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Portal utenfor Bodø Domkirke av kunstner Linn Halvorsrød,
Fra Utstillingen Mitt Landskap, Produsert Av Se Kunst I Nord-Norge.

Høsten 2016 ble utstillingen vist i Stormen bibliotek, Bodø kunstfortening og Bodø domkikre.
Utstillingen turnérer i Nordland i 2017.
(foto: Ernst Furuhatt)
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Jubileumsåret 2016 har vært et spennende år,
der Se Kunst i Nord-Norge (SKINN) har markert
sine 40 år i landsdelen på mange ulike vis.
En intensjon var å bidra til å sette fokus på å
styrke og løfte den nordnorske kunstscenen.
Styret vedtok en ny strategi sist høst og vi har
kommet godt igang med å iverksette arbeidet,
med økt tilstedeværelse ute i nettverket for å
bidra til å utvikle formidlingskompetansen hos
medlemmene.
SKINN feiret jubileet med utstillingen Mitt
landskap, der åpningen av utstillingen ble lagt
til feiringen av Bodø by sitt 200 års jubileum.
I samarbeid med Bodø Arena for Dansekunst
(BAREDANS), utviklet SKINN en kunst- og dansefestival som gikk av stabelen 9.-11. september
med et tett sammensatt program av kunst og
dans, debatter og foredrag.
Bodø Biennale ble navnet, og satte kunsten og
Bodø på kartet i løpet av 4 hektiske dager.
Utstillingen Mitt landskap er nå på turné i
Nordland, Troms og Finnmark.
SeKunstMagasin i utvidet utgave var en del
av SKINNs jubileumsmarkering. Leserne fikk
her en ”statusrapport ” på hvordan det står til
med kunstlivet i SKINNs geografiske området
virkeområde.
Om ikke lenge foreligger også vår jubileumspublikasjon som forteller SKINN sin historie
gjennom 40 år, ført i pennen av Unni Krogh.
Vi venter spent på utgivelsen!

En av de største milepælene i 2016 var at var
innvilgningen av utviklingstilskudd fra Nordland
fylkeskommune på 1.5 mill. til Kompetanseprogram for Arenautvikling i Nordland. Vårt
kompetanseprogram er godt igang, der 5 piloter
med kunstforeninger/ kulturhus/ museum/
kommuner er deltakere: Rana Kunstforening/
Rana museum, Bodø Kunstforening, Stormen
Bibliotek og Bodø Kommune, Sortland Kunstforening og Kulturfabrikken/Sortland Kommune,
Alstahaug Kunstforening og Kulturbadet/Alstahaug Kommune. I løpet av året som kommer,
vil vi også utvikle kompetanseprogrammer som
kan passe i Troms og Finnmark.
Vi opplever at vi har god kontakt med våre
samarbeidspartnere i alle tre fylkeskommuner,
og har gjennom året også hatt møter med
Kulturdepartementet og deltatt i Kulturrådets
dialogmøte i Tromsø og Landsdelsrådets møte
med aktørene i Den Nordnorske Kulturavtalen
i Harstad under Festspillene i Nord-Norge. Det
blir viktig i året som kommer å holde oppe kontakten og også se på hvilken måte SKINN kan
jobbe i samarbeid med medlemmene våre opp
mot kommuner for å bidra til å styrke kunstlivets rammevilkår i landsdelen. Debattseminaret
som var en del av programmet for Bodø
Biennale diskutere en innovativ nordnorsk
kunstscene, med en utfordring om større og
felles innsats i et landsdelsperspektiv. Vi ser
frem til å være en del av samarbeidet om videre
utvikling i denne retningen.

Trine Noodt
Styreleder Se Kunst i Nord Norge
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2. 1 Organisasjon
Se Kunst I Nord-Norge (SKINN) er en nettverksbasert landsdelsinstitusjon for kunstformidling i Nord-Norge, med en administrasjon
basert i Bodø.
Se Kunst i Nord-Norges visjon er:

• SKINN fremmer kunstformidling i Nord-Norge
gjennom å skape større interesse
for kunst
og nå
kilde: strategiplan
2016-2020
ut til et større publikum. Videre fremmer SKINN
kunstens samfunnsmessige betydning gjennom
oppbyggende formidlingsarbeid, og ved å skape

SKINN skal formidle god samtidskunst til folk i
Nord-Norge, for å skape refleksjon og gi opplevelse av
økt livskvalitet.

gode kunstopplevelser i møte mellom kunsten og
publikum. Hovedområder er:

SKINNs formål er:
Å organisere og fremme kunstformidling i Nord-Norge.

- Utstillingsproduksjon, turné og tilrettelagt formidling.
- Kompetanse- og rådgivning for arenautvikling.
- Informasjon- og nettverksarbeid.

• 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 54 medlemmer. SKINN
er en frivillig medlems-basert organisasjon av
kunstforeninger, museer, og tilsvarende organer som driver kunstformidling på ideell basis.
Infrastrukturen SKINN representerer er avgjørende for kunstformidling i vår landsdel med store
avstander, lavt befolkningsgrunnlag og fravær av
offentlige institusjoner.
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2.2 Strategi
Resultat av utviklingsstrategi i perioden
2008 – 2016:
Strategiplan 2008-2012 ble revidert og rullert i
2011 og 2013/2014
Intern organisasjonsutvikling har i strategiperioden vært rettet mot den politiske satsningen
på det visuelle kunstfeltet med fokus på arenautvikling. 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.
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
utstillingsproduksjon 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
ressursproblemene som har eksistert i flere
ti-år.
Strategi 2017- 2020
SKINNs økonomiske rammebetingelser i 2015
blir lagt til grunn for styrets oppstart med ny
strategi.
Styret igangsatte strategiarbeidet høsten
2015, basert på resultat og evaluering av
foregående strategiperiode. Kartleggingen av
medlemsnettverket og samarbeidende
aktører ligger til grunn for videre
utviklingsarbeid og valg av aktuelle
strategiske retninger i et 3-5 års perspektiv.
Bedriftskompetanse v/Kari Nystad-Rusaanes
ledet strategiarbeidet. Hovedfokuset i den
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nye strategien er å bidra til å styrke de
svake områdene og største behovene
i medlemsnettverket, som omhandler
arenautvikling og tilrettelegging for lokale
utstillingsproduksjoner. Styret la frem
strategien i medlemsmøtet i forkant av
årsmøtet, 11 mars 2016 på Gardemoen.
Styret la frem forslag til årsmøtet om å ta
strategiskissen til etterretning og gir styret
fullmakt til å jobbe videre med å fullføre
strategiarbeidet. Det ble vedtatt.
Styret sluttførte strategiarbeidet og vedtok
strategien 9. September styresak 31/2016-04.
Ny strategi omfatter følgende virksomhetsidé:
«Se Kunst i Nord-Norge er leverandør av
produksjonskompetanse og sikrer høy kvalitet og
profesjonalitet for kunsten som presenteres på den
visuelle kunstarenaen i Nord-Norge»
2.3 Offentlig tilskudd
Se Kunst i Nord-Norges offentlige driftstilskudd
har ikke endret status i 2016, utover
indeksregulering, Utstilling og turnéproduksjon
har alltid vært basert på prosjektmidler.
Offentlig tilskudd til produksjon er avgjørende
for en endring som bedre kan sikre bærekraft
i utstillingsaktiviteten i vårt nettverksbaserte
formidlingsapparat i landsdelen.
Bevilgningen fra Kulturdepartementets budsjett
i 2016 utgjorde kr. 2 200 000 (2 161 000) og fra
Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner
kr. 894 000 (871 666). Andre inntekter som
momsrefusjon utgjorde kr. 238 850 (289 000),
prosjektmidler utgjorde kr. 738 105
(574 903).
Dugnadsarbeid i 2016 i parantes 2015, er
registrert med totalt 404 (402) timer som er
totalt inntektsberegnet til kr 89 590 (89 155).

“Kompetanseprogrammet for arenautvikling - Pilot” startet opp høsten 2016. Deltakerne fikk lære “prosess og prosjektledelse” og jobbe med sine egne utviklingsprosjekt.
Foto: Se Kunst i Nord-Norge

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
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
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.

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.
Landsdelsrådet for kultur startet i 2016 med
reforhandling av Kulturavtalen som skal gjelde
fra 2018. SKINN deltok i møte arrangert av
Landsdelsrådet for kultur for alle aktører som er
innlemmet i avtalen, under Festspillene i Harstad i
juni. Her fikk vi anledning til å presentere vår rolle,
utfordringer, strategier og strategiske valg.

«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
ÅRSBERETNING

.7

4

2.5 Styret

2.8 Andre verv/ utvalg

Styret har hatt følgende sammensetning i
beretnings perioden:

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

Finnmark fylke:
Styreleder: Trine Noodt, Alta
Vara: Monica Milch Gebhardt, Vadsø
Troms fylke:
Styremedlem: Arild Moe, Finnsnes
Vara: Lise Dahl, Tromsø
Nordland fylke:
Styremedlem: Mona Iglum, Mo i Rana
Vara: Hanne Barvik, Meløy kommune
Styret avholdt 5 møter i 2016.
2.6 Programråd
Monica Milch Gebhardt, Vadsø kunstforening
Linn Rebekka Åmo, Bodø kunstforening, frem til
august 2016
Mona Iglum, Rana kunstforening
Hanne Gulljord, Tromsø kunstforening, frem
januar til 2016.
Eva Skotnes Vikjord, daglig leder i SKINN
Rådet avholdt ikke møte i 2016, fordi det
foreligge en relativ stor plan, som ikke er blitt
realisert pga. At de økonomiske forutsetninger
for gjennomføring ikke er tilstede bare gjennom
prosjektmidler. Videre arbeid for programrådet
skal avklares i forhold til det pågående arbeide
med handlingsplan med grunnlag i strategi fro
2017-2020. Styret skal
i 2017 oppnevne to nye representanter som skal
erstatte de to som gikk ut av rådet i 2016.
2.7 Valgkomité
Hanne Hammer Stien		
medlem - Troms fylke
Berte Tungodden Ynnesdal
medlem - Nordland fylke
Maria Grønsnes
medlem - Finnmark fylke, gikk ut av komiteen
2016
Valgkomiteen konstituerer seg selv.
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SKINN representert i:
• Regional innstillings komité for
utstillingsstipend, Norsk kulturråd: v/Elise
Hoedemakers, produsent/kurator i SKINN.
•Stormen Bibliotek, kunstnerisk råd for gallerirom
v/Eva Skotnes Vikjord
2.9 Administrasjon
Personal: Eva Skotnes Vikjord er daglig leder i 100
% stilling. Pia Lidvall 100 % stilling koordinator
og formidling utstilling frem til 1. April 2016,
Elise Hoedemakers produsent/kurator i 100%
stilling f.o.m. 18. Januar 2016 og Mona Synnøve
Nilsen i 100 % stilling som rådgiver med
ansvar for informasjonsarbeid. Amalie Selvik
er redaksjonssekretær for SeKunstMagasin.
Marianne Bjørnmyr er engasjert i 40 % stilling i
perioden 1. Juli 2016 -1. Juli 2017 som prosjektleder
for Kompetanseprogram for Arenautvikling i
Nordland.
2.10 Årsmøtet
Årsmøtet er SKINNs høyeste organ og ble sist
avholdt på Gardemoen 11. Mars 2016.
13 delegater var tilstede, totalt var det 21
deltakere på årsmøtet, herav 4 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 bredt ut til publikum i alle tre fylkene i landsdelen. Infrastruktur er bygd opp for å dekke kunstformidling i vår landsdel med store avstander, lavt befolkningsgrunnlag og svært få offentlige institusjoner.
SKINNs kjerneaktivitet består i kompetanseutvikling og rådgiving, utstilling, turné og formidling, informasjon og nettverksarbeid, samt å være en pådriver og –promotør for kunstformidling gjennom vårt arenanettverk av frivillige og offentlige aktører. Våre kjerneaktiviteter utføres gjennom en sammensatt spiss¬kompetanse innenfor kunstformidlingsfeltet.

3.2 Organisasjon og drift
SKINNs egenart som formidlingsaktør viser seg i vår unike struktur som utgjør et helhetlig og komplekst
formidlingsapparat som dekker hele landsdelen, totalt 54 aktører. Organisasjonsformen er medlemsbasert
med offentlige og frivillige utstillingssteder/arrangører som samarbeider om formidling-og turnéoppgaven.
SKINN særegenhet er etablert i rollen som nettverksbasert kunstformidlingsinstitusjon, representert gjennom visningssteder i det geografisk nedslagsfeltet som dekker fylkene Nordland, Troms og Finnmark, inklusiv Svalbard. Ressursbasen er plassert i Bodø.
SKINN har et landsdelsoppdrag med ansvar for arenautvikling, formalisert i Den Nord-Norske Kulturavtalen
v/fylkeskommunene i landsdelen.
Avtalen slår fast at Se Kunst i Nord-Norge skal bidra til å gi befolkningen i landsdelen et bredest mulig tilbud
innen visuelle kunstopplevelser gjennom:
-

Utvikling av nettverk, styrking av frivillig organisert og lokalt basert formidlingsapparat gjennom
kompetanseheving.
Turné og formidling av utstillinger/produksjoner innenfor nettverket
Informasjon om kunstformidling i landsdelen

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 p.t. I tillegg ble det engasjert en prosjektleder i 40 % stilling
for ett år f.o.m. 1. juli 2016 for prosjektet Kompetanseprogram for Arenautvikling i Nordland.
I tilknytning til årets to utstillinger var 5(12) kunstformidlere herav 0(3) fastansatte og 5(9) i engasjement. Organisasjonens personalpolitikk anses for å være kjønnsnøytral på alle områder.
Styret består av tre personer, med personlige vararepresentanter, som representerer hver av de tre
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 omfattet en prosentvis sykemelding over 5 mndr. ingen sykefravær for øvrig.
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3.4. Styret
Styret har i 2016 avholdt 3 ordinære styremøte og 2 telefon/skype møter.

3.5. Økonomiske forhold
(forrige år i parrantes):
Se Kunst i Nord-Norge får statlig tildeling forvaltet av Norsk Kulturråd i og inngår i Den nordnorske
kulturavtalen hvor Nordland fylke som vertsfylke har spesielt ansvar for budsjettoppfølging. Totalt fikk
SKINN 3 094 000 mill. i stat og fylkestilskudd i 2016. I tillegg bidrar Bodø kommune til husleie, som i 2016
var kr. 175 000. Totalt offentlig tilskudd i 2016 var kr. 3 269 (3 249 626) mill. Differansen mellom omsøkt
offentlig økning og innvilget tilskudd pr. 1.1. 2016 var ca. kr. 3 mill.
SKINN økonomiske rammebetingelsene ble drøftet i et møte 21. januar 2016, representert v/Styreleder og
Daglig leder og fylkesråden for kultur i Nordland fylke Ingelin Noresjø (Representer Nordland fylke som
SKINNs vertsfylke) I forbindelse med revidering av Den nordnorske kulturavtalen inviterte Landsdelsrådet
for kultur ved fylkesrådene alle aktørene i avtalen til dialogmøte under Festspillene i Nord-Norge 2016. Her
ble de respektives roller, utfordringer og strategier og strategiske valg presenter. SKINNs styreleder og daglig
leder hadde møte med politisk ledelse i kulturdepartementet representert v/ statssekretær Bård Folke
Fredriksen, hvor behovet for å styrke kunstformidlingen i Nord-Norge var temaet.
Driftsinntekter i 2016 var kr. 5 907 179 (4 446 709), driftsutgifter 2016 var kr. 5 894 254 (4 469 543). Driftsresultat i 2016 ble kr 14 924(kr. - 2 849).
3.6 Disponering av årets resultat
Styret foreslår at årets overskudd på kr 14 924 i sin helhet 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 01.03. 2017

Styreleder 				Styremedlem 				Styremedlem
Trine Noodt 		
Mona Iglum				
Arild Moe
		
					Eva Skotnes Vikjord
					Daglig leder
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4. LANDSDELSDEKKENDE
TURNÈPROGRAM

Mitt Landskap - Sen-modernisme i dialog med samtidskunst, 2016. Stormen bibliotek. Foto: Marianne Bjørnmyr

Se Kunst i Nord-Norge har i sitt landsdelsoppdrag formalisert i Den nordnorske kulturavtalen 2014-2017 v/
Nordland, Troms og Finnmark fylker, et ansvar for å bidra til kunstopplevelser. Avtalen slår fast at SKINN
skal bidra til «å gi befolkningen i landsdelen et bredest mulig tilbud innen visuelle kunstopplevelser gjennom
blant annet turné og formidling av utstillinger/produksjoner innenfor nettverket.» Virksomheten er også
godt forankret i Stortingsmelding 23, hvor det bl.a. er beskrevet at «Vandreutstillinger er effektive når det
gjelder å nå ut til lokalsamfunn.»
De utstillingsproduksjoner som turneres i SKINNs arenanettverk er enten egenprodusert, en samproduksjon
eller koordinering for en ekstern produsent. I hovedsak er turnéproduksjonene basert på prosjektmidler.
SKINN har gjennom 10 år vært en samarbeidspartner for Nasjonalmuseet gjennom koordinering, turnering
og formidling av deres utstillingsproduksjoner i Nord-Norge. Nasjonalmuseets landsdekkende program vil
ha en betydelig redusert produksjon av vandreutstillinger frem til innflytting i nytt museumsbygg i 2020. Det
vil derfor foreløpig ikke bli planlagt nye koordineringsoppdrag for Nasjonalmuseet.
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4.1 Utstillinger 2016
I 2016 har SKINN arbeidet med 3 kunstproduksjoner, herav jubileumsutstillingen Mitt Landskap, 1 utstilling for turné, og den nyetablerte
kunstfestivalen Bodø Biennale.
SKINN markerte sitt 40-års jubileum som
landsdelsdekkende kunstformidler med en egen
produsert jubileumsutstilling, Mitt Landskap.
Formidlingsprogram ble utviklet av et faglig
sammensatt formidlingslaboratorium; formidlingsseminar og fagseminar ble arrangert i forbindelse med utstillingsåpningen høsten 2016.

SKINNs jubileumsutstilling åpnet i Bodø under
kunstfestivalen Bodø Biennale høsten 2016 og
ble vist ved Bodø kunstforening, Bodø domkirke,
og Stormen bibliotek. Kuratorteamet for utstillingen er Eva Skotnes Vikjord (SKINN) og Torill
Østby Haaland (Nordnorsk kunstnersenter).

Mitt Landskap sentrerer seg rundt den nordnorske kunstneren Gunnar Tollefsen (f.1933,
Vesterålen), og en yngre generasjon norske
samtidskunstnere som inviteres inn i dialog med
Tollefsens kunstnerskap. Tollefsen er sen-modernist og arbeider med abstrakte malerier,
tegning, relieffer og skulpturer i tre. Han er kjerDysthe Design. Vær så god sitt! ble koordinert
og formidlet av SKINN for Nasjonalmuseet.
nekunstner i prosjektet blant en yngre kunstnergenerasjon
jobber
uttrykksog sjangerMitt Landskap sentrerer seg rundt den nordnorske
kunstnerensom
Gunnar
Tollefsen
(f.1933,
I 2015
startet
et
samarbeid
mellom
SKINN
og
messig
overskridende.
Utstillingen
speiler
Vesterålen), og en yngre generasjon norske samtidskunstnere som inviteres inn i dialognoen
med
av endringene i kunsten i perioden 1976-2016 og
nyetablerte Bodø Arena for Dansekunst (BARETollefsens kunstnerskap. Tollefsen er sen-modernist
og arbeider med abstrakte malerier,
bygger på en dialog mellom tradisjon og samtid
DANS) som resulterte i etablering av den tverrtegning,
relieffer og Bodø
skulpturer
i tre.
Han er kjernekunstner
i prosjektet
blant
en yngre
faglige
kunstfestivalen
Biennale
høsten
innenfor abstrakte
uttrykk,
fra sen-modernisme
kunstnergenerasjon
som
jobber
uttrykksog
sjangermessig
overskridende.
Utstillingen
til vår tids samtidskunst. Utstillingen omfatter
2016, med fokus på visuell kunst og dansekunst.
skulptur,
og lys-på
ogen
lydinstallasjoner.
speiler noen av endringene i kunsten i perioden maleri,
1976-2016
og bygger
dialog mellom
Medvirkende
kunstnere
er:
Gunnar
Tollefsen (f.
tradisjon og samtid innenfor abstrakte uttrykk, fra sen-modernisme til vår tids samtidskunst.
1933),
Siri
Austeen
(f.
1961),
Hans
Christian
Gilje
4.2
Utstillinger
og
tverrfaglige
samarbeid
Utstillingen omfatter maleri, skulptur, og lys- og lydinstallasjoner. Medvirkende kunstnere
(f. 1969), Johanne Hestvold (f. 1988), Linn HalvGunnar Tollefsen
Hans
Christian
(f. 1969),
Johanne
orsrød
(f. 1980),
Olav Gilje
Christopher
Jenssen
(f.
1. er:
Produksjon
av SKINN(f. 1933), Siri Austeen (f. 1961),
Hestvold (f. 1988), Linn Halvorsrød (f. 1980), Olav
Christopher
Jenssen
(f.
1954),
Edvine
1954), Edvine Larssen (f. 1977), og Vemund Thoe
Larssen
(f. 1977), og Vemund Thoe (f. 1980). (f. 1980).
Mitt
Landskap
Utstillingsperiode 08.09 – 13.11.2016

Statistikk for utstillingen Mitt Landskap:

Statistikk for utstillingen Mitt Landskap

UTSTILLINGEN:
Antall utstillingssteder
Deltagende kunstnere
FORMIDLING BARN & UNGE:
Omvisninger for barn og unge
Formidlingsdager i DKS
Barn gjennom DKS
Barn utenom DKS
FORMIDLING VOKSNE:
Foredrag
BESØKSTALL:
Publikum totalt
ØKONOMI:
Tilskudd Kulturrådet
Tilskudd DKS Nordland
Tilskudd DKS Bodø
Stormen bibliotek formidling egenfinansiert
NNKS andel formidling (utvikling)
Tilskudd Bodø domkirke formidling
Honorar og vederlag kunstnere
Registrert frivillig arbeid -Kunstarena
Registrert lønnet arbeid -Kunstarena

Utstillingsperiode sep. - nov. 2016
3
8
51
21
743
70
5
7420
330 000 NOK
39 892 NOK
79 516 NOK
12 409 NOK
34 334 NOK
2000 NOK
148 000 NOK
53 timer à 220,- per time = 11 660 NOK
189 timer à 231,- per time = 43 659 NOK
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2. Produksjon av Nasjonalmuseet, koordinert og formidlet av SKINN.

2. Produksjon av Nasjonalmuseet,
koordinert og formidlet av SKINN.
Dysthe design. Vær så god, sitt!
Turnéperiode 11.02 – 24.08.2016.
Utstillingen byr innsikt innen utviklingen av
norsk design og norske møbler og sentrerer
seg om møbeldesigneren Sven Ivar Dysthe
(f. 1931).
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. Dysthes
design har preget både offentlige og private miljøer fra 60-tallet frem til i dag. Turnéutstillingen viser et utvalg av designerens klassikere som blant annet Laminette,
Planet og Popcorn. Utstillingen ble vist ved
følgende steder: Stormen bibliotek, Sortland kunstforening og Rana kunstforening.
Statistikk for utstillingen Dysthe Design.
Vær så god, sitt!:

ved følgende steder: Stormen bibliotek, Sortland kunstforening og Rana kunstforening.

Statistikkfor
forutstillingen
utstillingen
Dysthe
Design.
såsitt!
god, sitt!:
Statistikk
Dysthe
Design.
Vær Vær
så god,
UTSTILLINGEN:
Antall turnéstopp
Deltagende kunstnere
FORMIDLING BARN & UNGE:
Omvisninger for barn og unge
Formidlingsdager i DKS
Barn gjennom DKS
Barn utenom DKS
FORMIDLING VOKSNE:
Omvisninger
BESØKSTALL:
Publikum totalt
ØKONOMI:
Tilskudd Nasjonalmuseet
Tilskudd DKS Nordland
Registrert frivillig arbeid -Kunstarena
Registrert lønnet arbeid -Kunstarena

Utstillingsperiode feb. – aug. 2016
3
1
27
3
60
315
10
1763
143 694 NOK
11 100 NOK
241 timer à 220,- per time = 53 020 NOK
301 timer à 231,- per time = 69 531 NOK

3. Tverrfaglig samarbeidsprosjekt av SKINN
Bodø Biennale kunstfestival 08.09 – 11.09.2016
Bodø Biennale er et tverrfaglig samarbeid mellom SKINN og Bodø Arena for Dansekunst
(BAREDANS) og Bodø kommune, med mål å fremme visuell kunst og dansekunst. Årets
Biennale omfattet kunstutstillinger, danseforestillinger, seminarer, workshops,
kunstnermøter, og debatter. SKINN og BAREDANS utarbeidet egne delprogram, men
samarbeidet samtidig om tverrfaglige produksjoner, som åpningsarrangementet med en
kunstvandring, en workshop med lyd og bevegelse, og kunstdebatten Kraftløft for
kunstopplevelser. Debatten drøftet status for det visuelle kunst- og dansekunstfeltet i Bodø
og i regionen og hvordan vi kan løfte disse frem.
Statistikk for kunstfestivalen Bodø Biennale:
BESØKSTALL:
Publikum totalt
ØKONOMI:

ÅRSBERETNING
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Formidling til barn og unge i Bodø kunstforening i forbindelse med utstillingen Mitt Landskap, foran malerier og skulpturer av Gunnar Tollefsen. Foto: Ernst Furuhatt

Formidling i Bodø kunstforening i forbindelse med utstillingen Mitt Landskap, foran verket til Edvine Larssen, ”Sekvens#11”. Foto: Ernst Furuhatt
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ved følgende steder: Stormen bibliotek, Sortland kunstforening og Rana kunstforening.
Statistikk for utstillingen Dysthe Design. Vær så god, sitt!:
UTSTILLINGEN:
Utstillingsperiode feb. – aug. 2016
Antall turnéstopp
3
Deltagende kunstnere
1
FORMIDLING BARN & UNGE:
Omvisninger for barn og unge
27
Formidlingsdager i DKS
3
Barn gjennom DKS
60
Barn utenom DKS
315
FORMIDLING VOKSNE:
Omvisninger
10
BESØKSTALL:
Publikum totalt
1763
ØKONOMI:
Tilskudd Nasjonalmuseet
143 694 NOK
Tilskudd DKS Nordland
11 100 NOK
Registrert frivillig arbeid -Kunstarena
241 timer à 220,- per time = 53 020 NOK
Registrert
lønnet
arbeid
-Kunstarena
301 timer
231,- per
time
69 531 NOK
“VED
SIDEN AV FØR,
RETT OVER
ETTER”.
Tverrfaglig åpningsforestilling Bodø Biennale
2016 ved à
vannspeilet
utenfor
Bodø=
Domkirke.
Med og av dansekunstner Tanja Andreeva og lydkunstner Linn Halvorsrød. Foto: Ernst Furuhatt

3. Tverrfaglig samarbeidsprosjekt av SKINN
3.Bodø
Tverrfaglig
samarbeidsprosjekt
Biennale
kunstfestival 08.09 – 11.09.2016
av SKINN
SKINN
og og
BAREDANS
utarbeidet
egne
Bodø
kunstfestival
BodøBiennale
Biennale
er et tverrfaglig samarbeid mellom
SKINN
Bodø Arena
for Dansekunst
delprogram,
men
samarbeidet
samtidig
08.09
–
11.09.2016
(BAREDANS) og Bodø kommune, med mål å fremme visuell kunst og dansekunst. Årets om
tverrfaglige produksjoner, som åpningsBiennale omfattet kunstutstillinger, danseforestillinger,
seminarer, workshops,
arrangementet med en kunstvandring, en
Bodø Biennale er et tverrfaglig samarbeid
kunstnermøter,
og
debatter.
SKINN
og
BAREDANS
utarbeidet
delprogram,
workshop medegne
lyd og
bevegelse,men
og kunstmellom SKINN og Bodø Arena for Dansamarbeidet
samtidigogom
tverrfaglige
produksjoner,
somKraftløft
åpningsarrangementet
med en
sekunst
(BAREDANS)
Bodø
kommune,
debatten
for kunstopplevelser.
med
mål
å
fremme
visuell
kunst
og
danDebatten
drøftet
status
for
det
visuelle
kunstvandring, en workshop med lyd og bevegelse, og kunstdebatten Kraftløft for
sekunst.
Årets Biennale
omfattet
kunstkunstog dansekunstfeltet
i Bodø ogi iBodø
kunstopplevelser.
Debatten
drøftet
status for det
visuelle
kunst- og dansekunstfeltet
utstillinger, danseforestillinger, seminarer,
regionen og hvordan vi kan løfte disse
og i regionen
og hvordan vi og
kandebatter.
løfte disse frem.
workshops,
kunstnermøter,
frem.
Statistikk
Statistikkfor
forkunstfestivalen
kunstfestivalen Bodø
Bodø Biennale:
Biennale:
BESØKSTALL:
Publikum totalt
ØKONOMI:
Tilskudd Bodø kommune
Tilskudd Nordland fylkeskommune
Tilskudd Kulturrådet
Tilskudd Fritt Ord
Sponsor Bodø Energi
Registrert frivillig arbeid BAREDANS

± 1200
100 000 NOK
100 000 NOK
100 000 NOK
30 000 NOK
5 000 NOK
570 timer à 231 NOK per time = 131 670 NOK

ÅRSBERETNING

.15

4.2.1
Samlet
Publikumsstatistikk
4.2.1
Samlet
Publikumsstatistikk
Utstilling / Prosjekt 2016
Dysthe Design 11.02 – 24.08
Mitt Landskap 08.09 – 13.11
Bodø Biennale 08.09 – 11.09
SUM

Produksjon
Koordinering av turné for Nasjonalmuseet
Egenprodusert utstilling ifm. SKINNs 40-års jubileum
Kunstfestival i samarbeid med Bodø Arena for Dansekunst

Publikum
1 763
7 420
± 1 200
10 383

4.3
4.3Formidling
Formidling

Formidlingav
avSKINNs
SKINNs utstillinger
avIekstern
finansiering
for de
ulike
Formidling
utstillinger er
er avhengig
avStormen
bibliotek ble
formidlingen
tilkunstprosjektene.
SKINN engasjerer
formidlere
arenaene som
ikke gjennom
har egne
hengig
av ekstern finansiering
for deeksterne
ulike
rettelagt på
forde
videregående
skoler
kunstprosjektene.
SKINN
engasjerer
ekDKSutstillingsproduksjoner
Nordland. Totalt deltok
743 elever
i
ansatte formidlere.
I avtalene
om Nasjonalmuseets
inngår
helt eller
sterne
formidlere
på
de
arenaene
som
ikke
formidlingen
gjennom
DKS.
Formidling
til
delvis finansiering av formidling. SKINN har gjennom mange år bygget opp et eget nettverk
har egne ansatte formidlere. I avtalene
barnehager utenom DKS ble finansiert av
av lokale og regionale formidlere, fortrinnsvis kunstnere.
om Nasjonalmuseets utstillingsproduksjoStormen bibliotek som engasjerte kunstner
ner inngår helt eller delvis finansiering av
Ane Øverås for å utarbeide og gjennomføre
SKINN arrangerer
seminar
for formidlere
av hver utstilling somHer
turneres
formidling.
SKINN har
gjennom
mange åri forkant
formidlingsopplegget.
deltokog
70 barn i
bygget
opp
et
eget
nettverk
av
lokale
og
alder
4-6
år
i
formidlingen.
utarbeider lærerveiledning til hver utstilling, forankret i de aktuelle læreplanene. Vi
regionale
formidlere,
fortrinnsvis
kunstnere. i alle de tre nordlige fylkene. Det er en tydelig
samarbeider
med Den
kulturelle skolesekken
I utstillingen Dysthe Design var formidlinsammenheng mellom ekstern finansiering gjennom
Den kulturelle skolesekken og
SKINN arrangerer seminar for formidlere i
gen finansiert av Nasjonalmuseet og DKS
Nasjonalmuseet
og
formidlingsvolumet
til
publikum.
forkant av hver utstilling som turneres og
Nordland. Gjennom Nasjonalmuseet ble det
utarbeider lærerveiledning til hver utstiltilrettelagt for formidling til grunnskolen i
ling,
forankret
i
de
aktuelle
læreplanene.
Vi
Bodø (ved Stormen bibliotek) og til ungFormidlingsprogram
samarbeider med Den kulturelle skolesekdomskolen i Sortland (ved Sortland kunstken i alle de tre nordlige fylkene. Det er en
forening). Til sammen deltok 315 elever.
Til utstillingen
Mitt Landskap
formidlingsopplegget
i et Formidlingslaboratorium
tydelig
sammenheng
mellom ble
ekstern
finanDet bleutformet
også arrangert
familiesøndager
siering
gjennom
Den
kulturelle
skolesekken
med
workshop
for
barn
og formidlere
voksne i Bodø
våren 2016 i samarbeid med Nordnorsk kunstnersenter. Lokale arrangører,
og
og
Nasjonalmuseet
og
formidlingsvolumet
og
i
Sortland
gjennom
Nasjonalmuseet.
Til
noen av de medvirkende kunstnere i utstillingen deltok i Laboratoriet gjennom idémyldring,
til publikum.
sammen deltok 44 personer. DKS Nordland
workshops og gruppearbeid. Formidling til skoleklasser ble finansiert gjennom Den kulturelle
tilrettela formidling for den videregående
skolesekken i Bodø og Den kulturelle skolesekken
i Nordland.
formidlingsveiledning
med
Formidlingsprogram:
skolen
i Bodø En
med
60 deltagende elever.
workshop
ble utarbeidet
i samarbeid
med Nordnorsk kunstnersenter v/ kunstpedagog Kristin
Til
utstillingen
Mitt Landskap
ble formidlingsopplegget
utformet
i
et
FormidlingsSKINN
har i flere
år kunstforening
hatt fokus på ble
og støtskolen.
I Bodø
Risan tilrettelagt for ungdomskolen og videregående
laboratorium
våren
2016
i
samarbeid
med
tet
tiltak
for
å
stimulere
voksenformidling
formidlingen gjennomført for 7. klasse gjennom DKS Bodø. I Stormen bibliotek ble
Nordnorsk kunstnersenter. Lokale arrangøsom en viktig del av publikumsutviklingen. I
formidlingen tilrettelagt for videregående skoler gjennom DKS Nordland. Totalt deltok 743
rer, formidlere og noen av de medvirkende
forbindelse med utstillingen Mitt Landskap
elever i formidlingen
gjennom
Formidling til
barnehager
utenom
DKS bleved
finansiert
av
kunstnere
i utstillingen
deltok iDKS.
Laboratoble
det arrangert
5 foredrag
kunstsosiStormen
bibliotek
som engasjerte
kunstner
Aneolog
Øverås
forSolhjell
å utarbeide
og gjennomføre
riet
gjennom
idémyldring,
workshops
og
Dag
og kunsthistoriker
Gunnar
gruppearbeid.
Formidling
til
skoleklasser
Danbolt.
Foredragene
tok
utgangspunkt
i
formidlingsopplegget. Her deltok 70 barn i alder 4-6 år i formidlingen.
ble finansiert gjennom Den kulturelle skonordnorsk kunsthistorie, kunstutstillinger,
lesekken i Bodø og Den kulturelle skoleog publikums møte med kunst med Mitt
I utstillingen Dysthe Design var formidlingen finansiert
av Nasjonalmuseet og DKS Nordland.
sekken i Nordland. En formidlingsveiledning
Landskap som tematisk referansepunkt.
Gjennom
Nasjonalmuseet
ble
det
tilrettelagt
for
formidling
grunnskolen
i Bodø (ved ga
med workshop ble utarbeidet i samarbeid
I forbindelsetilmed
utstillingsåpningen
Stormen
bibliotek)
og til ungdomskolen
i Sortland
(ved Sortland
kunstforening).
Til sammen
med
Nordnorsk
kunstnersenter
v/ kunstmedvirkende
kunstner
i utstillingen
Olav
pedagog
Kristin
Risan
tilrettelagt
for
ungChristopher
Jenssen
et
innblikk
i
sitt
kunstdeltok 315 elever. Det ble også arrangert familiesøndager med workshop for barn og voksne
domskolen
og
videregående
skolen.
I
Bodø
neriske
virke
og
arbeid
med
sitt
abstraki Bodø og i Sortland gjennom Nasjonalmuseet. Til sammen deltok 44 personer. DKS Nordland
kunstforening ble formidlingen gjennomte uttrykk. For vandreutstillingen Dysthe
tilrettela formidling for den videregående skolenDesign
i Bodøble
med
60 deltagende elever.
ført for 7. klasse gjennom DKS Bodø.
det arrangert omvisninger for
voksne ved alle turnésteder.
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Workshop og formidling i Bodø kunstforening foran verket til HC Gilje, Speiling (2016). Foto: Ane Øverås
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arrangert 5 foredrag ved kunstsosiolog Dag Solhjell og kunsthistoriker Gunnar Danbolt.
Foredragene tok utgangspunkt i nordnorsk kunsthistorie, kunstutstillinger, og publikums
møte med kunst med Mitt Landskap som tematisk referansepunkt. I forbindelse med
utstillingsåpningen ga medvirkende kunstner i utstillingen Olav Christopher Jenssen et
innblikk i sitt kunstneriske virke og arbeid med sitt abstrakte uttrykk. For vandreutstillingen
Dysthe Design ble det arrangert omvisninger for voksne ved alle turnésteder.
4.3.1
Publikumstall
- Formidling
(Mitt
Landskap
og Dysthe
Design)
4.3.1
Publikumstall
- Formidling
(Mitt
Landskap
og Dysthe
Design)
BARN & UNGE:
Omvisninger for barn og unge
Barn & unge
Formidlingsdager i DKS
VOKSNE:
Foredrag
Omvisninger
Voksne
FORMIDLERE:
Engasjement
Fast ansatte

78
1188
24
5
10
372
5
0

4.4 Landsdelsdekkende plan 2017
Produksjon
SKINN
4.4
Landsdelsdekkende
plan 2017
Mitt Landskap

Produksjon SKINN
Mitt Landskap

SKINNs jubileumsutstilling Mitt Landskap åpnet i Bodø høsten 2016. I 2017 skal utstillingen
turnere
i Nordland til følgende
Nordnorsk kunstnersenter (27.01-19.03), Sortland
SKINNs jubileumsutstilling
Mitt steder:
Landskap
åpnet
i Bodø høsten
2016. I 2017
skal ut-kunstforening (26.08-07.10) og Rana kunstforening
kunstforening
(29.04-11.06),
Alstahaug
stillingen
turnereEtterpå
i Nordland
til følgende
(18.10 -18.11).
planlegges
en turné i Finnmark og Troms, med forbehold om
steder: Nordnorsk kunstnersenter (27.01finansiering. Utstillingsformatet er lagt opp slik at utstillingen tilpasses det enkelte turnésted
19.03), Sortland kunstforening (29.04-11.06),
med ulikekunstforening
sammensetninger
av de medvirkende
kunstnere og med Gunnar Tollefsen som
Alstahaug
(26.08-07.10)
og
kjernekunstner.
Rana kunstforening (18.10 -18.11). Etterpå
planlegges en turné i Finnmark og Troms,
med
forbehold
om finansiering.
UtstillingsStrategi
for kommende
egenproduksjoner
formatet er lagt opp slik at utstillingen
SKINN vil fremover satse på en ny turnéform. Gjennom lokale produksjoner vil vi involvere
tilpasses det enkelte turnésted med ulilokale visningsstedene
arenanettverket på en mer aktiv måte for å ytterligere styrke
kede
sammensetninger
av de i medvirkende
deres
kompetanse
i
kunstformidlingen
og produksjon/støttefunksjoner for kunstnere.
kunstnere og med Gunnar Tollefsen som
kjernekunstner.
Turnéformatet for utstillingen Mitt Landskap der utstillingen tilpasses den enkelte arenaen

utgjør del av denne strategien.

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 for
å ytterligere styrke deres kompetanse i
kunstformidlingen og produksjon/støttefunksjoner for kunstnere. Turnéformatet for
utstillingen Mitt Landskap der utstillingen
tilpasses den enkelte arenaen utgjør del av
denne strategien.
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5. KOMPETANSE OG RÅDGIVING

Fagseminaret tok tematisk utgangspunkt i nordnorsk kunsthistorie, kunstutstillinger, og publikums møte med kunst. Foreleser Gunnar
Danbolt ga et innblikk i nordnorsk kunsthistorie og knyttet dette til vår jubileumsutstilling ”Mitt Landskap”. Foto: Arild Moe

Se Kunst i Nord-Norge har i sitt landsdelsoppdrag formalisert i Den nordnorske kulturavtalen v/Nordland, Troms og Finnmark
fylkeskommuner, et ansvar for arenautvikling.
Avtalen slår fast at SKINN skal bidra til “Styrking av frivillig organisert og lokalt basert formidlingsapparat gjennom kompetanseheving
innen arrangørkunnskap, formidling, media,
markedsføring og publikumbygging.”

• Kuratering- og Produksjon
• Utstillingsprogram/Profil

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.
I sin daglige virksomhet med tett kontakt med
nettverket av visningssteder i landsdelen gir
SKINN råd og veiledning i galleridrift og bidrar
med å løfte kvaliteten på visningsarenaene i
Nord-Norge.

Fagseminaret 2016 var en del av Se Kunsts
40-års markering og programdel under Bodø
Biennale 2016, hvor flere av foredragene var
åpent for publikum generelt.

SKINN får stadig nye henvendelser for råd og
veiledning for galleridrift og programinnhold i
forhold til etablering og utvikling av kunstarenaer. Aktuelle områder for rådgivning:
• Kunstplan for kunstarena
• Fysiske utstillingsrom
• Driftsvilkår
• Formidlingsprogram

5.1. Fagseminar 2016
Et fast årlig fagseminar forankret i kjernedriften er en basis for kompetansetilbudet til vårt
arenanettverk, i tillegg til prosjektrelaterte kurs
og seminarer.

SEMINAR - DETTE ER KUNST
Vårt årlige fagseminar tok tematisk utgangspunkt i nordnorsk kunsthistorie, kunstutstillinger, og publikums møte med kunst. Foreleser
Gunnar Danbolt ga et innblikk i nordnorsk
kunsthistorie og foreleser Dag Solhjell reiste
spørsmål om omvisninger på kunstutstillinger
er til hjelp for publikum, eller om de svekker utviklingen av publikums evne til å bruke utstillingene på egne premisser. Etter foredragene ledet
Anki Gerhardsen er sluttdialog mellom Danbolt
og Solhjell, om betydningen av formidlingens
tilstedeværelse og verdi. Foredraget var åpent
for publikum generelt, ca. 90 personer som var
tilstede.

ÅRSBERETNING

. 19

Kunstdebatt i Stormen litteratursal i forbindelse med fagseminarets program 2016. Foto: Arild Moe

SE KUNST GJENNOM 40 ÅR
Unni Krogh er manusforfatter av Se
Kunsts 40 års historie og har i over 2 år
arbeidet med materialet. I forbindelse med
jubileumsmarkeringen holdt hun et foredrag
som ga et bilde av en landsdelsdekkende
formidler gjennom 40 år. En historie som blant
annet viser at: «……… gjennom sitt arbeid med
kompetanseutvikling og spennende prosjekter
har organisasjonen blitt en viktig kunstformidler
i Nord-Norge».
Foredraget var åpent for publikum generelt,
30 personer som var tilstede. Kulturrådet har
bidratt til støtte både til manus utvikling og til
produksjon av en publikasjon, som ferdigstilles
vår 2017.
5.2. Kompetansebygging for lokale
kunstarenaer
Kompetanseprogrammet Arenautvikling for
visuell kunst i Nordland er et tiltak for å bidra
til å utvikle profesjonalitet og bærekraft i
lokalt formidlingsarbeid. Søknad til DA-Bodø
i 2015 resulterte i tildeling på 1.5 millioner i
2016 og i tillegg 150.000 kr fra Sparebank 1
Kulturnæringsstiftelsen.
Kompetanseprogrammet ble igangsatt i
desember 2016 med fem piloter i fire lokale
arenamiljøer i Nordland: Bodø kunstforening,
Stormen bibliotek/kulturavdeling i Bodø
kommune, Rana kunstforening/Rana museum,
Sortland kunstforening/Kulturfabrikken Sortland
og Alstahaug kunstforening/Kulturbadet. I tillegg
deltok SKINN med prosjektet Bodø Biennale.
Totalt 27 deltakere er aktivt med i programmet.
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Målet er å skape grunnlag for lokalt produserte
kunstprosjekter og et løft for kunstopplevelsen.
Det skal fokuseres på bærekraft i kunstarenaene
som en aktør innen kulturnæringen. Tanken er
å videreføre programmet i vårt arenanettverk i
landsdelen for øvrig.
Hovedelementene i kompetanseprogrammet
er prosjekt- og prosessledelse og arrangørog formidlingskompetanse. Deltagerne skal
gjennom fire samlinger delta på kurs og
fagdager, og mottar i tillegg rådgivning og
veiledning om galleridrift, utstillingsproduksjon
og publikumsutvikling. Kurs i prosjekt- og
prosessledelse er utarbeidet i samarbeid
med Utviklingskompetanse as, og deltakerne
har mulighet til å ta eksamen i prosjekt- og
prosessledelse på bachelor- eller mastergradsnivå
med 15 studiepoeng hos Høgskulen i Volda.
Første samling ble avholdt i Bodø 02.-04.
desember 2016 med tema: Utvikling og
endringsarbeid i kunstarenaer.
Andre samling vil bli gjennomført i januar 2017.
5.3 Formidlingsseminar
I forbindelse med utstillingen Mitt Landskap
arrangerte SKINN et formidlingsseminar under
Bodø Biennale i september 2016 for lokale
arrangører og formidlere. Formidlingsseminaret
ble arrangert i samarbeid med kunstpedagog
Kristin Risan ved Nordnorsk kunstnersenter
og omfattet en omvisning i utstillingen med
gjennomgang av formidlingsopplegget. Det var 13
deltagere på seminaret.

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 (SKINN) har i sitt
landsdelsoppdrag, formalisert i Den NordNorske Kulturavtalen v/ Nordland, Troms og
Finnmark fylker, et ansvar for Informasjon
om kunstformidling i landsdelen, bidra til
samfunnsdebatt gjennom dagsaktuelle
artikler i vårt magasin, kronikker og
leserinnlegg 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.
Redaksjonen bestiller undersøkende artikler,
kunstkritiske tekster, reportasjer og intervjuer
skrevet av frilans kunsthistorikere, journalister,
kunstkritikere og faste skribenter. Målet er å
dekke aktuelle kunstprosjekter, utstillinger,
kunstnerisk forskning og ulike uttrykk,
formidlingsprosjekter i Nordland, Troms og

Finnmark som kan bidra til kunnskap, lokal
og nasjonal debatt, meningsutveksling, 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 Amalie Selvik som kjenner til aktuelle
annonsører og har et stort nettverk innenfor
kunstfeltet.
Opplaget er 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. I tillegg til
papirutgaven finnes magasinet i elektronisk
versjon på sekunst.no.
SKINN mottar mye positiv respons på
magasinet, dette registreres spesielt 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 utenlandske
kunstnere fra landene i Barentsregionen
initieres stadig flere utvekslingsprogram,
gjestekunstopphold, større kunstprosjekt og
utstillingsturneer.
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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 publikum, kunstnermiljøer, norske og internasjonale kunstnere i
Nord-Norge bidrar til å bringe nye interessante
tema frem i lyset. Dette danner grunnlag for
spennende stoff til vårt magasin som vi ønsker
å formidle.
I forbindelse med SKINNs markering av 40 år
ble utgave 2 og 3 slått sammen til et større
jubileumsmagasin som ble gitt ut i august. Det
ble et temanummer med fokus på status på
kunstscenen i landsdelen gjennom kommentarer, analyser og artikler om hvordan det står til
med kunstlivet, kunstproduksjon, kunstarenaer,
kunstformidling og kunstpolitikk. Hvilke kunstarenaer eksisterer i landsdelen, får publikum
dekket sine behov for å oppleve samtidskunst
der de bor? Magasinets skribenter undersøkte
situasjonen for kunsten og kunstformidlingen
i hver av de tre fylkene, og inviterte regionale
aktører, fylkesråd for kultur og fylkeskultursjefer
til å kommentere sitt arbeid med kunstpolitikk de siste ti årene, og uttale seg om dagens
situasjon. I tillegg fikk vi satt fokus på hvordan
politikk, økonomi og faglighet påvirker kunstproduksjonens vilkår. Jubileumsmagasinet ble
utført i et særegent design av vår faste grafiske
designer, i en høyere papirkvalitet enn standardutgaven.
Lederartiklene i SeKunstMagasin tre utgaver
i 2016:
Kunst i sammenheng
v/daglig leder Eva Skotnes Vikjord
Statusrapport kunstscenen i Nord-Norge
v/styret i Se Kunst i Nord-Norge
Et år med kraftløft
v/daglig leder Eva Skotnes Vikjord
6.2. Media
Kronikker:
Det ble levert 1 kronikk til lokale, regionale og
noen nasjonale medier.
Kraftløft for kunstopplevelser i fylkeshovedstaden
Bodø! v/daglig leder Eva Skotnes Vikjord
SKINN har en viktig rolle i debatten omkring
kunst og kunstens vilkår. Artikkelen Kraftløft for kunstopplevelser i fylkeshovedstaden
Bodø, setter søkelys på de varierende ressurser og offentlig støtte som visningsrommene
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i Nordland har og som påvirker kvaliteten på
kunstopplevelser. Artikkelen peker videre på
at politikerne må ha en reell satsing på feltet
for å gjøre kunstfeltet mer attraktivt og profesjonelt.
Kraftløft for kunstopplevelser i fylkeshovedstaden
Bodø skrevet av daglig leder ble tatt inn som
kronikk i Avisa Nordland.
SKINN har utformet pressemeldinger for utstilling og turné i 2016. Totalt er det registrert
3 medieomtaler og 53 notiser av Dysthe design
da utstillingen var på turne i Rana kunstforening, Sortland kunstforening og Stormen
bibliotek. Se mer om utstillingen
i kapittel 4.
Utstillingsprosjektet Mitt Landskap har hatt 6
mediaomtaler som fordeler seg slik:
Bodø NU 18. aug.: ”Smelter sammen kunstuttrykk”
Folkebladet 30. aug.: ”Ny kunst i Nord-Norge”
Morgenbladet 2. sept.: Notat ”Dobbelt opp”
Avisa Nordland 8. sept.: ”Feirer 40 år med
trippelutstilling”
Avisa Nordland 21. okt.: ”Mitt Landskap i 3
utstillinger”
Avisa Nordland 25. okt.: Notat
”Senmodernisme og glassmaleri”
6. 3 Medlemsinformasjon
Det er sendt ut 8 medlemsbrev i 2016 til
sentrale personer i medlemsnettverket som
tillitsvalgte og ansatte. Informasjon omfatter
opplysninger som kan bidra i formidlings-og
nettverkssamarbeidet.
Nyhetsbrev er adressert til medlemmer, kontaktnettverk, samarbeidspartnere, offentlige
instanser. Nyhetsbrevet inneholder en oversikt
over hva som skjer i landsdelen av kunstutstillinger og arrangement, og link til kunstkritikk
og artikler i SeKunstMagasin. Nyhetsbrevet
sendes ut 4 ganger i året og følger utgivelsesplan for magasinet.

6.4. Sosiale medier
sekunst.no
Nettsiden er en dynamisk informasjonskanal
som informerer om virksomheten og aktiviteten i SKINN. Nettsiden er delt i hovedkategorier
som Utstillingsturné, Kunstarena, Kompetanse
og Aktuelt. All informasjon som vedrører pågående utstillinger er tilgjengelig her. Visningsstedene kan enkelt laste ned faktaark, lærerveiledninger, plakater og pressemeldinger til eget
bruk. SeKunstMagasin er tilgjengelig her som
elektronisk utgave.
Gallerinettverk.no
Gallerinettverk er en nettbase som presenterer
visningsarenaer i Nord-Norge, de fleste er medlemmer i SKINNs Arenanettverk. Presentasjon
omfatter geografisk plassering av visningsstedet,
plantegninger, historikk, teknisk informasjon
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og fotografier. Nettsiden ble gjort om til å være
passordbeskyttet i 2015. Det er registrert 26
aktører i basen.
Facebook
Facebook brukes aktivt for å dele informasjon 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 sosiale
nettverket. SKINN opprettet Instagram i 2013,
men denne tjenesten ble ikke prioritert 2016.

7. NETTVERK

Fra formidlingsarbeid i medlemsnettverket

Se Kunst i Nord-Norge (SKINN) har i sitt landsdelsoppdrag, formalisert i Den Nord-Norske
Kulturavtalen v/ Nordland, Troms og Finnmark fylker, et ansvar for utvikling av nettverk.
SKINN er grunnlagt på en idé om ressursutnyttelse gjennom samarbeid og har lang tradisjon
med å arbeide sammen om produksjon, turné og på andre faglige områder. SKINN har et nettverk
som geografisk dekker hele den nordnorske landsdelen, men omfatter også nasjonale samarbeidsaktører. Kunstformidlingsarbeidet er i henhold til norsk kulturpolitikk om å nå ut til flest mulig.
7.1. Medlemmer
Pr. 31.12.2016 er medlemstallet 53.
Av disse er 19 kunstforeninger, 10 museer, 4
galleri, 9 institusjoner og 11 kommuner.
I 2016 fikk SKINN 1 ett nytt medlem, dette er
Kulturbadet i Sandnessjøen som er en kommunal enhet. I september 2016 ble Art Senja
Kunstgalleri lagt ned.
SKINNs medlemmer er kunstformidlingsledd/
aktører som arbeider på ideelt og profesjonelt
grunnlag. Av 19 kunstforeninger 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.

To av de frivillige kunstforeningene er fortsatt
«hvilende» i 2016 dvs. ingen aktivitet og ikke
fungerende styre.
Tromsø og Bodø kunstforeninger har ansatt
intendant. I Tromsø er det to 100 % stillinger,
Bodø har en 100 % stilling som intendant og
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.
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Nordland
31 medlemmer fordelt på :
13 kunstforeninger, 2 galleri, 4 museum,
4 institusjoner og 8 kommuner

Troms
11 medlemmer fordelt på:
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 (pr. 2016 er kunstforeningen hvilende)
Galleri Espolin
Gildeskål kommune
Hadsel kunstforening
Hamarøy kommune
Hemnes kommune
Kulturbadet, Alstahaug kommune
Meløy kommune
Mosjøen kunstforening
Narvik kunstforening
Petter Dass-museet
Rana kunstforening
Reine Kultursenter
Saltdal kunstforening (pr. 2016 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

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
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Finnmark
12 medlemmer fordelt på:
4 kunstforeninger, 5 museum, 2 institusjoner
og 1 kommune
Alta kunstforening
Arktisk Kultursenter
Gamvik museum
Gjenreisningsmuseet
Hammerfest kunstforening
Kjøllefjord kunstforening
Nordkappmuseet
RiddoDuottarMuseat
Samisk senter for samtidskunst
Tana kommune
Vadsø kunstforening
Varanger Samiske Museum

7.2. Støttemedlemmer

7.3.Samarbeidsnettverk

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.

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. Intensjonen med
Kunstnett er å være en samlet stemme i kulturpolitiske saker i Nord-Norge og avholde 2 nettverksmøter årlig. I 2016 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

Se Kunst i Nord-Norge hadde totalt 38 støttemedlemmer i landsdelen i 2016.
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
Moskenes kommune
Narvik kommune
Nasjonalt senter for kunst og kultur
Nesna kommune
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
Vadsø kommune
Vågan kommune
Øksnes kommune

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.”
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I 2016 har SKINN turnert ”Dysthe Design – vær så god sitt! ” for Nasjonalmuseet. Foto: Nasjonalmuseet

Nasjonalt nettverk
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
i 2007, og er videreført med en ny turnéutstilling
årlig. I 2016 har SKINN turnert Dysthe Design – vær
så god sitt!
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.

28 . SE KUNST I NORD-NORGE

Nasjonalmuseet dekker kostnadene for opplæringsdag av formidlere samt formidling dersom
Den kulturelle skolesekken ikke er involvert.
SKINN samarbeider med Norske kunstforeninger
gjennom informasjonsutveksling og inviterer til
hverandres årsmøter og fagseminar.

Workshop og formidling til barn i Stormen bibliotek og Sortland kunstforening i forbindelse med utstillingen Dysthe Design.
Foto: Linn Rebekka Åmo og Siri Tollefsen.
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8. UTADRETTET ARBEID

Fra kunstvandringen i Bodø sentrum i forbindelse med åpningen av Bodø Biennale 2016. Foto: Bjørn Erik Olsen

8.1 Møter/konferanser
Administrasjonen har deltatt på viktige arenaer
og har vært på konferanser, møter og offentlige
debatter omkring det visuelle kunstfeltet i 2016:
Daglig leder har deltatt på:
• 18.02. Prosessmøte for regionalt handlingsprogram, kunst –og kulturformidling i Finnmark
2016 - 2020 arr. Finnmark fylkeskommune, Alta
• 19.02. Lanseringen av magasinet HØTT,
Stormen bibliotek i Bodø
• 23.06. Møte med Nordnorsk Kunstmuseum,
arr. Nordland fylkeskommune, Bodø
• 07.09. Pop Up møte med OCA, informasjon
om deres arbeid, Piccadilly pub, arr. OCA, Bodø
• 24.11. Dialogmøte, arr. Kulturrådets fagutvalg
for visuell kunst, Tromsø
Rådgiver har deltatt på :
• 19.02. Lanseringen av magasinet HØTT,
Stormen bibliotek i Bodø
• 23.06. Møte med Nordnorsk Kunstmuseum,
arr. Nordland fylkeskommune, Bodø
Produsent /Kurator
• 19.02. Lanseringen av magasinet HØTT,
Stormen bibliotek i Bodø
• 17.03. Informasjonsmøte om visningsvederlag,
arr. Kulturrådet, Møllerparken 2, Oslo
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• 23.06. Møte med Nordnorsk Kunstmuseum,
arr. Nordland fylkeskommune, Bodø
• 07.09. Pop Up møte med OCA, informasjon om
deres arbeid, Piccadilly pub, arr. OCA, Bodø
• 06-07.10. Fylkeskulturkonferanse tema kulturnæring, arr. Nordland fylkeskommune,
Fleinvær/Bodø.
Offentlige myndigheter:
Daglig leder:
• 27.02. Møte med Fylkesråd for kultur
Ingelin Noresjø, Bodø
• 02.02. Møte med Nordland fylkeskommune
kulturseksjon v/Astrid Arnøy og Kristoffer
Dolmen, Bodø
• 29.04. Møte med fylkesråden for næring
Mona Fagerås, Bodø
• 21.06. Dialogseminar vedr. Den nordnorske
kulturavtalen, arr. fylkesrådene for kultur i
Nordland, Troms og Finnmark fylker, Harstad.
• 23.06. Møte med Nordnorsk Kunstmuseum,
arrangør Nordland fylkeskommune, Bodø
• 22.10. Møte med Troms fylkeskulturadministrasjon
v/fylkeskultursjef Ellen Østgaard
• 17.11. Møte med statssekretær
Bård Folke Fredriksen, Oslo.

Styreleder Trine Noodt:
• 27.02. Møte med Fylkesråd for kultur
Ingelin Noresjø, Bodø
• 18.02. Møte med Alta kommune v/kultursjef
Helge Reinsnes Moen, Alta
• 22.10. Møte med Troms fylkeskulturadministrasjon
v/fylkeskultursjef Ellen Østgaard
• 17.11. Møte med statssekretær
Bård Folke Fredriksen, Oslo

Administrasjonen har hatt følgende eksterne
møter med aktuelle samarbeidspartnere:
• 28.01. Møte med DKS Nordland og DKS Bodø
• 18.02. Møte med kultursjef Helge Reinsnes
Moen i Alta kommune, Alta
• 18.02. Møte med Festspillene i Nord-Norge,
Harstad, Bodø
• 07.09. Møte med OCA, Office for Contemporary
Art Norway v/ Anne Charlotte Hauen, Bodø.

Styremedlemmer: Arild Moe
• 22.10. Møte med Troms fylkeskulturadministrasjon
v/fylkeskultursjef Ellen Østgaard

Prosjektmøter:
Bodø Biennale 2016
og utstillingsprosjektet Mitt Landskap:
• 07.01. BareDans og Bodø kommune
• 14.01. Torill Haaland, Nordnorsk kunstnersenter,
Bodø
• 27.01. Samarbeidspartnere i Bodø
• 04.02. Bodø domkirke v/Kyrre Kolvik og kunstner Linn Halvorsrød
• 04.02. Møte med Bodø Kunstforening
• 16.02. Nordland fylkeskommune kulturadm.
v/Kristoffer Dolmen
• 03.03. Bodø kunstforening v/Anne Kristin Myrseth
• 04.03. Stormen bibliotek v/Trud Berg og
Sonja Osnes
• 08.03. Bodø domkirke v/Kyrre Kolvik
• 28.04. Bodø domkirke ansatte

Møter med Se Kunst medlemmer:
• 25.01. Bodø Kunstforening v/ Intendant
Anne Kristin Myrseth, Bodø
• 18.02. Alta Kunstforening
v/Ragnhildur Asvaldsdottir, Alta
• 25.05. Bodø Kunstforening v/ Elise Sønderland
og Anne Myrseth, Bodø
• 22.10. Tromsø Kunstforening V/Leif Magne Tangen,
Tromsø
Møter med pilotene i Kompetanseprogram for
arenautvikling i Nordland:
• 13.06. Alstahaug Kunstforening og Kulturbadet/
kommunen i Alstahaug, Sandnessjøen
• 27.06. Bodø Kunstforening, Stormen bibliotek og
Bodø kommune, Bodø
• 29.06. Sortland Kunstforening og Kulturfabrikken/
Sortland kommune, Sortland
• 28.08. Rana Kunstforening og Rana kommune,
Mo I Rana
• 09.09. Nettverksmøte med alle 5 pilotene i
kompetanseprogrammet, Bodø

I tillegg til møter som involverte flere parter i
prosjektene har det vært en rekke arbeidsmøter
mellom SKINN og lokale arrangører Bodø Kunstforening, Stormen bibliotek og samarbeidspartner
i Bodø Biennale BAREDANS.

Åpning av utstillinger:
• 11.02. Dysthe Design, Stormen bibliotek,
Gallerirom v/koordinator Pia Lidvall, Bodø
• 08.09. Mitt Landskap, Stormen bibliotek,
Gallerirom v/daglig leder Eva Skotnes Vikjord
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9. ÅRSREGNSKAP
Resultatregnskap

Resultatregnskap
Se Kunst i Nord-Norge (SKINN)

Driftsinntekter og driftskostnader

Note

2016

2015

2 200 000
894 000
175 800
3 269 800

2 161 000
871 666
166 960
3 199 626

104 500
738 105
1 794 774
2 637 379

117 250
574 903
554 930
1 247 083

5 907 179

4 446 709

2 049 189
53 125
175 800
127 453
252 812
2 944 233
291 642
5 894 254

2 036 166
73 900
166 960
243 993
294 703
1 232 138
421 682
4 469 543

12 925

-22 834

8 499
335
6 165
1 999

25 604
51
5 568
19 985

14 924
14 924

-2 849
-2 849

Årsresultat

14 924

-2 849

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital
Overført fra annen egenkapital
Sum overføringer

14 924
0
14 924

0
2 849
-2 849

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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Balanse
Balanse

Se Kunst i Nord-Norge (SKINN)

Eiendeler

Note

2016

2015

7

175 944
88 583
264 527

15 411
44 710
60 121

5

1 704 187

1 587 355

Sum omløpsmidler

1 968 714

1 647 475

Sum eiendeler

1 968 714

1 647 475

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

2016

2015

Opptjent egenkapital
Egenkapital

675 823

660 899

Sum egenkapital

675 823

660 899

182 685
140 870
969 336
1 292 891

112 664
146 330
727 582
986 576

Sum gjeld

1 292 891

986 576

Sum egenkapital og gjeld

1 968 714

1 647 475

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

8

Bodø, 01.03.2017
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)
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NOTER 2016
Se Kunst i Nord Norge - SKINN

Noter 2016

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 2016

Tilskudd

DKS Troms
DKS Nordland
DKS Finnmark
Fritt Ord
Nordland Fylkeskommune
Nasjonalmuseet
Norsk Kulturråd
Sparebank1 Kultur
Kulturdepartementet
Fraktstøtte
Bodø Kommune
Andre
Tidsavgrensing
2015/2016
2016/2017
Sum

Diverse
løpende
prosjekter

Mitt
Landskap

SKINN
Kompetanse Bodø
Publikasjon program
Biennale
Pilot

Dysthe
Design

30 000

* 40 000
330 000

114 000

100 000

143
694

200 000

-50 000
-10 000

367 552
-253 468
444 084

-162 668
- 48 668

-66 939
-66 939

-54 065
275 935 143 694

Totalt mottatt tilskudd 2016: kr 738 105
* Se kunst Magasin kritikk kr 40 000
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NOTER 2016

Noter 2016

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

2016
1 862 477
165 519
198 508
6 149
-183 464
2 049 189

2015
1 724 987
162 466
149 866
7653
- 8 806
2 036 166

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

Daglig
leder
732 717

Styre
45 000

Bedriftsforsamling

12 338

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.

Note 3 Revisjonshonorar
Kostnadsført revisjonshonorar for 2016 utgjør kr 23 125.
I tillegg kommer honorar for andre revisjonstjenester med kr 0 og avsetning kr 30 000
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NOTER 2016
Se Kunst i Nord Norge - SKINN

Noter 2016

Note 4 utstillinger
Informasjon/formidling
Mitt Landskap
Dysthe Design
Skinn Publikasjon
Kompetanseprogram Pilot
Bodø Biennale
Sum

392 849
918 865
234 445
65 332
685 621
647 121
2 944 233

Note 5 Bundne midler
Bundne midler utgjør kr 99 246

Note 6 Andre Driftsinntekter
Årsmøteavgift
Annonseinntekter
DKS Tilskudd
Visningssteder dugnad
Samarbeidspartnere egenandel
Bodø Arena For Dansekunst frivillig egeninnsats
Annen Egeninntekt
Momskompensasjon
Sum

39 180
42 575
742 917
89 590
286 925
346 500
8 237
238 850
1 794 774

Note 7 Kundefordringer
Kundefordring pr 31.12.16 kr 175 944
Selskapets kundefordringer er vurdert til pålydende.
Det er ikke avsatt for usikre fordringer
Av kundefordringene forfaller kr 0 senere enn ett år.
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NOTER 2016
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Noter 2016

Note 8 Annen kortsiktig gjeld
Annen kortsiktig gjeld består av:
Påløpte feriepenger
Påløpt lønn avsatt 2016 utbet 2017
Annen kortsiktig gjeld
Påløpte kostnader
Tidsavgrensing Prosjektinntekter
Sum
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206 033
20 091
132 255
23 816
587 141
969 336
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Et nettverk av visningssteder med base i Bodø
www.sekunst.no

SE KunST I nORD-nORgE

(SKInn):

Er en unik nettverksbasert formidlingsinstitusjon 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:

Å organisere og fremme kunstformidling
i Nord-Norge

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

VIRKSOMHETSOMRÅDER
KOMpETanSEuTVIKlIng Og RÅDgIVnIng

◆ Utstilling og turnéproduksjon ◆ Arenautvikling ◆ Fagseminarer
nETTVERKSaRbEID Og InfORMaSjOn

◆ Se Kunst magasin ◆ Nettverksarena for medlemmene
KulTuRpOlITISK aRbEID

◆ Fremme kunstformidlingens interesser på relevante arenaer

1976-2016

