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KunstProsjektet er initiert av Bodø Kommune. Produsert av Se Kunst i Nord-Norge ved Kjersti
Solbakken. Kuratert av Eva Skotnes Vikjord, Linn Rebekka Åmo og Kjersti Solbakken. Utstillingen
består av nyproduserte verk av kunstnerne Snorre Ytterstad og Trygve Luktvasslimo som tar for
seg menneskets grunnleggende behov for å snu opp ned på etablerte sannheter.
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1. STYRELEDERS FORORD

014

Styret kan se tilbake på et begivenhetsrikt år,
som har inneholdt bla. nye kunstnere, ny ansatt
og nytt visningssted.
Se Kunst i Nord-Norge har som alltid hatt
fokus på å sette sammen utstillinger av høy
kunstnerisk kvalitet. I denne sammenheng
har SKINN sitt programråd fungert veldig
godt, med sin sammensetting av personer
fra visningssteder og daglig leder. Et av
programrådets medlemmer er også
styremedlem i SKINN, noe som har styrket
kontakten mellom styret og programrådet. Vi
ser at opprettelsen av et programråd fungerer
godt.
Gledelig er det også å få gode tilbakemeldinger
på utstillingen Arenaoppdrag Nord-NorgeAvtrykk, som har turnert i landsdelen med
sine tre ulike utstillinger i de tre fylkene.
Dette er en turnémodell som har gitt veldig
mye til veldig mange. Nyetablerte kunstnere
trenger å bli sett, kunsten blir produsert ute i
landsdelen, kunstforeninger og visningssteder
får opparbeidet seg mer kompetanse, publikum
får oppleve kunst som blir til i sine omgivelser
på sitt sted, og SKINN får tettere kontakt og
oppfølging med nettverket.
SKINN har også i 2014 brukt mye tid og
krefter på å få økt finansiering for vår
turnevirksomhet og produksjon av utstillinger.
Dette er tidkrevende arbeid, noe som vår
administrasjon skal ha stor ros for å arbeide
intensivt og målrettet med. Årsmøtet 26. april
2014 uttrykte bekymring for kapasiteten i
Se Kunst i Nord-Norge. Dette ble fulgt opp i
møter med offentlige bevilgende myndigheter,
for å synliggjøre hvor mye mer effektivt
en større grunnbevilgning vil ha på vårt
arenaoppdrag og målsetting om å bringe
kunst ut til flest mulig – både på store og små
visningsarenaer. Stortingsmelding nr. 23 er
fremdeles gjeldende og viser hvilke ambisjoner
Norge har på kunstfeltet. Der vises det til at
vandreutstillinger er en effektiv måte for å nå
ut til lokalsamfunn, og at Nord-Norge byr på
spesielle utfordringer grunnet avstander.

4 . SE KUNST I NORD-NORGE

SKINN mistet i 2014
et kjært styremedlem,
og landsdelen
en entusiastisk
kunstelsker og
drivkraft for
kunstformidling;
Harold Hansen
fra Narvik. Hans
bortgang var et
sjokk for alle, og han
etterlater seg et stort
tomrom men samtidig også
inspirasjon til å jobbe nært og inderlig
for noe en tror på.
Vi ser at landsdelen har stort behov for flere
og bedre visningsarenaer, at de eksisterende
har behov for kompetanseløft og bedre
økonomiske vilkår. Dette vil fortsatt være en
prioritert oppgave for SKINN. Derfor var det
også viktig at Se Kunst i Nord-Norge ved daglig
leder var involvert i planlegging og realisering
av visuelt kunstrom i Stormen bibliotek i Bodø.
Et stort skritt i riktig retning for kunstformidling
i hele Nord Norge. Kunstutstillingen Vendinger
produsert av SKINN, på oppdrag fra Bodø
kommune i forbindelse med åpningen av visuelt
kunstrom i Stormen bibliotek, ble en flott
avslutning på året 2014.
Vi har fått en ny ansatt, Mona Nilsen, som
arbeider med medlemsnettverk og er web
ansvarlig. Vi setter stor pris på Mona inntreden
i organisasjonen, som med sin brede erfaring
og kompetanse innen kunstfeltet er med på å
gjøre SKINN til en enda bedre virksomhet for
våre medlemmer.
Tilslutt vil jeg takke alle medlemmene våre for
et godt og profesjonelt arbeide i 2014, uten alle
der ute, ingen gode kunstopplevelser!

Trine Noodt
styreleder i Se Kunst i Nord-Norge

2. ORGANISASJON

Arvid Sveen: Brevet og Varden
Fra utstillingen 12 falsa ark

2. 1 Organisasjon
Se Kunst I Nord-Norge er en frivillig organisasjon
av kunstforeninger, museer, og tilsvarende
organer som driver kunstformidling på
ideelt basis. SKINN er en nettverksbasert
landsdelsinstitusjon for kunstformidling i NordNorge, med en administrasjonen basert i Bodø.

Se Kunst i Nord-Norges formål er: Å organisere
og fremme kunstformidling i Nord-Norge
• SKINNs medlemsbaserte
organisasjonsstruktur (publikumsstyrt) er unik
ved at den utgjør et helhetlig og komplekst
formidlingsapparat av offentlige og frivillige
aktører som dekker hele landsdelen, totalt
52 medlemmer (kunstforeninger, museer og
tilsvarende). Infrastruktur SKINN representerer
er avgjørende for kunstformidling i vår landsdel
med store avstander, lavt befolkningsgrunnlag
og fravær av offentlige institusjoner.
• SKINN fremmer kunstformidling i Nord-Norge
gjennom å skape større interesse for kunst og
nå ut til et større publikum. Videre fremmer
SKINN kunstens samfunnsmessige betydning
gjennom oppbyggende formidlingsarbeid, og
ved å skape gode kunstopplevelser i møte
mellom kunsten og publikum.

Hovedarbeidsområder er:
-Utstillingsproduksjon og tilrettelagte turnéer
- Formidling tilpasset ulike publikumsgrupper
- Rådgiving – for utvikling og drift av arenaer
for visuell kunst
- Nettverksdrift og utvikling
- Kompetanseutvikling for formidling og drift av
visningssteder
- Informasjonsarbeid
		
2.2 Strategi
Styret i SKINN reviderte høsten 2013- vår
2014 strategiplanen for 2011-2014 og foretok
en rullering og endringer i en plan for 20142017. Landsdelsoppdraget og de økonomiske
rammebetingelsene og SKINNs framtidige rolle,
ble lagt frem som sak til årsmøte 26 april 2014.
Strategien er å utvikle SKINNs rolle som ressurs
for arenanettverket og som nettverksmotor
i landsdelen med spesielt fokus på turné
og kompetanse. Profesjonalisering av lokal
kunstformidling og et kontinuerlig tilbud til
kunstopplevelser av høy kvalitet til publikum i
alle tre fylkene står sentralt i dette arbeidet.
Behovet for å styrke formidling av visuell
kunst i Nord-Norge både med kapasitet og
kompetanse er reflektert i Stortingsmelding
nr 23 2011-2012 Visuell kunst, hvor Kulturdepartementet viser til behovet for å styrke
kunstformidlingen i Nord-Norge spesielt.
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SKINN står sentralt og i en særstilling i dette
arbeidet noen det også gjentagende ganger er
referert til i samme Stortingsmelding. SKINN
har et landsdelsoppdrag med ansvar for å styrke
turnéapparatet og kompetanse til visningssteder,
formalisert i Den nord-norske kulturavtalen v/
fylkeskommunene i landsdelen. Jfr. pkt. 2.4.

I kulturavtalen som har forankring i Strategi for
visuell kunst i Nord-Norge heter det :
«3.3. Utvikle turnéapparat og lokale arrangører
Vandreutstillinger er en effektiv måte å nå ut til
lokalsamfunnene. Flere produserer og turnerer utstillinger
i dag. Det er behov for en styrking av turnéapparatet for
på en mer effektiv måte å nå ut med flere utstillinger og
kunstprosjekter i alle tre fylkene.
Fylkeskommunene i Nord-Norge ser behovet for
en funksjon som spesielt skal bidra til å distribuere
og formidle utstillinger for produsenter uten eget
turnéapparat. Oppgaven med kompetanseheving for
nettverket av lokale arrangører, innen arrangørkunnskap,
formidling,
media, markedsføring og publikumsbygging skal inngå
som en del av oppdraget.
«SKINN får ansvar for å videreføre og utvikle sin rolle som
ressurs innen dette feltet som sitt landsdelsoppdrag.»
SKINN har svart på denne utfordringa gjennom
strategi- og handlingsplaner som myndighetene
er informert om. Der framgår det hvordan
aktiviteten er tenkt løst finansielt. Siden 2008 har
SKINN gjennom budsjetter synliggjort behovet
for økte midler, spesielt det å oppnå målet om å
produsere egne- og samarbeidsutstillinger. I denne
sammenheng opprettet SKINNs styre et midlertidig
engasjement for produsent i 2013. Det arbeidet
viser resultater i utstillingsprosjektet Arenaoppdrag
Nord-Norge -Avtrykk som ble igangsatt våren
2014. Der viser tre ferskt utdannede kunstnere
fra Kunstakademiet ved Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet – turnéproduksjoner
på tre visningssteder med påfølgende tre turneer i
landsdelen. Engasjementstillingen som produsent
ble avsluttet når avtaleperioden gikk ut som et
direkte resultat av mangelen på finansiell oppfølging
fra våre myndigheter.
De offentlige økonomiske rammebetingelsene står
ikke i forhold til SKINNs oppdrag.
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SKINNs årsmøte 2014 – vedtok en uttalelse til
politikere grunnet bekymring for SKINN økonomiske
situasjon. Heri var det også uttrykt at ønske om
at forvaltning av statstilskuddet ble tilbakeført fra
Norsk Kulturråd til Kulturdepartementet.
Årsmøtet uttrykte at de ikke kan se at det er
sammenheng mellom myndighetenes visjon for det
visuelle kunstfeltet, og de oppdrag som SKINN er gitt
og sett sammen med den økonomien som blir stilt til
rådighet.
Uttalelsen ble sendt til nasjonale, og regionale
politikere med anmodning om politisk beslutning av
saken. Styret og daglig leder var i møte med politisk
ledelse og embetsverket i kulturdepartementet.
SKINNs sak ble fulgt opp med kulturpolitisk ledelse
v/fylkesrådene for kultur ide tre respektive fylkene i
Nord-Norge.
- Prosjektutvikling, Mentorordning for styrking
av kompetansen i våre visningssteder – søknad
oppnådde ikke støtte hos Norsk Kulturråd og
kulturnæringsstiftelsen SNN; heller ikke hos de tre
fylkeskommunene.
-SKINN har oppnådd å få avklart styrker og
svakheter i egen organisasjon, samt avklart behovet
i medlemsnettverket og hos samarbeidspartnere.

Resultat av utviklingsstrategi
i perioden 2008 – 2014:
NAVIGATOR ble i 2012 satt i verk som et viktig
ledd i strategiarbeidet og som et forprosjekt
for et kommende større utviklingsprosjekt
finansiert av DA-Bodø. Forprosjektet besto av en
kartlegging av medlemsnettverket og produserende
samarbeidsnettverket. Resultatet av kartleggingen
vil ligge til grunn for et hovedprosjekt som skal
settes igangsettes i 2015, avhengig av ekstern
finansiering.
-Offentlig tilskudd økt fra ca. 1, 275 300 til 2 658
000mill. i perioden 2008-2010.
-SKINN har styrket den faglige plattformen
gjennom komplementert kompetanse (1 stilling),
eksterne tjenester regnskap og sekretærfunksjon
SeKunstMagasin noe som har gitt økt kompetanse
og kvalitet i drift.
- SKINN har utforsket turnéformatet gjennom
stedsspesifikke kunstprosjekt
- SKINN har styrket egen organisasjon ved
etablering av programråd med medlemmer
som representerer nettverket i tre fylker.

-SKINN har blitt mer synlig gjennom det nye navnet
Se Kunst i Nord-Norge og ny profil
- SKINN har etablert Nordområde nettverk gjennom
utstillings turnen Gierdu, 2012-2013.
- SKINN har styrket den utadrettede virksomheten
og kulturpolitiske påvirkningen, bl.a. oppnådd
at kunstformidlingen i Nord-Norge er blitt godt
forankret i stortingsmelding 23 visuell kunst, vedtatt
i 2012, samt spisset landsdelsoppdrag gjennom den
Nordnorske Kulturavtalen.
- SKINN har en økende etterspørsel av
rådgivningstjenester, samt henvendelser fra
kunstnere om turnétjeneste.
- SKINN har komplementert rådgivningstjenesten
gjennom ett større oppdrag med kunstplan
og utstillingsproduksjon på oppdrag av Bodø
kommune v/Stormen bibliotek.
- SKINN har initiert og bidratt til etablering av
samarbeidsnettverket KunstNettNordNorge
som omfatter faglige ledere i 17 institusjoner og
kunstnerorganisasjoner på kunstfeltet i landsdelen.

Strategien er å gjøre SKINN mere bærekraftig
som ressursbase for medlemsnettverket av
visningssteder med følgende mål:
-Økte offentlige tilskudd for mer forutsigbarhet og
langsiktighet i planlegging av turnéproduksjoner
-Produksjonsmidler –lokalt fokus, stedlige
produksjoner for turné, tilføre kompetanse i de
lokale visningsstedene og skape attraktive arenaer
for kunstnere.
- Rådgivertjeneste- effektuere og videreutvikle
kompetanse rettet mot drift og utvikling av gode
visningsrom for visuell kunst.
- Styrke og videreutvikle samarbeidet for produksjon
og turné, med aktuelle aktører i landsdelen.
- Styrke informasjonsarbeidet med målsetning om å
skape økt interesse for kunst hos et større publikum,
involvere et større publikum i debatt og kritisk
refleksjon omkring kunst i SeKunstMagasin

2.3 Offentlig tilskudd
Se Kunst i Nord-Norges økonomiske situasjon
har ikke endret status i 2014. Utstilling og
turnéproduksjon er i hovedsak basert på
prosjektmidler. Det er behov for økt offentlig
tilskudd for å sikre bærekraft i aktiviteten som skal
styrke den nettverksbaserte kunstformidlingen i
landsdelen.
Bevilgningen fra Kulturdepartementets budsjett
i 2014 utgjorde kr. 2 117 000 (2 065 000) og fra
Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner
kr. 855 600 (830 300). Andre inntekter som

momsrefusjon utgjorde kr.301 801, prosjektmidler
utgjorde kr 1 032 935. Kommunale tilskudd tilknyttet
lokal baserte turnéproduksjoner kr 55 000.
Dugnadsarbeid er i 2014 registrert med totalt
antall 629 timer i utstillingen Avtrykk, det er
inntektsberegnet til kr. 288 965

2.4 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.

2.5 Styret
Styret har hatt følgende sammensetning i
beretningsperioden:
Finnmark fylke:
Styreleder: Trine Noodt, Alta
Vara: Riinakaisa Emilia Laitila, Lakselv, frem til 25.
April 2014
Lena Ødegaard Kirkenes f.o.m. 25. April 2014
Troms fylke:
Styremedlem: Arild Moe, Finnsnes
Vara: Terje Flaaten-Stokkan, Gratangen, frem til 26.
April 2014
Hanne Gulljord, Tromsø f.o.m. 25. April 2014
Nordland fylke:
Styremedlem: Harold Hansen, Narvik - frem til
august 2014		
Vara: Mona Iglum, Mo i Rana gikk inn som fast
medlem f.o.m. august 2014.
Styret avhold 5 møter i 2014.

ÅRSBERETNING 2014

.7

4

Organisasjonskart
Styret i Se Kunst i Nord-Norge består av
3 styremedlemmer som representerer
medlemmene i Nordland, Troms og
Finnmark.

ÅRSMØTE

VALGKOMITE

SE KUNST I NORD-NORGE

REVISJON
PROGRAMRÅD

STYRE

Eksterm kompetanse: Betalte tjenester
som regnskapsfører, formidlere til
utstillinger, skribenter og designtjenester
til SeKunstMagasin.

DAGLIG LEDER

EKSTERN
KOMPETANSE

KOORDINATOR
UTSTILLINGER

2.6 Programråd
Monica Milch Gebhardt, Vadsø Kunstforening
Linn Rebekka Åmo, Bodø Kunstforening
Mona Iglum, Rana Kunstforening
Hanne Gulljord, Tromsø Kunstforening
Eva Skotnes Vikjord, daglig leder i SKINN
Rådet hadde 1 møte i 2014, i Bodø
2.7 Valgkomité
Hanne Hammer Stien
medlem – Troms fylke
Berte Tungodden Ynnesdal
medlem – Nordland fylke
Maria Grønsnes
medlem – Finnmark fylke
Valgkomiteen konstituerer seg selv.
2.8 Andre verv/ utvalg
SKINN er representert i styret for Nordnorsk
Kunstmuseum;
styremedlem: Trine Noodt styremedlem
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RÅDGIVER

SKINN representert i:
• Regional innstillingskomité for utstillingsstipend,
Norsk kulturråd: v/Monica Gebhardt,
Vadsø Kunstforening
• Group Northern Beauty, styringsgruppe,
v/daglig leder Eva Skotnes Vikjord
• Dialoggruppe, Det visuelle kunstfeltet i Bodø,
v/daglig leder Eva Skotnes Vikjord.
• Kuratorgruppen for kunstprosjektet Vendinger,
Stormen bibliotek, v/daglig leder
Eva Skotnes Vikjord
2.9 Administrasjon
Personal: Eva Skotnes Vikjord er daglig
leder i 100 % stilling. Pia Lidvall 100 %
stilling koordinator utstilling og formidling.
Helene Sandstrand ble engasjert som
informasjonsmedarbeider i 80 % stilling f.om.
01.01- 31.8. Mona Synnøve Nilsen ble ansatt
i 100 % stilling som rådgiver med ansvar for
informasjonsarbeid f.o.m 22. september.
Ingunn Tarebø var engasjert i 100 % stilling
som produsent i ett år f.o.m. 26.02. 2013 –
01.03. 2014.
2.10 Årsmøtet
Årsmøtet er SKINNs høyeste organ og ble sist
avholdt i Sortland 25 april 2014
14 delegater var tilstede, totalt var det 25
deltakere på årsmøtet, herav 1 observatør.

3.STYRETS BERETNING

3.1 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. Infrastruktur er avgjørende for
kunstformidling i en landsdel med store avstander, lavt befolkningsgrunnlag og fravær av offentlige
institusjoner.
SKINNs kjerneaktivitet består av turnéproduksjon, fagseminar, rådgivingstjenester, formidlings mediet
SeKunstMagasin , koordinering, kunstformidlings-pådriver og -promotør, høringsinstans i det offentlige rom. Våre kjerneaktiviteter utføres av spiss¬kompetanse innenfor formidling av visuell kunst
i hele landsdelen.
3.2 Organisasjon og drift
SKINNs egenart som formidlingsaktør viser seg i medlemsbaserte organisasjonsstrukturen er unik
ved at den utgjør et helhetlig og komplekst formidlingsapparat av offentlige og frivillige aktører som
dekker en hel landsdel, totalt 51 aktører. SKINN særegenhet er etablert i rollen som nettverksbasert
kunstformidlingsinstitusjon, representert gjennom visningssteder i et geografisk nedslagsfelt som
dekker fylkene Nordland, Troms og Finnmark, inklusiv Svalbard. Ressurssenteret er plassert i Bodø
og fra opprinnelsen basert på å ivareta turnésamarbeid i nettverket av visningssteder.
Årsmøtet i 2014 vedtok en uttalelse til de offentlige bidragsyterne vedrørende behovet for å styrke
formidling av visuell kunst i Nord-Norge både med kapasitet og kompetanse er prekært. Slik det
også er reflektert i Stortingsmelding nr 23 2011-2012 Visuell kunst, hvor Kulturdepartementet viser til
at det et behov for å styrke kunstformidlingen i Nord-Norge spesielt. SKINN står sentralt i en særstilling i dette arbeidet (noen det også gjentagende ganger er referert til i samme Stortingsmelding).
SKINN har et landsdelsoppdrag med ansvar for å styrke turnéapparatet og kompetanse til visningssteder, formalisert i Den Nord-Norske Kulturavtalen v/fylkeskommunene i landsdelen.
I vårt landsdelsoppdrag gjennom Den nordnorske kulturavtalen har vi fått i oppgave å videreføre og
utvikle vår rolle som ressurs for medlemsnettverket av visningsarenaer. Administrasjon har jobbet
med spissing av landsdelsoppdraget i internt 2014
3.3. Personal og arbeidsmiljø
SKINN hadde ved årets utløp tre fast ansatte, alle tre kvinner. I tillegg en person (kvinne) i engasjementsstilling som produsent, som ble avsluttet ved utgangen av februar. Staben på tre utfyller kompetansen og ressursen for å ivareta kjernedriften i SKINN. Den videre driften vil avhenge av tilstrekkelig tilvekst i ressursbasen 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. 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 298 timer. Fraværet utgjør ca. 4 % av den totale
arbeidstiden i organisasjonen i regnskapsåret.
3.4. Styret
Styret har i 2014 avholdt 5 ordinære styremøte.
3.5. Økonomiske forhold
(forrige år i parrantes):
Se Kunst i Nord-Norge får statlig tildeling forvaltet av Norsk Kulturråd i. Totalt fikk SKINN i underkant av 3 mill (2,9) mill. i stat og fylkestilskudd i 2014. I tillegg bidrar Bodø kommune til husleie, som i
2014 var kr. 161 432. Totalt tilskudd i 2014 var kr. 3 136 412(3 064 732) mill. Differansen mellom omsøkt
offentlig økning og innvilget økning pr. 1.1. 2014 var ca. kr. 3.5 mill.
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Styret og administrasjonen hadde møte med henholdsvis statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag
v/Kulturministerens kontor og Norsk kulturråd v/Birgit Bærøe. I tillegg hadde vi møte med landsdelsrådet for kultur v/ fylkesrådene i Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner. Her ble vår
økonomiske situasjon diskutert i forhold til SKINNs rolle og offentlig oppdrag.
Driftsinntekter i 201 var kr. 5 494 131 (4 979 321), driftsutgifter 2014 var kr. 5 291 658 (5 194 818).
Driftsoverskudd i 2014 ble kr. 227 259 (- 202 122).
3.6 Disponering av årets resultat
Styret foreslår at årets overskudd på kr 227 259 i sin helhet inndekkes overføres til egenkapitalen.
3.7 Ytre miljø
Organisasjonen driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljøet.
3.8 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 18.03 2015
			
											
Styreleder 				Styremedlem 				Styremedlem
Trine Noodt 				Mona Iglum				Arild Moe

					Eva Skotnes Vikjord
					Daglig leder
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4. LANDSDELSDEKKENDE
TURNÈPROGRAM

FOTO: Nasjonalmuseet
Fra utstillingen ARNE & CARLOS

Turnéproduksjon omfatterlandsdelsdekkende
utstillingsprogram med tilrettelagt
formidling. Se Kunst i Nord-Norge har 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 styrkes for å sikre at kunst
vises og når ut til publikum i alle fylkene.
De utstillingsproduksjoner som turneres i Se
Kunst Arenanettverk er enten egenprodusert,
samproduksjon eller koordinert av SKINN for en
ekstern produsent.
I 2014 har SKINN samarbeidet med Nordnorsk
kunstnersenter for utstillingsturné for 12 falsa
ark. SKINN har initiert faglig samarbeid med
NKS for Jubileumsutstillingen 2016.
Som kompetanseinstitusjon fikk SKINN
produsentoppdrag for åpningsutstilling i
Stormen bibliotek, Bodø, i november 2014.
Nasjonalmuseet er en viktig samarbeidspartner
for koordinering av deres utstillingsturneer i
Nord-Norge. I 2014 har SKINN turnert Arne
& Carlos og Lyden av kunst. Nasjonalmuseet

har gitt signaler om redusering av turnévirksomheten og at de skal rette seg mere mot
større visningsarenaer. Jmf. 7.3.
SKINN vil fremover satse på en ny turnéform.
Gjennom lokale produksjoner vil vi involvere
de lokale visningsstedene i nettverket på en
mer aktiv måte enn å være mottakere av en
ferdigprodusert utstilling. Dette for å ytterligere
styrke deres kompetanse i kunstformidlingen.
4.1 Utstillingsprosjekter 2014		
I 2014 har SKINN arbeidet med
6 kunstproduksjoner, herav 5
utstillingsproduksjoner for turné i NordNorge og 1 stasjonær utstilling. Arenaoppdrag
kunstscenen Nord-Norge; Avtrykk er SKINNs
egenproduksjon og omfatter 3 turneer.
Etter oppdrag fra Bodø kommune foresto
SKINN produksjon av en stasjonær utstilling,
Vendinger, i forbindelse med åpningen
av Stormen bibliotek. Arne & Carlos – Eit
ferdaminne samt Lyden av kunst er produsert
av Nasjonalmuseet, 12 falsa ark produsert
av Nordnorsk kunstnersenter og Rå kunst
produsert av Sør-Troms museum, avd.
Trastad samlinger i samarbeid med SKINN. I
hovedsak er turnéproduksjonene basert på
prosjektmidler. Nasjonalmuseets produksjoner
er dekket over deres budsjetter.
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Kunstnersamtale i forbindelse av grand
finale av kunstprosjektet Avtrykk.
Her i lokalene til Svolvær kunstforening
som var arrangør.
Foto: Kjell Ove Storvik

4.1.2 Turné
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antall utstillingsturneer			
Antall turnéstopp
		
Turnéstopp i Nordland			
Turnéstopp i Troms			
Turnstopp i Finnmark			
Publikum		
Deltakende kunstnere			
Visningsarena kunstforeninger
Visningsarena museum
Visningsarena andre 		

8
29
17
5
8
10 400
53
11
10
8

Antall turnéstopp fordelt på fylker avspeiler at Nordland har ca. dobbelt så mange
visningsarenaer tilgjengelige jamført med Troms og Finnmark fylker.
Utstilling					Publikum
Arne & Carlos – Eit ferdaminne			
3 600
Avtrykk – Hollow Earth				500
Avtrykk - Den levende erfaring			500
Avtrykk – Jeg flytter ut 			1 000
Lyden av kunst 				1 200
12 falsa ark					1 600
Rå kunst					900
Vendinger					1 100
Sum						10 400
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4.2 Utstillinger
Arne & Carlos – Eit ferdaminne
Utstillingen var produsert av DogA Norsk
design-og Arkitektursenter i samarbeid
med Nasjonalmuseet. SKINN har organisert og koordinert turneen Nord-Norge. Tema i utstillingen var produksjonen
til designerduoen Arne & Carlos, som har
skapt seg et navn innenfor den internasjonale motebransjen med sin fantasi, humor
og evne til nyskaping. I utstillingen ble
publikum presentert for syv tablåer som ga
innblikk i Arne & Carlos’ inspirasjonskilder,
fra starten i 2002 og frem til i dag. Det ble
arrangert mange strikkekafeer i forbindelse
med utstillingen, organisert av de lokale
husflidslagene. Turneen startet høsten 2013
og pågikk t. o.m. mai 2014.
Arenaoppdrag kunstscenen Nord-Norge
- Avtrykk
Egenproduksjon av SKINN. Avtrykk er et
pionerprosjekt som bringer nyskapende
samtidskunst av nyutdannede kunstnere fra kunstakademiet i Tromsø ut på den
nordnorske kunstscenen. Avtrykk består
av tre separate kunstprosjekter som går i
tre turnéløp til mottakere i Nord-Norge.
Prosjektet har fått støtte av Norsk Kulturråd, Kulturnæringsstiftelsen, SpareBank1
Nord-Norge, Nordland Fylkeskommune,
Sametinget, Sortland kommune og Hammerfest kommune, total kr. 895 000.
En produksjonsarena i hvert fylke ble valgt
som base for hver av de tre kunstproduksjonene på bakgrunn av søknad; Sortland
Kunstforening i Nordland fylke, Harstad
Kunstforening i Troms fylke og Hammerfest Kunstforening i Finnmark fylke, alle
driftet på frivillig grunnlag. Produksjonsarenaenes innsats var avklart i avtale med
SKINN. Deres rolle var å ta mot kunstneren
i deres research-og produksjonsperiode,
være behjelpelig med anskaffelse av bosted til kunstneren i perioden, tilrettelegge
utstillingslokalet, være behjelpelig med
anskaffelse av materiale, være tilgjengelig under kunstnernes arbeidsprosess,
aktivt markedsføre utstillingen, føre logg
på arbeidstimer relatert til produksjonen,
være medansvarlig for å lage emballasje for
turnéformat mm.

Et av de tre kunstprosjektene i Avtrykk
var Hollow Earth v/ Emilija Skarnulyte og
Tanya Busse. Utstillingen tok opp temaer
relatert til de to kunstnernes forskning om
landskapet og dets forandringer i sirkumpolære strøk, særlig problematikken med
mineralutvinning både i Norge, Sverige og
på Svalbard.
Den levende erfaring av Margrethe Iren
Pettersen arbeidet med fortellinger gjennom planter og vekster på ulike måter.
Temaer rundt økologi, tid, kroppslig erfaring, tradisjon vs. teknologi ble uttrykket
gjennom broderi og lydopptak, tradisjoner
og bruk av medisinplanter i Nord- Norge.
Det tredje utstillingsprosjektet Jeg flytter
ut av Geir Backe Altern har tematisk fokus
på gjenbruk, begrensninger, muligheter, arkitektur og natur. Kunstnerens arbeid med
«stedsspesifikt snekkeri» lar planker, skruer,
tau, noe eget og noe fra stedet bestemmer
retningen inn i prosjektet. De fleste av hans
installasjoner ble oppført utendørs.
De tre utstillingene åpnet den 26.4, 2.5. og
den 9.5 og blir avsluttet i mars i 2015 i en
Grand Finale i Svolvær Kunstforening med
alle tre kunstprosjektene samlet.
Lyden av kunst
Lyden av kunst er en produksjon fra Nasjonalmuseet, turné og formidling koordinert i
Nord-Norge av SKINN. Utstillingen viser verk av
yngre norske og internasjonale kunstnere som
arbeider i krysningsfeltet mellom musikk og visuell kunst med ulike tilnærminger. Utstillingen
presenterer video, skulptur, fotografi og dokumentasjon av performance. I utstillingen kan
man oppleve en vakker lysskulptur av Camille
Norment, få et innblikk i Tori Wrånes fantasifulle
univers, se Sophie Clements lage musikk med
sykkelhjul, og tre inn i en verden av klagesang
skapt av Tellervo Kalleinen & Oliver Kochta-Kalleinen i samarbeid med engasjerte klagere verden over. Utstillingen åpnet den 6. september
og pågår t.o.m mai 2015.
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Hanne Grethe Einarsen
Fra utstillingen 12 falsa ark

Helle Storvik: § 110 d.
Fra utstillingen 12 falsa ark

12 falsa ark
12 falsa ark satte fokus på Nord-Norges
posisjon i forbindelse med grunnlovsjubileet. Et
mangfold av nordnorske kunstneriske stemmer
ytret seg om landsdelens posisjon sett i forhold
til grunnlovsjubileet. I ytringsfrihetens navn
kommenterte de forskjellige kunstnerne alt
fra fraværet av nordnorske representanter på
Eidsvoll, forvaltning av naturressurser, samiske
problemstillinger, kvinneperspektiv til andre
spørsmål knyttet til grunnloven og det norske
samfunnet. Format på arbeidene er identisk
med det originale grunnlovsdokumentet, som
om de skulle vært de nordnorske kunstnernes
egne versjoner av Grunnloven. 24 kunstnere
ble valgt ut med hvert sitt verk, et tall som
igjen spiller på antall sider i det opprinnelige
dokumentet. Deltakende kunstnere var Elisabet
Alsos Strand, Are Andreassen, Bent Aune,
Ingela Birkeland, AK Dolven, Hanne Grete
Einarsen, Maria Gradin, Inger Johanne Grytting,
Cecilie Haaland, Vebjørg Hagene Thoe, Åse Liv
Hauan, Sylvia Henriksen, Marit Ellisiv Landsend,
Ragnhild Lie, Trygve Luktvasslimo, Hans Ragnar
Mathisen, Inger Anne Nyaas, Ina Otzko, Hilde
Skancke Pedersen, Bjørn Tore Stavang, Helle
Storvik, Arvid Sveen, Johanne Seines Svendsen
og Scott Thoe. Utstillingen åpnet den 1. mai i
Nordnorsk kunstnersenter og var på turné til
og med desember 2014.
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Rå kunst – Outsider Art i Norge
Sør-Troms Museum tar outsidernes verden
inn i norsk kunstverden med utstillingen Rå
kunst som er et resultat av museets treårige
prosjektet “Utvikling av nasjonalt senter
for Outsider Art “. Turnéutstillingen er en
samarbeidsproduksjon mellom Sør-Troms
museum og Se Kunst i Nord-Norge.
Rå kunst er verk av kunstnere som lever
og virker avsondret fra den tradisjonelle
kunstverdenen gjennom psykiske utfordringer
eller sosiale omstendigheter. Denne
kunstsjangeren har vært nesten usynlig i
Norge. Gjennom utstillingen vil det formidles
en sterk norsk tilstedeværelse i Outsider Art/
Art Brut eller “Rå kunst”, som er blitt det
norske begrepet. I Norge finnes det i dag
flere fremtredende utøvere innen rå kunst.
Ofte er de kjent i lokalsamfunnet både for
sitt umettelige ønske om å skape, for å være
annerledes, og for sin evne til å gå sine egne
veier. I utstillingen presenteres 16 kunstnere
og deres verker: Ann-Mari Erichsen, Bergen,
Audgunn Vilhelmsen, Farsund, Britt Lisbeth
Johnsen, Bergen, Elin Erichsen, Bergen, Frode
Felipe Schjelderup, Stavanger, Geir Wallem,
Bergen, Gudmund Petter Matthiasson, Oslo,
Herleik Kristiansen, Harstad, Kari Sandvik, Oslo
Karly Mikalsen, Vågan, Nordland, Kristian
Andersen, Kåfjord, Nord-Troms, Kristian Friis
Petersen, Bærum, Oddleif Bang, Alta, Pål Akerø,
Bergen, Torstein Nilsen, Harstad og Wenche
Nilsen, Alta.

Kuratorium: Følgende representanter
foretok utvelgelsen av kunstverk ut fra
innsamlet materiale: Roanne O`Donell,
Galleri NordNorge, Svein Ingvoll Pedersen, Nordnorsk kunstnersenter, Imi Maufe,
Galleri VOX, Eva Skotnes Vikjord, Se Kunst
i Nord-Norge og Simone Romy Rossner,
Trastad Samlinger, Sør-Troms Museum. Rå
kunst åpnet i den 20. september i Galleri
Nord-Norge og pågår t.o.m. juni 2015.
Vendinger
Vendinger er en stasjonær utstilling produsert av SKINN etter oppdrag fra Bodø
kommune, i forbindelse med åpningen av
det visuelle rommet i Stormen bibliotek.
Utstillingen består av nyproduserte verk
av kunstnerne Snorre Ytterstad og Trygve
Luktvasslimo.
Trygve Luktvasslimo og Snorre Ytterstad
utnytter gjennom ulike tilnærminger kunstens potensiale som en kritisk stemme. De
tar for seg menneskets grunnleggende
behov for a snu opp ned på etablerte sannheter. I utstillingen utfordrer kunstnerne
konvensjoner knyttet til religion, politikk,
geometri, natur og språk i arbeider som er
preget av subtil humor blandet med det
største alvor. I samband med åpningen ble
det arrangert kunstnersamtale med de begge
kunstnerne og kurator Kjersti Solbakken med et
60-tall tilhørere.
Det ble utviklet og gjennomført et formidlingsprogram tilpasset ulike publikumsgrupper. En
veiledning for formidling med work shop er
produsert av kunstner Ane Øverås. Kuratorer for
prosjektet er Eva Skotnes Vikjord, daglig leder i
SKINN, Linn Rebekka Åmo, kunstner og Kjersti
Solbakken, kunstner og kurator. Vendinger
åpnet den 12. november og avsluttes i februar 2015.
4.3 Formidling 				
Det vises til mange positive tilbakemeldinger fra
publikum i rapportene fra formidlere og arrangør. Vi ser en sterk sammenheng mellom antall
omvisninger for barn og unge og innkjøp av formidling av DKS, jamfør besøkstallene for Arne
& Carlos. Omvisningene for voksne viser gode
og stadig voksende tall. SKINN har i flere år hatt
fokus på og støttet tiltak for voksenformidling
som en viktig del av publikumsutviklingen. Det
er avholdt 4 kunstnersamtaler i utstillingene i
Avtrykk og 1 i utstillingen Vendinger. Kunstnersamtaler er en viktig inngang for publikum til å
lære kjenne kunstneren, utstillingens innhold og
få forståelse for de kunstneriske prosessene.

Barn og unge
•
Omvisninger 		
•
Barn og unge			
•
Formidlingsdager i DKS		

130
2 400
9

Voksne
•
Kunstnersamtaler		
•
Omvisninger 			
•
Voksne				

5
32
1 100

Formidlere
•
Engasjement			
•
Fast ansatte			

13
9

4.4 Turnéplan 2014 – 2016
Dysthe Design. Vær så god, sitt! er en utstilling
produsert av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur
og design. Denne turnéutstillingen viser flere av
designeren Sven Ivar Dysthes klassikere.
Utstillingen skal turneres i regi av SKINN i medlemsnettverket vår og sommer 2016.
Sven Ivar Dysthe er en av Norges mest markante
designere i etterkrigstiden med utdannelse ved
Royal College of Art i London. Hans arbeider
har et norsk stilpreg med tydelig internasjonale
referanser. Dette sees best i hans møbelmodeller Laminette, 1001, Planet og Popcorn som
er blant de mest kjente stolene. Fra bingosaler
og bedehus, til Henie Onstad Kunstsenter og
Oslo Lufthavn har Dysthes design preget både
offentlige og private miljøer fra 60-tallet frem
til i dag.
Jubileumsutstilling 2016 - Mitt landskap.
Egenprodusert utstillingsturné til SKINNs 40års jubileum i 2016, i et faglig samarbeid med
Nordnorsk Kunstnersenter. Fokus i utstillingsprosjektet skal være bærekraft i lokalt basert
formidlingsarbeid, dette gjennom program for
turné i produksjonsformat, kreativt formidlingsprogram, faglig samarbeid og kompetanseoverføring. Det faglige tema innebærer et fokus på
spennvidden i de store endringene i kunstnerisk
uttrykk og praksiser i perioden 1976 – 2016. Den
nordlandsbaserte kunstneren Gunnar Tollefsen,
f. 1933, representerer sen-modernismen i maleri
og skulptur. Utvalgte deler av hans produksjon
skal være en grunnstamme i utstillingskonseptet, i dialog med seks til sju samtidskunstnere
innenfor en referanseramme hvor landskap
og det formale estetiske er sentralt. Formidlingsprogrammet skal utformes i et Formidlingslaboratorium i samarbeid med aktuelle
samarbeidspartnere. Utstillingen åpner den 10.9
2016 i Stormen bibliotek og Bodø Kunstforening
Turneplan skal omfatte hele landsdelen i løpet
av ca. 2 år.
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Fra formidlingsseminaret i Bodø kunstforening i forbindelse med utstillingen “Lyden av kunst”
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5. KOMPETANSEPROGRAM

Kunstner og formidler Geir Backe Altern forteller om turneutstillingen “Avtrykk - Jeg flytter ut” i Kjøllefjord kunstforening.
Foto: Leif Wallenius, Kjøllefjord Kunstforening.

I Den nordnorske kulturavtalen 2014-2017
er SKINN tildelt ansvaret for styrking av
arenaer for formidling av kunst. Dette
gjennom utvikling av nettverk, styrking
av frivillig organisert og lokalt basert
formidlingsapparat, kompetanseheving
innen arrangørkunnskap, formidling, media,
markedsføring og publikumbygging.
5.1 Utviklingsprosjekt
I 2013-2014 ble det gjennomført et forprosjekt
for å utvikle et kompetanseprogram i henhold
til landsdelsoppdraget, Arenautvikling - Mentor.
Målsetningen var å skape en læringsplattform
i SeKunstArenanettverk for å utvikle
profesjonelle aktører i landsdelen. Mentor skulle
knyttes til arenaen i forhold til aktivitet som
drift, utstillingsproduksjon og som mottaker
av utstillingsturné. Prosjektet søkte midler
fra Norsk kulturråd, Kulturnæringsstiftelsen
Sparebank1 Nord-Norge og fylkeskommunene
i Nordland og Troms. Søknadene ble avslått
våren 2014 og prosjektet ble dermed ikke
realisert. SKINN engasjerte likevel en produsent
i perioden 1. mars 2013-28.februar 2014
som blant annet arbeidet med utvikling av
kompetanseprogrammet.
• Arenautvikling i medlemsnettverket har 		
hovedfokus for SKINN
• I reviderte strategiplan 2014-2017 skal

arenakompetanse prioriteres og det skal jobbes
videre med en gjennomførbar modell.
Kompetanseprogrammet omfatter
et fast årlig fagseminar og praktisk/
teoretiske kurs i tilknytning til aktuelle
tema. Det visuelle kunstfeltet er avhengig
av gode formidlingsinstitusjoner og
det frivillig organisert og lokalt basert
formidlingsapparatet som kunstforeningene er,
er viktige i dette arbeidet.
5.2 Fagseminar
Fagseminaret i 2014, med tittel Kunst i
utforskende form ble avholdt 25.-27. april
i Kulturfabrikken på Sortland. Tematikken
for seminaret var forskningsbasert kunst og
kunstnerisk utviklingsarbeid og ble belyst av
foredragsholderne Mikkel B. Tin, professor ved
Høgskolen i Telemark. Merete Røstad, kunstner
og Søssa Jørgensen, billedkunstner. Moderator
var Kersti Mathiassen, lærer ved Sortland
videregående skole.
Antall deltakere på fagseminaret var 43.
Fagseminarets målgruppe var visningsarenaer
i hele den nordnorske landsdelen samt
samarbeidspartnere regionalt og nasjonalt.
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Elin Erichsen:
Blomster i engen 2011 Akryl
på plate 29,5 x 39,5 cm
Fra utstillingen Rå kunst

Fagseminaret bidrar med kompetanseheving til
SeKunst Arenanettverk med faglig innhold om
samtidskunst, økt kvalitet på formidling og lokal
arenautvikling.
Arbeidet med fagseminaret for 2015 startet
senhøsten 2014 med utvikling av tematikken
formidlingsarbeid, under tittelen Kunst og
publikum – selv norskinger må forføres, og
foredragsholdere er avtalt. Fagseminaret
avholdes den 08. -09. mai 2015 i Mo i Rana,
på Campus Helgeland.
Miniseminar Lyttekunst
I forbindelse med utstillingen Lyden av Kunst
i Bodø Kunstforening ble det i oktober arrangert
et miniseminar, Lyttekunst, i samarbeid
mellom SKINN, Nasjonalmuseet, Nordland
fylkeskommune og Bodø Kunstforening. Foredrag
ved Julie Lillelien Porter, kunstner, kurator og
skribent, samt Siri Austeen, lydkunstner. Camille
Norment, en av kunstnerne i utstillingen,
holdt performance på glassharmonika. Ca. 30
personer deltok på arrangementet.
Formidlingsseminar
Det ble arrangert 4 formidlingsseminarer i 2014,
3 for utstillingene i Arenaoppdrag kunstscenen
Nord-Norge: Avtrykk og en for utstillingen
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Lyden av kunst. Formidlingsseminarene i Avtrykk
var åpen både for formidlere og arrangører
som jobbet i workshop. Mål var å gi praktisk
informasjon om turneen, få innsikt i utstillingens
innhold, å lære kjenne kunstneren og få
forståelse for den kunstneriske prosessen, samt
få inspirasjon til formidlingsoppegg. Kunstnerne
presenterte sine utstillingsprosjekt med bakgrunn,
ideer, prosess og materialbruk. Pia Lidvall
koordinator utstilling og formidling i SKINN ledet
seminarene. Formidlingsseminar ble arrangert i
Sortland Kunstforening 24-25. 4 med 9 deltakere,
30.4 i Harstad Kunstforening med 7 deltakere
og den 9.5 i Hammerfest Kunstforening med 6
deltakere.
Opplæringsdag for Lyden av kunst ble
arrangert i Bodø kunstforening den
16.10 i regi av Nasjonalmuseet og SKINN
i samarbeid med kunstforeningen.
På programmet sto presentasjon av
utstillingen, formidlingsmateriellet,
montering, konserveringshensyn samt
praktisk informasjon vedrørende turneen.
Foredragsholder fra Nasjonalmuseet var
prosjektleder Ida Strøm Larsen, Camilla
Frøland Sramek, formidlingskurator, Ann Kristin
Sørli, formidlingskurator, Nicholas Hellsegg,
utstillingstekniker og Ida Bronken, konservator.
Fra SKINN medvirket Pia Lidvall, koordinator
utstilling og formidling. Fra medlemsnettverket
deltok 9 personer.

6. INFORMASJON
OG MEDIA

SeKunstMagasinet skal fremme kunstformidling i landsdelen til et bredt publikum og skape større interesse for kunst og økt bevissthet om
kunstens samfunnsmessige betydning.

Se Kunst i Nord-Norge skal være synlig i hele
landsdelen gjennom profesjonelle turnéproduksjoner, være et tydelig formidlingsorgan
av kunst- og kunstformidling, være aktiv i
nettverksarbeid og medlemspleie. Være synlig i
samfunnsdebatten og levere artikler og kronikker
til dagspressen.

6.1. SeKunstMagasin
SeKunstMagasin gir et helhetlig bilde av kunst
og kunstformidling i landsdelen og utgis 4
ganger i året. Magasinet har etablert seg som
et viktig formidlingsmedium og er det eneste
som utelukkende omfatter stoff om det visuelle
kunstfeltet i Nord-Norge.
Medlemmer og samarbeidspartnere gis mulighet
for å profilere utstillinger og formidlingsaktivitet i
magasinet. Etablering av kunstkritikk i magasinet
har bidratt til økt refleksjon og debatt på et
område som nesten var fraværende i landsdelen.
SeKunstMagasin har etablert et nettverk av dyktige
skribenter som har vokst frem i Nord-Norge de siste
årene.

Se Kunst i Nord-Norge mottar mye positiv respons
på magasinet, dette registreres ved at flere ønsker
å abonnere, økt mengde artikler fra nettverket og
flere skribenter melder sin interesse for å skrive.
Lederartiklene i SeKunstMagasin fire utgaver i 2014
omhandlet ulike aspekt av formidling.
Mulighetens kunst v/styreleder Trine Noodt
Infrastruktur for formidling v/daglig leder Eva S. Vikjord
Mellom kunst og kultur v/daglig leder Eva S. Vikjord
Kunst som språk v/daglig leder Eva Skotnes Vikjord
Opplag på 1900 eksemplar og er et gratis
abonnement til medlemmer, privatpersoner,
kunstnere, kunst- og kulturinstitusjoner, bibliotek
samt offentlige instanser og politikere sentralt og
regionalt i hele Norge.
Det totale opplaget pr. år når ut til ca. 9000
mottakere og favner et bredt publikum. I tillegg til
papirutgaven finnes magasinet i elektronisk versjon
på sekunst.no.

Ansvarlig redaktør er Eva Skotnes Vikjord,
redaksjonssekretær er Amalie Marie Selvik, bosatt
i Trondheim. Design og layout: Claudia C. Sandor,
Oslo. Annonsesalg: Polarfakta, Bodø.
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BODØ: Designerne Arne & Carlos er i høst aktuelle med den nye boken

«Strikk fra Setesdal – tradisjoner med ny vri». Duoen har tidligere hatt
stor suksess med bøker som Julekuler, Strikkedukker, Påske hele året
og Håndarbeid fra hagen. I Norge er bøkene deres solgt i over 100 000
eksemplarer og de er utgitt i 11 andre.
I høstens bok henter Arne & Carlos inspirasjon fra de mange mønstrene fra Setesdal, funnet på loft i gamle hus, i bøker, på postkort og
gamle strikkeoppskrifter. – De 33 oppskriftene i boka er inspirert av Setesdalens kulturarv og mønstre – designet med vår egen vri, sier de.

LOFOTEN: Kristin Folsland Olsen, kjent som en av fire «Baffin-babes», som
krysset den kanadiske villmarksøya Baffin island, har skrevet turbok om
Lofoten (Lofoten – 50 flotte turer i verdens vakreste øyrike).
Boka guider leseren til de flotteste turopplevelsene du kan ha i Lofoten. Turene har varierende vanskelighetsgrad, fra svært utfordrende
toppturer til hyggelige familievennlig turer. Boka er delt inn i fem hovedkapitler etter øyene i området.
Kristin Folesland Olsen (31 år) bor i Lofoten og er frilanser og dyktig
fotograf. Hun har mye turerfaring fra området.

debatt

e til Hamsun Hedret i Kvæfjord
AVISA NORDLAND MANDAG 8. APRIL 2013

Nyheter
transportere på vei. I tillegg får vi unna slitasje
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godsbåten? Det vil være for passivt å bare se på
at godsruta legges ned. I så fall må E6 gjennom
Nord-Norge utbedres betydelig.
Trond A. B.

på veier, og tungtransport som sliter ned veiene!
Per R. V.

Gods på båt er det alle ønsker, bl.a. for å redusere slitasje på veiene. Skal vi ha 15–20 flere
vogntog pr. dag fra Fauske, vil det merkes på E6
nordover. Det gis offentlige midler til næringsutvikling og næringssatsing. Skulle det ikke være
mulig å kanalisere slike midler til et spleiselag
for å vedlikeholde Tege, slik at vi beholdt denne

SKINNS kunstneriske råd. F.v.: Svein Ingvoll Pedersen (intendant
Tromsø kunstforening), Unni Gjertsen (kunstner), Hilde Methi (kurator), Ingunn B. Tarebø, produsent Se Kunst i Nord-Norge, Torill
Østby (utstillingsleder Nordnorsk Kunstnersenter).
Foto: Hanna-Lisa Skau

Valgte tre kunstnere
til prosjekt i nord
Tre unge kunstnere
får mulighet til å
jobbe og ha utstillingen i regi
av SKINN.

kunne gjennomføre et kunstprosjekt i samarbeid med en tildelt kunstarena, forklarer produsent i SKINN, Ingunn B. Tarebø.
Fra Nordland har kunstforeningene i Sortland, Rana, Mosjøen, Hadsel, Narvik og Bodø,
samt Galleri Espolin søkt om å få
være visningssted for prosjektet.

Ja, men d så bi å skje e at veian bi ikke utbedret!
Og dermed så kan man tanke seg korsn d bi med
alle de trailerne på de veian som e no! D bi MYE
farligere! Vean bi ENDA mer ødelagt enn hva de
allerede er!
Bjørn K.

7

Kan ikke Tege holdes i drift, så må godstrafikken
som foregår sjøveien legges ut på anbud. Syns
det er for lettvint å si at så og så mange trailere
må til for å opprettholde tilbudet i Nord-Norge.
Har Tollpost Globe monopol på dette sammen
med NSB??
Goaskem
En sånn båt skulle jo ha vert eid og drevet av staten som en erstatning for manglende jernbane
her i Nord. Hvor mye sponser staten Hurtigruten

Delta i debatten

Nytt krutt i produksjon!

Tro og
tenkning

«Se Kunst i Nord-Norge»s hovedstrategi er
å styrke Arenanettverket gjennom å videreføre og utvikle rollen som nettverksbasert
landsdelsdekkende formidlingsinstitusjon,
med et sterkt turnéapparat. Arenautvikling
har hovedfokus i tråd med vårt oppdrag i
Strategi for Visuell kunst i Nord-Norge, vedtatt i 2011. Det er mange sammenfallende intensjoner i Strategi for visuell kunst for NordNorge og Meld. St. 23 Visuell kunst.
Arenaoppdrag, kunstscenen Nord-Norge,
AVTRYKK, er et pionérprosjekt som skal bidra
til kunstneriske oppdrag for unge nyutdannede kunstnere, arenautvikling, kompetanseutvikling, økt tilbud til samtidskunst og
ulike kunstneriske praksiser, samt publikumsutvikling.

Jeg ser at du Arnfinn Wiksaas

Se Kunst i Nord-Norge ønsker å være en aktiv tilrettelegger for nye kunstnere og kunstuttrykk. Vi har i samarbeid med Kunstakademiet i Tromsø initiert et pionérprosjekt, som
skal bringe samtidskunst av nyutdannede
kunstnere fra Kunstakademiet ut på den
nordnorske kunstscenen. Dette vil være en
unik mulighet for nyutdannede kunstnere til
å få vist kunsten sin, og for arenanettverket å
ta imot og samarbeide med nye, unge kunstnere.
Kunstakademiet i Tromsø har siden det
åpnet høstet 2007, etablert et viktig og vitalt
fagmiljø med unge, kreative og forskende
kunststudenter. Akademiets tilstedeværelse
er en positiv drivkraft i utviklingen av kunstlivet i Nord-Norge, og er med på å sette NordNorge på den nasjonale kunstarena.

Med de rette grep kan vi stå foran en ny æra for framvisningen av visuell kunst i Norge.
I kraft av prosjekttilskudd på nærmere kr
800.000 fra Norsk Kulturråd, Kulturnæringsstiftelsen Sparebank 1 Nord-Norge og
Nordland fylkeskommune legges premissene for at prosjektet kan gjennomføres. Om
det kan realiseres i sin helhet iht. til prosjektets intensjon avhenger av tilsagn av gjenstående prosjektmidler.

forventning til en statlig prioritering for
2014.

De politiske dokumentene som nevnt oven-

for fremmer en ny æra for visuell kunst i Norge. Her slås det blant annet fast at det er behov for å styrke kunstformidlingen i NordNorge spesielt og at det avhenger av sterke
formidlingsinstitusjoner.
Se Kunst i Nord-Norge vil med økt grunnvidereføres i en rullerende programmering i bevilgning kunne styrke virksomheten
hls@an.no
Prosjektet AVTRYKK skal skje i de tre nord- SKINNs faste drift. Det er i tråd med Meld. st. gjennom forutsigbarhet i finansiering av
23 Visuell
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Hanna Lisa Skau 99 22 70 19

Zahlfjøsen mener Bodø kommune bør betale husleia for Hamsunutstillingen i Zahlfjøsen.
Foto: Reidun Kjelling Nybø

rig hatt en eventyrlig sesong i
sommer.
– At Vebjørn Sand stilte opp
med utstilling her gjorde den store forskjellen, sier hun.
Ifølge Kusch så har hun hatt
mange tilbakemeldinger fra besøkende som gjerne vil ha flere slike
«storinger» utover til Kjerringøy.
– Det blir vel den største utfordringen til neste sesong, å følge
opp en sånn suksess, smiler hun.
Ifølge Kusch har hun snakket
med folk som har hatt hytte på
Kjerringøy på årevis uten å ha
vært innom Zahlfjøsen, før i år.
– Vi har jobbet mye med markedsføring de siste årene, for å
gjøre både Kjerringøy, galleriet
her og Hamsunutstillingen kjent.
«Hamsun og filmen» er en helt
unik utstilling, sier Kusch.
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Også denne prisen ledsages
av et arbeid av Anne Semb.

sjon og kanskje det som verre er
hos lovlydige sjåfører. Dagens
teknologi gjør dette enkelt, hvis
dere vil, og vi alle blir kvitt et alvorlig problem, hver gang!
Sjåfør med lang fartstid

Jada, jeg er fullstendig klar over
at alt handler om penger, politikk og status, ikke pasienten i fokus. Ha et fantastisk godt lønnsoppgjør.
Rita Fjærvoll

Løfter fram avtrykk i landskapene
Fant eldre graver i Gildeskål

UP må ta nye grep for å luke de
verste synderne ut av trafikken.

GILDESKÅL: I forbindelse med an-

UP må
tenke nytt!
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SORTLAND:
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det rundt Gildeskål kirke, skriver Sortland kunstforening, som
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Suksess. Utstillingen til Vebjørn Sand ble årets store suksess for ZahlFoto: Hanna-Lisa Skau
fjøsen.
skjul på at Zahlfjøsen sliter med å
holde hodet over vann.
– Å ha Hamsunutstillingen påfører en del utgifter; som forsikring og ekstra vakthold. Mye av de

inntekten vi har på det ordinære
galleriet går med til å dekke akkurat slike utgifter, sier hun.
– Et husleietilskudd hadde
vært svært velkomment.

Det går inn i pilotprosjektet
Avtrykk, et pionerarbeid som
bringer nyskapende samtidskunst av nyutdannede studenter fra kunstakademiet i Tromsø ut på den nordnorske kunstscenen.
Sortland søkte om å få bli en
av tre steder i Nord-Norge.

Kunstnerne mestrer både
foto, film og installasjon, men
har foreløpig bare en idé om
hva de vil uttrykke.
– Vi kommer tilbake og vil
gjør mer research, vi har hatt
verre tidsfrister enn dette, sier
de.

God start for
kronerulling

Kronerullinga for skulpturen av kystkvinna
Anna på Vinje er i gang.
Privatpersoner, bedrifter, lag og foreninger inviteres til å bidra.
Bidragene kan sendes til:
Skulpturen Anna på Vinje
v/ Johannes Rørtveit
Postboks 12
8309 Kabelvåg
Konto 4580.13.23638

Bidragene så langt:
Trond Rørtveit 15.000
Birgitte Warvik Rørtveit 200
May-Ann Vottestad 500
Ann Karin Rothli 200
Jan Roald Vottestad 500
Nettbank 4000 (ikke reg navn)
Sum pr. 24. jan er 20.400 kroner. – Kjempebra start, kommenterer Johannes Rørtveit.

Lødingen
kirke
Førstkommende søndag blir
det en enkel gudstjeneste i
Lødingen kirke. Det betyr
uten dåp og nattverd. Gøran
skal tale over teksten i Lukas
18 om at Jesus gav en blind
tigger synet tilbake. "Hva vil
du jeg skal gjøre for deg" var
Jesus sitt spørsmål til tiggeren. Vil skal synge fine salmer og det blir kirkekaffe
etterpå. Hjertelig velkommen!

Dersom UP seriøst ønsker å luke
vekk råkjørere eller på andre måter virke forebyggende i trafikken, og trafikksikkerhet er viktigere enn penger i sta(t) skassa,
må det nytenkning til, og ikke
bare «den vanlige» bøtelegginga
med oppsatt radar og slikt.
Trefeltsveien Bodø-Bertnes er
et glimrende utgangspunkt til å
kunne luke vekk disse «idiotsjå-

Grenseelever –
Turnusleger eller i nord og sør
bare leger?
Nordland fylkeskommune har
Det har startet en diskusjon om

bruk av turnuskandidater i førstelinjetjenesten i helsevesenetog det er bra. En meget erfaren
svensk lege som jeg måtte kontakte på et annet sykehus enn det
jeg sokner til, sa til min forklaring på manglende hjelp/vurde-

inngått avtale med Troms og
Nord-Trøndelag fylkeskommune om inntak av elever i grensekommunene. Søkere fra Tjeldsund og Evenes kommuner stiller likt med søkere fra Troms ved
inntak av elever til videregående
skoletilbud i Harstad kommune.

Forutsetningen er at Nordland
fylkeskommune stiller gjesteelevsgaranti og at søkerne dokumenterer ovenfor hjemfylket at
de kan og skal bo hjemme under
skolegang i Troms, men må bo
borte under skolegang i Nordland.
Søkere med ungdomsrett fra
Kjella skole i Bindal kommune
kan søke til Nord-Trøndelag ved
inntak til Olav Duun, Namdal og
Grong videregående skoler i
Nord-Trøndelag. Nordland fylkeskommune stiller da en gjesteelevsgaranti for disse slik at disse
konkurrerer på like vilkår som
søkere fra skolefylket. Det er ingen forutsetning at søkere må bo
hjemme. Avstandsutfordringene
til skolene i Nordland er stor for
de fleste elevene i Bindal kommune. Nordland Senterparti mener derfor at alle elever med ungdomsrett i Bindal kommune skal
ha rett til inntak ved de 3 skolene
i Nord-Trøndelag.
Nordland Senterparti

Emilija Skarnulyte og Tanya Busse har sammen utforsket landskap på bl.a. Svalbard og Kirkenes.

Liv og rørelse
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– Møt kunstnere på Kunstnerhuset
Fra torsdag til søndag i neste
uke kommer kunstnerne Emilija Skarnulyte (Litauen) og Tanya Busse (Canada) på sitt første besøk til Sortland. Sortland
kunstforening inviterer alle
interesserte til å møte kunstnerne torsdag kveld på Kunstnerhuset. Sortland kunstforening
er stolte og glade over å kunne
fortelle at Sortland er valgt ut
til å være «stedet» i Nordland
fylke i kunstprosjektet «Avtrykk».
«Avtrykk« er et pionerprosjekt som bringer nyskapende
samtidskunst av nyutdannede
studenter fra kunstakademiet i
Tromsø ut på den nordnorske
kunstscenen. Prosjektet skal gi
gjenlyd i tre fylker samtidig: Tre
parallelle kunstprosjekt lages i
samme tidsrom på tre utvalgte
steder i hvert av de tre nordligste fylkene. Deretter skal hver
utstilling turnere i sitt fylke, for
så å ende opp i en samlet utstilling i Svolvær.
Kunstnerne besøker sitt sted
i to omganger, først for et kortere research-opphold, senere
for en to-ukers produksjonsperiode. I Troms og Finnmark er
det henholdsvis Harstad og
Hammerfest som er valgt som
produksjonssted.
Kunstnerne skal knytte sin
tematikk opp til stedet som utgangspunkt. Emilija Skarnulyte
og Tanya Busse, som kommer
til Sortland, har nettopp avsluttet sitt siste år på mastergradstudiet ved Kunstakademiet i
Tromsø. De vil arbeide videre
med elementer fra prosjektet
“Hollow Earth”, der de har
undersøkt hvordan menneskelig aktivitet setter spor på og
under jordoverflaten, og der de
bruker dette som utgangspunkt
for installasjoner, film og skulptur. De har allerede fått oppmerksomhet for samarbeidet
sitt, blant annet var de utvalgt
til Ungkunst under Festspillene
i Nord-Norge i 2013, til IMPORT/EXPORT (internasjonal
video- og mediakunstutstilling)
i Finland i 2013, og til Kaunas
internasjonale filmfestival i Litauen, 2013.

Tanya Busse
Tanya Busse (1982) arbeider i
hovedsak med fotografi, publi-

Kunstnerne vil arbeide videre med elementer fra prosjektet “Hollow Earth”, der de har undersøkt hvordan menneskelig aktivitet
setter spor på og under jordoverflaten, og der de bruker dette som
utgangspunkt for installasjoner, film og skulptur. (Innsendt)
kasjoner og installasjoner, og
ofte i form av samarbeid med
andre kunstnere. Arbeidene
hennes er eksperimentelle og
påvirket av såvel forskningsbasert kunst som visuell antropologi.
Hun har studert ved Nova
Scotia College of Art and Design, og Kunsthochschule Berlin-Weißensee, og innehar en
mastergrad i kunst fra Kunstakademiet i Tromsø. Hun har
blant annet deltatt på utstillingene Idylli, Turku Biennial, Aboa
Vetus Museum, 2013; Stranger
in a Norwegian Landscape, Abbey-aux-Dames,
Frankrike,
2013; Vernacular Bricology,
Center for Contemporary Photography, Toronto, 2013; og
Vestvin, UKS, Oslo, 2012. Tanya
Busse bor og arbeider i Tromsø.

Emilija Skarnulyte
Emilija Skarnulyte (1987) er
filmregissør og kunstner. Hun
har en bachelorgrad fra Brera
Academy of Fine Arts, Milano,
og mastergrad fra Kunstakademiet i Tromsø.
Verkene hennes består av en
serie aktive visjoner, der hun
undersøker
virkeligheten
gjennom en både politisk og poetisk tilnærming. Hun arbeider
i hovedsak med film, video,
fotografi, installasjoner og lydperformance, og filmene hennes har blitt vist på den 59.
International Short Film Festival Oberhausen, Edinburgh
International Film Festival,
OFF & FREE International

NYFØDTE

Film Festival, Seoul, Sør-Korea,
Sao Paulo International Short
Film Festival, Brasil, og LUMEN 2013 festival, New York.
Hun har hatt utstillinger i Italia, Norge, Litauen, Frankrike
og Hellas. I 2009 mottok hun
den italienske nasjonalprisen
for kunst for filmen "Limbic
Systems".
Organisasjonen Se Kunst i
Nord-Norge (SKINN) er arrangør av “Avtrykk”. SKINN samler
kunstforeninger, museer, gallerier og andre som driver kunstformidling i landsdelen.
På Sortland er utstillingsåpningen lagt til siste helga i april,
og “Avtrykk” vil som første utstilling ut, teste Kulturfabrikkens nye galleri. SKINN har lagt
sitt årsmøte og årlige fagseminar til Sortland samme helg, og
opptil 60 årsmøtedeltakere fra
hele Nord-Norges kunstformidlingsmiljø er ventet til åpningen.
Torsdag kveld kan du møte
kunstnerne i Kunstnerhuset på
Sortland, der de vil presentere
seg selv og hva de jobber med.
Kunstforeninga serverer kaffe,
te og litt å bite i. (Innsendt)

Tomas-messe
i Sortland
Søndag kveld er det igjen
Tomasmesse i Sortland kirke. Dette er en gudstjeneste
som er litt løsere i kanten
enn andre.
Tema er de mange korsene i Sortland kirke. Kirkens grunnplan er utformet
som et kors. Det vet vi alle.
Men begynner vi å telle korsene inne i kirken, er det
adskillig flere kors enn
først antatt.
Svein Roar Jakobsen
skrev om dette i Bladet Vesterålens julenummer, og
han er sammen med oss
denne kvelden.
Etter gudstjenesten blir
det et lite kveldsmåltid til
kirkegjengerne.
Sortland menighet

God helg!

SOKRATES
FORSVARSTALE
Av  
Oversatt av Terje Nordby

ONSDAGSKAFÉ

i Sjøgata

Onsdag 29. januar
kl. 11–13
Servering av fiskesuppe
- kaffe og kaker.
Underholdning og loddsalg.
Målgruppe er hjemmeboende
eldre og deres pårørende samt
beboere i Sjøgata. Gratis.
Tiltaket er støttet med midler
fra Nordland fylkeskommune.
Arr.: Sortland
demensforening

Hurtigrutens Hus
Vesterålen Kulturhus
15. februar kl. 18.00
BILL. BESTILLING:
www.vesteralenkulturhus.no

76 16 40 20/76 16 40 29
979 50 939

G R AT U L A S J O N E R

SORTLAND KUNSTFORENING inviterer til

Fast pris for alle
gratulasjoner sendt inn
via MMS er 10 kr

møt kunstnerne

(blvhils <melding> til 2005)

Gratulasjonshilsenen
kan også sendes til
annonse@blv.no eller
i brev/leveres ekspedisjonen
Tjenesten er da gratis!

Tanya Busse og Emilja Skarnulyte
i kunstprosjektet AVTRYKK

Kunstnerhuset torsdag
30. januar kl. 19.00

Vi forbeholder oss retten til
å redigere innsendte tekster

AVTRYKK skal bringe nyskapende kunst
ut på den nordnorske kunstscenen.
Sortland er ett av tre steder som er med i prosjektet.
Kunstnerne skal knytte sin tematikk opp til stedet.
Servering av kaffe, te og noe å bite i.
Inngang kr 50,-

Innleveringfrist:
Senest kl. 09.00
dagen før innrykk
Alle personlige
gratulasjoner blir i tillegg lagt
ut på vår nettside www.blv.no

ANNONSEN ER BETALT AV:

telefon 76 11 09 00 – faks 76 11 08 92
Boks 33, 8401 Sortland
annonse@blv.no
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med, di nye fine båtene har ikke plass til så mye
gods. Er flott som turistskip men ikke egnet for å
dekke behovet for gods trafikk Nordover.
Rolf M. L.

Martin Jakob Henriksen ble født 15. desember 2013 i Tromsø. Han
var 3825 gram tung og 53 cm lang. Håvard er kjempeflink storebror. Stolte foreldre er Ingunn og André Henriksen.

Terje Steiro Eiendom

(AW) har lest mitt emosjonelle
debattinnlegg. Ja, jeg leser rett
som det er dine emosjonelle innlegg også. Jeg oppfatter deg som
aggressiv og nedlatende. Du strør
dessuten rundt deg med fremmedord, noe som er en velkjent
hersketeknikk. Jeg deler ikke din
oppfatning om at religion og vitenskap er motsetninger. I mitt
hode er det ikke enten eller. Det
ene utelukker ikke det andre. Du
sier at stadig flere rasjonelt tenkende forlater overtroen og kirken. Mitt inntrykk er at nordmenn er et søkende folk. Noen
går i kirka mens andre sitter i
godstolen med mobilen i hånda
og betaler over 30 kr pr. minutt
for eksperthjelp fra klarsynte,
astrologer, spåkoner med kort
osv. Det er tydeligvis et betydelig
marked for slikt i Norge, alle annonsene i ukepressen tatt i betraktning. Folk er på leit etter svar
de ikke finner innenfor vitenskapen.
For noen år siden var jeg på et
flott seminar som handlet om læring. En av vitenskapsmennene
som foreleste var en dansk hjerneforsker. Han fortalte masse
interessant om menneskehjernens fortreffeligheter og funksjoner, men det jeg husker ham best
for var uttalelsen om at når det
kommer til de virkelig viktige
valgene i livet, så bruker vi intuisjon, hjerte og magefølelse framfor intellektet. (f. eks valg av livsledsager.) Er enig med deg i at det
er viktig å ikke «unndra seg selv
fra tenkningens anvendelse».
Prøver å bruke hodet for alt det er
verdt, (ok noe overdrevet) men i
livets viktigste valg kommer hjernen til kort. Slik er det vel også
med valget av Jesus som hjelper
og venn. Går det an å være enig
om at det er lov å være uenig? Vi
mennesker er så forskjellige.
Imidlertid er det fascinerende å
tenke på at Gud kan bruke alle
slags mennesker i sin tjeneste.
Han brukte Saulus, og nå tror jeg
forsyne meg han bruker deg også
AW. Ja for du kan sikkert ta mye av
æren for at vi til stadighet kan
bringe troen på bane her i avisa
vår. Det synes jeg er flott. Så du
får stå på og skrive mens du har
«ånden over deg». Jeg har så langt
sagt mitt i denne saken.
Edith Nybakk

Man kan godt tro på Jesus og vitenskapen samtidig.

6.2. Media

6.4. Sosiale medier

Kronikker:
Det ble levert to kronikker som ble tatt inn i
flere av landsdelens aviser
Kunst som språk
Se Kunst i NordNorges rolle - Infrastruktur for
kunstformidling

sekunst.no
Nettsiden er en dynamisk informasjonskanal
som informerer om virksomheten og aktiviteten i Se Kunst i Nord-Norge. Nettsiden er
delt i hovedkategorier som Utstillingsturné,
Kunstarena, Kompetanse og Aktuelt.
All informasjon som vedrører pågående utstillinger er tilgjengelig. Visningsstedene kan
enkelt laste ned fakta-ark, lærerveiledninger,
plakater og pressemeldinger til eget bruk.
I tillegg er SeKunstMagasin tilgjengelig som
elektronisk utgave.
Gallerinettverk.no
Gallerinettverk er en nettbase som presenterer visningsarenaer i Nord-Norge, de fleste er
medlemmer i SeKunst Arenanettverk. Presentasjon omfatter geografisk plassering av visningsstedet, plantegninger, historikk, teknisk
informasjon og fotografier. I utgangen av 2014
er det registrert 26 aktører i basen, målsetningen er at alle visningssteder i landsdelen
skal registreres. Av ressursmessige årsaker
ble siden ikke videreutviklet i 2014, med det
er igangsatt et arbeide med oppdatering av
webløsningen i 2015.

Se Kunst i Nord-Norge har utformet pressemeldinger for alle turnéproduksjonene i 2014.
Gjennom hele året har utstillingene fått god
mediadekning i landsdelens aviser. Totalt er
det registrert 133 mediaomtaler. Annonsering
i lokalpressen i regi av medlemmene er gjort
i forbindelse med utstillingsåpninger, her har
SKINN gått inn med annonsestøtte til flere av
utstillingene.
Medieomtaler utstillinger 2014

		Avis
Arne & Carlos
27
Avtrykk		
38
Lyden av kunst
29
12 Falsa ark		
23
Rå kunst		
6
Vendinger		
10
SUM		
133

TV
0
1
0
0
0
1
2

Radio
0
1
0
0
0
0
1

Tallene viser at det er gjort et godt arbeide
i arenanettverket for å få pressedekning for
utstillingene.
6. 3 Medlemsinformasjon
Medlemsinformasjon og nyhetsbrev
På grunn av redusert bemanning en lang
periode i administrasjonen ble det kun sendt
ut sendt ut 4 elektroniske nyhetsbrev i 2014.
Kontakten ut til medlemmene, tilbud om
utstillinger og annen informasjon ble likevel
administrert og sendt ut av koordinator for
utstilling og formidling og daglig leder.

Facebook
Facebook brukes aktivt for å dele informasjon
med medlemmer og øvrige kontakter. Det
legges ut informasjon om aktuell og kommende aktivitet. Nettverkets aktivitet deles og
siden oppdateres jevnlig med informasjon om
hver enkelt utstilling og utstillingsåpninger
hos medlemmer.
Instagram
Instagram er en foto-delingstjeneste som
gjør det mulig for brukere å ta et bilde, legge
til enkle effekter, og deretter dele det med
andre Instagram-brukere som er koblet til på
det sosiale nettverket. Se Kunst i Nord-Norge
etablerte Instagram i 2013, men denne
tjenesten er ikke prioritert.
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7. NETTVERK

illustrasjonen viser nettverkets nedslagsfelt

Se Kunst i Nord-Norge har et nettverk som geografisk dekker hele den nordnorske landsdelen.
Formidlingsarbeidet er i henhold til norsk kulturpolitikk om å nå ut til flest mulig.
7.1. Medlemmer
Pr. 31.12.2014 er medlemstallet 52.
Av disse er 19 kunstforeninger, 10 museer,
5 galleri, 8 institusjoner og 10 kommuner.
Medlemmene er kunstformidlingsledd/
aktører som arbeider på ideelt og profesjonelt
grunnlag. Av de 19 Kunstforeningene er det 17
som driver formidlingsarbeid basert på frivillig
ideelt grunnlag, og det er et betydelig antall
dugnadstimer som legges i arbeidet med å
formidle utstillinger av profesjonell kunst,
aktiviteter for publikum, medlemsarbeid, samt
formidling til barn og unge. 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.
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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.

Klipp fra gallerinettverket

Nordland - 29 medlemmer som fordeler seg slik:

Troms - 11 medlemmer som fordeler seg slik:

13 kunstforeninger, 2 galleri, 4 museum,
3 institusjoner og 7 kommuner

3 kunstforeninger, 3 galleri, 2 museum, 2 institusjoner
og 1 kommune

Adde Zettequist kunstgalleri
Alstahaug kunstforening
Andøy kunstforening
Árran Lulesamisk senter
Bodø kunstforening
Brønnøy kommune
Fauske kunstforening
Galleri Espolin
Gildeskål kommune
Hadsel kunstforening
Hamarøy kommune
Hemnes kommune
Meløy kommune
Mosjøen kunstforening
Narvik Kunstforening
Petter Dass-museet
Rana Kunstforening
Reine Kultursenter
Saltdal Kunstforening
Sortland Kunstforening
Stiftelsen Helgeland Museum
Stiftelsen Nordlandsmuseet
Stormen Bibliotek
Svolvær Kunstforening
Sørfold kommune
Vefsn museum
Vestvågøy kommune
Vestvågøy Kunstforening
Øksnes Kunstforening

Art Senja Kunstgalleri
Festspillene i Nord-Norge
Galleri Nord-Norge
Galleri Svalbard
Harstad Kunstforening
Kunstforeninga i ETS
Lyngen kommune
Midt-Troms museum
Senter for nordlige folk - Samtidsmuseum
Trastad Samlinger
Tromsø Kunstforening
Finnmark - 12 medlemmer som fordeler seg slik:
3 kunstforeninger, 5 museum, 2 institusjoner og
2 kommuner
Alta Kunstforening
Arktisk Kultursenter
Gamvik museum
Gjenreisningsmuseet
Hammerfest Kunstforening
Lebesby kommune
Nordkappmuseet
RiddoDuottarMuseat
Samisk senter for samtidskunst
Tana kommune
Vadsø Kunstforening
Varanger Samiske Museum
ÅRSBERETNING 2014
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7.2. Støttemedlemmer
Støttemedlemmer i Se Kunst er alle som
ønsker å støtte arbeidet med kunstformidling
og holde seg informert om hva som skjer på
kunstfeltet i Nord-Norge.
Se Kunst i Nord-Norge hadde totalt 41
støttemedlemmer i landsdelen i 2014 fordelt
slik:
Nordland 28, Troms 7 og Finnmark 6.
Alta Kommune
Alta Museum IKS
Andøy Kommune
Beiarn Kommune
Bodø Kommune
Bodø Kulturhus KF
Bø Kommune
Evenes Kommune
Fauske Kommune
Flakstad Kommune
Harstad Kommune
Høgskolen i Nesna
Kunstakademiet i Tromsø
Kvalsund Kommune
Kvæfjord Kommune
Kvænangen Kommune
Lenvik Kommune
Lofoten Safari AS
Moskenes Kommune
Narvik Kommune
Nasjonalt senter for kunst og kultur
Nordland Akademi for kunst og vitenskap
Nordland Teater
Nordnorsk Filmsenter
Nordnorsk Kunstmuseum
Nordnorsk Kunstnersenter/LIAF
Nordnorske bildende kunstnere
Norsk Luftfartsmuseum
Pikene på Broen
Rana Kommune
Saltdal Kommune
Skånland Kommune
Sortland Kommune
Sør- Varanger Kommune
Torsken Kommune
Tysfjord Kommune
UIT Norges Arktiske Universitet
Universitetet i Nordland
Vadsø Kommune
Vågan Kommune
Øksnes Kommune
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7.3.Samarbeidsnettverk
Se Kunst i Nord-Norge 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
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 i nettverket.
Nettverksmøter holdes to ganger årlig.
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
Nordområdenettverk
I 2012-2013 etablerte Se Kunst i Nord-Norge
nye nettverk i Nordområdene, definert til
Russland, Finland, Sverige og Island. Dette
ble igangsatt i forbindelse med utstillingen
Gierdu og 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.”

Fra utstillingen LYDEN AV KUNST, FOTO: Nasjonalmuseet

Nasjonalt nettverk
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Se Kunst i Nord-Norge er samarbeidspartner
med Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur
og design for koordinering og formidling av
deres utstillingsproduksjoner i Nord-Norge.
Samarbeidet startet 2007, og er videreført med
en ny turnéutstillingen årlig, siste år med Arne
& Carlos – Eit ferdaminne og Lyden av kunst.
Samarbeidet har etablert seg som et viktig og
godt tilbud til arrangørnettverket i Nord-Norge.
Samarbeidets økonomiske ramme reguleres
i ny avtale for hver utstilling. Nasjonalmuseet
dekker kostnadene for opplæringsdag av
formidlere samt formidling dersom ikke Den
kulturelle skolesekken er involvert.
Norske kunstforeninger
SKINN samarbeider med Norske kunstforeninger
gjennom informasjonsutveksling og inviterer til
hverandres årsmøter og fagseminar.
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8. RÅDGIVNING

Kunstnersamtale i Stormen bibliotek,
rom for visuell kunst.
Kurator Kjersti Solbakken i samtale med
kunstnerne Snorre Ytterstad og Trygve
Luktvasslimo

I sin daglige virksomhet med tett kontakt med
nettverket av visningssteder i landsdelen gir
SKINN råd og veiledning vedr. formidling og
drift av visningslokaler og bidrar med å løfte
kvaliteten på visningsarenaene i Nord-Norge.
• SKINN har hatt oppdrag med å utforme 		
kunstplan for visuell arena i Stormen 			
bibliotek, Bodø.
• SKINN har bidratt i prosjektet Rom for Kunst
i Troms med deltakelse i nettverksseminar og
verksted med foredrag om Arena for formidling;
Det fysiske rom-driftsvilkår-kompetanse –
formidling.
• SKINN har hatt oppdrag med produksjon og
kuratoroppdrag av utstilling til åpningen av
den visuelle kunstrommet i Stormen bibliotek
i Bodø. Det omfattet også prosjektledelse og
ansvar for utvikling av formidlingsprogram og
gjennomføring av dette.
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SKINN arbeid med faglig rådgivning rettet mot
arenanettverket er i tråd med st. meld. 23 visuell
kunst. Ipkt 16.3.1. nevnes Gallerinettverk.no
som en viktig ressurs: «Se Kunst i Nord-Norges
nettportal Gallerinettverk.no er en viktig ressurs
for utstillingsarrangører, kunstnere, men også
publikum generelt.
I pkt. 164. Departementets vurdering og
tiltak, påpekes det at SKINN ser muligheten
for å videreutvikle nettbasen med en
rådgivningstjeneste.

9. UTADRETTET ARBEID

Fra utstillingen “Jeg flytter ut”
kunstner: Geir Bakke Altern

Fra utstillingen “Hollow Earth”
Kunstnere: Tanya Busse og Emilija Skarnulyte

Fra utstillingen “Den levende erfaring”
Kunstner: Margrethe Pettersen

Produsent: Se Kunst i Nord-Norge

8.1 Møter/konferanser
Administrasjonen har deltatt på viktige
arenaer og har vært konferanser, møter
og offentlige debatter omkring det visuelle
kunstfeltet i 2014:
Daglig leder har deltatt på:
• Dialogkonferanse om kunstens rolle i
framtidas Nord-Norge, arrangør kunstfaglig
fakultet UiT, Tromsø 28 januar.
• Nettverksseminar, Rom for kultur, arr. Troms
fylkeskommune, Finnsnes 8. mai.
• Dialogmøte post 74, arrangør Norsk
Kulturråd, Oslo 14 mars.
• Kunst og makt, Kulturrikets tilstand, arrangør
Høgskolen i Telemark, Oslo 29.10
• Gode rom for visuell kunst, arrangør Troms
fylkeskommune i samarbeid med Nordnorsk
Kunstmuseum og Se Kunst i Nord-Norge,
Finnsnes 05. 11.
• Formidlingsseminar Kreativitet-Fra myte til
metode, arrangør Nasjonalmuseet for kunst,
arkitektur og design, Oslo 27-28.11.
• Dialogmøte, visuelle kunstfeltet i Bodø.
arrangør Bodøgaard Kunst og kultur,
Bodø.12.02.

Koordinator utstilling og formidling:
• Formidlingsseminar Kreativitet-Fra myte til
metode, arrangør Nasjonalmuseet for kunst,
arkitektur og design, Oslo 27-28.11.
• Studiebesøk kunstmuseer i Oslo 26.11
• Informasjon om utstillingen Vendinger v/
koordinator utstilling og formidling Pia Lidvall
for bibliotekarer, Stormen bibliotek, Bodø 1.12.
Rådgiver:
• Formidlingsseminar Kreativitet-Fra myte til
metode, arrangør Nasjonalmuseet for kunst,
arkitektur og design, Oslo 27-28.11.
Offentlige myndigheter :
Daglig leder:
• Landsdelsrådet for kultur, representert av
fylkesrådene for kultur i Nordland, Troms og
Finnmark fylkeskommuner ,Tromsø 14.01.
• Norsk Kulturråd v/ avdelingsleder for kunst
Birgit Bærøe, Oslo 28.03.
• Kulturdepartementet v/statssekretær Bjørgulv
Vinje Borgundsvaag, Oslo 2.09
• Norsk Kulturråd V/Birgit Bærøe og Tom Klev,
daglig leder deltok som representant for SKINN
som faglig samarbeidspartner, vedrørende
søknad til det visuelle kunstrommet i Stormen
bibliotek, prosjektleder Kari Nystad-Rusaanes
var Bodø Kommunes representant, Oslo 25.06
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Styreleder:
• Landsdelsrådet for kultur, representert av
fylkesrådene for kultur i Nordland, Troms og
Finnmark fylkeskommuner, Tromsø 14.01.
• Kulturdepartementet v/statssekretær
Bjørgulv Vinje Borgundsvaag, Oslo 2.09.
Styremedlemmer:
Riinakaisa Emilia Laitila, Finnmark:
• Strategisamling – Folkehelse og Kultur, i regi av
Finnmark fylkeskommune, Alta 18 mars.
Kunstnett Nord-Norge årlige møter:
• 2014 har de ikke vært arrangert møte i
Kunstnett Nord-Norge
Møter med medlemmer:
• Bodø Kunstforening
• Sortland Kunstforening
• Rana Kunstforening
Åpning av utstillingsturneer:
• 26.04. -Avtrykk: Hallow Earth v/Tanya Busse
og Emilija Skarnulyte i Kulturfabrikken på
Sortland, arr. Sortland Kunstforening
Åpningstaler v/ styreleder i Sortland
Kunstforening , daglig leder i SKINN
• 03.05.Avtrykk- Den levende erfaring v/
Margrete Pettersen i Harstad Kunstforening, arr.
Harstad Kunstforening
Åpningstaler v/ Harold Hansen og Arild Moe
begge styremedlemmer i SKINN
• 09.05.Avtrykk- Jeg flytter ut v/Geir Backe Altern
i Hammerfest Kunstforening, arr. Hammerfest
Kunstforening
Åpningstaler v/koordinator utstilling og turné
Pia Lidvall
• 23.05 Avtrykk -Hollow Earth i Bodø
Kunstforening. Åpningstale V/ Koordinatorutstilling/formidling Pia Lidvall
• 10.05. Utstillingen Sakte Fart av grafikeren
Elisabeth Alsos Strand i Rana Museum under
Havmanndagene, arr. Rana Kunstforening
Åpningstale v/ daglig leder i SKINN Eva Skotnes
Vikjord
• 12.11. Vendinger av kunstnerne Snorre Ytterstad
og Trygve Luktvasslimo
Åpningstaler v/daglig leder i SKINN Eva Skotnes
Vikjord, arr. Bodø kommune og Stormen
Bibliotek.
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Administrasjonen har hatt følgende eksterne
møter med aktuelle samarbeidspartnere:
• Landsdekkende avdeling v/Nasjonalmuseet Per
Odd Bakke, Helga Gravermoen, Ida Strøm-Larsen
og Bodø 03.03.
• Trastad Samlinger v/Simone Rossner, Bodø og
Harstad
• DKS Nordland v/Astrid Arnøy, Bodø
• Bodø Kommune v/ Tomas Lønsetteig
programansvarlig for Bodø bys 200 års Jubileum
2016
• Bodø Kommune v/Kultursjef Arne Vinje og
prosjektleder Kari Nystad-Rusaanes, flere
møter vedrørende produksjonsoppdrag for
åpningsutstilling i Stormen Bibliotek, november
2014
• Kunstnerne Trygve Luktvasslimo og Snorre
Ytterstad møte og research i Stormen bibliotek,
Bodø 18.06
• Visningsrunde med kulturminister Thorild
Widvey for A.K .Dolvens utsmykning og det
visuelle romme med utstillingen Vendinger i
Stomen bibliotek,
Visningsrunden var arrangert av Bodø kommune
for kulturministeren med sin stab, A.K Dolven
omviser for sin utsmykning og daglig leder Eva
Skotnes Vikjord representerte SKINN som
rådgiver og produsent for det visuelle rommet,
Bodø 15.11.

Klipp fra workshop
og formidling i arenanettverket
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10. ÅRSREGNSKAP
Resultatregnskap

Resultatregnskap
Se Kunst i Nord-Norge (SKINN)

Driftsinntekter og driftskostnader

Note

2014

2013

2 117 000
855 600
163 812
3 136 412

2 065 000
838 300
161 432
3 064 732

102 750
1 032 935
1 222 034
2 357 719

98 500
1 360 140
455 950
1 914 589

5 494 131

4 979 321

1 935 821
25 250
163 812
325 231
283 351
2 332 843
225 350
5 291 658

1 927 182
26 250
161 432
267 295
307 561
2 316 663
188 435
5 194 818

202 473

-215 497

31 318
1 627
4 906
24 786

20 523
2 737
4 411
13 375

227 259
227 259

-202 122
-202 122

Årsresultat

227 259

-202 122

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital
Overført fra annen egenkapital
Sum overføringer

227 259
0
227 259

0
202 122
-202 122

Offentlige tilskudd
Statstilskudd
Nordland, Troms og Finnmark
Tilskudd Bodø Kommune
Sum offentlige tilskudd
Andre inntekter
Medlemskontingenter
Prosjekttilskudd
Andre Inntekter
Sum andre inntekter

1
6

Sum inntekter
Lønnskostnad
Revisjonshonorar
Husleie
Styre- og kontaktmøter
Årsmøte og kunstfaglig seminar
Utstilling og formidling
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt
Annen rentekostnad
Annen finanskostnad
Resultat av finansposter
Ordinært resultat før skattekostnad
Ordinært resultat

2
3

4

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

Side 1

Balanse
Balanse

Se Kunst i Nord-Norge (SKINN)

Eiendeler

Note

2014

2013

7

41 832
61 404
103 236

271 211
41 864
313 074

5

1 620 111

1 351 211

Sum omløpsmidler

1 723 347

1 664 285

Sum eiendeler

1 723 347

1 664 285

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

Se Kunst i Nord-Norge (SKINN)

Side 2
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Balanse
Balanse

Se Kunst i Nord-Norge (SKINN)

Egenkapital og gjeld
Innskutt egenkapital

Note

2014

2013

Opptjent egenkapital
Egenkapital
Årets resultat

436 490
227 259

638 612
-202 122

Sum egenkapital

663 749

436 491

59 964
144 715
854 919
1 059 598

12 025
219 341
996 429
1 227 795

Sum gjeld

1 059 598

1 227 795

Sum egenkapital og gjeld

1 723 347

1 664 286

Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Annen langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

8

Bodø, 15.03.2015
Styret i Se Kunst i Nord-Norge (SKINN)

Trine Noodt
Styreleder

Arild Moe
Styremedlem

Mona Iglum
Styremedlem

Eva Skotnes Vikjord
Daglig leder

Kunst i Nord-Norge (SKINN)
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Side 3

NOTER 2014
Se Kunst i Nord Norge - SKINN

Noter 2014

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 2014

Tilskudd
DKS Troms
DKS Nordland
DKS Finnmark
Sametinget
Nordland Fylkeskommune
Nasjonalmuseet
Norsk Kulturfond
Sparebank1 Kultur
Kulturdepartementet
Fraktstøtte
Bodø Kommune
Andre
Tidsavgrensing
2013/2014
2014/2015
Sum

Avtrykk Arne &
Carlos

Lyden av
kunst

43 199

16 615

207 000

400 000

250 199

-104 940
311 675

Vendinger

Diverse
løpende
prosjekter

55 000

552 540
-131 480
476 060

50 000*

-54 999
-54 999

50 000

Totalt mottatt tilskudd 2014: kr 1 032 935
* Se kunst magasin kritikk

* Fagseminar 2014

kr 30 000
kr 20 000
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NOTER 2014
Noter 2014

Se Kunst i Nord Norge - SKINN

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

2014
1 738 864
148 441
209 194
3 918
-164 596
1 935 821

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

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

Daglig
leder
677 828

BedriftsStyre
forsamling
45 000

73 220

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 2014 utgjør kr 188 712

Note 3 Revisjonshonorar
Kostnadsført revisjonshonorar for 2014 utgjør kr 25 250.
I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 11 475
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NOTER 2014
Se Kunst i Nord Norge - SKINN
Noter 2014

Note 4 utstillinger
Informasjon/formidling
Nettverksarbeid
Gierdu Nordområde turn'e
Ulvehiet
Avtrykk
Arne & Carlos
Lyden av kunst
12 Falsa Ark
Vendinger
Se Kunst 2016
Tidsavgrensing prosjekter
Sum

388 092
2 247
- 6 190
4 114
971 794
294 299
311 675
21 999
366 812
2 608
- 24 607
2 332 843

Note 5 Bundne midler
Bundne midler utgjør kr 104 094

Note 6 Andre Driftsinntekter
Årsmøteavgift
Annonseinntekter
Kommunale tilskudd
Visningssteder dugnad
Annen Egeninntekt
Momskompensasjon
Sum

92 962
43 150
55 000
288 965
440 156
301 801
1 222 034

Note 7 Kundefordringer
Kundefordring pr 31.12.14 kr 41 832
Selskapets kundefordringer er vurdert til pålydende.
Det er avsatt for usikre fordringer med kr 18 790 pr 31.12.14 som gjelder manglende
betalinger av medlemskontingent og årsmøteavgifter.
Av kundefordringene forfaller kr 0 senere enn ett år.
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NOTER 2014
Se Kunst i Nord Norge - SKINN
Noter 2014

Note 8 Annen kortsiktig gjeld
Annen kortsiktig gjeld består av:
Påløpte feriepenger
kr 196 673
Annen kortsiktig gjeld
kr 128 613
Påløpte kostnader
kr
3 213
Avsatt jubileum 2016
kr 235 000
Tidsavgrensing Prosjektinntekter. kr 291 419
Sum
kr 854 919
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