsdelen, for å skape 
refleksjon og gi opplevelse og økt livskvalitet.

I de 35 årene som SKINN har eksistert har vi produ-
sert og turnert visuelle kunstprosjekter gjennom et 
stort arrangørnettverk. Barn og unge har vært en 
sentral gruppe og dermed har samarbeid med Den 
kulturelle skolesekken vært viktig. I det siste året har 
vi blitt mer bevisst på at det å bygge kulturell komp-
etanse er en viktig jobb for å nå ut til publikum med 
kunsten. Vår målsetting om å nå ut til et bredest 
mulig lag av befolkningen i landsdelen betyr at vi 
i større grad må rette våre tilbud til publikum som 
helhet.

Styret kan se tilbake på nok et aktivt år i 2011 med 
behandling av mange aktuelle saker. Styrets viktig-
ste oppgaver har vært/og er utøving av kontroll – og 
støttefunksjon samt strategiarbeid.

Vi har i 2011 revidert og behandlet vår strategiske 
plan for de neste 3 år. Det strategiske arbeidet  
handler også om å bidra til høringene når det gjelder 
de offentlige planer og utredninger som berører oss 
faglig eller organisatorisk. 
 
Fylkeskommunenes strategiske plan for den visuelle 
kunsten har gitt SKINN i oppdrag i å styrke turné-
organisasjonen i landsdelen og ta ansvar for kom-
petanseheving i arenanettverket. Disse oppgavene 
har SKINN hatt i mange år og styret har brukt tid på 
å diskutere hvordan styrke og videreutvikle SKINN 
som den ledende turnéorganisasjonen i Nord-Norge. 

Den kommende stortingsmeldingen om det visuelle 
kunstfeltet er noe vi ser fram til med spenning.
Også her har vi bidratt med innspill i forbindelse 
med høringen. 

Styret har vært spesielt opptatt av hvordan kunst-

formidlingen og de lokale kunstarenaene skal styr-
kes. Etter vår mening trenges det sterkere offentlig 
satsning på dette feltet innen kulturpolitikken slik at 
vi får på plass flere gode visningsrom og stillinger 
rundt i kommunene. 

Se Kunst i Nord-Norge har også i 2011 hatt en solid 
produksjon av turneer og kompetansehevende tiltak 
for landsdelsnettverket.  Vår internasjonale satsing 
begynner å ta form ved at vår samproduksjon Gier-
du – bevegelser i samisk kunstverden skal turneres i 
Nordområdene i 2012. Sentrale samarbeidspartnere 
her er RiddoDuottarMuseat - De samiske samlinger 
på produksjonssiden og Pikene på Broen for koordin-
ering/kontakter i Russland.

Det har vært og er fortsatt en viktig jobb å gjøre for 
å styrke organisasjonen økonomisk slik at vi i større 
grad kan få flere produksjoner på veien. SKINN, sam-
men med andre organisasjoner, ble i 2011 overført 
fra Kulturdepartementet til Norsk kulturråd som nå 
skal administrere og behandle statstilskudd. Dette 
håper vi medvirker for økte offentlige midler fra 
2013.

Se Kunst i Nord-Norge har en kompetent og 
dyktig administrasjon som vi vil takke for et godt  
samarbeide i året som vi har lagt bak oss! Mange 
utfordringer gjenstår. Vi håper at Se Kunst i Nord-
Norge vil styrke kunstformidlingslandskapet i mange 
år fremover!

1
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Det har vært et intens arbeidsår med høy aktivitet 
ut i nettverket og med intern organisasjonsutvikling.  
Se Kunst i Nord-Norge har i løpet av 2011 etablert 
seg som et godt og passende navn for institusjonen.  
Navnendringen, vedtatt på årsmøte i april 2010, er 
blitt positivt mottatt og vi registrerer at det gir en 
generell tydeligere forståelse for institusjonens virk-
somhet.

I 2011 organiserte SKINN et nettverk av 49 medlem-
mer i 39 kommuner. Disse representerer ulike vis-
ningssteder fordelt over hele Nord-Norge. En aktiv  
jobbing med nettverksutvikling startet i 2010 og 
ble videreført i 2011. Det har resultert i utvidelse av 
arenanettverket for turnérutene med flere museer 
og profesjonelle gallerier og lignende. Flere tidligere 
støttemedlemmer er gått over til å bli medlem-
mer og bidratt til at medlemsnettverket er utvidet. 
Kompetanseutvikling i nettverket ble tilbudt både 
gjennom det årlige fagseminaret og formidlerkurs. 
Det ble arrangert nettverkssamlinger for regionen 
Helgeland, Nordre Nordland og i Hammerfest. 

En av våre mest krevende utstillingsproduksjoner, 
Uten Ramme; nye rom, fortsatte fra 2010. Dette var 
et ambisiøst prosjekt, spesielt med hensyn til at det 
har et utradisjonelt turnéformat med tre kunstnere 
på turné. En viktig intensjon med prosjektet har vært 
å engasjere og inspirerer de lokale visningsstedene 
gjennom at kunstnerne produserer utstillingen 
på det enkelte sted. Det har gitt oss ny og nyttig  
informasjon om arrangørnettverkets ressurser og 
kapasitet.  Samtidig har vi fått en erfaring med hva 
som kreves av ressurser i SKINNs administrasjon for 
å produsere og gjennomføre et kunstprosjekt med 
en serie av stedlige produksjoner. 

Samarbeidet med Nasjonalmuseet har etablert seg 
som et viktig tilbud i det landsdelsdekkende pro-
grammet til arrangørnettverket. Det bidrar ikke bare 
til et økt utstillingstilbud, men også til økt mangfold 
i tilbudet.

Det var ca. 10 200 registrerte besøkende på utstill-
ingene i 2011 på små og store visningssteder i Nord-
Norge. Med hensyn til publikumsutvikling så opptar 
det oss at vårt tilbud til Den Kulturelle Skolesekken 
blir benyttet i mindre grad enn tidligere. Antall dager 
med formidling er redusert med  ca. 25 % fra 2009 
til 2011. Vi har videreført nye tiltak for det voksne 
publikum med foredrag og omvisninger. Store for-
skjeller på publikumsoppslutningen gir oss innblikk 
i hvordan fokus vi må ha for å skape økt oppmerk-
somhet og interesse hos publikum. 

I arbeidet for å øke interessen for og skape debatt 
om kunst har vi aktivt tatt bruk flere media. 
Ny hjemmeside ble åpnet i september og SKINN fikk 
sin facebook-profil. Videre utvikling av kunstkritikk 
i SKINNblad og aktiv distribusjon av bladets leder til 
pressen ble videreført.

Samarbeid med andre produsenter og aktører har 
vært et viktig element også i 2011, blant annet 
gjennom Kunstnett Nord-Norge, samt igangsetting 
og planlegging av nye samarbeidsutstillinger for 
2011 og 2012. 

Med økning av antall visningssteder, fokus på  
nettverksarbeid, utvikling og bruk av flere media og 
politisk satsning på det visuelle kunstfeltet, åpner 
det for videre positiv utvikling. Vi kan konstatere at 
SKINNs overordnete mål om å formidle kunst og 
kunnskap som forgrener seg ut til medlemsnett-
verket i landsdelen stadig har et utviklingspotensial.

2
DAGLIG  
LEDERS 
FORORD



  Se Kunst i Nord-Norge årsberetning  2011  5 

I alt var fem utstillinger i regi av SKINN på turné i 
Nord-Norge i 2011. Utstillingene har blitt vist på 25 
steder i Nord-Norge og hadde et samlet publikum 
på ca. 10 200. 

3.1 TURNÉ
Fjorårets resultat i parentes. I alt var 5 utstillinger (4) 
i regi av SKINN på turné i Nord-Norge i 2011. Utstill-
ingene har blitt vist på 25 (26) steder i Nord-Norge 
og hadde et samlet publikum på ca 10 200 (10 600), 
herav 4 100 (5 200) barn og unge. Det ble kjøpt inn 
70 (83) formidlingsdager til DKS i de tre nordlige 
fylkene. Færre antall innkjøpte formidlingsdager i 
2011 har innvirkning på besøkstallene for barn og 
unge i året som gikk. 

Lokale arrangører
Kunstforeninger dominerer som lokale arrangører, 
men også private gallerier, kulturkontorer og mu-
seer har vært visningssteder. Det har kommet inn 
flere museer som mottakere av våre utstillinger.  
I 2011 var visningssteder fordelt etter kategori 10 

kunstforeninger, 9 museer og 7 øvrige. Museene har 
gode ressurser når det gjelder lokaler, åpningstider 
og formidlingskompetanse. 

Evaluering
Det er viktig å få tilbakemelding på de utstillinger 
SKINN sender på turné. Det sikrer vi gjennom  
rapportskjema som fylles ut av både lokal arrangør 
og formidlere etter endt utstilling. Formidleren  
leverer også evalueringsskjema til besøkende lærer 
som videresendes til SKINN. 

Alle våre utstillinger har fått gode tilbakemeldinger 
fra generelt publikum, skoleklasser og de fleste 
lokale arrangører. For flere av arrangørene ble utstill-
ingen Gierdu en utfordring med sine mange og store 
kasser. Det gjelder likeså for Emalje og design. Grete 
Prytz Kittelsen. Uten ramme; nye rom stilte særskilte 
krav til deltakelse av lokal arrangør, noe som tydelig 
viste at ikke alle kunstforeninger er tilstrekkelig  
ressurssterke i den grad som målsettingen i denne 
turné la opp til.  

3
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Fra åpningen av UTEN RAMME; NYE ROM på Norsk Luftfarts-
museum i Bodø. I forgrunne Josefine Lyches «The Crystal 
Ship» (2011)
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3.2 UTSTILLINGER
Gierdu - bevegelser i samisk kunst-
verden/sirdimat sámi duodje-ja dáid-
damáilmmis
Gierdu er et samarbeidsprosjekt mellom RiddoDu-
ottarMuseat – De Samiske Samlinger i Karasjok og 
SKINN. Utstillingen har vært på turné i Nord-Norge 
fra våren 2009. Den ble i 2011 vist på 2 steder og 
avsluttet sin turné våren 2011. Utstillingens tema-
tikk har vært gjenspeilet i seminarer, utstillingsturné,  
formidling til DKS, foredrag og en publikasjon. 

Utstillingen omfatter 23 kunstverk fra De Samiske 
Samlinger, hovedsaklig verk fra de siste 15 år. Den er 
kuratert med henblikk på å vise sammenhenger og 
fokusere på hva som beveger seg i samisk kunstver-
den.  Konservator Irene Snarby, RiddoDuottarMuseat 
- De Samiske Samlinger og daglig leder Eva Skotnes 
Vikjord i SKINN, har vært kuratorer for utstillingen og 
redaktører for publikasjonen. 

Oil Rich N&N George Osodi 
Utstillingen er produsert av Nasjonalmuseet for 
kunst, arkitektur og design og er del av Nasjonal-
museets landsdekkende program. Turneen i Nord-
Norge er finansiert av Nasjonalmuseet. Turnéstart 
var høsten 2010. I 2011 ble utstillingen vist på 8 
steder og avsluttet våren 2011.  

I utstillingen sammenligner den nigerianske  
fotografen George Osodi den norske oljeindustrien 
med Nigerias.  Osodi er opptatt av hverdagslivet der 
oljeproduksjonen foregår. Hans dokumentasjon av 
det oljerike deltaet sør i Nigeria har ført til et omfat-

tende verk som tar for seg de ekstreme forholdene i 
regionen, både samfunns- og miljømessig. To prosj-
ektorer viser to slideshows parallelt med 250 bilder 
hver. Fotografiene fra Norge ble gjort under opphold 
i Stavanger; Oslo og Lofoten i 2008. 

Uten ramme; nye rom 
Utstillingen var et samarbeidsprosjekt mellom 
Tromsø Kunstforening og SKINN. Utstillingen åpnet 
i oktober 2010 i Tromsø Kunstforening, ble deretter 
vist i Galleri Nord-Norge i Harstad og fortsatte videre 
i 2011 til 7 steder i Finnmark og Nordland. Kura-
torer for utstillingsprosjektet var Eva Skotnes Vikjord, 
daglig leder i SKINN og Svein Ingvoll Pedersen,  
intendant i Tromsø Kunstforening. Prosjektet har 
mottatt støtte fra Norsk Kulturråd og FRITT ORD. 

Uten ramme; nye rom var et stedsrelatert kunst-
prosjekt med kunstnerne Josefine Lyche, Lars Morell 
og Anders Sletvold Moe. Intensjonen var å utprøve 
og formidle en retning i samtidskunsten hvor  
kunstnerne skaper verket på stedet. Dette var 
et ambisiøst prosjekt som eksperimenterte med  
mulighetene innenfor turnéformatet. Å kunne skape 
en serie av spesifikke arbeider for ulike rom var 
både en utfordring og en mulighet for kunstnerne.  
Galleriene i Nord-Norge byr på svært ulike arkitek-
toniske sjangere og planløsninger. Ved at kunstnerne 
var tilstede en lengre tid på hvert utstillingssted, 
ville prosjektet bidra til økt kunnskap om de vilkår 
og utfordringer som er knyttet til produksjon og  
formidling. 

Uten ramme; nye rom ønsket videre å belyse  
tendenser i dagens kunst, representert av de tre 
utvalgte kunstnerne. Prosjektet tematiserte to  
hovedlinjer, hvor den ene var utforskning av maleri-
ets utvidete felt med utgangspunkt i det abstrakte, 
modernistiske maleriet. Den andre var en utforsk-
ning av rom og arkitektur, noe som ville komme til 

uttrykk på hvert enkelt sted prosjektet gjennom-
førtes. Gjennom Moes ombygninger av rommet, 
Lyches veggmalerier og lysobjekter og Morells 
kombinasjoner av veggmalerier og objekter i ulike 
varianter ble rommene utforsket, forandret og  
artikulert på ny. 

Utstillingen har hatt en omfattende og variert 
formidling. Til skolene ble det tilbydd workshop  
eller dialogbasert omvisning. Med utstillingen fulgte 
en filmdokumentar av den kunstnerlige prosessen  
i Tromsø Kunstforening. Det fulgte også en fore-
dragsserie med temaet Det moderne maleriet med 
Mari F. Sundet, kunsthistoriker, Vestfossen Kunstlabo-
ratorium. I året som gikk ble det holdt foredrag i Salt-
dal Kunstforening, Norsk Luftfartsmuseum og Nord-
norsk Kunstnersenter med til sammen 50 tilhørere. 
I tillegg ble det opprettet en blogg hvor kunstnerne 
har lagt ut bilder fra den kunstnerlige prosessen og 
de ulike visningsstedene (www.sekunst.no/uten-
ramme). Alle utstillinger ble fotodokumentert av 
profesjonelle fotografer. En publikasjon som skal  
dokumentere prosjektet vil foreligge våren 2012.

Expedition of Printmakers: Nye trykk
Utstillingen er produsert av Nordnorsk Kunstner-
senter i samarbeid med grafikkavdelingen ved Jan 
Matejko Academy of Fine Arts i Krakow, Polen. Kunst-
nerisk koordinator er Elisabeth Alsos Strand, Mo i 
Rana og Marta Bozyk, Krakow, Polen. Prosjektet har  
bestått av en kunstnerisk ekspedisjon med 7 norske 
og 7 polske kunstnere høsten 2010, samt produk-
sjon av utstillingen. 

Utstillingen åpnet parallelt i Svolvær og Krakow 
sommeren 2011. Nordnorsk kunstnersenter inngikk 
en avtale med SKINN om koordinering av turné og 
formidling i Nord-Norge. I løpet av høsten 2011 ble 
utstillingen vist på 5 steder i Nordland. Våren 2012 
vises den på ytterligere 9 steder i Nord-Norge.

3
TURNÉ 
UTSTILLING 
FORMIDLING

Utstilling  Antall 

visnings‐ 

steder 

Antall 

formidl.‐

dager 1 

Antall  

skole‐

omvisn. 2 

Med 

antall 

elever 

Antall 

omvisn. 

voksne 

Med 

antall 

voksne 

Øvrig 

publikum  

SUM  

publikum 

 

GIERDU 

 

2 

 

6 

 

10 

 

145 

 

2 

 

17 

 

1 025 

 

1 187 

 

Oil Rich N&N 

 

8 

 

18 

 

46 

 

975 

 

6 

 

80 

 

745 

 

1 800 

 

Uten ramme; nye rom 

 

7 

 

42 

 

98 

 

1 913 

 

4 

 

73 

 

3 229 

 

5 215 

Expedition of 

Printmakers: Nye trykk 

 

5 

 

14 

 

49 

 

835 

 

3 

 

53 

 

210 

 

1 098 

Emalje og design. 

Grete Prytz Kittelsen 

 

3 

 

9 

 

14 

 

175 

 

3 

 

50 

 

617 

 

842 

 

SUM 

 

25 

 

89 

 

217 

 

4 043 

 

18 

 

273 

 

5 826 

 

10 142 

 

                                                 

1 Herav 19 dager utenfor DKS‐systemet 

2 Inkludert noen barnehager 

 

Samlet statistikk for SKINNs turneer 2011. 1 Herav 19 dager utenfor DKS-systemet. 2 Inkludert noen barnehager
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I Expedition of Printmakers: Nye trykk har man øns-
ket å la det spesifikke ved grafikken stå sentralt i en 
virkelighet preget av digitale medier. Visjonen har 
vært å løfte frem og fokusere på de tradisjonelle 
grafiske teknikkene og vise at nettopp disse kan 
være grunnlaget for nyskapende trykk. Ustillingen 
består av 28 kunstverk med stor variasjonen i  
uttrykk – fra det vare og abstraherte, til det figurative 
og fargesterke. Det nordnorske landskapet er sterkt 
representert på nye og uventede måter.

Emalje og design. Grete Prytz Kittelsen
Utstillingen er produsert av Nasjonalmuseet for 
kunst, arkitektur og design og er del av Nasjonal-
museets landsdekkende program. Turneen i Nord-
Norge er finansiert av Nasjonalmuseet. Grete Prytz 
Kittelsen (1917-2010) er blitt kalt Scandinavian  
Design-dronningen. Hun regnes blant Nordens  
fremste formgivere, og har mer enn noen vært 
med på å sette norsk design på verdenskartet. Blant 
hennes største meritter var helt nye emaljefarger 
og en revolusjonerende teknikk der hun tegnet og 
freste i metallet – noe som ga unike mønstre og 
farger. 

Grete Prytz Kittelsen var en av våre første kunstnere 
i industrien og med henne ble Cathrineholm A/S en 
av de mest suksessrike småindustribedrifter i Norge 
i etterkrigstiden. Vandreutstillingen omfatter 122 av 
hennes fargerike og vakre bruks¬gjenstander i stål, 
jern og emalje for dette firmaet. 

GIERDU i Nordområdene
Internasjonalisering er en av retningene i SKINNs 
strategiplan 2009 – 2013. Den sammenfaller med 
regjeringens nordområdesatsning hvor SKINN er 
innlemmet, jfr. Kirke og Kulturdepartementets 
Mulighetenes landsdel - handlingsplan for kultur i 
Nordområdene, pkt. 1.4.1. ”legge forholdene bedre 
til rette for kunstnere og kunstformidling slik at 
landsdelen får vitale og profesjonelle fagmiljøer og 
institusjoner for visuell kunst på internasjonalt nivå.” 
og pkt. 3.2.14. hvor SKINN er inkludert.
SKINN har iverksatt arbeid med å etablere nye 
nett-verk i Nordområdene, definert til Russland, 
Sverige, Island og Finland. I 2012-2013 sender vi ut 
utstillingen GIERDU, som har turnert i Nord-Norge 
i de siste to år, på en turné til Murmansk, Luleå,  
Skellefteå, Reykjavik og Rovaniemi. Turneen inklu-
derer foredrag og opplæring av formidlere på hvert 
sted samt oversettelse av tilhørende fagtekster til 
russisk og engelsk.

Visningssted 
SUM  
omv.

SUM barn 
og unge

16 RiddoDuottarMuseat 28 4 6 64 0 0 6 64 0 0 316 380

17 Samtidsmuseet for nordlige 
folk

20 2 3 66 1 15 4 81 2 17 709 807

SUM 2011 48 6 9 130 1 15 10 145 2 17 1 025 1 187

GIERDU besøksstatistikk 2011

Antall  
utstillings-

dager

Antall 
omv.  

barne-
hager

Antall 
barnehage 

barn

SUM 
publikum

Øvrig 
publikum

Antall 
voksne

Antall 
omvis. 
voksne

Antall 
elever

Antall 
skole 

omvisn.

Antall 
omvisn. 
dager

8 Andøy Kunstforening 3 2 8 150 0 0 8 150 1 20 0 170

9 Gjenreisningsmuseet 9 1 0 0 0 0 0 0 1 10 321 331

10 Nordkappmuseet 9 3 1 46 2 29 3 75 1 13 65 153

11 Tana kommune 2 2 7 114 0 0 7 114 1 7 0 121

12 Vadsø Kunstforening 9 4 14 288 0 0 14 288 0 0 0 288

13 Varanger Samiske Museum 9 1 1 18 0 1 1 19 1 21 32 72

14 Perspektivet Museum 9 3 0 0 8 179 8 179 1 9 320 508

15 Trondenes historiske senter 2 2 0 0 5 150 5 150 0 0 7 157

SUM  2011 52 18 31 616 15 359 46 975 6 80 745 1 800

SUM  
publikum

Visningssted Antall omv. 
gr.skole

Antall omv. 
voksne

Antall 
voksne 

Øvrig 
publikum

Antall 
elever

SUM omv.
Antall  

utstillins-
dager

Antall 
omvisn. 

dager

Antall omv. 
vgs

Antall 
elever

SUM elever

OIL RICH N&N GEORGE OSODI    Besøksststistikk 2011

3 Saltdal Kunstforening 11 2 0 0 3 49 1 3 4 52 1 11 176 239

4 Alta Kunstforening 22 5 0 0 10 174 0 0 10 174 0 0 71 245

5 Vadsø Kunstforening 21 5 0 0 8 133 0 0 8 133 1 20 40 193

6 Norsk Luftfartsmuseum 22 15 10 118 17 385 4 69 31 572 1 34 1 500 2 106

7 Kunst og Kaos 11 5 0 0 16 400 4 100 20 500 1 8 31 539

8 Sortland Kunstforening 22 5 0 0 10 154 3 63 13 217 0 0 88 305

9 Nordnorsk kunstnersenter 20 5 0 0 9 195 3 70 12 265 0 0 1 323 1 588

SUM 2011 129 42 10 118 73 1 490 15 305 98 1 913 4 73 3 229 5 215

Visningssted 
Antall 
omv. 

gr.skole

Antall 
omv. 

voksne

Antall 
voksne 

Øvrig 
publiku

m

Antall 
elever

UTEN RAMME; NYE ROM        besøksstatistikk 2011  

SUM 
omv.

Antall  
utstillings-

dager

Antall 
omvisn. 
dager

Antall 
omv. vgs

Antall 
elever

Antall 
omv. 

barneh.

Antall 
barn

SUM         
barn og 

unge

SUM 
publiku

m

1 Kunst & kaos 7 4 11 195 1 14 12 209 1 30 0 239

2 Alstahaug Kunstforening 6 3 9 186 0 0 9 186 0 0 10 196

3 Fauske Kunstforening 6 4 13 165 2 39 15 204 0 0 53 257

4 Lødingen  Kunstforening 6 3 9 180 4 56 13 236 0 0 57 293

5 Reine kultursenter 6 0 0 0 0 0 0 0 2 23 90 113

SUM 2011 31 14 42 726 7 109 49 835 3 53 210 1 098

EXPEDITION OF PRINTMAKERS: NYE TRYKK      besøksstatistikk 2011

SUM 
elever

Visningssted 
Antall 
omv. 

gr.skole

Antall 
omv. 

voksne

Antall 
voksne 

Øvrig 
publikum

SUM 
publikum

Antall 
elever

SUM 
omv.

Antall  
utstillings-

dager

Antall 
omvisn. 
dager

Antall 
omv. 
vgs

Antall 
elever

1 RiddoDuottarMuseat 14 2 3 8 1 8 4 16 0 0 7 23

2 Gjenreisningsmuseet 14 4 6 98 1 9 7 107 2 38 557 702

3 Alta Kunstforening 9 3 2 36 1 16 3 52 1 12 53 117

SUM 2011 37 9 11 142 3 33 14 175 3 50 617 842

EMALJE OG DESIGN. GRETE PRYTZ KITTELSEN           besøksstatistikk 2011

Visningssted 
Antall omv. 

gr.skole

Antall 
omv. 

voksne

Antall 
voksne 

Øvrig 
publikum

SUM 
publikum

SUM 
elever

Antall 
elever

SUM 
omv.

Antall  
utstillings-

dager

Antall 
omvisn. 

dager

Antall 
omv. vgs

Antall 
elever
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3
TURNÉ 
UTSTILLING 
FORMIDLING

3.3 FORMIDLING
SKINNs formidlingsarbeid er tuftet på norsk kultur-
politikk om å nå ut til flest mulig. I Nord-Norge er 
dette særlig viktig i et stort geografisk landskap. 
SKINN tilbyr dialogbasert formidling eller workshop 
tilrettelagt for både barn, unge og voksent publi-
kum. Samtale og dialog er en viktig nøkkel til for-
midling av samtidskunst. Trening på å møte kunst, 
og sette ord på det en ser og opplever er viktig for 
å kunne ta del i samtidskunsten, og ikke minst for 
å senke terskelen til den visuelle kunstens verden 
for nye generasjoner. Gjennom mange år har SKINN 
brukt lokale og regionale formidlere. I 2011 var det  
engasjert 27 formidlere, herav 19 frilans kunstnere. 

I de fem utstillingene på turné har det blitt  
gjennomført 217 (267) omvisninger/workshop for 
4 000 (5 200) barn og unge. Det var også 18 (46) 
omvisninger for til sammen ca 273 (395) voksne.  
Antallet barn og unge i omvisning har sunket siden 
året før, noe som har sammenheng med at DKS har 
minsket antall innkjøpte formidlingsdager, 70 dager 
i 2011 mot 83 året før. Det har også vært 19 for-
midlingsdager utenfor DKS-systemet (hovedsaklig 
for Uten ramme; nye rom).  At antallet omvisninger 
for voksne er ca. halvert sammenlignet med for-
rige år beror på at tallene for 2010 var høyere enn  
normalt, dette grunnet den store satsningen på 
sommerguidning av Gierdu i Tromsø Kunstforening. 

Den kulturelle skolesekken
Samtlige utstillinger som turneres av SKINN blir 
tilbudt Den kulturelle skolesekken i de tre nordlige 

fylkene. I 2011 ble det kjøpt inn til sammen 70 (83) 
formidlingsdager. Oil Rich N&N George Osodi ble for-
midlet gjennom DKS i 18 dager, Uten ramme; nye 
rom 29 dager, Expedition of Printmakers: Nye trykk 
14 dager og Emalje og design. Grete Prytz Kittelsen 
9 dager.

Den kulturelle skolesekken tilbyr fantastiske  
muligheter for skoleelever å komme i kontakt med 
kunst- og kulturopplevelser. Samtidig innebærer DKS 
sterke stilling som eneleverandør at de produksjoner 
som ikke blir innkjøpt til DKS får liten tilgang til barn 
og unge som målgruppe – markedet for skolen blir 
mettet. Et gjennomgående trekk som fremgår av 
lærerevalueringene er at de færreste skoleklasser 

kommer forberedt til omvisningen til tross for at 
informasjon sendes ut i god tid, dette har gjentatt 
seg over år og for alle typer produksjoner fra SKINN. 
Det gir et bilde av at tilbudet for mange lærere sees 
på som en ”kosetime” og derved ikke vektlegges 
særlig innenfor skolens virksomhet. Dette er spesielt 
tydelig innenfor den videregående skolen. 

SKINN bruker uforholdsmessig mye tid på tilrette-
legging og oppfølging av noen av DKS-kontaktene. 
Det er dårlig husholdning med de resurser som er 
lagt inn i en slik utstillingsproduksjon. Informasjons-
flyt, planlegging, samspill og rutiner mellom DKS-
kontakt, kulturkontakt i skolen og den enkelte lærer 
har på flere steder stort forbedringspotensial. 

Workshop med elever på Norsk Flymuseum i Bodø i 
utstillingen UTEN RAMME; NYE ROM. Foto: Ernst Furuhatt
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4.1 FAGSEMINAR
SKINN driver med kompetanseutviklende arbeid 
med et fast årlig fagseminar i tillegg til praktiske 
og teoretiske kurs i tilknytning til ulike prosjekter 
og tema. 

Stedspesifikk kunst - med blikk på ulik 
kunstnerisk praksis
Hamsunsenteret med sin spesielle arkitektur og 
stedstilknytning var arena for SKINN årsmøte og 
fagseminar 8.-10. april 2011. I tillegg fikk deltakerne 
oppleve Tranøys naturskjønne og særegne område 
i Hamsuns rike.

Seminaret hadde tittelen Stedspesifikk kunst - med 
blikk på ulik kunstnerisk praksis. Stedspesifikk kunst 
preger i stor grad samtidskunsten i dag gjennom 
ulike former for kunstnerisk praksis, hvor kunstens 
eget handlingsrom er den dominerende arbeids-
formen. Seminaret rettet seg i hovedsak mot  
arenanettverket for formidling av visuell kunst i 
Nord-Norge, ved kunstforeninger, museer, gallerier, 
kunstnere, formidlere og kunstinstitusjoner. 

Foredragsholdere var:
Bo Krister Wallström, kunstner/kurator. 
seniorrådgiver ved Kunst i offentlige rom, KORO.
Per Gunnar Eeg-Tverbakk, direktør i Kunsthall Oslo.
Marianne Heier, kunstner og stipendiat i Stipend-
programmet for kunstnerisk utviklingsarbeid ved 
Kunsthøgskolen i Oslo.
Moderator: Svein Ingvoll Pedersen, kunsthistoriker 
(cand. phil.).

Det var 57 deltakere på årsmøte og fagseminar. 

4.2 FORMIDLINGSSEMINAR
Det ble avholdt to seminarer for formidlere  
engasjert for årets nye utstillinger. Formidlings- 
seminarene ble holdt i forkant av turnéstart på  
utstillingenes første visningssted.

Emalje og design. Grete Prytz Kittelsen. Seminaret 
ble gjennomført i Karasjok 6. oktober på Riddo-
DuottarMuseat – De samiske samlinger i samarbeid 
med Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 
og RiddoDuottatMuseat. Leder for seminaret var 
Stine Elisabeth Johansen, kurator Nasjonalmuseet.  
9 formidlere deltok.

Expedition of Printmakers: Nye trykk.  Semina-
ret ble gjennomført i samarbeid med Nordnorsk 
Kunstnersenter 17. juni i Svolvær. Utstillingens  
to kuratorer, Marta Bozyk og Elisabet Alsos Strand  
informerte om prosjektet. Flere av formidlerne er selv  
representert i utstillingen. 8 formidlere deltok.  

Bo Krister Wallstrøm  - Kunst i offentlige rom 
holder foredrag på fagseminar 2011

4
FAGSEMINAR
OG KURS
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Gjennom hele året har alle SKINNs utstillinger 
vært godt synlige i pressen, og det har vært jobbet  
aktivt med pressemeldinger og annonsering til  
utstillingsstedene. 

5.1 INFORMASJON  
TIL MEDLEMMER  
OG NYHETSBREV 
Det ble sendt ut 20 elektroniske nyhetsbrev i løpet 
av året. I tillegg ble det sendt ut informasjon om 
utstillingstilbud 2011/2014, medlemskap, og infor-
masjon i forhold til utgivelsene av SKINNblad.

5.2 SKINNBLAD 
SKINNblad er en informasjonskanal for kunst og 
kunstformidling i landsdelen, og gis ut 4 ganger i 
året. Det er et gratis abonnementsblad, hvor med-
lemmer og samarbeidspartnere kan profilere utstill-
inger og formidlingsaktivitet. Bladet blir distribuert 
i vårt nettverk av medlemmer, privatpersoner, 
kunst- og kulturinstitusjoner, offentlige instanser og 
politikere, sentralt og regionalt i hele Norge. Bladet 
hadde ved siste nummer i desember et opplag på 
1600. En reduksjon fra 2010 med 600. Dette fordi 
vi avsluttet prøveprosjektet med utsending til alle 
grunn- og videregående skoler i Nord-Norge da 
dette ble for kostnadskrevende. Vi pleier et nettverk 
av gode skribenter, og opprettholder avtale om  
annonsesalg via Polarfakta. SKINN mottar mye 
positiv respons på bladet og 83 nye abonnenter 
har bestilt bladet i 2011. Størst aktivitet er det etter 

utgivelser av nytt blad, og etter nylanseringen av 
websiden.

5.3 WEB 
skinn.org 
Hjemmesiden til SKINN er en aktiv informasjons-
kanal som ble jevnlig oppdatert i 2011. Det har 
blitt lagt ned mye ressurser i utvikling av ny vers-
jon av nettsiden som ble publisert 23. September. 
Siden har ny grafisk profil og gir publikum en en-
klere tilgang til informasjon. Målet er at sidene 
skal være et nyttig nettsted med informasjon om 
kunst og kunstformidling. Sidene har fokus på  
brukervennlighet, målgruppestyrt innhold og opp-
datert informasjon. 

Utstillingsinformasjon
Sidene er laget med tanke på at mottakere av våre 

utstillinger enkelt skal kunne hente all informasjon 
til utstillingene på ett sted. I tillegg til informasjon, 
er det lagt ut linker for nedlasting av faktaark, 
turnékalendere, lærerveiledninger og bilder. SKINN 
går gradvis over fra informasjon i post til nettbasert 
informasjon som lastes ned hos hver arrangør til 
våre utstillinger.

Intranett for medlemmer
Et eget intranett for våre medlemmer er også  
under utvikling. Her kan medlemmer få og gi tips, 
og starte og være med i diskusjoner rundt drift, 
kunst og formidling av kunst i Nord-Norge. Intern 
informasjon til nettverket vil også bli lagt ut her. 
Mere informasjon om brukere og innlogging vil bli 
sendt medlemmer i SKINN 2012.

Delta i kunstdebatt
Med nylanseringen av websiden har vi invitert til 

5
INFORMASJON 
OG MEDIA
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debatt om utstillingene som får kritikk i SKINNblad. 
Ambisjonen er å bidra til vitalisering av nordnorsk 
kunstkritikk og kunstdiskusjon. 

gallerinettverk.no 
Vår nettbaserte galleriinformasjon (åpnet 2008) er 
et verktøy for produsenter, kunstnere, og utstillings-
arrangører som planlegger utstillinger i landsdelen, 
samt publikum for å finne utstillingssteder. Galleri-
nettverk.no hadde pr 31.12.2011 oppført 25 aktører 
i Nord-Norge. Arbeidet skal intensiveres i 2012.

www.sekunst.no/utenramme 
En blogg ble etablert for utstillingen Uten Ramme; 
nye rom høsten 2010. På denne har man kunnet 
følge kunstnerne på turné og se kunstverkene som 
ble laget til de enkelte stedene i turneen. Inten-
sjonen var at et større publikum skulle få tilgang til 
utstillingen og få innsikt i kunstnernes idégrunnlag 

og arbeidsprosess. Kunstnerne har fram til turnéslutt 
i Svolvær i november vært aktive på bloggen.

SKINN på Facebook
Det ble i forbindelse med den nye websiden  
opprettet en facebook-side for Se Kunst i Nord-
Norge. Målet er å samkjøre aktiviteter på de for-
skjellige plattformene for å få maksimal effekt ut av 
kommunikasjonen til nettverket. 

5.4 MARKEDSFØRING/ MEDIA
SKINN har utformet pressemeldinger og annonser  
for utstillingsturneene i nettverket. Gjennom hele 
året har alle utstillingene fått mediadekning i 
landsdelens aviser. 
Expedition of Printmakers; NYE TRYKK fikk 7 omtaler, 
Emalje og Design. Grete Prytz Kittelsen, 3 omtaler 
og Uten Ramme; nye rom 24 omtaler. 

Styret i SKINN har levert debattinnlegg til alle aviser 
i Nord-Norge, publisert i Bladet Tromsø, Nordlys, 
Altaposten, Avisa Nordland, Harstad tidene, Bladet 
Vesterålen, Helgeland Arbeiderblad m.fl.: 
23.02 Mer kunst til folk flest i Nord-Norge!  
v/Wenche Stenvoll.
28.06 Den Kulturelle skolesekken – eneste veien til 
et bredt publikum? v/Wenche Stenvoll.
30.09 Kritikk verdig? v/Wenche Stenvoll.
13.12 Se kunst – men hvor? v/Arild D. Moe

SKINN fikk omtale gjennom flere artikler:  
DA-midler til Kunstarena nord (AN 29.11),   
Merkelig og forvirrende (Bladet Tromsø 08.11), 
Nettverksmøte i kulturtriangelet (Harstad Tidene 
25.10), SKINN jubilerer (AN 28.10), Kunstpushere i 
35 år (AN 22.10). 

T.v.: Lars Morell og Josefine Lyche intervjues av  
Avisa Nordland i forbindelse med utstillingsturnéen 
UTEN RAMME; NYE ROM. Foto: Ernst Furuhatt
Under: Faximilier fra medieomtaler.

Det blir stor aktivitet
på det lulesamiske
senteret Árran de
neste ukene.

Øyvind A. Olsen 97 07 36 11
oo@an.no

TYSFJORD: Fredag 4. februar invite-
res det til foredrag ved Bernt Eide
om barna Norge tok for å rense
landet for tatere. Samme dag blir
det åpning av vandreutstillingen
Lotjo drom som dreier seg om ta-
terne/romanifolkets historie i
Norge. Elias Akselsen vil synge
under åpningen av utstillingen.

Lørdag 5. februar arrangerer
Árran og samarbeidspartnere
konsert med Veronica og Elias Ak-

selsen i Hamsunsenteret.  Søndag
6. februar, samenes nasjonaldag,
blir det på ettermiddagen guds-
tjeneste med samisk liturgi i Elim
interimskirke, etterfulgt av kafé
med tale og sang på Árran. Man-
dag formiddag er det klart for se-
minaret «De kom, de tok, de for»
på Árran om forskning i samiske
områder. På ettermiddagen blir
det temakveld om «Spøkelser og
psykiatere i Sábme». Tirsdag 8. fe-
bruar arrangeres det sang og for-
tellerstund for de minste. Alle 7.-
klassingene ved Tysfjordskolene.
kommer på besøk. 

Lørdag 12. februar arrangeres
tur til gammen på Drag. Mandag
14. februar blir det helsetreff. Ár-
ran får besøk av eldre fra det mar-
kasamiske området i Evenes og
Skånland.  Onsdag 16. februar blir

det temakveld om fødselsfortel-
linger og tirsdag 1. mars arrange-
rer Árran temakveld i samarbeid

med SANKS Tema er behandling
av spilleproblemer og spilleav-
hengighet blant samer.

6 kultur FREDAG 4. FEBRUAR 2011  AVISA NORDLAND

Árran markerer samiske dager 

Blåfrostkunstnerene
skal male verkene sine
rett på veggen. Før de
blir overmalt.

Dag Pettersen 48 13 16 23
dp@an.no

SALTDAL: Etter utstillingsperioden
som varer helt fram til 6. mars,

skal vegg og gulvkunsten males
over igjen.

Anerkjent. Onsdag 9. februar åp-
net årets Blåfrostutstilling med
de anerkjente kunstnerne Josefi-
ne Lyche, Anders Sletvold Moe og
Lars Morell. 

Verkene blir tilpasset sted og
rom. I uka før utstillingen er de
tre kunstnerne i gang med maler-
jobben, på vegger og gulv. Utstil-

lingen kretser om to tematiske
hovedlinjer: utvi-
delse av grensene
for det abstrakte,
modernistiske ma-
leriet og utforsk-
ning av rom og arki-
tektur. 

Endrer rommene.
De skal også sparkle
og bygge utover i rommene, slik

at de hver på sin måte endrer
rommets utfor-
dring og konstruk-
sjon.

Kunstnerne er
selv med på åp-
ningen av utstil-
lingen «Uten ram-
me, nye rom» som
er en vandreutstil-
ling produsert av

SKINN, (Se kunst i Nord-Norge) i

samarbeid med Tromsø kunstfor-
ening. 

Grensesprengende. Utstilling-
en omtales som grensespreng-
ende og er en unik mulighet for
publikum til å se hvordan tre
samtidskunstnere jobber.
Utstillingen er på turné, men blir
ulik alle steder. Både workshops
og omvisninger skal holdes alle
steder der utstillingen vises.

Kunsten rett på veggen
Publikum får
se hvordan
kunstnerne
jobber.

Overmales. Saltdal kunstforening får nymalte vegger, som skal overmales etter Blåfrostutstillingen. Foto: Dag Pettersen 

BODØ: Med sin spesielle arkitektur og stedstilknytning vil Hamsun-
senteret være arena for SKINN sitt årsmøte og fagseminar 2011. I
tillegg vil deltakerne få oppleve Tranøys naturskjønne og særegne
område i Hamsuns rike.

Tittelen Stedspesifikk kunst, - med blikk på ulik kunstnerisk prak-
sis retter seg i hovedsak mot arena-nettverket for formidling av vi-
suell kunst i Nord-Norge, ved kunstforeninger,  museer,  gallerier,
kunstnere, formidlere og kunstinstitusjoner. 

Fagseminaret holdes i april.

Fagseminar på Hamsunsenteret
BODØ: Den glemte historien til sjøsamene i Nord-
land og jakten på samisk «annerledeshet» er
blant temaene som skal belyses på Universitetet i
Nordland i forbindelse med samisk kulturuke i
dag.

Det blir også kjøring med reinsdyr og slede for
barn, ved Nordland Kultursenter. Og samiske my-
ter og stjernebilder på Luftfartsmuseet, fortalt av
Ante Mikkel Gaup.

Samisk kulturuke

For alle. Árran har tilbud for både store og små de kommende dagene
og ukene.

Fredag 4/2  kl.12.00  
Bodø kulturhus, 
Lunsjkonsert i foajeen
Fredag 4/2  kl.19.30  
Bodø kulturhus
Lørdag 5/2  kl.13.00  
Sjømannskirka I Narvik, 
Vaffelkonsert
Mandag 7/2  kl.19.00  
Bøvær, Senja, Kråkeslottet
Tirsdag 8/2  kl.20.00  
Tromsø, Musikkonservatoriet, 
konsertsalen

Nils 
Anders 
Mortensen 
piano

                PRESENTERER

28 ONSDAG. 30.11.11

Malingsspann, trebiter, glass og en 

drøss med verktøy ligger strødd på 

golvet i galleriet til NNKS i Svolvær. 

For en lekmann ser det ut som 

et anleggsområde, men oppi alt 

kaoset aner vi konturene av former 

og estetikk. I dette tilfellet er selve 

gallerirommet å betrakte som lerret 

og kunstnerne går løs på vegger og 

tak med hammer og sag.Skjeve vegger– Det unike med galleriet i Svolvær 

er at alle veggene har vinkler som 

gjør dem skjeve. Ingen går i 90 

grader. Dette passer bra med 

våre ting, ettersom vi jobber mye 

med stramme linjer, sier kunstner 

Anders Sletvold Moe.
Han har saget ut et rektangulært 

stykke fra veggen og ønsker å 

utfordre betrakteren til å tenke på 

flere plan.– Veggen har forskjøvet seg innover 

i lokalet og sklidd inn i arkitekturen. 

Ved å legge på  neonfarge i snittet 

vil jeg gi følelse at det befinner seg 

noe annet bak denne hvite veggen, 

sier han.
Kunstnere på turne
Sammen med Josefine Lyche 

og og Lars Morell har han det 

siste året vært på en omfattende 

utstillingsturne i Nord-Norge, 

gjennom det ambisiøst prosjektet 

Uten ramme; Nye rom, som 

handler om å utforske maleriets 

grenser. Konseptet er utviklet av 

SKINN (Se Kunst I Nord-Norge) 

og Tromsø Kunstforening, og 

innebærer en helt ny måte å tenke 

utstillingsturné på. Kort fortalt 

handler det om å gi publikum 

en helt unik opplevelse på hvert 

visningssted. I stedet for den 

tradisjonelle varianten hvor 
kunstverkene pakkes i kofferter 

og sendes landet rundt,  er det i 

dette tilfellet kunstnerne selv som 

blir sendt ut på vandreutstilling. På 

hvert galleri tar de utgangspunkt 

i rommet særegne utforming og 

Magi og geometriI over ett år har tre kunstnere 

gitt ni nordnorske gallerier en 

spektakulær makover. Finalen for 

gigantprosjektet kan nå beskues 

i Svolvær

Josefine Lyche lager geometriske 

skulpturer med utgangspunkt i 

tallsekvensen til matematikeren 

Leonrado Fibonacci.

De anerkjente kunstnerne Anders Slettvoll Moe, Lars Morell og Josefine Lyche brukte en uke på å forberede utstillingen i galleriet hos NNKS i Svolvær. Foto: Eivind Biering-Strand
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SKINN har et nettverk som geografisk dekker hele 
den nordnorske landsdelen. Formidlingsarbeidet  er 
i h.h.t. norsk kulturpolitikk om å nå ut til flest mulig. 

6.1 MEDLEMMER
Medlemmer i SKINN er kunstformidlingsledd/aktør-
er som arbeider på ideelt og profesjonelt grunnlag. 
Kunstforeningene driver formidlingsarbeid basert på 
frivillig ideelt grunnlag, og det nedlegges betydelig 
antall dugnadstimer i arbeidet med å formidle ut-
stillinger av profesjonell kunst, aktiviteter for publi-
kum, medlemmer, samt formidling til barn og unge. 

Kunstforeninger med ansatt personale
Tromsø og Bodø kunstforeninger har ansatt inten-
dant. I Tromsø er det to 100 % stillinger, mens 
Bodø fra høsten 2011 hadde 120 % stilling fordelt 
på intendant og kunstnerisk leder for Den Nord-
norske Kunstutstilling. Galleri Nord-Norge/Harstad  
Kulturhus har en 30 % stilling som intendant.

Medlemmer over 3 fylker
SKINNs medlemmer fordeler seg over tre fylker. 
Medlemmer som i perioder er uten særlig aktiv-
itet har mulighet for å betale redusert kontingent. 
I noen av kommunene med medlemskap er det 
avtaler med profesjonelle gallerier om oppgaven 
for visning og formidling. Museene som er medlem 
tegner medlemskap for sin lokale avdeling. SKINN 
er representert med medlemmer i 23 kommuner i 
Nordland, 6 i Troms og 9 i Finnmark. SKINN hadde 

pr 31.12.2011 49 medlemmer fordelt i 39 kom-
muner, hvorav 21 er kunstforeninger, 13 museer,  
8 institusjoner og 9 kommuner. 

Nordland 
27 medlemmer, herav 15 kunstforeninger,  
4 museum, 3 institusjoner og 6 kommuner. 

Alstahaug Kunstforening
Andøy Kunstforening
Bodø Kunstforening
Fauske Kunstforening
Hadsel Kunstforening
Hamarøy Kunstforening 
Lødingen Kunstforening
Mosjøen Kunstforening
Narvik Kunstforening
Rana Kunstforening
Saltdal Kunstforening 
Sortland Kunstforening
Svolvær Kunstforening
Vestvågøy Kunstforening
Øksnes Kunstforening
Petter Dass Museet
Vefsn Museum
Sørfold Museum
Norsk Luftfartsmuseum 
Árran Lulesamisk senter
Galleri Espolin
Reine Kultursenter
Brønnøy kommune*
Gildeskål kommune
Hamarøy kommune*
Meløy kommune
Sørfold Kommune
Vega kommune
 
* Brønnøy kommune er medlem, 
Kunst og Kaos visningssted. 
Hamarøy kommune er medlem, 
Hamarøy Galleri er visningssted.

Troms
11  medlemmer, herav 3 kunstforeninger,  
3 museum, 3 institusjoner og 2 kommuner

Harstad Kunstforening
Kunstforeningen i ETS 
(Evenes, Tjeldsund, Skånland)
Tromsø Kunstforening
Perspektivet Museum
Samtidsmuseet for nordlige folk

Sør-Troms museum
Galleri Svalbard
Festspillene i Nord-Norge
Harstad kulturhus, Galleri Nord-Norge
Lyngen kommune
Salangen kommune 
 
Kunstforeningen i ETS er en interkommunal 
kunstforening som dekker kommunene: Evenes, 
Tjeldsund og Skånland.

Finnmark
12 medlemmer, herav 3  kunstforeninger,  
6 museum, 2 institusjoner og 1 kommune

Alta Kunstforening
Hammerfest Kunstforening
Vadsø Kunstforening
Alta Museum 
Gamvik Museum
Gjenreisningsmuseet
Nordkappmuseet
Grenselandmuseet
Varanger samiske museum
Arktisk Kultursenter,Hammerfest
RiddoDuottarMuseat /Samiske samlinger
Tana kommune 

6
NETTVERK
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ARRANGØRNETTVERK
SKINN 2011

Fra åpningen av UTEN RAMME; NYE ROM på Sortland Foto: Kjell Ove Storvik
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Fra åpningen av UTEN RAMME; NYE ROM på Sortland.
Foto: Kjell Ove Storvik
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6.2 STØTTEMEDLEMMER
Støttemedlemmer i SKINN er alle som ønsker 
støtte arbeidet med kunstformidling og holde seg  
informert om virksomheten. SKINN hadde totalt 49 
(53) støttemedlemmer i landsdelen i 2011
fordelt slik:

Nordland fylke: 29
Troms fylke: 9 
Finnmark fylke: 11
 
Nordland
Andøy kommune
Ballangen kommune
Beiarn kommune
Bodø Kommune
Bodø kulturhus
Bø kommune
Evenes kommune
Fauske kommune
Flakstad kommune
Galleri Bodøgaard
Høgskolen i Nesna
Lofoten Safari
Lødingen kommune
Moskenes Kommune
Narvik kommune
Nordland Akademi for kunst og vitenskap
Nordland kunst og Filmfagskole
Nordland Teater
Nordnorsk kunstnersenter
Nordnorske bildene kunstnere
Rana kommune
Røst kommune
Sortland kommune
Sørfold kommune
Tysfjord Kommune
Universitetet i Nordland
Vefsn kommune
Vågan kommune
Øksnes kommune

Finnmark
Alta kommune
Hammerfest kommune
Høgskolen i Finnmark
Kvalsund kommune
Museene for kystkultur
Nesseby kommune
Nordkapp kommune
Samisk kunstnersenter
Sør-Varanger kommune

Tana Kommune
Vadsø kommune

Troms
Harstad kommune
Kvæfjord kommune
Kvænangen kommune
Lenvik kommune
Nordnorsk Kunstmuseum
Skånland Kommune
Sør-Troms Museum
Torsken kommune
Troms fylkeskultursenter, Kysten
 
 

6.3 SAMARBEIDSNETTVERK
SKINN er grunnlagt på en idé om ressursutnyttelse 
gjennom samarbeid, og har lang tradisjon med å 
arbeide sammen om produksjon, turné, og på andre 
faglige områder.

Kunstnett Nord-Norge
Deltakere i Kunstnett er kunstformidlingsaktører 
som produserer og formidler kunst på profesjonelt 
nivå og som bidrar i hele landsdelen. Det innebærer 
at man har ansatt fagpersonell og har offentlige 
driftsmidler.  

6.4 SAMARBEID UTSTILLING 
OG FORMIDLING    
Nasjonalmuseet for kunst,  
arkitektur og design
SKINN fortsetter samarbeidet som ble etablert 
i 2006 med koordinering og formidling av mu-
seets utstillinger til SKINNs gallerinettverk. I det 
landsdekkende programmet til Nasjonalmuseet 
fungerer SKINN som et regionalt nav i Nord-Norge. 
I 2011 bidro samarbeidet i utstillingene Oil Rich 
N&N og Emalje og design. Grete Prytz Kittelsen til 
11 turnéstopp og ca. 2 700 besøkende. Nasjonal-
museet dekker i hovedsak kostnadene i samarbei-
det. SKINNs egenandel er i hovedsak koordinering 
og tilrettelegging av formidling av utstillingene. 

Nordnorsk Kunstnersenter (NNKS)
Høsten 2010 ble det inngått samarbeid med Nord-
norsk kunstnersenter om koordinering av turné og 
formidling av deres utstillingsprosjekt Expedition of 
Printmakers: Nye trykk. Utstillingen åpnet 17. juni 
i NNKS i Svolvær og skal vises i Nord-Norge på 15 
steder frem til mai 2012. 

Tromsø Kunstforening
Prosjektsamarbeidet Uten ramme; nye rom ble 
startet høsten 2009 og hadde turnéåpning i Tromsø 
Kunstforening i oktober 2010. Prosjektet turnerte i 
2011 til 7 steder med avslutting i Svolvær på Nord-
norsk Kunstnersenter.

RiddoDouttarMuseat  
- De Samiske samlinger 
GIERDU-bevegelser i samisk kunstverden /sirdimat 
sámi duodje- jadáiddamáilmmis åpnet første gang 
i Hammerfest i februar 2009. GIERDU er en egen-
produksjon i samarbeid med RiddoDuottarMuseat-
De Samiske Samlinger i Karasjok. Utstillingen har 
turnert fra februar 2009 til mars 2011 i Nord-Norge, 
og vært på 17 visningssteder. Det er registrert ca  
8 900 besøkere.  Som en del av arbeidet med  
etablering av nettverk i nordområdene har GIERDU 
vært under planlegging for ny turné 2012-2013, til  
Russland, Sverige, Finland og Island. 

Rana Kunstforening
Høsten 2011 startet planlegging av et utstillings-
prosjekt i samarbeid med Rana kunstforening. 
Utstillingen Ulvehiet presenterer tegning i ulike 
teknikker av kunstneren Ingjerd Hansen Juvik,  
opprinnelig fra Lofoten, nå bosatt i Argentina.  
Prosjektet er initiert av Rana Kunstforening som  
i lang tid har vært en aktiv medlem i SKINNs  
arenanettverk. Utstillingen turneres i Nord-Norge 
2012-2013 med turnéstart i Rana kunstforening i 
juni.

Nordområdenettverk
Internasjonalisering er en av retningene i SKINNs 
strategiplan 2009 – 2013. Den sammenfaller med 
regjeringens nordområdesatsning hvor SKINN er 
innlemmet, jfr. Kirke og Kulturdepartementets 
Mulighetenes landsdel - handlingsplan for kultur 
i Nordområdene, pkt. 1.4.1. ”å legge forholdene 
bedre til rette for kunstnere og kunstformidling slik 
at landsdelen får vitale og profesjonelle fagmiljøer 
og institusjoner for visuell kunst på internasjonalt 
nivå.” og 3.2.14. 
  
SKINN har iverksatt arbeid med å etablere nye nett-
verk i Nordområdene, definert til Russland, Finland, 
Sverige og Island. I 2012-2013 sender vi ut utstill-
ingen GIERDU, som har turnert i Nord-Norge i de 
siste to år, på en turné i Nordområdene.
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7.1 ORGANISASJON
I 2011 har styret fortsatt den strategiske jobben 
for å styrke SKINNs organisasjon og driftsgrunnlag.  
Økningen av det offentlige tilskuddet I 2009 og 
2010 har bidratt til at arbeidet med styrking av 
de eksisterende virksomhetsområdene er kommet 
godt i gang.

Interne oppgaver med hensyn til bæreevnen av 
institusjonens virksomhetsområder har hatt fokus 
også i 2011.  Virksomhetsområdene er delt i 5 felt 
og disse danner hovedpilarene i institusjonen, som 
dekker hele det turnébaserte formidlingsfeltet. Det 
gjenstår å videreutvikle turnéapparatet innbefattet 
utstillingsproduksjon, formidling og arenautvikling, 
samt kompetanseprogram for arenanettverket. 
Se Kunst i Nord-Norge har i løpet av 2011 etablert 
seg som et godt og passende navn for institusjonen.  
Navnendringen, vedtatt på årsmøte i april 2010, er 
blitt positivt mottatt i kunst og formidlingsmiljøet, 
samtidig registrerer vi at det gir en generell 
tydeligere forståelse for institusjonens virksomhet.

Intern organisasjonsutviklingen har også i 2011 hatt 
fokus. I tillegg har fokus vært rettet mot den poli-
tiske satsningen på det visuelle kunstfeltet. SKINN 
har gitt innspill til stortingsmeldingen for visuell 
kunst, samt gitt høringssvar på strategi for styrking 
av det visuelle kunstfeltet i Nord-Norge. Deltatt i 
konferanser, møter og offentlige debatter omkring 
det visuelle kunstfeltet. 

7.2 STRATEGIUTVIKLING
Styret i SKINN har i 2011 evaluert strategiplanen for 
2008-2012 og foretatt revideringer og rulleringer i 
en plan for 2012-2014.  Målsetningen med strategi-
planen er at SKINN med en styrket posisjon som 
drivkraft for arenanettverket i landsdelen skal kunne 
bidra betydelig i utviklingen av kunstformidlingen i 
Nord-Norge, i et krevende geografisk nettverk.

Målsetningen er å etablere en flerårig (2-3 år) rull-
erende utstillingsprogram som skal gi befolkningen 
i Nord-Norge tilgang til å få oppleve profesjonell 
samtidskunst der de bor, gjennom de lokale visni-
ngsarenaer. Dette omfatter også profesjonaliser-
ing av kunstformidlingsnettverket i Nord-Norge  
gjennom en kompetanseplan med jevn kontinuitet.

7.3 OFFENTLIG TILSKUDD 
SKINNs drift er basert på stat og fylkesmidler.  
Bevilgningen fra Kulturdepartementets budsjett 
i 2011 utgjorde kr. 1 939 000 og Nordland, Troms 
og Finnmark fylkeskommuner utgjorde kr. 796 000.  
Prosjekttilskudd, medlemskontingenter og annon-
seinntekter utgjorde kr. 2 251 803. 

Forvaltning av det faste tilskuddet for SKINN (post 
74) ble i 2011 flyttet fra Kulturdepartementet til 
Norsk Kulturråd. I denne sammenheng var SKINNs 
styre og daglig leder i møte med avdelingsleder 
for Billedkunst Birgit Bærøe og rådgiver Hans Hen-
rik Olsen. I møtet ble det informert om SKINNs 
strategi og arbeidet for økt offentlig støtte som har 
pågått siden 2008. Behovet for økte driftsmidler 
til utstillingsproduksjon og turnévirksomhet, samt 
kompetanseutvikling rettet mot arenanettverket 
i Nord-Norge. Det offentlige driftstilskuddet må  
fortsatt ekspandere for å oppnå de strategiske  
målsetningene fullt ut.

7.4 DEN NORDNORSKE  
KULTURAVTALEN
F.o.m. 1.11.94 kom SKINN med i kulturavtalen  
mellom de tre nordligste fylkeskommunene. Dette 
innebærer et styrket samarbeid med fylkeskom-
munene. Det er en forutsetning at Bodø kommune 
som vertskommune skal dekke kontorsted for 
SKINN.  

Det ble igangsatt arbeid med evaluering av Den 
Nordnorske kulturavtalen i 2008. Den videre  
prosessen i dette arbeidet fortsatte i 2009 hvor 
vi ble invitert til å presentere virksomheten,  
målsetninger og strategi. Det ble politisk vedtatt i 
de tre fylkeskommunene å styrke det visuelle kun-
stfeltet i Nord-Norge. Den Nordnorske Kulturavtalen 
har frem til i dag bare vært en statisk økonomisk  
samarbeidsavtale mellom fylkeskommunene.

SKINN deltok i dialogkonferanse 3. november 2010 i 
Tromsø hvor fylkene presenterte 8 strategiske punkter.  
Etter konferansen leverte SKINN v/styret skrift-
lig innspill til de 8 strategiske punktene. Et forslag 
til strategi for styrking av det visuelle kunstfeltet i 
Nord-Norge ble sendt ut til høring med høringsfrist 

ÅRSMØTE  
SE KUNST I NORD-NORGE

(MEDLEMMER I SKINN)

STYRE

DAGLIG
LEDER

INFORMASJONS-
KONSULENT

KOORDINATOR
UTSTILLING OG

FORMIDLING

7
ORGANISASJON

Gaveoverrekkelser på siste stopp for turnéen  
UTEN RAMME; NYE ROM i Nordnorsk Kunstnersenter 

i Svolvær.  Foto: Kjell Ove Storvik
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15. februar 2011. Styret i SKINN leverte høringssvar 
innen fristen.
En strategi for styrking av det visuelle kunstfeltet i 
Nord-Norge ble vedtatt av de tre fylkesrådene for 
kultur i juni 2011. SKINN har heri fått ansvar for 
å videreføre og utvikling av sin rolle innen turné-
virksomhet og kompetanseheving av arrangørnett- 
verket, som sitt landsdelsoppdrag.

Nordland fylkeskommune er vertsfylkeskommune 
for SKINN.  Det innebærer budsjett- og regnskaps-
oppfølging. I hht avtale i tilsagnsbrevet ble det 
avholdt budsjett og regnskapsmøte i første kvartal 
2011.

7.5 STYRET 
Styret har hatt følgende sammensetning 
i beretningsperioden:

Finnmark fylke:
Styreleder: Wenche Stenvoll, Hammerfest
Vara: Randi Sjølie, Vadsø

Troms fylke:
Styremedlem: Arild Moe, Finnsnes
Vara: Terje Flaaten-Stokkan, Gratangen
Nordland fylke:
Styremedlem: Lisbeth Glanfield, Bodø 
Vara: Harold Hansen, Narvik

 7.6 VALGKOMITÉ
Svein Ingvoll Pedersen leder – Troms fylke 
Synnøve Sætre Hanssen – Nordland fylke 
Maria Stephansen – Finnmark fylke

7.7 ANDRE VERV/ UTVALG
SKINN er representert i styret for Nordnorsk 
Kunstmuseum; styremedlem Wenche Stenvoll.   
Vara: Lisbeth Glanfield.

SKINN har én representant i:
Regional innstillingskomité for utstillingsstipend, 
Norsk kulturråd: Eva Skotnes Vikjord.

7.8 ADMINISTRASJON
Personal: Eva Skotnes Vikjord er daglig leder i 
100% stilling. Ritha Johansen i 100% stilling som  
infor-masjonskonsulent, Pia Lidvall  100 % stilling 
koordinator utstilling og formidling.

7.9 ÅRSMØTET  
Årsmøtet er SKINNs høyeste organ og ble sist 
avholdt på Hamsunsenteret på Oppeid 8. April 2011. 
19 delegater var tilstede, totalt var det 56 deltakere 
på årsmøte. 

7.10 MØTER/KONFERANSER

Administrasjonen har deltatt på: 
Innspillskonferanse i Tromsø vedr. Stortingsmelding 
for det visuelle kunstfeltet, arrangør Kulturdeparte-
mentet, Barents Spektakel, LIAF, Formidlersymposi-
um-og seminar i Oslo, arrangør Nasjonalmuseet for 
kunst, arkitektur og design. Nordnorsk kulturpoli-
tisk konferanse: Store opplevelser på små steder, 
Hammerfest, arrangør Finnmark fylkeskommune, 
Kulturkonferansen i Nordland, arrangør Nordland 
fylkeskommune.

Administrasjonen har hatt møter for  
utstillingssamarbeid:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 
Nordnorsk Kunstnersenter
Harstad Kunstforening

Styret har hatt møter:
Norsk Kulturråd 
Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge
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8.1 VIRKSOMHETENS ART
SKINN- Se Kunst i Nord-Norge er basert på norsk 
kulturpolitikk om å nå ut til flest mulig med pro-
fesjonell kunst. SKINN er en landsdelsinstitusjon 
for kunstformidling som organiserer et nettverk 
av frivillige og offentlige lokale visningssteder og  
aktører. Kontorsted er i Mediegården, Storgata 
13/15 i Bodø.

SKINNs virksomhet er i hovedsak turnébasert og 
innbefatter utstillingsproduksjon og formidling av 
samtidskunst. Dessuten omfatter virksomheten 
kompetanseutvikling for kunstformidling, gjennom 
årlige fagseminar samt opplæring og engasjement 
av kunstformidlere for turné. SKINN driver et om-
fattende informasjonsarbeid igjennom sin hjemme-
side www.skinn.org, sekunst.no,  Gallerinettverk.
no som er en informasjonsbase om visnings- 
arenaer, samt utgivelse av en rekke trykksaker som  
lærerveiledninger, utstillingskataloger og SKINNBlad 
med 4 utgivelser pr. år. SKINNs virksomhetsområde 
er definert på fem felt, som totalt dekker det turné-
baserte formidlingsfeltet. 

8.2 ORGANISASJON  
OG DRIFT
Etter å ha utvidet fra to til tre ansatte høsten 2009, 
har de ulike virksomhetsområdene kunnet utdypes. 
Dette har bidratt til å styrke noen av grunnpilarene, 
men samtidig fremheves svakheten med  at turné-

virksomheten er basert på prosjektmidler.  
Turnélegging av vandreutstillinger krever betydelig 
ressurser og kompetanse i form av planlegging og 
logistikk. SKINN er en sentral aktør i landsdelen som 
besitter denne kompetansen og har den erfarin-
gen som kreves. Den videre driften vil avhenge av 
tilstrekkelig tilvekst i ressursbasen for å skape ro og 
forutsigbarhet for å øke kapasitet og kompetanse.

1. Utstillingsproduksjon for turné samt 
turnévirksomhet 
(Forrige års siffer i parantès) SKINN turnérer egne 
utstillinger, samarbeidsutstillinger med andre 
produsenter, og har et samarbeid med Nasjonal-
museet for koordinering og formidling av deres  
utstillinger i Nord-Norge. 
I 2011 hadde SKINN 5 (4) utstilingsturnéer i arena-
nettverket i Nordland, Troms og Finnmark fylke. To 
av disse var SKINNs egenproduksjoner; GIERDU-
bevegelser i samisk kunstverden og Uten Ramme; 
nye rom. De øvrige var produksjoner fra Nasjonal-
museet for kunst og Nordnorsk Kunstmuseum.  
Utstillingene ble turnert til 25 (26) visningssteder i 
Nordland, Troms og Finnmark.  Ca.10 200 (10 600) 
publikum har besøkt utstillingene. 

2. Publikumsutvikling - tilrettelagt 
formidling for ulike publikumsgrupper
SKINN har jobbet med formidling tilrettelagt for Den 
Kulturelle Skolesekken til samtlige 5 utstillinger i 
2011. DKS kjøpte 70 dager for formidling (83). SKINN 
arrangerte 13 dager utenfor DKS systemet, totalt 
var det 89 omvisningsdager i skolene. Det forklarer 
også at antall skoleelever på i alt 4000 er lavere for 
2011 enn 2010 (5200). Årsaken ligger i størrelsen 
på bestillingen fra Den Kulturelle Skolesekken.  
Antall elever som har fått tatt del i formidlingstil-
budet gjennom SKINN har gått ned med 35 % fra 
2009 til 2011. Det ligger et større potensiale for 
utnyttelse av utstillingene, men dette avhenger av 
DKS prioriteringer. Det ble også iverksatt tiltak for 
det voksne publikum som guidede omvisninger og 
forelesninger. Vår erfaring er at man i fokusering på 
tilbud til barn og unge har tapt det voksne publi-
kum av syne. SKINN vil i det videre arbeidet også 
prioritere det voksne publikum, noe som vil kreve 
en satsning.

3. Kompetanseutvikling  
SKINN jobber med kompetanseheving innenfor  
kunstformidlingsfeltet gjennom praktiske og teo- 
retiske kurs og seminarer. SKINN arrangerte et fag-

seminar i april 2011 i Hamarøy. Det ble arrangert to 
formidlerkurs. Formidlernettverket ekspanderer og 
flere visningssteder har egne formidler.

4. Informasjon spesifikt om kunst og 
kunstformidling
SKINNblad er en informasjonskanal for kunst og 
kunstformidling i landsdelen, rettet mot formidlings-
nettverk og publikum. Bladet har fire utgaver i året. 
I 2010 ble innholdet utviklet til å omfatte profes-
jonell kunstkritikk. Opplaget ble økt fra 1400 til 
2200, for 3 utgaver, redusert til 1600 ved siste  
utgave av budsjettmessige årsaker. Nettstedet 
www.gallerinettverk.no åpnet 2008 og er kontinu-
erlig under utvikling. I 2011 ble det utvidet med ett 
sted, og presenterer 25 visningsarenaer.  
Hjemmesiden www.skinn.org. er en sentral infor-
masjonskanal med oversikt over utstillingsturneer, 
arrangementer og kjernevirksomheten. Siden fikk ny 
design og revidert innhold med mer brukervennlige 
funksjoner, samt intranett for medlemmene. Det ble 
sendt ut 20 nyhetsbrev i 2011. Nettstedet sekunst.
no er knyttet opp mot utstillingen Uten Ramme; nye 
rom, hvor man har kunnet følge utviklingen av den 
stedsspesifikke kunsten på de ulike visningsstedene.

5. Nettverksutvikling 
SKINN arbeider i flere forskjellige nettverksstrukturer 
for produksjon, turnè, faglig samarbeid og lignende. 
I 2011 organiserte SKINN 49 (26)medlemmer.  
En del støttemedlemmer som har vært mottakere 
av utstillinger er gått over til medlemskap, 23 med-
lemmer. Antall støttemedlemmer var i 2011 49 
(53).

Kunstnett Nord-Norge. 
SKINN tok initiativ Kunstnettsamling i Bodø i 2010, 
16 deltakere representerte formidlingsaktører med 
offentlig støtte og landsdelsansvar. Tema: for sam-
lingen var ”Hvordan kan vi oppnå våre mål bedre 
gjennom samarbeid”. Det ble opprettet en interim-
gruppe med seks institusjoner herav SKINN, for å 
lage en prosjektplan for Kunstnett i Nord-Norge. 

8.3. PERSONAL OG  
ARBEIDSMILJØ
SKINN hadde ved årets utløp tre fast ansatte, alle 
tre kvinner. I tilknytning til de ulike utstillingene var 
17 kunstformidlere i engasjement.  Organisasjonens 
personalpolitikk anses for å være kjønnsnøytral på 
alle områder. Styret består av tre personer, hvorav 

8
STYRETS
ÅRSBERETNING



  Se Kunst i Nord-Norge årsberetning  2011  19 

to er kvinner. Det er en representant for hver av 
fylkene Nordland, Troms og Finnmark. 
Styret anser arbeidsmiljøet i organisasjonen som 
bra. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak i denne 
forbindelse. Ansatte har ikke vært utsatt for ulykker 
eller skader i forbindelse med utførelsen av sitt  
arbeid. Sykefraværet har i året vært totalt på 106 
timer. Fraværet utgjør ca 2 % av den totale arbeids-
tiden i organisasjonen i regnskapsåret.

8.4. STYRET
Styret har i 2011 avholdt 5 ordinære styremøter,  
ett strategimøte og 1 telefonmøte.

8.5. ØKONOMISKE FORHOLD
(forrige år i parantés):
Totalt fikk SKINN 2,7 mill. i stat og fylkestilskudd i 
2011. I tillegg bidrar Bodø kommune til husleie, som 
i 2011 var kr. 156 160 Offentlig tilskudd i 2011 var 
kr. 2,9 mill. (2,9 mill). Det innebærer at det ikke har 
vært noen økning i offentlig i tilskuddet siden 2009 
utover indeksreguleringen.
Differansen mellom omsøkt offentlig økning og  
innvilget økning pr. 1.1. 2011 var tilsvarende som i 
1.1.2010 ca. kr. 3.5 mill. 

Driftsinntekter i 2011 var kr. 5 018 263 (4 923414), 

driftsutgifter 2011 var kr. 5 019 010 (4 882 981). 
Driftsoverskuddet i 2011 ble kr. 21 921 (59 319).

SKINN har gjennom den økonomiske økning i 2009 
- 2010 kommet i gang med å styrke grunnpilarene 
i institusjonen. Det gjenstår å styrke turnèvirksom-
heten innbefattet utstillingsproduksjon, formidling 
og kompetanseplan for arenautvikling. Turnéproduk-
sjonen som skal sikre tilbud av høy faglig kvalitet 
til arrangørnettverket, avhenger av at målsetningen 
om økte driftsmidler oppnås i hht. til SKINNs strate-
giplan 2012-2014.

8.6 DISPONERING AV 
ÅRETS RESULTAT
Styret foreslår at årets overskudd på kr. 21 921 i sin 
helhet skal gå til styrking av egenkapitalen.

8.7 YTRE MILJØ
Organisasjonen driver ikke virksomhet som forurens-
er det ytre miljøet.

8.8 ANDRE FORHOLD
Styret kjenner ikke til noen forhold av viktighet for 
å bedømme organisasjonens stilling og resultat 
som ikke fremgår av regnskapet og balansen med 

noter. Det er heller ikke etter regnskapsårets utgang  
inntrådt forhold som etter styrets syn har betydning 
ved bedømmelse av regnskapet.

Bodø den 28 februar. 2012

Styreleder 
Wenche Stenvoll 

  
Styremedlem 
Arild Moe

Styremedlem 
Lisbeth Glanfield   

Daglig leder 
Eva Skotnes Vikjord

Fra utstillingsturnéen Emalje og design, Grete Prytz Kittelsen, produsert av Nasjonalmuseet.
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9
ÅRSREGNSKAP
2011

Resultatregnskap
SKINN Se Kunst i Nord-Norge

SKINN Se Kunst i Nord-Norge Side 1

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010

Offentlige tilskudd
Statstilskudd 1 939 000 1 881 000
Nordland, Troms og Finnmark 796 300 777 000
Tilskudd Bodø Kommune 156 160 160 000
Sum offentlige tilskudd 2 891 460 2 818 000

Andre inntekter
Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd Jotun 5 000 0
Medlemskontingenter 107 000 79 000
Prosjekttilskudd 1 1 646 257 1 748 944
Andre Inntekter 6 368 546 277 470
Sum andre inntekter 2 126 803 2 105 414

Sum inntekter 5 018 263 4 923 414

Lønnskostnader m.m. 2 1 751 414 1 650 297
Revisjonshonorar 3 35 000 29 688
Husleie 156 160 160 000
Styre- og kontaktmøter 202 641 244 270
Årsmøte og kunstfaglig seminar 307 347 167 139
Utstilling og formidling 4 2 328 525 2 352 692
Annen driftskostnad 237 923 278 896
Sum driftskostnader 5 019 010 4 882 981

Driftsresultat -747 40 433

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 30 623 24 688
Annen rentekostnad 4 005 57
Annen finanskostnad 3 950 5 746
Resultat av finansposter 22 668 18 885

Resultat før skattekostnad 21 921 59 319
Ordinært resultat 21 921 59 319

Ekstraordinære inntekter og kostnader

Årsoverskudd (Årsunderskudd) 21 921 59 319

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital 21 921 59 319
Sum overføringer 21 921 59 319
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Balanse
SKINN Se Kunst i Nord-Norge

SKINN Se Kunst i Nord-Norge Side 3

Egenkapital og gjeld Note 2011 2010
Innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital
Egenkapital 575 560 516 241
Årets resultat 21 921 59 319

Sumegenkapital 597 481 575 560

Gjeld
Avsetning for forpliktelser

Annen langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 41 598 58 155
Skyldig offentlige avgifter 161 134 136 333
Annen kortsiktig gjeld 8 782 967 1 122 160
Sumkortsiktig gjeld 985 698 1 316 649

Sumgjeld 985 698 1 316 649

Sumegenkapital og gjeld 1 583 179 1 892 209

Bodø, 21.02.2012
Styret i SKINN Se Kunst i Nord-Norge

Wenche Stenvoll
Styreleder

Lisbeth Glanfield
Styremedlem

Arild Moe
Styremedlem

Eva Skotnes Vikjord
Daglig leder
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Balanse
SKINN Se Kunst i Nord-Norge

SKINN Se Kunst i Nord-Norge Side 2

Eiendeler Note 2011 2010

Omløpsmidler

Fordringer
Kundefordringer 7 34 535 15 520
Andre fordringer 475 537 23 247
Sum fordringer 510 072 38 767

Investeringer

Bankinnskudd, kontanter o.l. 5 1 073 107 1 853 442

Sum omløpsmidler 1 583 179 1 892 209

Sum eiendeler 1 583 179 1 892 209
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NOTER 2011

SKINN Se Kunst i Nord-Norge

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998.
Det er utarbeidet etter norsk regnskapsstandarder. Forenklingsreglene for små foretak er benyttet.
Omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi. Kortsiktig fordring er oppført til pålydende.
Kortsiktig gjeld er oppført delvis med nominelle beløp samt beregnet påløpt ikke utbetalt.

Note 1 Prosjekttilskudd 2011

Tilskudd Uten
Ramme

Oil
Rich

Nord-
området

Grete
Prytz

Nye
Trykk

Nettverk
arbeid

Diverse
løpende
prosjekter

DKS Troms 10 000
DKS Nordland 104 898 79 559
DKS Finnmark 30 000 30 000
Sametinget
Nasjonalmuseet 138 000 150 000 10 000
Norsk Kulturråd 75 000
Kulturdepartementet
Fraktstøtte
Troms Kunstforening 55 800
Alta Kommune 31 000
Tidsavgrensing
2010/2011

482 000 100 000 250 000 100 000

Sum 778 698 278 000 250 000 150 000 79 559 100 000 10 000

Totalt mottatt tilskudd 2011 : kr 1 646 257
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SKINN Se Kunst i Nord-Norge

Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Lønnskostnader 2011 2010
Lønninger 1 358 213 1 332 132
Arbeidsgiveravgift 139 781 131 494
Pensjonskostnader 207 814 132 923
Andre ytelser 606 8 748
Styrehonorar 45 000 45 000
Sum 1 751 414 1 650 297

Gjennomsnittlig antall årsverk:  3

Daglig Bedrifts-
Ytelser til ledende personer  leder Styre forsamling
Lønn 546 993 45 000
Pensjonsutgifter
Annen godtgjørelse 10 454

Pensjonsforsikring
Selskapet har pensjonsordning for de ansatte som tilfredsstiller lov om Obligatorisk
tjenestepensjon.
Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall
opptjeningsår, lønnsniva ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene for
folketrygden. Den kollektive pensjonsavtalen er finansiert ved fondsoppbygging organisert
i et forsikringsselskap. Bedriften har ingen pensjonsforpliktelse ut over dette.

Premie for 2011 utgjør kr 203 274

Note 3 Revisjonshonorar

Kostnadsført revisjonshonorar for 2011 utgjør kr 35 000.
I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 0.
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NOTER 2011

SKINN Se Kunst i Nord-Norge

Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.
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SKINN Se Kunst i Nord-Norge

Note 4 Utstillinger

Diverse utstillings kostnader 224
Informasjon/Formidling 196 005
Gierdu 48 226
You can't hold back spring 112
Uten ramme 1 087 794
Nettverksarbeid 22 270
Oil Rich 193 407
Nordområdet 8 032
Grete Prytz 69 821
Nye Trykk 118 555
Tidsavgrensning Prosjekter 584 526
Sum 2 328 525

Note 5 Bundne midler

Bundne midler utgjør kr 102 580

Note 6 Andre Driftsinntekter

Årsmøteavgift 146 700
Salg publikasjoner         1 558  
Annonseinntekter 51 074
Annen Egeninntekt - 1 820
Momskompensasjon 171 034
Sum 368 546

Note 7 Kundefordringer

Kundefordring pr 31.12.11 kr 34 535

Selskapets kundefordringer er vurdert til pålydende.
Det er ingen usikre fordringer pr 31.12.11 og dermed ikke gjort avsetninger for dette.
Av kundefordringene forfaller kr 0 senere enn ett år.
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SKINN Se Kunst i Nord-Norge

Note 8 Annen kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld består av:

Tidsavgrensing prosjekter kr 584 526
Påløpte feriepenger kr 168 343
Annen kortsiktig gjeld kr 30 098
Sum kr 782 967
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REVISORS BERETNING
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VEDTEKTER
§1. Virksomhetens navn og funksjon 
Se Kunst i Nord-Norge organisasjon nummer 971 
390 468, er en frivillig organisasjon av kunstfore-
ninger, museer og tilsvarende organer som driver 
kunstformidling på ideell basis.
SKINN er en nettverksbasert landsdelsinstitusjon  
for kunstformidling i Nord-Norge med administra-
sjonen basert i Bodø.

§ 2. Formål
Se Kunst i Nord-Norges formål er :
Å organisere og fremme kunstformidling 
i Nord-Norge.

§ 3. Medlemmer:
Medlemmer i Se Kunst i Nord-Norge kan være  
kunstformidlingsledd/aktører som arbeider på 
ideelt og profesjonelt grunnlag. Innmelding skjer 
ved søknad som styret behandler. Oppsigelse av 
medlemskap skal skje skriftlig innen 3 måneder  
før årsskifte.
Medlemskap skal følges av en skriftlig avtale.  
Støttemedlemmer kan være alle som vil støtte  
arbeidet med kunstformidling og holde seg  
informert om virksomheten. 

§ 4. SKINNs høyeste organ
Se Kunst i Nord-Norges høyeste organ er årsmøte, 
som skal avholdes innen 1. mai hvert år. Stemme-
rett har hvert medlem som har betalt kontingenten 
siste/inneværende år. Støttemedlemmer har ikke 
stemmerett.

§ 5. Årsmøte 
Årsmøtet innkalles av styret med minst 6 ukers 
varsel. Forslag til dagsorden med sakspapirer skal 
være utsendt minst 3 uker før årsmøtet. Ethvert 
medlem kan kreve en sak behandlet av årsmøtet.

Ekstraordinært årsmøte skal innkalles dersom:
a) Styret ønsker det.
b) 1/3 av SKINNs medlemmer ønsker det.
c) samtlige av SKINNs medlemmer i et fylke 
ønsker det.
Ekstraordinært årsmøte behandler bare den/de
sak/saker som er inntatt i forslag til dagsorden.

§ 6. Årsmøte behandler
Årsmøte skal :
- Årsmøtet skal godkjenne dagsorden
- Fastsette styrets årsberetning, regnskap og  
revisjonsberetning i hht. regnskapsloven. 
- Behandle budsjett 
- Fastsette godtgjørelse til styret.
- Fastsette kontingenter for neste periode.
- Behandle innkomne saker. Saker som ønskes 
 fremmet på årsmøtet skal foreligge styret minst 
 4 uker før årsmøtet.
- Velge styre med personlige vararepresentanter.
- Velge styreleder ved særskilt valg.
- Velge revisor.
- Velge valgkomite.
Årsmøtet kan vedta å sende en sak til uravstem-
ning. Årsmøtet kan vedta uttalelser/resolusjoner.

§ 7. Styret
Se Kunst i Nord-Norges ledes av et styre som er 
ansvarlig forvaltningen av organisasjonen i hht. 
årsmøtevedtak. 

Styrets ansvar:  
I.   Å se til at virksomheten drives i samsvar med 
formålet, jf. Vedtektenes §2.
Å ansette daglig leder
Å føre protokoller fra styremøter
Å ha åpenhet om styrets arbeid

II.  Rett til å tegne selskapet ligger hos styreleder 
og daglig leder i felleskap, eller hos tre styremed-
lemmer i fellesskap. Styret kan meddele prokura

III.  Styret er beslutningsdyktig når det er lovlig inn-
kalt og minst 2 av 3 styrets medlemmer er tilstede. 
Beslutning sluttes ved alminnelig flertall med de 
møtende. Ved stemmelikhet gjelder som beslutning 
det lederen har bestemt.

IV. Styret skal ha 3 medlemmer, samt 3  personlige 
vararepresentanter som oppnevnes av årsmøtet. 
Leder velges blant styrets medlemmer for et år av 
gangen. Styret skal ha medlemmer fra samtlige 
tre fylker. Valgperioden er 3 år med adgang til 
gjenvalg. Inntrer varig forfall blant vararepresentan-

tene til styret i løpet av valgperioden, skal styret i 
samråd med valgkomiteen utpeke en ny vara- 
representant som fungerer frem til neste årsmøte

§ 8. Daglig ledelse
Daglig leder har det øverste faglige, administrative 
og økonomiske ansvar for driften av institusjonen 
overfor styret. Denne er styrets sekretær og for-
bereder styrets møter og sørger for iverksettelse av 
styrets vedtak. Styret fastsetter og forhandler årlig 
dennes lønn. 

§ 9. Revisjon 
Regnskapet skal revideres av registrert/stats-
autorisert revisor.

§ 10. Kunstnerisk råd
Se Kunst i Nord-Norges styre kan opprette et 
kunstnerisk råd eller knytte til seg ekstern fag-
kompetanse etter behov. 

§ 11. Oppløsning 
Eventuelt forslag av oppløsning av Se Kunst i Nord-
Norge skal behandles av styret og må vedtas av 
årsmøtet.
Ved oppløsning skal organisasjonens midler, etter 
dekning av eller avsetning av organisasjonens 
forpliktelser,  benyttes i hht. til selskapes formål, 
jfr. vedtektens § 2, etter avviklingsstyrets nærmere 
beslutning. 
 
§ 12. Vedtekter
Vedtektene kan endres på årsmøtet med 2/3  
flertall, herunder oppløsning. Dersom 1/3 av  
medlemmene ønsker det, skal endringene skje  
ved uravstemning.

Se Kunst i Nord-Norges vedtekter ble sist endret  
på årsmøtet 13. april 2012.

VEDTEKTER
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