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Forside 
fra utstillingen Vendinger :

Workshop og formidling ved Ane Øverås i Stormen bibliotek
(foto: Ane Øverås/Stormen bibilotek) 

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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4 . SE KUNST I NORD-NORGE 

Kort om utstillingsaktivitet i 2015 
I 2015 har SKINN arbeidet med 5 kunstproduksjo-
ner, herav 4 utstillingsproduksjoner for turné og 1 
stasjonær utstilling. Egenproduserte utstillinger var 
Arenaoppdrag kunstscene Nord-Norge: Avtrykk samt 
Vendinger. SKINN har samarbeidet med Sør-Troms 
museum i utstillingen Rå kunst. Outsider Art i Norge.  
Lyden av kunst ble koordinert av SKINN for Nasjonal-
museet. Utstillings turneene var avsluttet i juni 2015.

I 2015 startet SKINN prosjektutvikling av den store 
jubileumsutstillingen, Mitt landskap, i forbindelse 
med vårt 40 års jubileum i år. Det er en egenprodu-
sert utstilling med faglig samarbeid med Nordnorsk 
kunstnersenter, som det er lagt ned store ressurser 
på i 2015.

Nasjonalmuseet- landsdekkende ansvar?
SKINN har i mange år turnert Nasjonalmuseets 
utstillinger i Nord Norge. Tidligere tilbød Nasjonal-
museet utstillinger som kunne vises ved våre min-
dre visningssteder, og slik få ”kunsten ut til folket” i 
praksis. Nå har Nasjonalmuseet endret strategi, og 
konsentrerer seg kun om de største visningsstedene 
i de større byene. Dette bidrar til å fjerne kunsten fra 
publikum på de mindre stedene. Dette rimer dårlig 
med målsettingen om at tilgangen til kunst ikke skal 
være avhengig av geografi eller sosiale skillelinjer. 

Nasjonalmuseets landsdekkende program vil ha en 
betydelig redusert produksjon av vandreutstillinger 
frem til innflytting i nytt museumsbygg i 2018. Etter 
sommeren 2016 er det foreløpig ingen nye planlagte 
koordineringsoppdrag for Nasjonalmuseet.

Rådgivning
SKINN får stadig henvendelser for råd og veiledning 
i forhold til drift og kunstnerisk innhold i nyetablerte 
visningsrom for kunst, eksempelvis Kulturbadet i 
Sandnessjøen, kulturhuset på Finnsnes og Stormen 
Bibliotek.

Utviklings prosjekt – Arenautvikling utviklet i 2015 
med søknad til DA Bodø
Pilotprosjektet Arenautvikling for visuell kunst i 
Nordland er en oppfølging av resultatene fra kart-
leggingen gjennomført i SKINNs arrangørnettverk i 
forprosjektet NAVIGATOR i 2012-2013. Kartleggingen 
viser en rekke utfordringer hos flere kunstarenaer i 
Nord-Norge, bl.a. kompetanseutvikling på områder 
som galleridrift, utstillingsproduksjon, kurator-
kompetanse, formidlings -og publikumsutvikling. 
Prosjektet vektlegger også behovet for økt prosjekt 
-og prosesskompetanse i de lokal kunstarenaene. 
Det meste av arbeidene i kunstarenaen er prosjekt-
basert og krever en form for samfinansiering og 
kobling av ressurser. 

Oppstart av nytt 
strategiarbeid
Det som i hovedtrekk 
framkom av strategi-
seminaret som ble avholdt 
høsten 2015 var at SKINN 
har for mange arbeidsopp-
gaver i forhold til ressurser. 
Styrets oppgave fremover 
blir å prioritere satsingen 
gitt de tilgjengelige res-
surser. Vi må styrke vår 
satsing på medlemmer og 
nettverk, og av den grunn i en periode gjøre en lavere 
prioritering av utvikling av kunstprosjekter. SKINN må 
bli tydeligere på sine styrker overfor omgivelsene og 
fremheve den fagkompe-
tansen SKINN innehar, samt den navfunksjonen vi 
har opparbeidet oss gjennom vår snart 40 år som 
frivillig organisasjon innenfor kunstformidling. 

Økonomi, offentlig tilskudd og forutsigbarhet
En av hovedutfordringene til SKINN er finansiering av 
virksomheten. Vi bruker for mye tid og tilgjengelige 
ressurser på søknader som skal generere midler ut-
over de faste tilskudd. Bruken av personalressurser på 
denne måten svekker organisasjonen da det går på 
bekostning av ivaretakelse av medlemsnettverket. 

Stortinget har nå sørget for at flere kunstinstitusjoner 
går fra å ha faste rammeavtaler over statsbudsjettet 
til en høyst usikker tilværelse der institusjonene fra 
år til år må kappes om midler for å overleve. Dette 
gjelder knutepunktinstitusjonene og andre med et 
landsdelsdekkende oppdrag, som skal sikre et mang-
fold av visningssteder og kunstproduksjon over hele 
landet. Ved å legge flere institusjoner i samme pott til 
Kulturrådet, legger myndighetene opp til alles kamp 
mot alle. Istedenfor å realisere det som egentlig må 
til for å styrke kunstfeltet, nemlig et styrket kultur-
budsjett. Staten svekker isteden forutsigbarheten til 
kunst og kulturinstitusjoner, og dermed også 
robustheten til det som er grunnlaget for å lykkes 
med den politiske målsettingen; et profesjonelt 
kunstliv, et mangfold av visningssteder og kunstfor-
midling også utenfor de store byer. 

Styret ser frem til en god dialog om vår rolle som 
kunstformidlingsinstitusjon i landsdelen, og hvordan 
vi kan arbeide til medlemmenes og kunstens beste.

Trine Noodt 
Styreleder Se Kunst i Nord Norge

1. STYRELEDERS FORORD014
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2. 1 Organisasjon

Se Kunst I Nord-Norge er en nettverksbasert 
landsdelsinstitusjon for kunstformidling i 
Nord-Norge, med en administrasjon 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 53 medlemmer. SKINN er en 
frivillig organisasjon av kunstforeninger, museer, 
og tilsvarende organer som driver kunstformid-
ling på ideell basis. Infrastrukturen SKINN repre-
senterer er avgjørende for kunstformidling i vår 
landsdel med store avstander, lavt befolknings-
grunnlag og fravær av offentlige institusjoner. 

• SKINN fremmer kunstformidling i Nord-Nor-
ge 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. Hovedarbeids-
områder 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

Resultat av utviklingsstrategi i perioden
2008 – 2015: 

Strategiplan 2008- 2012 ble revidert og rullert i 
2011 og 2013/2014.
Intern organisasjonsutvikling har i strategiperi-
oden vært rettet mot den politiske satsningen 
på det visuelle kunstfeltet med fokus på arena-
utviking. SKINN bidro aktivt med innspill og har 
oppnådd at kunstformidlingen i Nord-Norge 
ble godt forankret i Stortingsmelding 23 visuell 
kunst, vedtatt i 2012.  

SKINN ble gitt et landsdelsoppdrag med ansvar 
for å styrke turnéapparatet og kompetanse til 
visningssteder, formalisert i Den nordnorske 
kulturavtalen  v/fylkeskommunene i landsdelen. 
Jfr. pkt. 2.4., vedtatt 2013, signert juni 2014.

SKINN har svart på utfordringene gjennom sine 
strategi- og handlingsplaner. De offentlige 
økonomiske rammebetingelsene har derimot 
ikke svart til SKINNs oppdrag.

2. ORGANISASJON

fra utstillingen Vendinger
Skulptur: Snorre Ytterstad 
Foto: Ernst Furuhatt
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Det offentlige driftstilskuddet til SKINN har i 
perioden økt fra  kr. 1 275 300 til kr. 3 200 000 
og det har bidratt til å styrke kompetanse for 
kvalitet i drift. Målet har vært i tillegg å oppnå 
3. mill. i økning av driftstilskuddet til utstillings-
produksjon og kompetansetiltak for SKINNs 
nettverk av visningssteder.

Kunstscenen har endret seg mye, mens utvikling 
av våre arenaene for visuell kunst i vår region 
fortsatt sliter med mange av de samme ressurs- 
problemene som har eksistert i flere ti-år.

SKINN har oppnådd sentrale mål i perioden 
2008-2015:
- Styrket den faglige plattformen gjennom 
komplementert kompetanse med 1 stilling, 
eksterne tjenester for regnskap og sekretær-
funksjon i SeKunstMagasin, noe som har gitt 
økt kompetanse og kvalitet i drift.

- Styrket egen organisasjon ved etablering av 
programråd med medlemmer som represente-
rer nettverket i tre fylker.

- Mer synlig gjennom det nye navnet Se Kunst i 
Nord-Norge og ny profil, 2010-2011.

- Styrket den utadrettede virksomheten og 
kulturpolitiske påvirkningen. Har blant annet 
oppnådd at kunstformidlingen i Nord-Norge er 
blitt godt forankret i Stortingsmelding 23 visuell 
kunst, vedtatt i 2012, samt spisset landsdelsopp-
drag gjennom den Nordnorske kulturavtalen.

- Initiert og bidratt til etablering av samarbeids-
nettverket KunstNett NordNorge som omfatter 
faglige ledere i 17 institusjoner og kunstnerorga-
nisasjoner på kunstfeltet i landsdelen.

- Bidratt til å synliggjøre den nordnorske kunst-
scenen gjennom debatt og kritisk refleksjon 
omkring kunst i SeKunstMagasin.

- Kartlagt  muligheter og behov i forhold i formid-
lingsarbeidet i medlemsnettverket og samarbeids-
partnere.

- Etablert Nordområde-nettverk gjennom ut-
stillingsturneen Gierdu, 2012-2013.

- Utforsket turnéformatet gjennom stedsspesi-
fikke kunstprosjekt. 

- Oppnådd en økende etterspørsel etter råd-
givningstjenester og samarbeid.

- Komplementert rådgivningstjenesten gjennom 
ett større oppdrag med kunstplan og utstillings-
produksjon på oppdrag av Bodø kommune v/
Stormen bibliotek.

Strategi 2015- 2018
SKINNs  økonomiske rammebetingelser i 2015 
blir lagt til grunn for styrets oppstart med valg 
av strategiske retninger og  ny strategi. 

Styret igangsatte nytt strategiarbeid høsten 
2015, basert på resultat og evaluering av fore-
gående strategiperiode. Kartleggingen av 
medlemsnettverket og samarbeidende aktører 
vil ligge til grunn for videre utviklingsarbeid og 
valg av aktuelle strategiske retninger for et 3-5 
års perspektiv. 

2.3 Offentlig tilskudd 

Se Kunst i Nord-Norges økonomiske situasjon 
har ikke endret status i 2015. Utstilling og turné-
produksjon er i fortsatt basert på prosjektmidler. 
Offentlig tilskudd til produksjon er derfor avgjø-
rende for å sikre bærekraft i utstillingsaktiviteten 
i vårt nettverksbaserte formidlingsapparat i 
landsdelen.

Bevilgningen fra Kulturdepartementets budsjett 
i 2015 utgjorde kr. 2 161 000 (2 117 000) og fra 
Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommu-
ner kr. 871 666 (855 600).  Andre inntekter som 
momsrefusjon utgjorde kr.289 000 (301 801), 
prosjektmidler utgjorde kr 524 403 (1 032 935). 
Dugnadsarbeid totalt for hele utstillingsperio-
den 2014-2015 er registrert med 1 644 timer som 
er totalt inntektsberegnet til kr 378 020. I 2015 er 
det registrert med totalt 402 dugnadstimer, som 
er inntektsberegnet til kr. kr 89 155. 

014
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2.4 Kulturavtalen mellom Nordland, Troms 
og Finnmark fylkeskommuner

SKINN ble i 1994 innlemmet i Den nordnorske 
kulturavtalen mellom Nordland, Troms og 
Finnmark fylkeskommuner. Avtalen ble refor-
handlet og vedtatt i desember 2013 for perioden 
2014-2017. Formålet med avtalen er å videreut-
vikle kultursamarbeidet i Nord-Norge og er et 
planverk som skal fungere som et redskap for 
realisering av kulturpolitikken i regionen.  
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. 

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 dis-
tribuere og formidle utstillinger for produsenter 
uten eget turnéapparat. Oppgaven med kom-

petanseheving 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.” 

Nordland fylkeskommune er vertsfylkeskommune 
for SKINN.

2.5 Styret 

Styret har hatt følgende sammensetning i 
beretnings perioden:

Finnmark fylke:
Styreleder: Trine Noodt, Alta 
Vara: Lena Ødegaard Kirkenes 

Troms fylke:
Styremedlem: Arild Moe, Finnsnes
Vara: Hanne Gulljord, Tromsø 

Nordland fylke:
Styremedlem: Mona Iglum, Mo i Rana 
Vara: Hanne Barvik, Meløy

Styret avholdt 5 møter i 2015. 

Grand finale i Svolvær kunstforening. Et av de tre kunstprosjektene i Avtrykk var Hollow Earth v/ Emilija Skarnulyte og Tanya Busse. Foto: Se 
Kunst i Nord-Norge
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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 2015, i Mo i Rana

2.7  Valgkomité

Hanne Hammer Stien
– Troms fylke 
Berte Tungodden Ynnesdal
– Nordland fylke 
Maria Grønsnes
– Finnmark fylke

Valgkomiteen konstituerer seg selv.

2.8 Andre verv/ utvalg

SKINN er representert i styret for Nordnorsk 
Kunstmuseum; 
styreleder i SKINN Trine Noodt er oppnevnt 
styremedlem

SKINN representert i:
• Regional innstillingskomité for utstillings-
stipend, Norsk kulturråd: v/Monica Gebhardt, 
Vadsø kunstforening
•Stormen Bibliotek, kunstnerisk råd for galle-
rirom v/Eva Skotnes Vikjord

2.9 Administrasjon

Personal: Eva Skotnes Vikjord er daglig leder i 
100 % stilling. Pia Lidvall 100 % stilling koordi-
nator utstilling og formidling og Mona Synnøve 
Nilsen i 100 % stilling som rådgiver med ansvar 
for informasjonsarbeid. Amalie Selvik er redak-
sjonssekretær for SeKunstMagasin.

2.10 Årsmøtet  

Årsmøtet er SKINNs høyeste organ og ble sist 
avholdt i Mo i Rana 10. mai 2015. 
11 delegater var tilstede, totalt var det  30 delta-
kere på årsmøtet, herav 2 observatør. 

4

Organisasjonskart 
SE KUNST I NORD-NORGE

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

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

ÅRSMØTEVALGKOMITE

STYRE

DAGLIG LEDER

PROGRAMRÅD

KOORDINATOR
UTSTILLINGER

RÅDGIVER

EKSTERN 
KOMPETANSE

REVISJON
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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  gjennom vår spisskompetanse 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 53 aktører. SKINN særegenhet er etablert i rollen som nettverksbasert kunstformidlingsinsti-
tusjon, 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 formid-
ling av visuell kunst i Nord-Norge både med kapasitet og kompetanse er prekært. Videre at man ikke ser 
sammenheng mellom myndighetenes visjon for det visuelle kunstfeltet, og de oppdrag som SKINN er gitt, 
sett sammen med den økonomien som blir stilt til rådighet. 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 i en særstilling i dette arbeidet (noen det også gjentagende ganger er referert til i samme Stor-
tingsmelding). 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. 

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 i 
2014. Styret har tatt til etterretning at det ikke er oppnådd økonomisk grunnlag for de valgte strategiske 
retninger og startet høsten 2015 opp arbeid med ny strategi.

3.3. Personal og arbeidsmiljø

SKINN hadde ved årets utløp tre fast ansatte, alle tre kvinner. 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 ett år engasjement i produsentstilling utgjorde i 
2013-2014.

I tilknytning til de ulike utstillingene var 16(12) kunstformidlere herav 6(3) fastansatte og 10(9) i engasje-
ment.  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 for-
bindelse. Ansatte har ikke vært utsatt for ulykker eller skader i forbindelse med utførelsen av sitt arbeid. 
Sykefraværet har i året vært totalt 0. Fraværet utgjør 0 % av den totale arbeidstiden i organisasjonen i 
regnskapsåret.



10 . SE KUNST I NORD-NORGE 

3.4. Styret

Styret har i 2015 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) mill. i stat og fylkestilskudd i 2015. I tillegg bidrar Bodø kommune til husleie, som i 2015 var kr. 166 
960. Totalt tilskudd i 2015 var kr. 3 249 626 (3 136 412) mill.  Differansen mellom omsøkt offentlig økning og 
innvilget økning pr. 1.1. 2015 var ca. kr. 4,2 mill.

SKINNs administrasjon hadde møte med henholdsvis Kulturdepartementet v/Toe Aas og Norsk kulturråd 
v/Birgit Bærøe. I tillegg møte med ny fylkesråd for kultur, helse og miljø v/Ingelin Noresjø i Nordland fylkes-
kommune. I møtene ble vår økonomiske situasjon og ressursbehov diskutert i forhold til SKINNs rolle og 
offentlig oppdrag. I møte med Kulturdepartementet ble overflytting av SKINN tilbake til kulturdepartement 
fra Norsk Kulturråds forvaltningsansvar tatt spesielt opp. 

Driftsinntekter i 2015 var kr. 4 446 709 (5 494 131), driftsutgifter 2015 var kr. 4 469 543 (5 291 658). 
Driftsunderskudd i 2015 ble kr.  2 849 (227 259).

3.6 Disponering av årets resultat

Styret foreslår at årets underskudd på kr. - 2 849  i sin helhet inndekkes av 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 for-
hold som etter styrets syn har betydning ved bedømmelse av regnskapet.

     Bodø den 22.01.2016

                                                                                   
Styreleder     Styremedlem     Styremedlem 
Trine Noodt                   Mona Iglum    Arild Moe

 
   
     Eva Skotnes Vikjord
     Daglig leder
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Fra kunstprosjektet Avtrykk - Jeg flytter ut v/kunstner Geir Backe Altern.
I Vadsø kunstforening, FOTO:Monica Milch Gebhardt

De utstillingsproduksjoner som turneres i 
SKINNs arenanettverk er enten egenprodusert, 
en samproduksjon eller koordinering av SKINN 
for en ekstern produsent. I hovedsak er turné-
produksjonene basert på prosjektmidler. SKINN 
er en viktig samarbeidspartner for Nasjonal-
museet gjennom koordinering, turnering og 
formidling av deres utstillingsproduksjoner i 
Nord-Norge. 

4.1 Utstillingsprosjekter 2015  

I 2015 har SKINN arbeidet med 5 kunstproduk-
sjoner, herav 4 utstillingsproduksjoner for turné 
og 1 stasjonær utstilling. Egenproduserte 
utstillinger var Arenaoppdrag kunstscene 
Nord-Norge: Avtrykk samt Vendinger. SKINN 
har samarbeidet med Sør-Troms museum i 
utstillingen Rå kunst. Outsider Art i Norge.  

Lyden av kunst ble koordinert av SKINN for Na-
sjonalmuseet. Utstillingsturneene var avsluttet i 
juni 2015. 

Nasjonalmuseets landsdekkende program 
kommer å ha en betydelig redusert produksjon 
av vandreutstillinger frem til innflytting i nytt 
museumsbygg i 2018. Høsten 2015 turneret ikke 
SKINN noen utstilling fra museet. Etter sommeren 
2016 og avslutning av Dysthe Design. Vær så 
god sitt! er det foreløpig ingen nye planlagte 
koordineringsoppdrag for Nasjonalmuseet. 

4. LANDSDELSDEKKENDE 
TURNÈPROGRAM

Turnéproduksjon omfatter landsdelsdekkende utstillingsprogram med tilrettelagt formidling. 
SKINNs virksomhet er godt forankret i Stortingsmelding 23, hvor det bl.a. sies at «Vandreutstil-
linger er effektive når det gjelde å nå ut til lokalsamfunn.» SKINN har fått et utvidet landsdels-
oppdrag definert i Den nordnorske kulturavtalen 2010-2013. 
Her presiseres det hvor viktig vandreutstillinger er for å nå ut med kunst til lokalsamfunnene, 
noe som er fundamentert i SKINNs 40-årige turnévirksomhet. I kulturavtalen har SKINN fått 
et økt ansvar, og det fastslåes at ”turnéapparatet i Nord-Norge skal styrkes for å sikre at kunst 
vises og når ut til publikum i alle fylkene”. 
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I 2015 startet SKINN med prosjektutvikling av 
den store jubileumsutstillingen, Mitt landskap, 
i forbindelse med SKINN 40 år i 2016. Det er en 
egenprodusert utstilling med faglig samarbeid 
med Nordnorsk kunstnersenter. Det er lagt ned 
store ressurser på dette kunstprosjekt i 2015. 
Det er planlagt både formidlingsseminar og 
fagseminar tilknyttet prosjektet. Formidlings-
programmet skal utformes i et Formidlingsla-
boratorium i samarbeid med aktuelle samar-
beidspartnere. 

Høsten 2015 arrangerte SKINN en researchreise 
for de deltakende kunstnerne. Syftet med reisen 
var todelt: Å se de utvalgte utstillingslokalene i 
Bodø og møte representanter for disse institu-
sjonene samt å møte Gunnar Tollefsen og hans 
verk i hans atelier på Nøss på Andøya.  Det ble 
et inspirerende og fruktbart møte mellom den 
eldre og den yngre generasjonen kunstnere. 

Utstillingen åpner den 08.09 2016. i Bodø. 
Lokale aktører er Bodø Kunstforening, Stormen 
bibliotek og Bodø Domkirke. Det er planlagt et 
åpningsprogram med samarbeidspartnere bl.a. 
innen dans.  Kunstprosjektet inngår i kulturpro-
grammet i feiringen av  Bodø by 200 år i 2016.

4.1.2 Turnéstatistikk

• Antall utstillingsturneer   3

• Antall turnéstopp    13

• Turnéstopp i Nordland   6

• Turnéstopp i Troms   2

• Turnstopp i Finnmark    5

• Publikum        6 400

• Deltakende kunstnere    27

• Visningsarena kunstforeninger    6

• Visningsarena museum   3

• Visningsarena andre       4

Fra kunstprosjektet Rå Kunst,
fra RiddoDuottarMuseat i Karasjok
FOTO: RiddoDuottarMuseat (RDM).



ÅRSBERETNING 2014 .13

4.2 Utstillinger

1. Produksjon av SKINN

Arenaoppdrag kunstscenen Nord-Norge - Avtrykk 
Turnéperiode 26.4. 2014 – 08.03. 2015
Avtrykk var et pionerprosjekt med nyskapende 
samtidskunst av nyutdannede kunstnere fra 
kunstakademiet i Tromsø for den nordnorske 
kunstscenen. Avtrykk bestod av tre separate 
kunstprosjekter som gikk i tre ulike turnéløp til 
mottakere i Nord-Norge. Prosjektet fikk støtte 
av Norsk Kulturråd med 400 000, SpareBank1 
Nord-Norge 300 000, Nordland fylkeskommu-
ne 90 000, Sametinget 50 000, kommunetil-
skudd 55 000,  totalt kr. 895 000.

En produksjonsarena i hvert fylke ble valgt 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, 
samtlige foreninger som er driftet på frivillig 
grunnlag og som brukt et betydelig antall dug-
nadstimer på gjennomføring av utstillingene.  

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 Petter-
sen omhandlet fortellinger gjennom planter og 
vekster på ulike måter. Temaer rundt økologi, 
tid, kroppslig erfaring, tradisjon vs. teknologi ble 
uttrykket gjennom broderi og lydopptak, tradi-
sjoner og bruk av medisinplanter i Nord- Norge. 

Det tredje utstillingsprosjektet Jeg flytter ut 
av Geir Backe Altern hadde tematisk fokus på 
gjenbruk, begrensninger, muligheter, arkitektur 
og natur. Kunstnerens arbeid med «stedsspe-
sifikt snekkeri» la planker, skruer, tau, noe eget 
og noe fra stedet bestemme retningen inn i 
prosjektet. De fleste av hans installasjoner ble 
oppført utendørs. 

De respektive utstillingene åpnet den 26.4 2.5. 
og 9.5 2014 og ble avsluttet i mars i 2015 i en 
Grand Finale i Svolvær Kunstforening der alle tre 
kunstprosjektene til sist ble vist samlet. 

3. Produksjon av Nasjonalmuseet, koordinert 
og formidlet av SKINN.

Lyden av kunst
Turnéperiode 06.09. 2014 – 16.05. 2015
Utstillingen viste verk av yngre norske og 
internasjonale kunstnere som arbeider i krys-
ningsfeltet mellom musikk og visuell kunst med 
ulike tilnærminger. Utstillingen presenterte 
video, skulptur, fotografi og dokumentasjon av 
performance. I utstillingen fikk man oppleve 
lysskulptur av Camille Norment, et innblikk i Tori 
Wrånes fantasifulle univers på video, 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. 

4. Produksjon av Sør-Troms museum, 
koordinert og formidlet av SKINN

Rå kunst – Outsider Art i Norge
Turnéperiode 20.09. 2015 - 26.06. 2016
Rå kunst er et resultat av Sør-Troms museums 
treårige prosjekt “Utvikling av nasjonalt senter 
for Outsider Art “.  Rå kunst er verk av kunstnere 
som lever og virker avsondret fra den tradisjo-
nelle kunstverdenen gjennom psykiske utfor-
dringer eller sosiale omstendigheter. Denne 
kunstsjangeren har vært nesten usynlig i Norge, 
men det finnes det i dag flere fremtredende 
utøvere innen rå kunst. Ofte er de kjent i lokal-
samfunnet 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.
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5. Produksjon av SKINN

Vendinger 
Utstillingsperiode 20.11. 2014 – 22.02. 2015
Vendinger var en banebrytende stasjonær utstilling produsert av SKINN etter oppdrag fra Bodø 
kommune, i forbindelse med åpningen av det visuelle rommet i det nyåpnete Stormen bibliotek. 
Utstillingen bestod av nyproduserte verk av kunstnerne Snorre Ytterstad og Trygve Luktvasslimo. 
Det ble engasjert en produsent for prosjektet, Kjersti Solbakken.

Trygve Luktvasslimo og Snorre Ytterstad utnyttet gjennom ulike tilnærminger kunstens potensiale 
som en kritisk stemme. De tok for seg menneskets grunnleggende behov for a snu opp ned på eta-
blerte sannheter. I utstillingen utfordret kunstnerne konvensjoner knyttet til religion, politikk, geo-
metri, natur og språk i arbeider som var preget av subtil humor blandet med det største alvor. 

Kuratorteam for prosjektet var Eva Skotnes Vikjord, daglig leder i SKINN, Linn Rebekka Åmo, kunst-
ner og Kjersti Solbakken, kunstner og kurator. Kjersti Solbakken var produsent og Eva Skotnes 
Vikjord prosjektleder for gjennomføring av kunstprosjektet.

4.2.1 Publikumsstatistikk

Stillbilde fra videoproduksjonen
En mer rubust identitet av Trygve 
Luktvasslimo.Fra utstillingen Vendinger
Foto: Ernst Furuhatt

Publikumstallene gjelder for våren  2015, alle fire utstillingene er en fortsetting av turnéer/
utstillingsperioder som startet året før. 

Utstilling   Produksjon      Publikum

1. Avtrykk 10.01 – 08.03 2015 Egenprodusert for turné       400

2. Vendinger  01.01 – 22.02. 2015 Egenprodusert stasjonær utstilling                             3 000

3. Rå kunst  01.02 – 20.06. 2015 Samarbeidsproduksjon for turné med Sør-Troms museum 2 100

4. Lyden av kunst  31.01 – 24.05 2015   Koordinering av turné for Nasjonalmuseet      900

SUM           6 400
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4.3 Formidling       
Formidling av SKINNs utstillinger er avhengig 
av finansiering av kunstprosjektene. Om finan-
siering foreligger kan SKINN engasjere eksterne 
formidlere. I SKINNs Arrangørnettverk har noen 
institusjoner egna ansatte formidlere, f.eks. 
museer. Om formidling blir innkjøpt av Den 
kulturelle skolesekken kan SKINN engasjere en 
ekstern formidler. I produksjoner av Nasjonal-
museet som koordineres og formidles av SKINN 
inngår finansiering av formidling i avtalen. 
SKINN har gjennom mange år bygget opp et 
eget nettverk av lokale og regionale formidlere, 
fortrinnsvis kunstnere. 

SKINN arrangerer  seminar for formidlere i for-
kant av hver utstilling som turneres og utarbei-
der lærerveiledning til hver utstilling, forankret 
i de aktuelle læreplanene. Vi samarbeider med 
Den kulturelle skolesekken i alle de tre nordlige 
fylkene. Det er en tydelig sammenheng mellom 
ekstern finansiering av formidling gjennom Den 
kulturelle skolesekken og Nasjonalmuseet og 
det formidlingsvolum til publikum som dette 
muliggjør. 

Formidlingsprogram
Det vises til mange positive tilbakemeldinger fra 
publikum i tilbakemeldingene fra formidlere og 
arrangør. 

I utstillingen Vendinger på Stormen bibliotek 
i Bodø var all formidling finansiert av Bodø 
kommune. Det ble utviklet og gjennomført et 
formidlingsprogram våren 2015 tilpasset ulike 
publikumsgrupper. En formidlingsveiledning 
med workshop ble produsert av kunstner Ane 
Øverås. Familiesøndager med workshop for 
barn og voksne slo meget godt an, det var kø til 
dette tilbudet. 

I utstillingen Lyden av kunst var formidlingen 
finansiert av Nasjonalmuseet. Formidlingsopp-
legget besto av en 
musikalsk workshop for ungdommer som gjor-
de suksess mange steder.

Omvisninger for voksne viser stabilt relativt 
gode tall. SKINN har i flere år hatt fokus på og 
støttet tiltak for å stimulere voksenformidling 
som en viktig del av publikumsutviklingen. 
Kunstnersamtaler er en fin inngang for publi-
kum til å lære kjenne kunstneren, utstillingens 
innhold og få forståelse for de kunstneriske pro-
sessene. I 2015 ble det avholdt kunstnersamtaler 
med de tre deltakende kunstnerne i utstillingen 
Avtrykk. 

4.3.1 Formidlingsstatistikk

Barn og unge:
• Omvisninger            57
• Barn og unge   1 100
• Formidlingsdager i DKS        0 
 
Voksne:
• Kunstnersamtaler          3
• Omvisninger          16 
• Voksne        300
Formidlere:
• Engasjement         10
• Fast ansatte           6    

4.4 Landsdelsdekkende plan 2016

Produksjon SKINN
Mitt landskap
I 2015 startet SKINN med prosjektutvikling av 
den store jubileumsutstillingen, Mitt landskap, 
i forbindelse med SKINN 40 år i 2016. en egen-
produsert utstilling med faglig samarbeid med 
Nordnorsk kunstnersenter. Turnéplanen skal 
omfatte hele landsdelen i løpet av ca. 2 år, med 
forbehold om finansiering.

Det faglige tema innebærer et fokus på spenn-
vidden 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 utstillingskonsep-
tet, i dialog med sju samtidskunstnere innen-
for en referanseramme hvor landskap og det 
formale estetiske er sentralt.

Produksjon Nasjonalmuseet, koordinering og 
formidling SKINN
Dysthe Design. Vær så god, sitt! 
Denne turnéutstillingen viser flere av designeren 
Sven Ivar Dysthes klassikere. Utstillingen skal tur-
neres i regi av SKINN i arrangønettverket i Nord-
land vår og sommer 2016. Sven Ivar Dysthe er en 
av Norges mest markante designere i etterkrigs-
tiden med utdannelse ved Royal College of Art i 
London. Hans arbeider har et norsk stilpreg med 
tydelig internasjonale referanser. Dysthes design 
har preget både offentlige og private miljøer fra 
60-tallet frem til i dag. 

Strategi for kommende egenproduksjoner
SKINN vil fremover satse på en ny turnéform. 
Gjennom lokale produksjoner vil vi involvere de 
lokale visningsstedene i arenanettverket på en 
mer aktiv måte enn bare som mottakere av fer-
digproduserte utstillinger. Dette for å ytterligere 
styrke deres kompetanse i kunstformidlingen.
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Workshop i utstillingen “Lyden av kunst” med engasjerte deltagere i Galleri Mileperlen i Hemnes kommune. Foto: Galleri Mileperlen
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Fagseminaret 2015 omhandlet formidlingsarbeid med fokus på ulike virkemidler. Gjennom en blanding av teori og praksis tok foredragsholder Tone Pernille Østern 
opp dramaturgiske elementer som komposisjon, kropp og rom for å skape dynamikk, tilstedeværelse og kommunikasjon.

I Den nordnorske kulturavtalen 2014-2017 er 
SKINN tildelt ansvaret for styrking av arenaer 
for formidling av kunst i landsdelen. Dette gjen-
nom utvikling av nettverk, styrking av frivillig 
organisert og lokalt basert formidling-
sapparat, kompetanseheving innen arrangør-
kunnskap, formidling, media, markedsføring 
og publikumbygging.

Det visuelle kunstfeltet i Nord-Norge er avhengig 
av gode formidlingsinstitusjoner og det frivillige 
organiserte og lokalbaserte formidlingsapparatet 
som kunstforeningene, er viktige i dette arbeidet.

5.1 Utviklingsprosjekt

SKINN har tidligere utviklet en prosjektbeskrivel-
se for arenautvikling og høsten 2015 ble et om-
fattende søknadsarbeid igangsatt og gjennom-
ført til flere tilskuddsgivere for å få finansiering 
til å utvikle og gjennomføre en pilot for kompe-
tanseprogram. SKINN søkte prosjektmidler hos 
Sparebank 1 kulturnæringsstiftelsen, DA-Bodø, 
Fylkeskommunene i Nordland, Troms og Finn-
mark, og Bodø kommune.

5.2 Fagseminar

SKINNs årlige fagseminar bidrar med kompe-
tansestyrking i SeKunst Arenanettverk. Faglig 
innhold  omhandler tema omkring samtidskunst, 
økt kvalitet på formidling og lokal arenautvikling. 

Fagseminaret 2015, Kunst og publikum – 
selv norskinger må forføres ble avholdt 08.-10.mai 
i Mo i Rana. 
Fagseminar omhandlet formidlingsarbeid med 
fokus på ulike virkemidler. Målsettingen med 
seminaret var å være bedre rustet i formidlings- 
arbeidet og målgruppen var alle som arbeider 
innenfor kunstfeltet på ulike nivåer.
Tema ble belyst av fagpersoner som tok for seg 
ulike virkemidler. 

Erik Lerdahl, professor i kreativitet. Han har utgitt 
flere bøker, bl.a. en metodebok i kreativitet. 
I foredraget belyste Lerdahl viktigheten av kreativ 
tenkning for problemløsning og verdiskapning, 
og kreativ metodikk som kan anvendes i praktisk 
utviklingsarbeid.

Tonje Gjevjon, performancekunstner, regissør, 
komponist og skribent holdt sitt foredrag med 
tittelen Selv norskinger må forføres. Samtidskun-
sten er redusert til samtaler - Samtaler man like 
gjerne kan ha uten fysiske objekter. Samtaler som 
handler om samtalene forut for samtalen - Det 
er ikke noe galt med publikum. 
Selv nordmenn må forføres, trekkes inn i noe vi 
vil ha mer av - Behovet for å se mer, ville ha og 
eie melder seg når det er noe å se på. - hvordan 
kommunisere med publikum og hvordan skape 
et marked.

5. KOMPETANSEPROGRAM
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Elisabeth Sørheim har bakgrunn i kunsthisto-
rie og pedagogikk og har arbeidet i Pilotgalleriet, 
Akershus, Riksutstillinger og Nasjonalmuseet, og 
arbeider nå som formidlingsleder i Norske Kunst-
håndverkere. Sørheims foredrag «Mot en annen 
bakgrunn» -om kunst, presentasjonsformer og 
publikum. Sørheim mener at man skal se etter 
alternative visningsformer som kan engasjere et 
større publikum. 

Tone Pernille Østern, PhD (Dr. of Arts in dance), er 
dansekunstner/koreograf på det frie scenekunst-
feltet og førsteamanuensis i kunstfagdidaktikk ved 
NTNU. Hun underviser blant annet om dramaturgi 
i didaktisk kontekst. Gjennom en blanding av teori 
og praksis tok hun opp dramaturgiske elementer 
som komposisjon, kropp og rom for å skape dyna-
mikk, tilstedeværelse og kommunikasjon.

Paro N. Lyngmo, kreativ pedagog som drar 
sammen kunnskap og erfaring fra flere ulike felt. 
Hun har bred bakgrunn innen musikk, magedans 
og Medisinsk Yoga. Utdannet klassisk sanger/pe-
dagog med videreutdanning innen 
psykologi, pedagogisk veiledning ved NTNU og 
UiN. God stemmebruk og formidlingsglede handler 
om ekthet, kunnskap og trygghet. I foredraget tok 
Paro N. Lyngmo oss med på en reise innen pust, 
stemme og tilstedeværelse.

Tilbakemeldingen fra deltakere viser at de var godt 
fornøyde med faglig innhold og sammensetningen 
av foredragene. 
Antall deltakere var 37. Vi ser at økonomi og tids-
punkt har betydning for påmelding til seminaret. 

Fagseminaret 2016 blir i Bodø helgen 08.-11.sep-
tember i forbindelse med SKINNs 40 års jubileum.

5.4 Formidlingsseminar  

I året som gikk var det ikke arrangert formidlings-
seminar av SKINN. Nasjonalmuseet arrangerte en 
opplæringsdag i Oslo for arrangører og formid-
lere nasjonalt for utstillingen Dysthe Design. Vær 
så god sitt! Utstillingen skal koordineres av SKINN 
for turné våren 2016. Fra Nordland fylke deltok 
Siri Tollefsen, engasjert som formidler for Sortland 
Kunstforening, Linn Rebekka Åmo, engasjert som 
formidler for Stormen bibliotek. 

Fra utstillingen Rå Kunst: Pål Akerø,FREDAG 2004 Akryl på treplate Foto: Trastad samlinger
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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 dagsaktuelle 
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 mulig-
het for å profilere utstillinger og formidlings-
aktivitet i magasinet. Etablering av kunstkritikk 
i magasinet har bidratt til økt refleksjon og 
debatt på et område som nesten var fraværen-
de i landsdelen. SeKunstMagasin har etablert 
et nettverk av dyktige skribenter som har vokst 
frem i Nord-Norge de siste årene. Redaksjonen 
bestiller undersøkende artikler, kunstkritiske 
tekster, reportasjer og intervjuer skrevet av 
frilans kunsthistorikere, journalister, kunst-

kritikere og faste skribenter. Målet er å dekke 
aktuelle kunstprosjekt, utstillinger, kunstnerisk-
forskning og ulike uttrykk, formidlingsprosjekter 
i Nordland, Troms og Finnmark som bidra til 
kunnskap, lokal og nasjonal debatt, menings-
utveksling, kritisk analyse og kartlegging av 
aktivitet i kunstlivet.

Ansvarlig redaktør er Eva Skotnes Vikjord, 
redaksjonssekretær er Amalie Marie Selvik, 
bosatt i Trondheim. Design og layout: Claudia C. 
Sandor, Oslo. Arbeidet med annonsesalget har 
tidligere blitt gjort av Polarfakta i Bodø, men fra 
sommer 2015 ble dette overtatt av redaksjons-
sekretæren for magasinet. Bakgrunnen er at 
Amalie Selvik kjenner til aktuelle annonsører og 
har et stort nettverk innenfor kunstfeltet.

Opplag på 1900 eksemplar og er et gratis abon-
nement til medlemmer, privatpersoner, kunst-
nere, kunst- og kulturinstitusjoner, bibliotek, 
samt offentlige instanser og politikere sentralt 
og regionalt i hele Norge. I tillegg til papir-
utgaven finnes magasinet i elektronisk versjon 
på sekunst.no. 

Se Kunst i Nord-Norge mottar mye positiv 
respons på magasinet, dette registreres spesi-
elt ved at flere ønsker å abonnere, økt mengde 
artikler fra nettverket og flere skribenter melder 
sin interesse for å skrive. 



Våre medlemmer og samarbeidspartnere i 
kunstmiljøene og kunstinstitusjonene har et 
voksende aktivitetsnivå. For å knytte til seg 
kunstnere på tvers av fylkene samt utenland-
ske kunstnere fra landene i Barentsregionen 
initieres stadig flere utvekslingsprogram, gjes-
tekunstopphold, større kunstprosjekt og utstil-
lingsturneer. Flere ser til blant annet Russland 
for å skape ett nettverk i øst, i storbyer som 
Murmansk, Arkhangelsk og St. Petersburg. 
Denne aktiviteten og kontakten mellom publi-
kum, kunstnermiljøer, norske og internasjonale 
kunstnere i Nord-Norge bidrar til å bringer nye 
interessante tema frem i lyset. Dette danner 
grunnlag for spennende stoff til vårt magasin 
som vi ønsker å formidle.

Lederartiklene i SeKunstMagasin
fire utgaver i 2015:
Sentralisering av definisjonsmakt, kunst og penger 
v/styreleder Trine Noodt
Et sted for kunst 
v/daglig leder Eva Skotnes Vikjord
Kunsthåndverk og materialbevissthet 
v/daglig leder Eva Skotnes Vikjord
Kunstopplevelse 
v/daglig leder Eva Skotnes Vikjord

6.2. Media

Kronikker:
Det ble levert 3 kronikker til lokale, regionale og 
noen nasjonale medier.
Sentralisering av definisjonsmakt, kunst og penger 
v/styreleder Trine Noodt
Et sted for kunst 
v/daglig leder Eva Skotnes Vikjord
Mislighold av kunst i offentlig rom! 
v/daglig leder Eva Skotnes Vikjord

SKINN har en viktig rolle i debatten omkring 
kunst og kunstens vilkår i det offentlige rommet. 
Artikkelen Mislighold av kunst i offentlig rom tok 
for seg Bodø kommune sin behandling av 
skulpturen av Philipp Dommen «Mellom fjell og 
hav» som står på torget i byen. Artikkelen skap-
te engasjement og Avisa Nordland fulgte opp 
saken med flere innlegg.

Et sted for kunst skrevet av daglig leder ble tatt 
inn som kronikk i Avisa Nordland.
Sentralisering av definisjonsmakt, kunst og penger 
skrevet av styreleder ble tatt inn i 3 av lands-
delens aviser i slutten på året; Altaposten, 
Harstad tidende og Avisa Nordland.

Se Kunst i Nord-Norge har utformet presse-
meldinger for alle sine turneer i 2015 som ble 
sendt ut til alle lokale aviser i turnéområdet. 
Totalt er det registrert 39 medieomtaler, herav 2 
innlag i TV. Annonsering i lokalpressen i regi av 
medlemmene er gjort i forbindelse med ut-
stillingsåpninger, her har SKINN gått inn med 
annonsestøtte til flere av utstillingene. 

6. 3 Medlemsinformasjon

Medlemsinformasjon og nyhetsbrev
Det er sendt ut 5 medlemsbrev i 2015 i tillegg 
til mail i forbindelse med påminnelser etc. 
Informasjonen sendes til kontaktpersoner/
styreledere og andre i styrene. Medlemsbrevet 
inneholder formidlingsaktiviteter og praktisk 
informasjon. Høsten 2015 har SKINN intensivert 
kontakten med medlemmene for å informere 
om SKINNs aktivitet fremover og samtidig få 
informasjon om hva som ønskes at SKINN kan 
bidra med. Tilbakemeldingene viser at SKINN er 
en viktig samarbeidspartner og det er ønske om 
flere møter med medlemsnettverket.
 
I 2015 ble det sendt ut 2 nyhetsbrev til våre 
kontakter og nettverk. Nyhetsbrevet inneholder 
en oversikt over hva som skjer i landsdelen 
av kunstutstillinger og arrangement, og link 
til kunstkritikk og artikler i SeKunstMagasin. 
Nyhetsbrevet skal sendes ut 4 ganger i året og 
følge utgivelsesplan for magasinet.

20 . SE KUNST I NORD-NORGE 
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6.4. Sosiale medier

sekunst.no

Nettsiden er en dynamisk informasjonskanal 
som informerer om virksomheten og aktiviteten
i Se Kunst i Nord-Norge. Nettsiden er delt i ho-
vedkategorier som Utstillingsturné, Kunstarena, 
Kompetanse og Aktuelt.  All informasjon som 
vedrører pågående utstillinger er tilgjengelig. 
Visningsstedene kan enkelt laste ned faktaark, 
lærerveiledninger, plakater og pressemeldinger 
til eget bruk. I tillegg er SeKunstMagasin tilgjen-
gelig som elektronisk utgave.
Frem til desember 2015 inneholdt nettsiden 
en egen medieovervåkningstjeneste som viste 
nyhetsartikler om kunstfeltet både fra papir 
og nettaviser.  På grunn av høye kostnader for 
tjenesten har SKINN valgt å si opp avtalen.

Gallerinettverk.no 

Gallerinettverk er en nettbase som presenterer 
visningsarenaer i Nord-Norge, de fleste er med-
lemmer i SeKunst Arenanettverk. Presentasjon 
omfatter geografisk plassering av visningsste-
det, plantegninger, historikk, teknisk informa-
sjon og fotografier. Nettsiden ble gjort om til å 
være passordbeskyttet i begynnelsen av 2015, 

dette for å ha kontroll av distribusjonen. SKINN 
er nå i gang med oppdatering av informasjon 
om de enkelte visningsstedene. Det er registrert 
26 aktører i basen, målsetningen er at alle vis-
ningssteder med egne lokaler i landsdelen skal 
registreres. 

Facebook

Facebook brukes aktivt for å dele informa-
sjon med medlemmer og øvrige kontakter. 
Det legges ut informasjon og linker til aktuelle 
saker, linker til artikler om kunstarrangement og 
kunstprosjekt i landsdelen.

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 sosi-
ale nettverket.  Se Kunst i Nord-Norge etablerte 
Instagram i 2013, men denne tjenesten ble ikke 
prioritert 2015.
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7.1. Medlemmer

Pr. 31.12.2015 er medlemstallet 53.
Av disse er 19 kunstforeninger, 10 museer, 5 gal-
leri, 9 institusjoner og 10 kommuner.
I 2015 fikk SKINN 2 nye medlemmer, dette er 
Salten Kultursamarbeid og Stormen bibliotek i 
Bodø.

SKINNs medlemmer er kunstformidlingsledd/
aktører som arbeider på ideelt og profesjonelt 
grunnlag. 
Av 19 kunstforeninger er det 17 som driver for-
midlingsarbeid 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. 

To av de frivillige kunstforeningene har i løpet 
av 2015 meldt seg «hvilende», dvs. ingen aktivitet 
og ikke fungerende styre.

Tromsø og Bodø kunstforeninger har ansatt 
intendant. I Tromsø er det to 100 % stillinger, 
mens Bodø har 120 % stilling fordelt på inten-
dant 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.

7. NETTVERK

Fra gallerinettverket

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.
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Nordland 
30 medlemmer fordelt på :
13 kunstforeninger, 2 galleri, 4 museum, 
4 institusjoner og 7 kommuner

Adde Zettequist kunstgalleri
Alstahaug kunstforening
Andøy kunstforening
Árran Lulesamisk senter
Bodø kunstforening
Brønnøy kommune
Fauske kunstforening 
(pr. 2015 er kunstforeningen hvilende)

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 
(pr. 2015 er kunstforeningen hvilende)

Salten kultursamarbeid
Sortland Kunstforening
Stiftelsen Helgeland Museum 
Stiftelsen Nordlandsmuseet
Stormen Bibliotek
Svolvær Kunstforening
Sørfold kommune
Vefsn museum 
Vestvågøy kommune
Vestvågøy Kunstforening
Øksnes Kunstforening 

Troms
11 medlemmer fordelt på:
3 kunstforeninger, 3 galleri, 2 museum, 
2 institusjoner og 1 kommune

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 fordelt på:
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
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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 39 støtte-
medlemmer i landsdelen i 2015 fordelt slik:  
Nordland 26, 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
Saltdal Kommune
Skånland Kommune
Sortland Kommune
Sør- Varanger Kommune
Torsken Kommune
Tysfjord Kommune
UIT Norges Arktiske Universitet
Vadsø Kommune
Vågan Kommune
Øksnes Kommune

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 pro-
duserer 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. Intensjonen med 
Kunstnett er å være en samlet stemme i kultur-
politiske saker i Nord-Norge og avholde 2 nett-
verksmøter årlig.  I 2015 har det ikke vært møter 
og ingen aktivitet i KunstNett Nord-Norge.

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
Sør-Troms museum v/Trastad samlinger 
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 sammen-
faller med regjeringens nordområdesatsing hvor 
SKINN er innlemmet, jfr. Kirke og Kulturdeparte-
mentets Mulighetens landsdel – handlingsplan for 
kultur i nordområdene pkt. 1.4.1. ”å legge forhol-
dene bedre til rette for kunstnere og kunstformid-
ling slik at landsdelen får vitale og profesjonelle 
fagmiljøer og institusjoner for visuell kunst på 
internasjonalt nivå.”
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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 utstillings-
produksjoner i Nord-Norge. Samarbeidet startet 
2007 og er videreført med en ny turnéutstillingen 
årlig. I 2015 har SKINN turnert 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.



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 får stadig nye henvendelser for 
råd og veiledning for drift og kunstnerisk innhold, 
eksempelvis Kulturbadet i Sandnessjøen, med 
etablering av visningsrom for visuell kunst, utvik-
ling og etablering av nytt visningsrom kulturhuset 
på Finnsnes, Stormen Bibliotek visuelle rom. 

• 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 produk-
sjon 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.

SKINN arbeid med faglig rådgivning rettet mot 
arenanettverket er i tråd med st. meld. 23 visuell 
kunst. I pkt 16.3.1. nevnes Gallerinettverk.no som en 
viktig ressurs: Se Kunst i Nord-Norges nettportal 
Gallerinettverk.no er en viktig ressurs for utstillings-  
arrangører, kunstnere, men også publikum gene-
relt. I pkt. 164. Departementets vurdering og tiltak, 
påpekes det at SKINN ser muligheten for å videre 
utvikle nettbasen med en rådgivningstjeneste. 

8. RÅDGIVNING
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Fra fagseminaret 2015. Illustrasjon fra Erik Lerdahls foredrag om viktigheten av kreativ tenkning for problemløsning og verdiskapning.



9. UTADRETTET ARBEID

9.1 Møter/konferanser

Administrasjonen har deltatt på viktige arenaer 
og har vært på konferanser, møter og offentlige 
debatter omkring det visuelle kunstfeltet i 2015:

Daglig leder har deltatt på:
• 04-06.02 Barentsspektakkel 2015, Kirkenes
• 16.02.Innspills møte for knutepunktordningen 
arr. Kulturdepartementet v/Kulturminister 
Thorild Widvey, Tromsø.
• 16.04. Åpning av utstillingen Rå Kunst i Stormen 
bibliotek visuelle rom, Bodø.
• 29.10. Kulturrikets tilstand, Kultur og Penger, Oslo.
• 03-05.11 Norsk Kulturråds årskonferanse i Harstad.
• 14.12 Seminar, Unike kunstopplevelser i Nord-
landsnaturen-veien videre, Bodø.
• 14.12 Norsk Kulturråds ærespris utdeling til 
Skulpturlandskap Nordland, Bodø.

Koordinator utstilling og formidling har deltatt på:
• 20.02. Grand Finale Avtrykk i Svolvær 
Kunstforening.
• 16.04. Åpning av utstillingen Rå Kunst i Stormen 
bibliotek visuelle rom, Bodø.

Rådgiver har deltatt på :
• 20.02. Grand Finale Avtrykk i Svolvær 
Kunstforening.
• 19.05. Formidlingsseminar, Vågan kunstsenter
• 11.06. Møte med fylkesråd for kultur, miljø og 
folkehelse Ingelin Noresjø.
• 18.06. Møte med Da-Bodø ved Helle Bygdevoll
• 28.10. Møte med Nordland fylkeskommune 
kulturseksjon V/Tove Veiåker og Astrid Arnøy.

Offentlige myndigheter
Daglig leder:
• 14.01. Kulturdepartementet møte med Tore 
Aas-Hansen
• 14.01. Norsk Kulturråd møte med Tom Klev
• 10.02. Norsk Kulturråd møte med Birgit Bærø og 
Elisabeth Brandseng
• 12.02. Møte med Nordland fylkeskommune 
v/Tove Veiåker
• 11.06. Møte med Fylkesråd for kultur Ingelin 
Noresjø
• 18.06. Møte med Da-Bodø ved Helle Bygdevoll
• 25.08. Norsk Kulturråd v/ Tom Klev og 
Birgitt Bærøe.
• 08.09. Møte med DA- Bodø Helle Bygdevoll og 
Rannveig Klæboe Erssarti.
• 28.10. Møte med Nordland fylkeskommune 
kulturseksjon V/Tove Veiåker og Astrid Arnøy.
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Fra Grand Finale av ”Avtrykk” i Svolvær Kunstforening 20.februar. Kunstnersamtale ledet av Toril Håland, utstillingsleder hos Nordnorsk Kunstnersenter.  
Deltakende kunstnere: Tanya Busse og Emilija Skarnulyte med kunstprosjektet ”Hallow Earth”, Geir Backe Altern med kunstprosjektet ”Jeg flytter ut” 
og Margrethe Pettersen med kunstprosjektet ”Den levende erfaring”.



Styreleder:
• 04-06.02 Barentsspektakkel 2015, Kirkenes
•
Styremedlemmer:
Arild Moe:
• 04-06.02 Barentsspektakkel 2015, Kirkenes

Mona Iglum:
• 04-06.02 Barentsspektakkel 2015, Kirkenes

Møter med medlemmer:
• 20.02. Nettverksmøte Svolvær og Vestvågøy 
Kunstforening
• 17.03. Stormen Bibliotek, samt flere møter for råd-
giving og oppfølging utstillinger i Stormen bibliotek, 
Vendinger, Rå kunst, Dysthe design
• 04.03. Bodø Kunstforening
• 08-10. Rana Kunstforening
• 21 .08. Rådgivningsmøter med Stormen bibliotek
• 05.10. Nettverksmøte Fauske kommune, Rognan 
Kommune, Adde/Zetterquist Galleriet og 
Salten kultursamarbeid.
• 03.11. Harstad Kunstforening 
• 10.11. Alstahaug kunstforening og Alstahaug kom-
mune v/kulturbadet

Åpning av utstillinger:
•10.01. Avtrykk- Jeg flytter ut v/Geir Backe Altern i 
Alta Kunstforening.
Åpningstale v/styreleder i SKINN  Trine Noodt, arr. 
Alta Kunstforening
•20.01. Grand Finale-Avtrykk: Hallow Earth v/Tanya 
Busse og Emilija Skarnulyte, Jeg flytter ut v/Geir 
Backe Altern , Min levende erfaring v/Margrethe 
Pettersen i Svolvær Kunstforening. Åpningstale v/ 
daglig leder i SKINN arr. Svolvær Kunstforening.
•25.06. Malerier av Oscar Bodøgaard, i Stormen 
bibliotek visuelt rom. Kort presentasjon av Oscar 
Bodøgaards kunstnerskap

Administrasjonen har hatt følgende eksterne møter 
med aktuelle samarbeidspartnere:
• 19.01. Møte med Salten Kultursamarbeid v/Hege 
Klette
• 03.02. Den kulturelle skolesekken i Nordland
v/ Astrid Arnøy og Malgorza Wroblewska
• 16.02.  Møte med Salten Kultursamarbeid
v/Hege Klette
• 17.02. Sparebank Nord-Norge, Gavefond møte 
med Reidar Sletteng, Bodø
• 14.03. Den kulturelle skolesekken i Bodø v/Alice 
Sivertsen

• 10.04. Stormen Bibliotek v/Trud Berg
• 15.04. Den kulturelle skolesekken i Nordland Møte 
med v/Malgorza Wroblewska
• 14.04. Nordnorsk Kunstnersenter v/Utstillingsleder 
Torill Haaland
• 12.05. Stormen bibliotek v/Trud Berg
• 19.06. Utviklingskompetanse v/ Tor Skogstad og 
Marianne Bjørnemyr
• 23.06. Nordnorsk Kunstnersenter v/ formidlings-
pedagog Kristin Risan 
• 21.08. Salten Kultursamarbeid V/Hege Klette
• 24.08. Nasjonalmuseet v/Landsdekkende avd. Per 
Odd Bakke.
• 12.10. Den Kulturelle Skolesekken Nordland v/Liv 
Kari Antonsen
• 02.12 Bodø kommune V/ Rådmann Rolf Kåre 
Jensen, Kultursjef Arne Vinje og konsulent Hege 
Grøtterud.

SKINN har gitt innspill:
Knutepunktordningen, 19 mars 2015

Prosjektmøter: Bodø Biennale og  Kunstprosjektet 
MITT LANSKAP 
19. mai Bodø 2015 v/Alice Sivertsen, BareDans v/Kari 
Skotnes Vikjord og Iselin Borgan
Ebben Design v/Elisabeth Bennonisen.
11. Juni Informasjonsmøte om prosjektet deltakere: 
Bodø kommune, Bodø Kunstforening, Stormen 
Bibliotek, DKS Nordland, Bodø Domkirke, Danse-
festivalen Link, Designgruppe Freeze fashion, DKS 
Bodø kommune.
16. Juni kuratorteamet research til kunstner Gunnar 
Tollefsen på Nøss i Andøy
23. Juni, samarbeidsmøte med formidlingspedagog 
Kristin Risan
10-12 August Research program for kunstnere i 
Mitt Landskap, Bodø og Nøss.
10. November. Møte med lokale arrangører i Bodø, 
Stormen bibliotek og Bodø Kunstforening.
24. November møte med samarbeidspartnere 
BareDans. 
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Resultatregnskap

30 . SE KUNST I NORD-NORGE 

Resultatregnskap
Se Kunst i Nord-Norge (SKINN)

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014

Offentlige tilskudd
Statstilskudd 2 161 000 2 117 000
Nordland, Troms og Finnmark 871 666 855 600
Tilskudd Bodø Kommune 166 960 163 812
Sum offentlige tilskudd 3 199 626 3 136 412

Andre inntekter
Medlemskontingenter 117 250 102 750
Prosjekttilskudd 1 574 903 1 032 935
Andre Inntekter 6 554 930 1 222 034
Sum andre inntekter 1 247 083 2 357 719

Sum inntekter 4 446 709 5 494 131

Lønnskostnad 2 2 036 166 1 935 821
Revisjonshonorar 3 73 900 25 250
Husleie 166 960 163 812
Styre- og kontaktmøter 243 993 325 231
Årsmøte og kunstfaglig seminar 294 703 283 351
Utstilling og formidling 4 1 232 138 2 332 843
Annen driftskostnad 421 682 225 350
Sum driftskostnader 4 469 543 5 291 658

Driftsresultat -22 834 202 473

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 25 604 31 318
Annen rentekostnad 51 1 627
Annen finanskostnad 5 568 4 906
Resultat av finansposter 19 985 24 786

Ordinært resultat før skattekostnad -2 849 227 259
Ordinært resultat -2 849 227 259

Ekstraordinære inntekter og kostnader

Årsresultat -2 849 227 259

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital 0 227 259
Overført fra annen egenkapital 2 849 0
Sum overføringer -2 849 227 259

Se Kunst i Nord-Norge (SKINN) Side 1
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Balanse
Se Kunst i Nord-Norge (SKINN)

Eiendeler Note 2015 2014

Omløpsmidler

Fordringer
Kundefordringer 7 15 411 41 832
Andre kortsiktige fordringer 44 710 61 404
Sum fordringer 60 121 103 236

Investeringer

Bankinnskudd, kontanter o.l. 5 1 587 355 1 620 111

Sum omløpsmidler 1 647 475 1 723 347

Sum eiendeler 1 647 475 1 723 347

Se Kunst i Nord-Norge (SKINN) Side 2
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Balanse
Se Kunst i Nord-Norge (SKINN)

Egenkapital og gjeld Note 2015 2014
Innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital
Egenkapital 663 749 436 490
Årets resultat -2 849 227 259

Sum egenkapital 660 899 663 749

Gjeld
Avsetning for forpliktelser

Annen langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 112 664 59 964
Skyldig offentlige avgifter 146 330 144 715
Annen kortsiktig gjeld 8 727 582 854 919
Sum kortsiktig gjeld 986 576 1 059 598

Sum gjeld 986 576 1 059 598

Sum egenkapital og gjeld 1 647 475 1 723 347

Bodø, 26.01.2016
Styret i Se Kunst i Nord-Norge (SKINN)

Trine Noodt
styreleder

Arild Moe
styremedlem

Mona Iglum
styremedlem

Eva Skotnes Vikjord
daglig leder

Se Kunst i Nord-Norge (SKINN) Side 3
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NOTER 2015

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 2015

Tilskudd Avtrykk Lyden av
kunst

Vendinger Mitt
Landskap

Diverse
løpende
prosjekter

DKS Troms
DKS Nordland
DKS Finnmark
Sametinget
Nordland Fylkeskommune 30 000*
Nasjonalmuseet 221 036
Norsk Kulturfond 40 000
Sparebank1 Kultur 75 000
Kulturdepartementet
Fraktstøtte
Bodø Kommune 50 000
Andre
Tidsavgrensing
2014/2015 131 480 104 940 54 999 235 000
2015/2016 -367 552
Sum 246 480 325 976 54 999 -82 552 30 000

Totalt mottatt tilskudd 2015: kr 574 903

*Se Kunst Magasin kritikk kr 30 000



Noter 2015

34 . SE KUNST I NORD-NORGE 

NOTER 2015

Se Kunst i Nord Norge - SKINN

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

Lønnskostnader 2015 2014
Lønninger 1 724 987 1 738 864
Arbeidsgiveravgift 162 466 148 441
Pensjonskostnader 149 866 209 194
Andre ytelser 7 653 3 918
Refusjon sykepenger -8 806 - 164 596
Sum 2 036 166 1 935 821

Gjennomsnittlig antall årsverk: 3

Daglig Bedrifts-
Ytelser til ledende personer leder Styre forsamling
Lønn 707 896 45 000
Pensjonsutgifter
Annen godtgjørelse 11 989

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 2015 utgjør kr 204 887, kostnadsført kr 149 866
Differansen skyldes avsetninger 2013/2014 som er tilbakeført og redusert årets kostnad.

Note 3 Revisjonshonorar

Kostnadsført revisjonshonorar for 2015 utgjør kr 43 900.
I tillegg kommer honorar for andre revisjonstjenester med kr 11 250 og avsetning kr 30 000
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NOTER 2015

Se Kunst i Nord Norge - SKINN

Note 4 utstillinger

Informasjon/formidling 396 064
Nettverksarbeid 5 951
Avtrykk 388 472
Lyden av kunst 309 289
12 Falsa Ark 21 999
Vendinger 63 114
Mitt Landskap 47 248
Sum 1 232 137

Note 5 Bundne midler

Bundne midler utgjør kr 98 722

Note 6 Andre Driftsinntekter

Årsmøteavgift 74 234
Annonseinntekter 32 770
Visningssteder dugnad 89 155
Annen Egeninntekt 68 813
Momskompensasjon 289 958
Sum 554 930

Note 7 Kundefordringer

Kundefordring pr 31.12.15 kr 15 411

Selskapets kundefordringer er vurdert til pålydende.
Det er avsatt for usikre fordringer med kr 18 790 pr 31.12.14 Det meste av dette er innbetalt og rest
avsetning står igjen med 4 638
Av kundefordringene forfaller kr 0 senere enn ett år.
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NOTER 2015

Se Kunst i Nord Norge - SKINN

Note 8 Annen kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld består av:

Påløpte feriepenger 204 200
Annen kortsiktig gjeld 150 330
Påløpte kostnader 5 500
Tidsavgrensing Prosjektinntekter 367 552
Sum 727 582
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38 . SE KUNST I NORD-NORGE 



kompetanseutvikling for nettverket av visningsarenaer og formidlere
      ◆  Fagseminar  ◆  Formidling  ◆  Arrangørkunnskap
 
landsdelsdekkende utstillingsprogram og tilrettelagt formidling  
       ◆  Samarbeid gjennom KunstNett Nord-Norge.  ◆  Samarbeidspartner med Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

informasjon om kunst og kunstformidling i landsdelen  
       ◆  SeKunstMagasin  ◆  gallerinettverk.no - informasjon om visningslokaler  ◆  sekunst.no  ◆  facebook.no
 
rådgivningstjeneste 
     ◆ Arenanettverk  ◆  Høringsinstans for offentlige planer og dokumenter.

kjernevirksomheten er turnéproduksjon:

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

se kunst i nord-norge (skinn): 
Er en unik nettverksbasert formidlings-

institusjon i Nord-Norge, etablert i 1976, 
med administrasjon basert i Bodø.

se kunst arenanettverk: 
Omfatter lokale visningssteder representert 

gjennom 53 medlemmer fordelt på 41 kommuner.

drift: 
SKINN inngår i Den nordnorske kulturavtalen 

og er basert på stat og fylkestilskudd.

formål: 
Se Kunst i Nord-Norges formål er å organisere 

og fremme kunstformidling i landsdelen.
SKINN skal formidle god samtidskunst til folk

 i Nord-Norge for å skape refleksjon, 
å gi opplevelse og økt livskvalitet.




