Eventyrlig - gamle fortellinger i ny drakt, formidling i Vefsn museum 2013
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1. STYRELEDERS FORORD
Se Kunst i Nord-Norge har hatt stor fokus på
landsdelsoppdraget som turneorganisasjon
i 2013. Som del av arbeidet med å utvikle vårt
oppdrag med å turnere kunst og bidra til økt
kompetanse ute på visningsarenaene, ble
prosjektet og utstillingen Avtrykk igangsatt.
Unge kunstnere fra kunstakademiet i Tromsø
har fått utfolde seg kunstnerisk på den NordNorske kunstscenen, og tre visningsarenaer
er gitt en unik mulighet til kompetanseheving
og et spennende samarbeid med de aktuelle
kunstnerne.
Vi har også arbeidet med kompetanseheving
i egen organisasjon, og hadde i 2013 frem til
februar i år, ansatt en produsent med fokus
på programmering av turnevirksomhet og
kompetanseheving i nettverk. Dessverre
resulterte ikke de offentlige bevilgninger for 2014
i økt tilskudd, slik at stillingen kunne videreføres,
og vi må igjen tilpasse aktiviteten til vår faste
stab på tre ansatte. Engasjement perioden har
vist at en produsentstilling gir oss det løftet
vi trenger til å virkelig kunne oppfylle vårt
landsdelsoppdrag som formidler av kunst av høy
kvalitet.
Den nordnorske kulturavtalen ble i høst
reforhandlet, og vårt landsdelsoppdrag
stadfestet: SKINN skal videreføre og utvikle
sin rolle som turnéapparat og ressurs for
medlemsnettverket av visningsarenaer.
SKINN har tatt initiativ til flere møter med bla.
fylkesråden for kultur i Nordland fylkeskommune,
som har ansvar for oppfølging av de tre nordligste
fylkeskommunenes strategier for visuell kunst.
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SKINN har også hatt møter med statssekretær
ved Kulturministerens kontor og Norsk Kulturråd
for å fremme våre synspunkter til sentrale
myndigheter.
Vi opplever et stort sprik mellom forventninger
til turnéproduksjon, utviklingsarbeid og
kompetanseheving og de faktiske bevilgningene
som blir gitt til SKINN. Forventningene
overstiger det aktivitetsnivået en
organisasjon med tre ansatte og små midler til
egenproduksjon av kunstutstillinger kan klare
å rekke over. Gjennom flere år med uttrykt
ønske og vilje til økt satsing på det visuelle
kunstfeltet ved fylkeskommunale strategier
og en Stortingsmelding om visuell kunst, så
er fremdeles store deler av våre turneer kun
gjennomførbare ved ekstern finansiering via
prosjektmidler. Dette gir uforutsigbarhet
gjennom hele prosessen ved en turne, når
økonomien knyttet til prosjektene hele tiden er
avhengig av at en klarer å oppfylle ulike krav til
nyskapende kunst, volum osv.
Vi ser frem til at tiltak i Stortingsmelding nr.23
Visuell kunst skal iverksettes. Meldingen slår
fast at en av de viktigste oppgavene til norsk
kulturpolitikk er å legge til rette for at alle skal
få oppleve et mangfold av ulike kulturtilbud og
kunstneriske uttrykk.
Styret ser frem til videre arbeid og utfordringer
for Se kunst i 2014. Våre ansatte innehar en unik
kompetanse om kunstfeltet i Nord Norge etter
mange års erfaring, noe som er svært verdifullt
å ta med seg i arbeidet med å synliggjøre de
muligheter som ligger i å satse enda sterkere på
nettopp Se Kunst sitt arbeid i landsdelen.
Trine Noodt , styreleder i Se Kunst i Nord-Norge

2. LANDSDELSDEKKENDE
TURNÉPROGRAM
Turnéproduksjon omfatter landsdelsdekkende
utstillingsprogram med en tilrettelagt
formidling. Se Kunst i Nord-Norge har fått et
utvidet landsdelsoppdrag definert i Strategi
for visuell kunst i Nord-Norge, Nordnorsk kunstliv
mot 2020. Her presiseres det hvor viktig
vandreutstillinger er for å nå ut med kunst til
lokalsamfunnene. SKINN har med dette fått et
økt ansvar for at turnéapparatet i Nord-Norge
skal utvides for å sikre at kunst vises og når ut til
publikum i alle fylkene.
Turnéproduksjon er i hovedsak basert på
prosjektmidler, en faktor som medfører stor
uforutsigbarhet. Prosjektrelatert aktivitet
har utviklet seg til en fast form over lang tid,
fordi det offentlige tilskuddet ikke har blitt
tilstrekkelig regulert. Når SKINN koordinerer
Nasjonalmuseets utstillinger dekker museet
hovedsakelig kostnader for formidlingsseminar,
formidling (dersom ikke utstillingen er i DKS
program), frakt samt koordineringskostnader
for SKINN. SKINNs egenandel er arbeid med
turnelegging, planlegging av opplæringsdag,
koordinering og oppfølging turné, tilrettelegging
av formidling samt rapportskriving.

2.1 Turné 2013
Utstillingsturné og samarbeidspartnere
Utstillinger som turneres i Se Kunst
Arenanettverk er enten egenprodusert,
samproduksjon med en av våre
samarbeidspartnere eller koordinert av SKINN
for en ekstern produsent. Av de 4 turnerende
utstillingene i 2013 var GIERDU produsert av
SKINN i samarbeid med RiddoDuottarMuseat –
de samiske samlinger. Ulvehiet var initiert av Rana
Kunstforening, produsert for turné av SKINN
samt organisering og gjennomføring av turneen.
Eventyrlig – gamle fortellinger i ny drakt og Arne
& Carlos – Eit ferdaminne var begge produsert
av Nasjonalmuseet. SKINN har organisert og
koordinert turneene i Nord-Norge.
I alt var 4 (5) utstillinger i regi av SKINN på
turné, herav 4 i Nord-Norge og 1 utstilling i

Nord-områdene. Utstillingene har hatt 16
(28) turnéstopp i Nord-Norge med et samlet
publikum på ca 11 000 (16 000). Fordelt etter
kategori var det 13 kunstforeninger, 1 museum
og 2 i kategori andre institusjoner som mottok
SKINNs utstillinger i 2013. Antall turnéstopp
fordelt på fylker avspeiler at Nordland har ca
dobbelt så mange visningsarenaer tilgjengelige
jamført med Troms og Finnmark fylker.
I 2013 var det engasjert 12 (20) ulike formidlere
på visningsstedene, herav var tre fast ansatte
og 9 var engasjert av SKINN. Det har blitt
gjennomført 189 (189) omvisninger/workshop for
3 700 (3 200) barn og unge. Samtlige utstillinger
som turneres av SKINN ble tilbudt Den kulturelle
skolesekken i de tre nordlige fylkene. I 2013
ble det kjøpt inn 15 (21) formidlingsdager til
DKS som innebar at 984 barn og unge fikk
omvisning gjennom DKS. Det var i tillegg 19 (54)
omvisninger for til sammen 337 (744) voksne.

2.2 Utstillinger
Nordområdesatsning
GIERDU - bevegelser i samisk kunstverden/sirdimat
sámi duodje-ja dáiddamáilmmis.
GIERDU er satt sammen av kunstverk fra
Nordens mest interessante samlinger av samisk
kunst, RiddoDuottarMuseat – De Samiske
Samlinger i Karasjok, og ble første gang vist og
turnert i Nord-Norge 2009-2011. Produksjons
-og prosjektledelse av Se kunst i Nord-Norge.
Utstillingen er kuratert av Eva Skotnes Vikjord,
daglig leder SKINN, og Irene Snarby, f.d. kurator
på RiddoDuottarMuseat.
Nordområdeturneen ble avsluttet i Rovaniemi,
Finland, i februar 2013. Informasjonsmateriale
og fagtekster til GIERDU har blitt oversatt
til russisk og engelsk. Erfaringene fra
nordområdeturneen med GIERDU er meget
positive og har lagt premisser for SKINNs videre
samarbeid innenfor kunstfeltet i Nordområdene.
Utstillingen mottok støtte for nordområdeturné
av Barentssekretariatet, Norsk-islandsk
kultursamarbeid samt Kulturdepartementets
nordområdemidler.
Ulvehiet
Tegneutstilling med kunstneren Ingjerd Hansen
Juvik og samtidig en markering av Se Kunst i

5

Nord-Norge sitt 35-årsjubileum. Utstillingen
var produsert for turné av SKINN i samarbeid
med Rana Kunstforening. Med utstillingen
Ulvehiet rettet vi fokus på tegning - en langsom
og tidkrevende teknikk, i kontrast til dagens
bruk av hurtige og mindre tidkrevende
uttrykksformer. Ingjerd Hansen Juvik er både
kunstner og forfatter, født og oppvokst på
Sildpollnes i Lofoten og bosatt i Argentina
siden 1997. Prosjektet ble gjennomført på et
lavkostnadsnivå. Utstillingsturneen startet i juni
2012 og ble avsluttet på Svalbard i juli 2013. Antall
visningssteder i 2013 var opprinnelig 7, to ble
avlyst underveis.
Eventyrlig- gamle fortellinger i ny drakt
Utstilling produsert av Nasjonalmuseet, inspirert
av deres egen samling av eventyrtegninger og
produsert forbindelse med 200-årsjubileet for
Peter Christen Asbjørnsen (1812–1885). SKINN har
organisert og koordinert turneen i Nord-Norge.
Formålet med utstillingen var å synliggjøre
illustrasjonene til de norske folkeeventyrene
som en viktig del av vår felles kulturarv og et
høydepunkt i norsk illustrasjonskunsts historie.
Ved å knytte an til samtidige kunstneres
visuelle tolkninger av folkeeventyrene lever
eventyrene og illustrasjonstradisjonene videre.
Utstillingsturneen startet i oktober 2012 og ble
avsluttet i mai 2013. Antall visningssteder i 2013
var opprinnelig 8, men to ble avlyst underveis
Arne & Carlos – Eit ferdaminne
Utstillingen er produsert av DogA Norsk
design-og Arkitektursenter i samarbeid med
Nasjonalmuseet. SKINN har organisert og
koordinert turneen Nord-Norge. Designerduoen
Arne & Carlos har skapt seg et navn innenfor den
internasjonale motebransjen med sin fantasi,
humor og evne til nyskaping. I utstillingen blir
publikum presentert for syv tablåer som gir
innblikk i Arne & Carlos’ inspirasjonskilder, fra
starten i 2002 og frem til i dag. Turneen startet
29.9. 2013 og pågår til 31.5 2014.

2.3 Evaluering formidling
GIERDU hadde sitt siste turnéstopp i
nordområdeturneen i Rovaniemi, Finland. Der
ble det gjennomført opplæring for de lokale
formidlerne samt holdt foredrag om samisk
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samtidskunst. GIERDU trakk et publikum på ca
5 000. Ulvehiet hadde et lavere besøkstall
enn gjennomsnittlig. De fem visningsstedene
hadde et samlet publikum på 1 600. Det ble den
uheldige konsekvensen av det svake økonomiske
grunnlaget i prosjektet; formidling ble ikke
innkjøpt av DKS og det fantes ikke prosjektmidler
til å arrangere formidlingsseminar eller engasjere
formidlere til utstillingsturneen.
Til utstillingen Eventyrlig ble det arrangert
formidlingsseminar i januar i 2013. DKS kjøpte
ikke inn formidling til denne utstillingen, med
et unntak i Finnmark. Det medførte at SKINN
og Nasjonalmuseet prøvde å sette et større
fokus mot formidling til voksne. Resultatet av
satsningen ble at Eventyrlig hatt flest omvisninger
for voksne (12 stk) og med flest deltakere (230
personer) i forhold til tidligere utstillinger.
Utstillingen ble også godt brukt av skolene. Flere
arrangører inviterte publikum til eventyrstunder
og/eller samarbeidet med lokalt bibliotek hvor
familier med barn og voksne møtte opp.
De seks visningsstedene hadde et samlet
publikum på 2 000.
Til utstillingen Arne & Carlos-Eit ferdaminne ble det
arranger et formidlingsseminar med 12 deltakere
fra hele Nord-Norge. Til utstillingen var det laget
en omfattende lærerveiledning og workshop
opplegg, noe som ble meget godt mottatt og
benyttet av skoleklasser. Utstillingen ble kjøpt
inn av DKS Nordland og DKS Bodø. Høsten 2013
ble utstillingen vist på fire steder i Nordland med
et samlet publikum på 2 500.

2.4 Planlagte utstillinger 2014 - 2016
Arenaoppdrag Kunstscenen Nord-Norge
– tema: Avtrykk
Arenaoppdrag Kunstscenen Nord-Norge – tema:
Avtrykk er et pionerprosjekt som skal bringe
nyskapende samtidskunst av nyutdannede
kunststudenter fra kunstakademiet i Tromsø
ut i på den nordnorske kunstscenen. Prosjektet
skal ha tyngdepunkt i arenautvikling i de tre
nordligste fylkene. Det ble oppnevnt et eget
kunstnerisk råd som foretok utvelgelse av
kunstprosjekter. Rådet besto av Svein Ingvoll
Pedersen, tidl. intendant Tromsø Kunstforening,
Hilde Methi, kurator, Torill Østby Haaland,
utstillingsleder Nordnorsk Kunstnersenter, Unni
Gjertsen, kunstner og Eva Skotnes Vikjord, daglig

leder Se Kunst i Nord-Norge. 14 kunstnere med 12
prosjekter sendte inn søknader. Det ble valgt ut
tre prosjekter med kunstnerne Emilija Skarnulyte
og Tanya Busse, Margrethe Iren Pettersen og Geir
Backe Altern. Kunstproduksjonen foregår på det
utvalgte produksjonsstedet. Kunstnerne skal
foreta en researchreise til tildelt sted. Sortland
Kunstforening i Nordland er utvalgt til å motta
duoen Emilija Skarnulyte & Tanya Busse, Harstad
Kunstforening i Troms mottar Margrethe Iren
Pettersen og Hammerfest Kunstforening
mottar Geir Backe Altern. Formidlingsaspektet
er i fokus med bl.a. kunstnersamtaler ved alle
utstillingsåpninger. Utstillingene turneres
samtidig i Nordland, Troms og Finnmark.
Avslutningsvis blir det en samlet utstilling, Grand
Finale, i Svolvær Kunstforening våren 2015.
Prosjektet har hittil mottatt samlet 895 000
fra Norsk Kulturråd, Kulturnæringsstiftelsen
Sparebank 1 Nord-Norge, Nordland
Fylkeskommune, Sortland kommune,
Hammerfest kommune og Sametinget.
SKINN har utfordret samtlige involverte
kommuner i prosjektet til å bidra aktivt med
støtte enten i form av finansiering/midler eller av
mer praktisk tilrettelegging.
12 falsa ark
12 falsa ark en utstilling som skal bidra til
markeringen av 200-års jubileet for grunnloven
i Nordland. Utstillingen er en samproduksjon
mellom Nordnorsk kunstnersenter (NNKS)
og SKINN. Prosjektet vil sette fokus på Nord-

Norges posisjon i demokratiseringen av Norge,
og samtidig belyse problemstillinger knyttet til
kunst, demokrati og ytringsfrihet. Til utstillingen
vil det bli produsert en katalog med tekster
som diskuterer disse temaene. Utvelgelsen av
kunstnere som skal inngå i turneen gjøres ved
Torill Haaland, utstillingsprodusent NNKS, og Eva
Skotnes Vikjord, daglig leder SKINN. Utstillingen
åpner ved Nordnorsk kunstnersenter i mai 2014
og vil deretter turnere i Nordland frem slutten av
2014. Prosjektet er påbegynt gjennom søknader
i 2013 til Norsk Kulturråd, Arkiv i Nordland
samt fylkeskommunene i Nord-Norge. Alle har
gitt avslag, hvilket medfører usikkerhet om
gjennomføringen.
Rå kunst
Sør-Troms Museum, avdeling Trastad Samlinger,
er produsent for utstillingen Rå kunst. Åpning i
september 2014 med påfølgende turné t.o.m.
juli 2015. SKINN skal koordinere og gjennomføre
turneen i de tre nordlige fylkene. Rå kunst er
verk av kunstnere som lever og virker avsondret
fra den tradisjonelle kunstinstitusjonen
gjennom psykiske utfordringer eller sosiale
omstendigheter. Utstillingen setter søkelys
på denne kunstsjangeren. Det planlegges
formidling i form av foredrag. Kuratorgruppe
foretar utvelgelse av kunstverk til utstillingen.
Daglig leder i SKINN, Eva Skotnes Vikjord,
inngår i gruppen. Gjennomføring avhenger av at
finansiering kommer på plass.
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3. KOMPETANSEPROGRAM
Kompetanseutvikling er en del av
kjernevirksomheten for Se Kunst i NordNorge. I Strategi for visuell kunst i Nord-Norge
(2011), punkt 3, er SKINN blitt tildelt ansvaret
for styrking av arenaer for formidling av
kunst og turnéapparat. SKINN inngår også i
regjeringens nordområdesatsing, jfr. Kirke og
Kulturdepartementets Handlingsplan for kultur i
Nordområdene “Mulighetenes landsdel”.
I punkt 1.4.1, “Styrking av kulturfeltet i NordNorge”, er et av tiltakene at regjeringen ønsker
å “legge forholdene bedre til rette for kunstnere og
kunstformidling slik at landsdelen skal få vitale og
profesjonelle fagmiljøer og institusjoner for visuell
kunst på internasjonalt nivå”.
Engasjementsstillingen for produsent omfattet
arbeid med kompetanseprogrammet.

3.1 Fagseminar
Kompetanseprogrammet omfatter et fast årlig
fagseminar i tillegg til praktiske og teoretiske
kurs i tilknytning til aktuelle prosjekter og tema.
I 2013 var temaet på fagseminaret Konseptuell
kunst, avholdt 26.-28. april i Svolvær, i Galleri
Gunnar Berg på Svinøya. Konseptkunsten
er den dominerende strømningen i dagens
samtidskunst og med sin kunstneriske strategi
er det nok også den kunstformen som utfordrer
både arrangører og publikum mest. Seminaret
belyste viktige trekk i konseptkunsten.
Foredragsholdere var Helga Marie Nordby,
freelandskurator og kunstnerisk leder for
LIAF, Ingvild Krogvig, kunsthistoriker, kritiker
og skribent, Monica Winther, kunstner, Olga
Schmedling, kunsthistoriker, Øystein Ustvedt,
kurator Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og
design. Moderator var Svein I. Pedersen, daglig
leder, Tromsø Kunstforening. 55 personer deltok
på fagseminaret.
Arbeidet med fagseminaret i 2014 begynte
høsten 2013 med utvikling av tematikk
forskningsbasert kunst , under tittel Kunst i
utforskende form, og foredragsholdere er avtalt.
Fagseminaret avholdes den 26. -27. april 2014 i
Sortland, i det nye kulturhuset Kulturfabrikken.
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3.2 Formidlingsseminar
Det ble avholdt to formidlingsseminar i 2013
for formidlere for utstillingene Eventyrlig –
gamle fortellinger i ny drakt og Arne og Carlos
– Eit ferdaminne. SKINN har fått mye positiv
tilbakemelding fra deltakerne. Det er et ønske
fra SKINN at også lokale arrangører skal få delta
i disse seminarene. Seminaret for utstillingen
Eventyrlig – gamle fortellinger i ny drakt var
arrangert av Nasjonalmuseet og SKINN i
samarbeid den 11.1 2013 i Rana Kunstforening. Til
sammen har 8 personer deltatt. Seniorkurator
formidling Ellen J. Lerberg, Nasjonalmuseet, var
kursleder sammen med Pia Lidvall, koordinator
utstilling og formidling i SKINN.
Formidlingsseminar for Arne & Carlos –
Eit ferdaminne ble arrangert den 26.9 av
Nasjonalmuseet og SKINN i samarbeid. 12
formidlere deltok. Kursleder fra Nasjonalmuseet
var Helga Gravermoen, kurator formidling og Ida
Bronken, konservator. Fra DogA (Norsk Design
-og Arkitektursenter) deltok Benedicte Sunde,
kurator for utstillingen. Pia Lidvall, koordinator
utstilling og formidling i SKINN, ga informasjon
om praktisk tilrettelegging av formidling.

3.3 Arenautvikling
Det visuelle kunstfeltet er avhengig av sterke
formidlingsinstitusjoner. Kunstforeningene er
viktige satsningsarenaer, men skal man kunne
møte satsningen fra stat og fylkeskommune
trenger disse utstillingsstedene gode verktøy for
å bli mer profesjonelle. Derfor er arenautvikling
et hovedfokus for SKINN. Skal det finnes
kunstnere og kunstproduksjon må det finnes
mange nok visningsarenaer for å vise kunst – og
der er også de små kunstforeninger svært viktige.

3.4 Planlagte prosjekt
Arenautvikling - Mentor
Det ble laget et forprosjekt for å
utvikle kompetanseprogrammet ihht
landsdelsoppdraget, Arenautvikling - Mentor.
Målsetningen i prosjektet er å skape en
læringsplattform i SeKunstArenanettverk for å
utvikle profesjonelle aktører i landsdelen.

SKINN vil teste ut mentorprosjektet som
metodikk i kompetanseutvikling. Mentorrollen
knyttes til arenaene og skal gå inn i arenaenes
behov på stedet i forhold til deres aktivitet som
drift, utstillingsproduksjon og som mottaker
av utstillingsturné. Prosjektet er påbegynt
gjennom søknader i 2013 til Norsk kulturråd,
Kulturnæringsstiftelsen Sparebank1 NordNorge og fylkeskommunene i Nordland og
Troms. Søknaden til Norsk kulturråd fikk avslag,
Svar på øvrige søknader er ventet våren 2014.
Gjennomføring av kompetanseprogrammet er
avhengig av finansiering.

4. INFORMASJON
OG MEDIA
Gjennom hele året har Se Kunst i Nord-Norge
sine utstillinger vært godt synlige i pressen, både
via utsendte annonser og pressemeldinger, samt
medieomtale av utstillingsåpninger.

4.1 SeKunstMagasin
Magasinet er et formidlingsorgan om kunstog kunstformidling i Nord-Norge, og utgis
fire ganger i året. Det dekker et helhetlig bilde
av kunst og kunstformidling i landsdelen.
Medlemmer og samarbeidspartnere kan profilere
utstillinger og formidlingsaktivitet i magasinet.
Siden 2010 har kunstkritikken gitt bidrag til et
område som er nesten fraværende i landsdelen,
og desto viktigere for å bidra til økt refleksjon
og debatt. SeKunstMagasin har etablert et
nettverk av dyktige skribenter, som har vokst
frem i Nord-Norge de siste årene. Amalie Marie
Selvik, Trondheim, er redaksjonssekretær og
Claudia C. Sandor, Oslo, har oppdraget med
layout og design. Annonsesalg foretas via
Polarfakta i Bodø. Magasinet har et opplag på
1900 og et gratis abonnement til nettverket av
medlemmer, privatpersoner, kunstnere, kunstog kulturinstitusjoner, samt offentlige instanser
og politikere sentralt og regionalt i hele Norge.
I tillegg til papirutgaven er SeKunstMagasin
i elektronisk versjon ISSU, på hjemmesiden
sekunst.no. SeKunstMagasin har etablert seg
som et viktig formidlingsmedium og er det
eneste som utelukkende omfatter stoff om det

visuelle kunstfeltet i Nord-Norge.

4.2 Media/Debatt
SKINN har utformet pressemeldinger og
annonser for alle turnéproduksjonene i 2013.
Gjennom hele året har alle utstillingene fått
god mediadekning i landsdelens aviser. Leder i
SeKunstMagasin ble sendt til regionale og lokale
aviser i Nord-Norge, følgende artikler:
Nytt krutt i produksjon! v/Styreleder Trine Noodt
Ubehaget i kulturen v/Daglig leder Eva Skotnes
Vikjord
Det er en avtale! v/Styreleder Trine Noodt
Det spirer en vilje! v/Daglig leder Eva Skotnes
Vikjord
SKINN deltok i avisdebatten i Avisa Nordland
om det visuelle kunstfeltet i Bodø som
fylkeshovedstad høsten 2013 med kronikk
v/daglig leder Eva Skotnes Vikjord med
tittel Satsning på det visuelle kunstfeltet i
fylkeshovedstaden. SKINN ble invitert inn
i Dialoggruppe for å få løftet det visuelle
kunstfeltet i Bodø, som fylkeshovedstad.
Gruppen ble etablert i desember 2013 på
bakgrunn av avisdebatt om problemstillingen,
hvor bl.a. daglig leder i SKINN Eva Skotnes Vikjord
deltok. Arbeidet fortsetter i 2014.

4.3 Medlemsinformasjon
Medlemsinformasjon og nyhetsbrev
Det ble sendt ut 15 elektroniske nyhetsbrev
i 2013. Det ble reetablert kvartalsvis
medlemsinformasjon i nytt format med en
elektronisk utgivelse i 2013.
sekunst.no
Nettsiden er en dynamisk informasjonskanal
som informerer og formidler om virksomhet
og aktivitet i Se Kunst i Nord-Norge. Her er det
informasjon om turnévirksomhet, seminarer
og annen aktuell aktivitet. Nettsiden er delt
i hovedkategorier som Utstillingsturné,
Kunstarena, Kompetanse og Aktuelt. Mottakere
av våre utstillinger kan enkelt hente all
informasjon til utstillingene på hjemmesiden.
I tillegg til informasjon, er det lagt ut linker til
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nedlasting av faktaark, lærerveiledninger og
bilder.
Gallerinettverk.no
Gallerinettverk er en nettbase som presenterer
visningsarenaer i Nord-Norge, de fleste
er medlemmer i SeKunstArenanettverk.
Presentasjon omfatter geografisk plassering av
visningsstedet, plantegninger, historikk, teknisk
informasjon og fotografier. Gallerinettverk
hadde per 31.12.2013 oppført 26 aktører i
basen. Målsetningen er at alle visningssteder i
landsdelen skal inn i basen. Av ressursmessige
hensyn ble siden ikke utviklet i 2013.
Facebook
Facebook brukes aktivt for å dele informasjon
med medlemmer og øvrige kontakter. Her legges
ut bilder og tekst om aktuell og kommende
aktivitet.
Adresse: www.facebook.com/sekunst.no.
Instagram
SKINN etablerte Instagram i 2013. Bilder fra ulike
aktiviteter legges ut her: ustillingsåpninger,
seminarer og andre aktiviteter.

5. RÅDGIVNING
Rådgiving og kompetansedeling utøves i det
daglige formidlingsarbeidet med tett kontakt
med nettverket av visningssteder i landsdelen.
Oppdrag etter forespørsel, som utvikling av
kunstplan for visningsrom i Kulturkvartalet
Stormen i Bodø, levert i 2013. Produksjon og
kuratoroppdrag for en ny kunstproduksjon til
åpningen av den visuelle kunstscenen i Stormen
er gitt SKINN i 2014.
I tråd med st. melding 23. har SKINN et potensial
for å utvikle rådgivingstjenesten og kan slik løfte
kvaliteten på visningsarenaene i Nord-Norge.

6. NETTVERK
Se Kunst i Nord-Norge har et nettverk som
geografisk dekker hele den nordnorske
landsdelen. Formidlingsarbeidet er i hht norsk
kulturpolitikk om å nå ut til flest mulig.
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6.1 Medlemmer
Medlemmer i SKINN er kunstformidlingsledd/
aktører 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 utstillinger av
profesjonell kunst, aktiviteter for publikum,
medlemmer, samt formidling til barn og unge.
Kunstforeninger med ansatt personale:
Tromsø og Bodø kunstforeninger har ansatt
intendant. I Tromsø er det to 100 % stillinger,
mens Bodø har 120 % stilling fordelt på intendant
og kunstnerisk leder for Den Nordnorske
kunstutstilling.
Medlemmer over tre fylker:
SKINNs medlemmer fordeler seg over tre fylker.
I noen av kommunene med medlemskap er det
avtaler med profesjonelle gallerier om oppgaven
for visning og formidling. Pr. 31.12.2013 var antall
medlemmer 47, hvorav 20 er kunstforeninger, 10
museer, 8 institusjoner og 9 kommuner.
Nordland
26 medlemmer, herav 14 kunstforeninger, 3
museum, 3 institusjoner og 6 kommuner.
Árran lulesamisk senter
Alstahaug kunstforening
Andøy kunstforening
Bodø kunstforening
Brønnøy kommune
Fauske kunstforening
Galleri Espolin
Gildeskål kommune
Hadsel kunstforening
Hamarøy kommune
Helgeland museum
Lødingen Kunstforening
Meløy kommune
Mosjøen kunstforening
Narvik kunstforening
Petter Dass Museet
Rana kunstforening
Reine kultursenter
Svolvær kunstforening
Saltdal kunstforening
Sortland kunstforening
Sørfold kommune
Vefsn museum

Vestvågøy kunstforening
Vestvågøy kommune
Øksnes kunstforening

Finnmark
10 medlemmer, 3 kunstforeninger, 5 museum, 1
institusjon og 1 kommune.
Alta kunstforening
Arktisk kultursenter
Gamvik museum
Gjenreisningsmuseet for Finnmark og NordTroms
Hammerfest kunstforening
Nordkappmuseet
RiddoDuottearMuseat/De Samiske Samlinger
Tana kommune
Vadsø kunstforening
Varanger Samiske museum

Fauske kommune
Flakstad kommune
Galleri Bodøgaard
Harstad Kommune
Høgskolen i Finnmark
Høgskolen i Nesna
Kvalsund kommune
Kvæfjord kommune
Kvænangen kommune
Lenvik kommune
Lofoten Safari AS
Narvik kommune
Nasjonalt senter for kunst og kultur i
opplæringen
Nordland Akademi for kunst og Vitenskap
Nordnorsk Kunstmuseum
Nordland teater
Nordland Kunst og filmskole
Nordnorsk Kunstnersenter
Nordnorske bildende kunstnere
Norsk Luftfartsmuseum
Perspektivet museum
Pikene på Broen
Rana kommune
Saltdal kommune
Samisk senter for samtidskunst
Sortland kommune
Skånland kommune
Universitetet i Nordland
Vadsø kommune
Vefsn kommune
Vestvågøy kommune
Vågan kommune
Øksnes kommune

6.2 Støttemedlemmer

6.3 Samarbeidsnettverk

Støttemedlemmer i Se Kunst er alle som ønsker
å støtte arbeidet med kunstformidling og holde
seg informert om virksomheten. SKINN hadde
totalt 41 støttemedlemmer i landsdelen i 2013,
Nordland 23, Troms 10 ,Finnmark 8.
Harstad Kommune
Alta museum IKS
Alta kommune
Andøy kommune
Beiarn kommune
Bø kommune
Bodø kommune
Bodø Kulturhus
Evenes kommune

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.

Troms
11 medlemmer, herav 3 kunstforeninger, 2
museum, 4 institusjoner og 2 kommuner.
ArtSenja
Galleri Svalbard
Harstad kunstforening
Harstad kulturhus/Galleri Nord-Norge
Festspillene i Nord-Norge
Kunstforeningen ETS (Interkommunal: Evenes,
Tjeldsund og Skånland)
Kvæfjord kommune
Lyngen kommune
Sør-Troms museum/ Trastad samlinger
Samtidsmuseet for nordlige folk
Tromsø kunstforening

Kunstnett Nord-Norge
KunstNett Nord-Norge ble etablert i 2010 etter
initiativ fra Se Kunst i 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. I tillegg er
Kunstnerorganisasjonene i landsdelen inkludert
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i nettverket.
Nettverksmøter holdes to ganger årlig.

dialogmøter med Nordland fylkeskommune vedr.
SKINNs landsdelsoppdrag.

Bodø kunstforening
Den Nordnorske kunstutstilling
Festspillene i Nord-Norge
RDM - De Samiske Samlinger Trastad Samlinger
Galleri Nord-Norge
Kunstakademiet i Tromsø
Nordnorsk Kunstmuseum
Nordnorsk Kunstnersenter
Nord-Norske Bildende kunstnere
Norske Kunsthåndverkere avd. Nord-Norge
Pikene på Broen
Samisk senter for Samtidskunst
Se Kunst i Nord-Norge
Tromsø kunstforening
UiT Institutt for kultur og litteratur
SDS – Samisk kunstnerorganisasjon

Et av tiltakene for å spisse organisasjonen
var engasjement av en produsent i 100 %
stilling i ett år fra 26. februar 2013 til 1. mars
2014. En av produsentens oppgaver var
programmering av SKINNs rullerende treårige
utstillingsprogram. Dette har vært knyttet
opp til utstillingsproduksjonen Arenaoppdrag
Kunstscenen Nord-Norge- tema: Avtrykk men også
andre kommende utstillingsturneer som 12 falsa
ark og Rå Kunst og Jubileumsutstillingen 2016.
Parallelt med intern organisasjonsutvikling har
fokuset også i 2013 vært rettet mot den nasjonale
politiske satsningen på det visuelle kunstfeltet.
I St. 23 Visuell kunst ser Departementet behov
for å styrke statsstøtten til institusjonene
under post 74 for å imøtekomme behovet for
produksjonsmidler for å sikre en forutsigbar
aktivitet. SKINN er sterkt forankret i nevnte
stortingsmelding, som påpeker spesielt behovet
for styrking av kunstformidlingen i Nord-Norge
og at turnéutstillinger er en effektiv måte å nå ut
til lokalsamfunnene. Videre er det fremhevet at
SKINN har en rolle med rådgivningsfunksjon for
visningsrom, som kan styrkes.

Nordområdenettverk
SKINN har med utstillingen Gierdu etablert nye
nettverk i Nordområdene, definert til Russland,
Finland, Sverige og Island. Internasjonalisering
var en av retningene i SKINNs strategiplan
2009-2013. Den sammenfaller med regjeringens
nordområdesatsing hvor SKINN er innlemmet,
jfr. Kirke og Kulturdepartementets Mulighetens
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.”

7. ORGANISASJON
7.1 Organisasjon
Se Kunst i Nord-Norge er en nettverksbasert
formidlingsinstitusjon som omfattes av 48
visningssteder/medlemmer i landsdelen, med
en base i Bodø. Aktiviteten ut til nettverket er
definert gjennom Se Kunst Tunéorganisasjon.
SKINN har i 2013 fortsatt arbeidet med
organisasjonsutvikling med fokus på spissing av
landsdelsoppdraget gjennom Den Nordnorske
kulturavtalen. Det har stått sentralt å følge opp
vårt landsdeloppdrag gjennom den Nordnorske
Kulturavtalen. Det ble gjennomført flere
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Programrådet
Programrådet er etablert som en ressursgruppe
i organisasjonen og bestemmer hvilken
faglig forankring de ulike utstillingene/
kunstprosjektene skal ha. Programrådet skal
arbeide med forslag til SKINNs treårige rullerende
utstillingsprogram. Rådet representerer
medlemsnettverket i alle tre fylkene i landsdelen.
Rådet består av Svein I. Pedersen, Ingerid Jordal,
Linn Rebekka Åmo, Mona Iglum og Eva Skotnes
Vikjord. Programrådet hadde årlig møte 29. april
2013 i Svolvær.

7.2 Strategi
Styret i SKINN reviderte høsten 2013
strategiplanen for 2011-2014 og foretok
en rullering og endringer i en plan for
2014-2017. Spissing av aktiviteten i hht.
landsdeloppdraget er definert gjennom Se Kunst
i Nord-Norge Turnéorganisasjon og profilert
i en ny faktainformasjon om virksomheten.
Målsetningen med strategiarbeidet er å utvikle

SKINNs rolle som ressurs for arenanettverket og
nettverksmotor i landsdelen med spesielt fokus
på turné og kompetanseproduksjon.

7.3 Offentlig tilskudd
Se Kunst i Nord-Norges økonomiske situasjon
har ikke endret status i 2013. Aktiviteten er
fortsatt i hovedsak basert på prosjektmidler
og utgjør en uforutsigbar programmering for
turnéproduksjon.
Bevilgningen fra Kulturdepartementets budsjett
i 2013 utgjorde kr. 2 065 000 (1 999 000) og fra
Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner
kr. 838 300 (816 200). Andre inntekter som
prosjekttilskudd, medlemskontingenter,
annonseinntekter og momsrefusjon utgjorde
kr. 1 914 589 (1 903 618). Landsdelsoppdrag
gjennom Den nordnorske kulturavtalen fordrer en
bærekraftig aktivitet. Behovet for økning av
driftsbudsjettet er å sikre forutsigbarhet i turné
og kompetanseprogram. I årlig budsjettmøte 19.
mars med Nordland fylkeskommune (ansvar for
oppfølging i hh til Den nordnorske Kulturavtalen)
ble landsdelsoppdraget og økonomiske rammer
diskutert. SKINN får statstilskuddet forvaltet
av Norsk Kulturråd, post 74 kapitel 320 i statsbudsjettet. Tilskudd fordeles av Kulturrådet på
bakgrunn av kunst og kulturfaglig skjønn og
gjelder for ett år.
Problemstillingen med forvaltning av
statstilskuddet til SKINN gjennom post 74 ble
drøftet i møte med Kulturrådet v/Birgit Bærøe
6. mai. Her ble også budsjettsøknaden for 2014
drøftet, med særskilt fokus på behovet for økt
offentlig tilskudd til aktivitet for forutsigbar
programmering av turnéproduksjoner og
kompetanse. Det ble tatt initiativ til et møte
med politisk ledelse i Kulturdepartementet v/
statssekretær Kjersti Stenseng, sammen med
stortingspolitiker Kåre Simensen, støttet av
stortingspolitikker Tove Karoline Knutsen (deltok
ikke i møtet). Styremedlem Arild Moe deltok fra
SKINN sammen med daglig leder. Møtet ble holdt
4. juni i Kulturdepartementet. Problemstillingen
med ressurstilgangen ble drøftet og de sprikende
kriteriene knyttet til stat og fylkestilskudd.

7.4 Kulturavtalen mellom Nordland,
Troms og Finnmark fylkeskommuner
SKINN ble i 1994 innlemmet i Den nordnorske
kulturavtalen mellom Nordland, Troms og
Finnmark fylkeskommuner. En strategi for
styrking av det visuelle kunstfeltet i Nord-Norge
ble vedtatt av de tre fylkesrådene for kultur
i juni 2011. Strategien ligger til grunn for Den
Nordnorske kulturavtalen mellom landsdelens
tre fylkeskommuner. Avtalen ble reforhandlet og
vedtatt i desember 2013 for perioden 2014-2017.
Formålet med avtalen er å videreutvikle
kultursamarbeidet i Nord-Norge og er et
planverk som skal fungere som et redskap for
realisering av kulturpolitikken i Nord-Norge.
I landsdelsoppdraget for SKINN ligger det et
ansvar for å videreføre og utvikle rollen som
ressurs for arenanettverket med spesielt fokus
på turnéapparatet og kompetanseutvikling i
arenanettverket.
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 2013.

7.5 Styret
Styret har hatt følgende sammensetning i
beretningsperioden:
Finnmark fylke:
Styreleder: Trine Noodt, Alta
Vara: Riinakaisa Emilia Laitila, Lakselv
Troms fylke:
Styremedlem: Arild Moe, Finnsnes
Vara: Terje Flaaten-Stokkan, Gratangen
Nordland fylke:
Styremedlem: Lisbeth Glanfield, Bodø
– frem til 18. august 2013		
Vara: Harold Hansen, Narvik
- frem til 18. august 2013,
gikk inn som fast medlem etter 18. august 2013.
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7.6 Valgkomité

7.10 Møter/konferanser

Svein Ingvoll Pedersen, leder – Troms fylke
Berte Tungodden Ynnesdal, medlem –
Nordland fylke
Maria Grønsnes, medlem – Finnmark fylke
Valgkomiteen konstituerer seg selv.

Administrasjonen har deltatt på:
Viktige arenaer har vært konferanser, møter
og offentlige debatter omkring det visuelle
kunstfeltet i 2013:
• Infomøte om støtteordninger for kunstfeltet, 		
18.04 arrangør Troms fylkeskommune, Tromsø.
• Kultur og næringskonferanse, arrangør Nordland 		
fylkeskommune, 30.04., Bodø.
• Nasjonal Kunstfestival i Hammerfest, 24-25.05 i 		
regi av Hammerfest Kunstforening og Norske
Kunstforeninger.
• Innspillsmøte, arrangør Kulturdepartementet 		
v/kulturminister Hadija Tajik, 7. juni, Bodø.
• Seminar: Just, what is it that makes to day 		
so familiar, so uneasy? 6.-7. 06 arrangør LIAF, 		
Svolvær.
• Kunstseminar: Julekrybben – tradisjon og 		
formidling, 19.11 arrangør Rønvik kirke, Bodø.
• Nordisk konferanse, Framtidens konstfõrening,
23-24.11 regi av Svenske kunstforeninger, 		
Malmö.
• Strategisamling – Folkehelse og Kultur, 28-29.10
i regi av Finnmark fylkeskommune, Vadsø.
• Kulturpolitikk og kunnskap, Kulturrikets tilstand, 		
30.11 arrangør Høgskolen i Telemark, Oslo.
• Formidlingsseminar «Kun(st) for eliten?», 28-		
29.11, arrangør Nasjonalmuseet for kunst, i Oslo
arkitektur og design.
• Dialogmøte, visuelle kunstfeltet I Bodø, 10.12. 		
arrangør Bodøgaard Kunst og kultur, Bodø.

7.7 Andre verv/ utvalg
SKINN er representert i styret for Nordnorsk
Kunstmuseum;
styremedlem: Lisbeth Glanfield frem til 18. august
2014.
Vara: Trine Noodt gikk inn som fast styremedlem
etter 18. august 2014.
SKINN har én representant i:
• Regional innstillingskomité for utstillings-		
stipend, Norsk kulturråd: Maria Stephansen, 		
Hammerfest.
• Group Northern Beauty, styringsgruppe, daglig
leder Eva Skotnes Vikjord, møte 4 og 5. 06., 		
Luleå.
• Dialoggruppe, Det visuelle kunstfeltet i Bodø, 		
daglig leder Eva Skotnes Vikjord.

7.8 Administrasjon
Personal: Eva Skotnes Vikjord er daglig leder i 100
% stilling. Pia Lidvall 100 % stilling koordinator
utstilling og formidling. Ritha Johansen i
100 % stilling frem til 1. august 2013 som
informasjonskonsulent. Helene Sandstrand ble
engasjert som informasjonsmedarbeider i 60 %
stilling f.om. 23.08- 30. 11 og f.o.m. 1. desember i
80 %. Ingunn Tarebø var engasjert i 100 % stilling
som produsent i ett år f.o.m. 26.02. 2013.

7.9 Årsmøtet
Årsmøtet er SKINNs høyeste organ og ble sist
avholdt i Svolvær 25- 27. april 2013. 15 delegater
var tilstede, totalt var det 39 deltakere på
årsmøte herav, 6 observatører.

Offentlige myndigheter - Styret og daglig
leder:
• Kulturdepartementet v/statssekretær Kjersti 		
Stenseng og stortingspolitiker Kåre Simonsen, 		
04.06, Oslo
Offentlige myndigheter -Daglig leder:
• Fylkesråden for kultur i Nordland 			
fylkeskommune, Hild Marit Olsen, 20.01., Bodø
• Nordland fylkeskommune kunst og kultur-		
formidling v/Randi Lervik, 10.03., Bodø
• Norsk Kulturråd v/ avdelingsleder for kunst 		
Birgit Bærøe, 06.05., Oslo
• Nordland fylkeskommune v/ kunst og 			
kulturformidling v/Randi Lervik, Tove Veiåker 		
og Kristoffer Dolmen, 13.11., Bodø
Programråd i Se Kunst i Nord-Norge:
• Møte 29.04., Svolvær
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Møte med medlemmer:
• Styret i Vadsø Kunstforening, Vadsø
• Styreleder i Vadsø Kunstforening, Vadsø
• Styreleder Sortland Kunstforening, Bodø
• Styret og administrasjon i Bodø Kunstforening
Kunstnett Nord-Norge årlige møter:
• Møte 04.04. i Harstad
• Møte 12.12. i Tromsø
Administrasjonen har hatt følgende eksterne
møter med aktuelle samarbeidspartnere:
• Rovaniemi Kunstmuseum, 05.01, Rovaniemi
• Trastad Samlinger v/Simone Rossner, Bodø
• DKS Nordland v/Astrid Arnøy, Bodø
• Kunstakademiet i Tromsø v/Markus Degerman,
Tromsø
• Møte med Nasjonalt senter for kunst og kultur i
opplæringen, Bodø
• Flymuseet, internasjonalt kunstprosjekt, Bodø
• Nordområdesenteret v/Frode Mellomvik, Bodø
• Sparebanken Nord-Norge v/reginondirektør 		
Trude Glad
• Kultur og nærings stiftelsen Sparebanken NordNorge, v/direktør Bjørn Olsen, Tromsø
• Nordnorsk Kunstnersenter v/Torill Haaland og 		
Harold Hesten.

7.11 Utstillingsbesøk
Utstillingsbesøk utover ordinære visningsarenaer i Nord-Norge:
LIAF, Svolvær
Høstutstillingen, Oslo
Kjartan Slettemark, Nasjonalmuseet v/Museet
for samtidskunst, Oslo
Bjarne Melgaard, Astrup Fearnely museet; Oslo
Munch jubileumsutstilling, Nasjonalmuseet, Oslo
Munch Jubileumsutstilling, Munch museet, Oslo
Venezia Biennalen, Venezia
Frida Karlo, Arken Kunstmuseum , København
Københavns Kunstforening, København

7.12 Representasjon
Åpning av Adde/Zetterquist Galleriet, 19. 06,
Saltdal
Åpning av Norsk Kulturråds nye kontorlokaler, 11.
september, Oslo

GIERDU , Rovaniemi Stadsbibliotek feb.2013. Foredrag v/ Irene Snarby.
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8. STYRETS BERETNING
8.1 Virksomhetens art
Se Kunst i Nord-Norge (SKINN) er en unik
nettverksbasert formidlingsinstitusjon med
ansvar for at kunst vises og når ut til publikum i
alle tre fylkene i landsdelen. SKINN organiserer et
nettverk av 48 frivillige og offentlige medlemmer
/visningssteder med base i Bodø. Kontorsted
er i Mediegården, Storgata 13/15 i Bodø. Antall
medlemmer har økt fra 26 til 48 i perioden 2010
til 2013.
Virksomheten omfatter landsdelsdekkende
turné og kompetanseprogram for nettverket
av visningssteder. Aktiviteten omfatter årlige
utstillingsturneer og fagseminar, samt opplæring
og engasjement av kunstformidlere for turné.
SKINN driver også informasjonsarbeid igjennom
sin hjemmeside www.sekunst.no, facebook
, instagram og Gallerinettverk.no som er
en informasjonsbase om visningsarenaer,
samt utgivelse av en rekke trykksaker som
lærerveiledninger, utstillingskataloger,
medlemsinformasjon, publikasjoner og
SeKunstMagasin med 4 utgivelser pr. år.

8.2 Organisasjon og drift
Organisasjonsutvikling de siste fire årene har
bidratt til å styrke noen av grunnpilarene,
men samtidig fremheves svakheten med at
turnévirksomheten er basert på prosjektmidler.
Parallelt med intern organisasjonsutvikling har
fokuset også i 2013 vært rettet mot den politiske
satsningen på det visuelle kunstfeltet. Strategi
for visuell kunst i Nord-Norge vedtatt i juni 2011
og St. meld 23 visuell kunst vedtatt i desember
2012 , setter fokus på at kunstformidlingen
i Nord-Norge spesielt må styrkes. SKINN
er sterkt forankret i begge de foran omtale
politiske dokumentene. Styret har hatt
forventninger til at stat og fylkeskommunene
skulle økte driftsrammene til SKINN for
2013, for igangsetting av tiltak i de vedtatte
dokumentene. Det kom ingen økning i 2013.
I vårt landsdelsoppdrag gjennom Den
nordnorske kulturavtalen har vi fått i oppgave
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å videreføre og utvikle vår rolle som ressurs
for medlemsnettverket av visningsarenaer.
Administrasjon har jobbet med spissing av
landsdelsoppdraget i internt seminar vår
2013 som grunnlag for strategimøtet med
styret og vararepresentanter på høsten.
Spissing av aktiviteten som omfatter Se
Kunst Turnéorganisasjon ble definert og
nedfelt i ny beskrivelse med kartillustrasjon
av nedslagsfeltet. SKINN har tatt flere initiativ
til møter med fylkesråden og administrativ
ledelse i Nordland fylkeskommune for å få
avklart bevilgende myndigheters forventninger
til landsdelsoppdraget og økonomiske
rammebetingelser i forhold til utvikling i dette
arbeidet.
1. Se Kunst turnévirksomhet
(forrige års siffer i parantès)
Turnéproduksjonen omfatter egne utstillingsproduksjoner, samarbeid med andre produsenter,
og samarbeid med Nasjonalmuseet for
koordinering og formidling av deres utstillinger i
Nord-Norge.
I 2013 hadde SKINN 4 (5) utstillingsturnéer,
hvorav 3 (4) i arenanettverket i Nordland, Troms
og Finnmark fylke og 1 (1) i nordområdet. En av
disse utstillingene var SKINNs egenproduksjoner;
GIERDU-bevegelser i samisk kunstverden. De øvrige
var produksjoner fra Nasjonalmuseet for kunst,
og en samproduksjon med Rana Kunstforening.
Utstillingene ble turnert til 16 (28) visningssteder i
Nordland, Troms og Finnmark og nordområdet. 11
100 (16 000) publikum har besøkt utstillingene.
2. Publikumsutvikling - tilrettelagt formidling
for ulike publikumsgrupper
SKINN har jobbet med formidling tilrettelagt for
Den Kulturelle Skolesekken til 1 (2) utstillinger
i 2013. DKS kjøpte 15 (21) dager for formidling.
Antall skoleelever bestemmes av størrelsen
på bestillingen fra Den Kulturelle Skolesekken,
totalt 3 700 (3 200) i 2013. 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, totalt
19 omvisninger med et samlet antall voksne på
337. Vår erfaring er at man i fokusering på tilbud
til barn og unge har tapt det voksne publikum
av syne. SKINN vil i det videre arbeidet også
prioritere det voksne publikum.

3. Kompetanseutvikling
Se Kunst i Nord-Norge jobber med
kompetanseheving innenfor kunstformidlingsfeltet gjennom praktiske og
teoretiske kurs og seminarer. SKINN
arrangerte et fagseminar i Svolvær i april
2013. Det ble arrangert 2 (2) formidlerkurs.
Formidlernettverket ekspanderer og flere
visningssteder har egne formidler.

for å øke kompetanse og kapasitet som
engasjementstillingen utgjorde.
I tilknytning til de ulike utstillingene var 12 (20)
kunstformidlere herav 3 (11) fastansatte og 9 (9) i
engasjement. Organisasjonens personalpolitikk
anses for å være kjønnsnøytral på alle områder.
Styret består av tre personer, hvorav en kvinne.
Det er en representant for hver av fylkene
Nordland, Troms og Finnmark.

4. Informasjon spesifikt om kunst og
kunstformidling
SeKunstMagasin er en informasjonskanal for
kunst og kunstformidling i landsdelen, rettet mot
formidlingsnettverk og publikum. Magasinet har
fire utgaver i året. I 2010 ble innholdet utviklet
til å omfatte profesjonell kunstkritikk. Opplaget
er på 1600 i 4 utgaver. Nettstedet www.
gallerinettverk.no åpnet 2008 og presenterer
26 visningsarenaer. Hjemmesiden www.
sekunst.no. er en sentral informasjonskanal
med oversikt over utstillingsturneer,
arrangementer og kjernevirksomheten. Det ble
sendt ut medlemsinformasjon til nettverket og
nyhetsbrev til et større kontaktnettverk i 2013.

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 298 (584) timer. Fraværet utgjør ca. 4
% av den totale arbeidstiden i organisasjonen i
regnskapsåret.

5. Nettverksutvikling
SKINN arbeider i flere forskjellige nettverksstrukturer for produksjon, turné, faglig
samarbeid og lignende. I 2013 organiserte SKINN
48 (47) medlemmer. Antall støttemedlemmer,
(kunst og kulturinstitusjoner) i 2013 var 41 (49). Av
landsdelens 88 kommuner (inklusiv Svalbard) er
61 tilknyttet SKINN gjennom medlemsnettverket
eller som støttemedlem.

8.5 Økonomiske forhold

Kunstnett Nord-Norge.
SKINN deltar som 1 av 17 formidlingsaktører
og organisasjoner med offentlig støtte og
landsdelsansvar. Kunstnett Nord-Norge er et
uformelt nettverk. Det holdes to årlige møter.

8.3 Personal og arbeidsmiljø
SKINN hadde ved årets utløp tre fast ansatte, alle
tre kvinner. I tillegg var den en person (kvinne)
i engasjementsstilling som produsent. Staben
på fire utfyller kompetansen og ressursen for å
ivareta drift og aktivitet i SKINN til nettverket av
48 medlemmer i landsdelen. Den videre driften
vil avhenge av tilstrekkelig tilvekst i ressursbasen

8.4 Styret
Styret har i 2013 avholdt 5 ordinære styremøter
og ett strategimøte.

(forrige år i parrantes):
Se Kunst i Nord-Norge får statlig tildeling fra
post 74 i statsbudsjettet. Posten ble overflyttet
fra Kulturdepartementet til forvaltning av Norsk
Kulturråd i 2011. Med flyttingen fulgte det et
pålegg om frysing av tilskuddene som lå her. Det
innebærer at det ikke har vært noen økning i det
offentlige tilskuddet til SKINN siden 2009 utover
indeksreguleringen. Totalt fikk SKINN 2,9 (2,8)
mill. i stat og fylkestilskudd i 2013. I tillegg bidrar
Bodø kommune til husleie, som i 2013 var kr. 161
432. Totalt tilskudd i 2013 var kr. 3 064 732(2 976
632) mill. Differansen mellom omsøkt offentlig
økning og innvilget økning pr. 1.1. 2013 var
(tilsvarende som i 1.1. 2010) ca. kr. 3.5 mill.
Styret og administrasjonen hadde møte med
henholdsvis statssekretær Kjersti Stenseng v/
Kulturministerens kontor og Norsk kulturråd
v/Birgit Bærøe. I tillegg hadde vi møte med
fylkesråden for kultur i Nordland fylkeskommune.
Her ble vårt behov for økte offentlige midler lagt
frem, i hht. til økte krav til levering av offentlig
oppdrag, jamført i vår budsjettsøknad for 2014.
Driftsinntekter i 2013 var kr. 4 979 321 (4 880 250),
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driftsutgifter 2013 var kr. 5 194 818 (4 853 983).
Driftsunderskudd i 2013 ble kr. - 202 122 (41 131).
En bærekraftig formidlingsaktivitet gjennom
Se Kunst Turnéorganisasjon skal sikre tilbud
av høy faglig kvalitet, ut til publikum i hele
landsdelen gjennom vår arrangørnettverk. Den
økonomiske veksten med offentlige økninger
av tilskuddet i 2009 - 2010 som bidro til at
vi kom i gang med å styrke grunnpilarene i
institusjonen, må videreføres for å etablere
en bærekraftig turnévirksomheten. Det
offentlige driftstilskuddet på totalt 3 mill. bidra
til å opprettholde en viss forutsigbart drift. De
tre fast ansatte utgjør en kompetansebasis i
driften, samt at tilskuddet dekker en andel av
grunnfinansiering av kjernevirksomheten. Den
prosjektrelaterte aktiviteten innebærer betydelig
ressursbruk i søknadsskriving og rapportering.
Ved økte driftsmidler og med det redusert behov
for prosjektmidler vil frigi ressurser i staben, som
kan rettes direkte mot aktivitet. En tilnærmet
dobling av medlemmer/visningsarenaer vil også
medfører økt etterspørsel av aktivitet. Styret
mener det er riktig å legge forutsetningen
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om fortsatt drift til grunn ved avleggelsen av
årsregnskapet.

8.6 Disponering av årets resultat
Styret foreslår at årets underskudd på kr 202 122 i
sin helhet inndekkes av egenkapitalen.

8.7 Ytre miljø
Organisasjonen driver ikke virksomhet som
forurenser 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.

9. ÅRSREGNSKAP 2013
Resultatregnskap
Se Kunst i Nord-Norge (SKINN)
Driftsinntekter og driftskostnader

Note

2013

2012

Offentlige tilskudd
Statstilskudd		
Nordland, Troms og Finnmark		
Tilskudd Bodø Kommune		
Sum offentlige tilskudd		

2 065 000
838 300
161 432
3 064 732

1 999 000
816 200
161 432
2 976 632

Andre inntekter
Medlemskontingenter		
Prosjekttilskudd
1
Andre Inntekte
6
Sum andre inntekter		

98 500
1 360 140
455 950
1 914 589

98 500
1 269 692
535 426
1 903 618

Sum inntekter			

4 979 321

4 880 250

Lønnskostnad		
2
1 927 182
1 776 178
Revisjonshonorar		
3
26 250
34 375
Husleie			
161 432
161 432
Styre- og kontaktmøter			
267 295
221 053
Årsmøte og kunstfaglig seminar			
307 561
286 547
Utstilling og formidling		 4
2 316 663
2 151 723
Annen driftskostnad			
188 435
222 675
Sum driftskostnader			
5 194 818
4 853 983
Driftsresultat			

-215 497

26 267

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt			
Annen rentekostnad			
Annen finanskostnad			
Resultat av finansposter			

20 523
2 736
4 411
13 376

22 752
3 432
4 455
14 865

Ordinært resultat før skattekostnad			
Ordinært resultat			

-202 122
-202 122

41 131
41 131

Årsresultat 			

-202 122

41 131

Overføringer
Avsatt til annen egenkapita			
Overført fra annen egenkapital			
Sum overføringer			

0
202 122
-202 122

41 131
0
41 131

Ekstraordinære inntekter og kostnader
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Balanse
Se Kunst i Nord-Norge (SKINN)
Eiendeler

Note

2013

2012

271 211
41 864
313 074

180 290
30 815
211 105

1 351 211

1 155 147

Sum omløpsmidler			

1 664 285

1 366 252

Sum eiendeler			

1 664 285

1 366 252

638 612
-202 122
436 491

597 481
41 131
638 612

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld			
Skyldig offentlige avgifter			
Annen kortsiktig gjeld
8
Sum kortsiktig gjeld			

12 025
219 341
996 429
1 227 795

95 660
152 621
479 359
727 640

Sum gjeld			

1 227 795

727 640

Sum egenkapital og gjeld			

1 664 286

1 366 252

Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer
7		
Andre kortsiktige fordringer			
Sum fordringer			
Investeringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.

5

Egenkapital og gjeld
Inskutt egenkapital
Opptjent egenkapital
Egenkapital			
Årets resultat			
Sum egenkapital			
Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Annen langsiktig gjeld
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Noter 2013
Se Kunst i Nord-Norge (SKINN)
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 2013
Tilskudd

Uten
NordNye
Ulvehiet Arne &
Avtrykk Diverse
Ramme området Trykk		
Carlos		
løpende
							prosjekt
DKS Troms
DKS Nordland
DKS Finnmark
Barentssekretariatet		
150 000
Nordland Fylkeskommune		
300 000				
90 000
80 000
Nasjonalmuseet					
206 000		
60 204
Norsk Kulturfond						
360 000
Sparebank1 Kultur						
225 000
Kulturdepartementet
Fraktstøtte
Bodø Kommune					
26 584
Andre				
19 588
500
Tidsavgrensing
150 000			
15 678			
429 126
2012/2013
2013/2014						
-752 540
Sum
150 000 450 000 0
35 266
233 084
-77 540
569 330

Totalt mottatt tilskudd 2013: kr 1 360 140

Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.
Lønnskostnader
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Refusjon sykepenger
Sum

2013
1 511 310
199 789
241 977
22 067
-47 961
1 927 182

2012
1 567 186
143 723
149 918
6 704
-91 353
1 776 178

Gjennomsnittlig antall årsverk: 3
Ytelser til ledende personer
Lønn
Pensjonsutgifter
Annen godtgjørelse

Daglig leder
690 191

Styre
45 000

Bedrifts forsamling

16 153
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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, lønnsnivå 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 2013 utgjør kr 223 237

Note 3 Revisjonshonorar
Kostnadsført revisjonshonorar for 2013 utgjør kr 26 250.
I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 0.

Note 4 utstillinger
Informasjon/formidling
Nettbasert Galleri informasjon
Uten ramme
Nettverksarbeid
Gierdu Nordområde turn’e
Nye Trykk
Ulvehiet
Eventyrlig
Avtrykk
Arne & Carlos
Tidsavgrensing prosjekter
Sum

361 091
11 659
150 975
10 941
655 000
18 524
32 525
223 500
604 364
272 013
- 23 929
2 316 663

Note 5 Bundne midler
Bundne midler utgjør kr 148 202

Note 6 Andre Driftsinntekter
Årsmøteavgift
Annonseinntekter
Annen Egeninntekt
Momskompensasjon
Sum
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128 615
50 663
44 135
232 537
455 950

Note 7 Kundefordringer
Kundefordring pr 31.12.13 kr 271 211
Selskapets kundefordringer er vurdert til pålydende.
Det er ingen usikre fordringer pr 31.12.13 og dermed ikke gjort avsetninger for dette.
Av kundefordringene forfaller kr 0 senere enn ett år.

Note 8 Annen kortsiktig gjeld
Annen kortsiktig gjeld består av:
Påløpte feriepenger
Annen kortsiktig gjeld
Påløpt lønn
Tidsavgrensing Prosjektinntekter.
Sum

198 130
45 759
0
752 541
996 430
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Fagseminar april 2013. Besøk på KaviarFactory i Henningsvær.
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