ÅRSMELDING 2001
SKINN

samorganisasjonen for kunstformidling
i nord-norge

The Camp, med fotografier av Erik Snedsbøl,
var SKINNs nye utstillingsproduksjon for 2001
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Årsmelding for SKINN 2001.

1. SKINNs organer
1.1.Styret

Styret har hatt følgende sammensetning i
beretnings-perioden:
Finnmark fylke:
Nina Marie Line
Vara : Ellen Zahl Jonassen
Troms fylke:
Styreleder: Petter Bakke
Vara: Randi Sørensen
Nordland fylke:
Styremedlem :Even Aursand
Vara : Erling Nystad
Styret har holdt 4 styremøter i perioden,
Herav 1 telefonmøte.

1.2. Kunstnerisk råd

Rådets sammensetning:
SKINNs representant Fridtjof Wangsvik fra
Svolvær (1998-2000), gjenvalgt 2000-2002.
SKINNs representant er også leder for rådet.
Kunstfaglig representant er professorstipendiat
Jan von Bonsdorff ved universitetet i Tromsø
(1998-2000), gjenvalgt 2000-2002.
NK-Nord-Norge`s representant har vært
Ragnhild Lie (1999-mars 2001).
NNBKs representant,
Bjørg Heggstad Jakhelln (mars 2000-2002) .

Administrasjonen deler kontorlokaler
medNordnorsken og Bodø Kunstforening. Bodø
kummune har vertsforpliktelser overfor SKINN, og
samtlige parter ser det som viktig at dette fagmiljøet
ivaretas med kontorer i fysisk nærhet. Bodø
Kunstforening reforhandlet leieavtalen med huseier
i desember, og p.g.a. oppsigelse av 3. etasje vil
kontorene flyttes til 2. etasje.
Se pkt. 3. vedrørende kulturavtalen.
Revisor for SKINN er Harald Lundeker i Absolutt
revisjon a.s.

1.6. Årsmøte og fagseminar

Årsmøtet er SKINNs høyeste organ og ble sist
avholdt i Tromsø 17. mars 2001. 15 delegater var
tilstede, totalt deltok 43 på arrangementet.
Tema for fagseminaret var Nye kunstuttrykk – det
bevegelige bildet.
Foredragsholdere var kunstneren Lotte Konow
Lund med presentasjon av egne videoabeider,
Intendant i Tromsø Kunstforening Per Kvist med
temaet Film som narrativ struktur, og
animasjonskunstner Kine Aune med temaet
Mangfold og bredde i levende kunstuttrykk. Begge
de sistnevnte med video- og filmeksempler.
Årsmøteprotokollen ble utsendt april 2001.

1.3.Valgkomite

Synnøve Sæthre Hanssen -Nordland fylke
Line Fushdal
-Troms fylke
Unni Krogh
-Finnmark fylke

1.4. Andre verv

Unni Krogh representerer SKINN i styret for
Nordnorsk Kunstmuseum.
Vara : Fridtjof Wangsvik
Fridtjof Wangsvik var representant i regional
innstillingskomite for utstillingsstipend. Vara :
Kari Mette Skreslet.
Eva Skotnes Vikjord er styremedlem i NOKU
avdeling Nordland.

1.5. Administrasjon

Eva Skotnes Vikjord er daglig leder i hel
stilling. Fra 01. september har hun hatt 75%
studiepermisjon. Kari Mette Skreslet har vært ansatt
i hel stilling som formidlingskonsulent.
50% hospitantstilling fra Aetat fra 01. mai-31.12.
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Årsmøtedeltakerne på atelierbesøk hos Hans Ragnar Mathisen i
Tromsdalen

2. Økonomi
2.1. Offentlig tilskudd

SKINNs drift er basert på bevilgninger fra
Kulturdepartementet som i 2001 utgjorde
kr. 677.000,00. Fra de tre nordlige fylkene var
samlet bevilgning kr. 226.000,00
Det offentlige tilskudd til SKINN fra
kulturdepartementet økte med knapt 3,0% i forhold
til året før. Dette tilsvarer økning i
konsumprsindeksen.

2.2. Prosjekttilskudd
1

NKLf innvilget støtte kr. 20.000,00 til
utvklingskurs i Finnmark 2000. Kurset ble utsatt og
avviklet i Hammerfest januar 2001.
Finnmark Fylkeskommune innvilget tilskudd til
utviklingskurs i Hammerfest kr. 20.000.
Nord-Norsk Kulturråd innvilget tilskudd
til utviklingskurs kr. 25.000,00. Av disse ble
10.000,00 benyttet til fagseminaret 2000, mens
resterende 15.000,00 ble overført til kurs i
Hammerfest 2001.
Riksutstillinger innvilget kr 20.000 i støtte til kurs
for omvisere, i tillegg til at de stilte med kursholder
og dekking av alle utgifter til denne under
oppholdet i Harstad.
Figurteater i Nordland innvilget støtte til
samarbeid om dramatisert formidlingstilbud til
skoleklasser på utstillingen The Camp. Dette blir
realisert i 2002.
Totalt disponerte SKINN kr. 85.000,00 i
prosjektmidler i 2001, inklusive midler som fulgte
prosjekter fra forrige år. I tillegg har SKINN fått
fraktstøtte fra NKLF fraktstøttefond. Se pkt. 2.3.

2.3. NKLFs fraktstøttefond

SKINN fikk tilsagn om fraktstøtte til begge utstillingene
i i 2001:
The Camp kr. 18.000,00 i bevilgning for 2001.
Totalt innvilget fraktstøtte 2001 kr.18.000,00, herav
refundert kr. 4.986,00 for 2001.
I tillegg ble SKINN innvilget kr. 15.000,00 i fraktstøtte
for skulpturutstillingen Lost and Found 2002-2003.

2.4. Egeninntekt

Av SKINNs 47 medlemmer har 36 betalt
årskontingent for 2001, av 24 støttemedlemmer har
17 betalt medlemskontingent.
SKINN har innført mulighet for å betale redusert
kontingent for medlemmer som har perioder uten
særlig aktivitet.
Andre egeninntekter er medlemskontingenter,
egenandeler fra kommuner for omvisninger,
annonseinntekt, leie av spalteplass i SKINNs
informasjonsblad og seminaravgift på årsmøtet.
Totalt utgjorde disse inntektene
kr. 119.692,50.

3. Kulturavtalen mellom
Nordland, Troms og
Finnmark fylke.
F.o.m. 1.1.94 kom SKINN med i kulturavtalen
mellom de tre nordligste fylkene. Det innebærer et
styrket samarbeid med fylkene og at den faste
fylkeskommunale bevilgning skal utgjøre 25% av
det samlede offentlige tilskudd. Det er en
forutsetning at Bodø kommune som vertskommune
skal dekke kontorhold for SKINN.
Nordland er vertsfylke for SKINN.
Fylkeskommunen jobber for videreføring av
Skulpturlandskap Nordland, og ønsker å igangsette
prosjekt Kunst i Nordland. Konkret går dette ut på
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turnevirksomhet og formidling i
Nordlandskommunene. Nordland fylke ønsker
SKINN inn i en del av dette arbeidet. SKINN er
opptatt av at organisasjonen har forpliktelser
overfor alle de tre nordnorske fylken. Det ble
avviklet ett møte i 2001 hvor dette ble tatt opp, men
planene er ikke konkretisert i forhold til samarbeid
med SKINN. Dette vil bli fulgt opp i 2002.

Nettverksmøte i Vestvågøy Kunstforening, hvor SKINNs
administrasjon møtte representanter fra kunstforeningens styre
og kommuneadmininstrajonen. Se s. 5 punkt 8.1.

4. SKINNs medlemmer
Organisasjonen hadde i 2001 47 medlemmer,
hvorav 29 er kunstforeninger , 16 kulturkontor/
kulturskoler og 2 institusjoner.
Ett kulturkontor har meldt seg ut av
budsjettmessige årsaker.

4.1. Medlemmer i tre fylker
Nordland

26 medlemmer, herav 18 kunstforeninger,
5 kulturkontor/annet. 9 støttemedlemmer.
Alstahaug kunstforening
Andøy kunstforening
Atelier Lofoten
Bindal kulturkontor
Bodø kunstforening
Brønnøy kunstforening
Bø kunstforening
Gamvik kulturskole
Gildeskål kunstforening
Fauske kunstforening
Hadsel kunstforening
Hamarøy kulturkontor
Hemnes kulturkontor

Herøy kulturkontor
Kunsthuset Sortland
Lofoten Kunstforum
Lødingen kunstforening
Meløy kunstforening
Mosjøen kunstforening
Narvik kunstforening
Rana kunstforening
Saltdal kunstforening
Sørfold kommune
Vega kulturkontor
Vestvågøy kunstforening
Øksnes kunstforening

Troms

10 medlemmer, herav 5 kunstforeninger, 1
institusjon, 3 kulturkontor, 1 kulturskole. 7
støttemedlemmer.
Festspillene i Nordnorge
Tromsø kunstforening
Harstad kunstforening
Kvæfjord kommune
Lyngen kulturkontor

Ibestad kulturskole
Nord- Troms kunstforening
Midt –Troms kunstforening
Skånland kunstforening
Salangen kommune

Midt -Troms kunstforening er en interkommunal
kunstforening som dekker følgende 7 kommuner : Berg,
Torsken, Tranøy, Målselv, Dyrøy, Sørreisa og Lenvik.
Nord -Troms kunstforening er en interkommunal
kunstforening og dekker følgende 4 kommuner : Kåfjord,
Nordreisa, Kvænangen og Skjervøy

Finnmark

10 medlemmer, herav 5 kunstforeninger,
4 kulturkontor og 1institusjon.
6 støttemedlemmer.
Alta kunstforening
Båtsfjord kulturkontor
Hammerfest kunstforening
Karasjok kulturkontor
Nesseby kulturkontor
Nordkapp kunstforening

Sør – Varanger kunstforening
Stabbursnes naturhus
og museum
Tana kulturkontor
Vadsø kunstforening

I tillegg står Spitsbergen kunstforening på Svalbard
som medlem hos SKINN

4.2. Nye medlemmer

Ingen nye medlemmer i 2001.

4.3. Støttemedlemmer

SKINN hadde totalt 24 støttemedlemmer i 2001.
Alta kommune
Bodø kommune
Fauske kommune
Gildeskål kulturkontor
Hammerfest kommune
Harstad kommune
Kåfjord kommune
Lenvik kommune *
Lødingen kommune
Målselv kommune
Nesna lærerhøgskole
Nordkapp kommune
Nordland kunst- og filmskole
Nordreisa kommune
Nordnorsk Kunstmuseum
Rana kommune
Sortland kommune
Sømna kommune
Sør-Varanger kommune
Torsken kommune
Universitetet i Tromsø
Vadsø kommune
Vågan kommune *
* = 2 nye støttemedlemmer i 2001
Gamvik Museum måtte av økonomiske årsaker si
opp sitt medlemskap.

Montering av utstilling under SKINNs utviklingskurs i
Hammerfest med deltakere fra kunstforeningene i Finnmark

5. SKINNs virksomhet i 2001
5.1.Utstillinger

SKINN har produsert 1 utstilling i 2001, og
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1 utstilling fortsatte visningen fra 2000.
Totalt 5 kunstnere har stilt ut 41 kunstverk på disse
utstillingene. Under visning av Malerier i år 2000 i
Bodø Kunstforening ble i tillegg 27 verk av Yngve
Henriksens tilt ut.
Utstillingene har tilsammen hatt 11 visningssteder i
Nord-Norge.
Gruppeutstilling Malerier i år 2000
Utstillingen åpnet turneen mars 2000.
Visningsperiode mars 2000 t.o.m. april 2001
Utstillere :
Gerd Frantzsen
Yngve Henriksen
Ingunn J. M. Reinsnes
Thor Arne Losnedahl
A. C. Tidemand (historisk)
Ole Juul (historisk)
Antall arbeider i utstillingen:
27, 31 på de største
visningsstedene
Antall visningssteder i 2001:
5
Besøkstall
Antall registrerte besøkende
2.303
Antall skoleklasser :
46
Barn og unge på
682
omvisninger
Økonomi
Antall solgte kunstverk :
13
Salgssum
83.500
Salgsprovisjon til SKINN :
8.350
Fraktstøtte fra NKLF 2001: Ikke innvilg. ekstrasøknad
Tot. vederlag 2000 og 2001:
102.887

Separatutstilling The Camp
Utstillingen åpnet turneen september 2001.
Visningsperiode september 2001 t.o.m. juni 2002
Utstiller :
Erik Snedsbøl
Antall arbeider i utstillingen:
10
Antall visningssteder i 2001:
6
Besøkstall
Antall registrerte besøkende
1.401
Antall skoleklasser :
55
barn og unge på omvisninger
1.040
Økonomi
Antall solgte kunstverk :
0
Salgssum
0
Salgsprovisjon til SKINN :
0
Fraktstøtte fra NKLF 2001
18.000,00
Beregnet vederlag for 2001
70.000

5.2. Formidlingstilbud i tilknytning
til utstillingene i 2001

Det ble sendt informasjon og tilbud til alle
skolekontorene i de kommunene som skulle motta
utstillingene Malerier i år 2000 og The Camp.
Kommunene måtte dekke en egenandel på

4

henholdsvis kr. 1200,-/15.000,- pr dag.
Egenandelen ble økt med kr. 300.- for utstillingen
The Camp for å dekke inn prisstigning de siste
årene. Til tross for økende kunnskap om og
interessse for omvisningstilbudet i kommunene, har
den trange økonomien gjort at færre kommuner har
sett seg i stand til å etterkomme kravet om
egenandel. SKINN har likevel gjennomført
omvisninger på samtlige utstillingssteder for The
Camp. Dette har latt seg gjøre ved noe egenandel
fra kommuner, og en minimalisering av utgifter til
reise og opphold for omviser. I Harstad
Kunstforening holdt intendanten omvisninger, og
SKINN hadde således ingen utgifter på dette.
For Malerier i år 2000 ble det gjennomført
omvisninger på alle visningssteder, med unntak av
Sør-Varanger Kunstforening hvor disse ble avlyst
p.g.a. for få påmeldte klasser.
På visningsstedene for Malerier i år 2000 og The
Camp ble det engasjert 3 forskjellige omvisere.
SKINN bruker kunstnere og kulturarbeidere som
omvisere. Det blir skrevet rapporter fra
omvisningene og disse vil bli evaluert etter at
turneen er avsluttet. Rapportene er også tilgjengelig
for etterfølgende omvisere.
Totalt fikk 1.836 barn og unge omvisninger på
SKINNs 2 utstillinger i 2001.

Sammendrag av utstillingsaktiviteten
For 2001
Besøkstall:
Antall skoleklasser
Antall barn og unge
Antall registrerte besøkende:
Antall visningssteder :
Antall solgte kunstverk :
Salgssum:
Salgsprovisjon:
Beregnet vederlag for 2001:
Totalt fraktstøtte fra NKLF:

98
1.934
3.704
11
13
83.500
8.350
72.887,00
18.000,00

De relativt lave besøks- og omvisningstallene for
2001 beror på at Malerier i år 2000 ble avsluttet på
våren 2001, og The Camp ikke ble åpnet før i
september 2001. Antall besøkssteder var for 2001
11, mens det samme tallet for 2000 var på 38
visningssteder.
Som et supplement til utstillingene, ble det i 2001
sendt en grafikkmappe ut sammen med Malerier i
år 2000. Dette som et forsøk på å kunne øke
omsetningen både for SKINN og visningsstedene.
P.g.a. etableringskostnader i f.m. mappen har
SKINN ennå ikke hatt inntekter på denne, men
forsøker videre i 2002 med nye grafiske blad.
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SKINN utarbeidet eget formidlingsopplegg til utstillingen The
Camp. Lærerveiledningen ble utarbeidet i samarbeid med
Riksutstillinger

6. Informasjon
Det ble produsert 4 utgaver av informasjonsbladet
i 2001 -mars, juni, september og desember.
Bladet har et opplag på 1000 eksemplarer.
Informasjonsbladet blir distribuert til offentlige
instanser, politiske organer, medlemmene i NNBK
og NK-nordnorge, SDS medlemmer i Norge,
ordførerne i landsdelen, i tillegg til medlemmene og
støttemedlemmene i SKINN.
Med bladet forutsetter vi å nå ut med informasjon
til flere aktuelle instanser . Nordnorsk
Kunstnersentrum og Den Nordnorske
Kunstutstilling har benyttet vårt tilbud om å kjøpe
spalteplass for å informere om sine aktiviteter. I
tillegg er det solgt plass for 10 annonser á kr.
800,00 i de 4 utgavene. SKINN har lagt vekt på å gi
en bredest mulig informasjon om hva som skjer
innen kunstformidlingstilbudet i landsdelen.
SKINN opprettet egen hjemmeside på internett i
2000. Denne har blitt oppdatert eksternt, men
SKINN arbeider for at sekretariatet skal kunne
følge opp sidene fra SKINNs kontor.
Invitasjon til åpning av vandreutstillingen The
Camp er sendt ut til Nordland, Troms og Finnmark
fylkeskommuner, samt museer, kulturinstitusjoner,
innkjøpskomiteer o.l.
Media
SKINN har utformet pressemeldinger for
utstillingene som alle lokale arrangører har mottatt.
Det har vært en betydelig økning i pressedekning av
SKINNs utstillinger etter at vi har prioritert
informasjon omkring utstillingene.
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Bodø Kunstforening
SKINN har kontorfellesskap med Bodø
kunstforening m/ Nordnorsken, og utgjør således et
faglig fellesskap i tillegg til samarbeid om drift av
konotrlokalene. Det faglige fellesskap er en viktig
ressurs for begge parter, både på formelle og
uformelle plan.

8. Prosjekter
8.1 Nettverksstyrking

Reportasje fra omvisning, Altaposten 5.12.2001.

7. Samarbeid
Riksutstillinger
SKINN har inngått samarbeid med Riksutstillinger
om formidlingsopplegg til vandreutstillingen The
Camp med Erik Snedsbøl, som åpnet i september
2001.
RU innvilget også søknad om støtte til kurs for
SKINNs omvisere i forbindelse med åpningen av
The Camp i Harstad i september. Riksutstillingers
formidlingskonsulent Elisabeth Sørheim, var også
foredragsholder på dette kurset. I tillegg var
teaterpedagog Kjetil Sørbotten foredragsholder på
dette kurset, hvor 7 av SKINNs omvisere deltok.
Både SKINN og kursdeltakerne opplevde dette
kurset som nyttig faglig løft for omviserne.
Statens utdanningskontor
SKINN har hatt samarbeid med statens
utdanningskontor i Nordland, Troms og Finnmark
om distribusjon av informasjon om
omvisningstilbud til barn og unge.
Denne informasjonen ble sendt til de kommunale
skolekontorene på mottakersteder for utstillingen.
Figurteater i Nordland
SKINN søkte Figurteater i Nordland om samarbeid
om dramatisert formidlingstilbud til utstillingen The
Camp. Denne ble innvilget, og arbeidet med dette
startet senhøsten 2001. Performanceforestillingene
blir igangsatt når utstillingsturnéen kommer til
Nordland i 2002.
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Utviklingskurs Finnmark
SKINN fikk tilskudd kr. 25.000,00 fra Nordnorsk
Kulturråd til utviklingskurs i 2000, hvorav en del
ble brukt til fagseminaret i tilknytning til SKINNs
årsmøte i Bodø. Resterende tilskudd ble overført til
utviklingskurs for medlemsforeninger i Finnmark,
som ble avholdt i Hammerfest i januar. Kurset
omhandlet drift av kunstforeninger og
utstillingsteknikk. NKLF innvilget kr. 20.000,- til
samme kurs.
Nettverksturné Lofoten og Vesterålen
SKINNs daglig leder og formidlingskonsulent
avviklet 27.-28. august nettverksmøter med Øksnes
Kunstforening, Vestvågøy Kunstforening og
Lofoten Kunstforum sammen med representanter
for de respektive kommuneadministrasjoner og
politikere. Her ble kunstforeningenes rolle og
kommunenes anvar for tilrettelegging for disses
aktivitet drøftet.
Nettverksmøte Hamarøy Kunstforening
Møte med gamle og nye styremedlemmer, samt
kommunens kulturkonsulent, for å orientere om
SKINNs virksomhet, og drøfte generelt
kunstforeningsarbeide. Hamarøy Kunstforening
har hatt virksomheten på is en tid, men opprettet
ettter dette møtet et nytt styre,
Intendantmøte
SKINN innkalte til intendantene i Bodø, Harstad og
Tromsø kunstforeninger til møte i Bodø 01.
november. Bakgrunnen for dette var nyansatt
intendant i Bodø og Tromsø kunstforeninger, og
nylig opprettet intendantstilling i Harstad
Kunstforening. Foreningene med ansatt faglig
personalet utgjøre en egen ressurs i SKINNs
medlemsnettverk, og har også spesielle behov i
forhold til SKINNs tilbud og kompetanse.

8.2. Kontaktmøter Bodø Kunstforening
og Bodø kommune
Bodø Kunstforening har i 2001
reforhandlet husleieavtalen for sine lokaler,
hvilket medfører at kontorene for BKF og
SKINN vil flyttes fra 3. til 2. etasje. Bodø
kommune har vertsforpliktelser for
SKINN, og har ansvar for at SKINN har

egnede kontorlokaler. Det har i løpet av
2001 blitt avholdt flere møter vedr. nye
kontorlokaler mellom BKF, SKINN og
Bodø kommune. Arbeidet med utforming
av nye lokaler for kontor/arkiv/lager vil
fortsette i 2002.
8.3. Vandreutstillingen
The Camp

SKINN har innledet samarbeid med Figurteater i
Nordland om dramatisert formidling av utstillingen.
Dette tilbudet vil bli gitt til de fleste
visningsstedene i Nordland når utstillingen skal
turneres i fylket våren 2002.
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* Kulturmarked Nordland, 9.- 10. mars i Bodø.
* Samarbeidsmøte med Figurteater i Nordland og
Riksutstillinger om formidlingsopplegg The Camp,
25.- 27. april i Bodø.
* Møte Bodø Kunstforening vedr. samlokalisering og
samarbeid om DNNK. 22.mai.
* Informasjonsmøte Kunst i Nordland, med Bodø
Kunstforening, Bodø kommune og Nordland fylke,
15. juni i Bodø.
* Formidlingsseminar Riksutstillinger 18.- 19. juni,
Refsnes Gods.
* Nettverksturné, Øksnes Kunstforening, Vestvågøy
Kunstforening, Lofoten Kunstforum med respektive
kommuneadministrasjoner 27.-28.august.
* SKINN kurs for omvisere, Harstad 07. september.
* Nettverksmøte Hamarøy kommune og kunstforening,
09.oktober, Hamarøy.
* Den kulturelle skolesekken, Nordland
fylkeskommune. Idémøte 11. oktober Nordland
Kultursenter.
* NKLF, kurs Samtidsfotografi, Oslo 20.- 21. oktober.
* Kontaktmøte intendanter i Harstad, Tromsø og Bodø
Kunstforeninger, Bodø 01.november.
* Norsk Kulturråds årskonferanse, Rom for Kunst,
08.- 09. november i Oslo

Styreleder Petter Bakke:

Kunsthåndtverker Ingrid Larsen under oppgaveløsning på kurs
for omvisere.

9. Møter, konferanser og kurs.
*
*
*
*
*
*

*
*

Eva Skotnes Vikjord:

Nordnorsk Kulturråds møte, Bodø 7.- 8. februar.
Team Bodø vedr. nytt kulturbygg, Bodø 12. mars.
Budsjettmøte KUD, Oslo 27. april.
Møte Bodø Kunstforening vedr. samlokalisering og
samarbeid om DNNK. 22.mai.
Informasjonsmøte Kunst i Nordland, m. Bodø
Kunstforening, Bodø kommune og Nordland fylke,
Bodø 15.juni.
Nettverksturné, Øksnes Kunstforening, Vestvågøy
Kunstforening, Lofoten Kunstforum med
respektive kommuneadministrasjoner 27.28.august.
Nettverksmøte Hamarøy kommune og
kunstforening, 09.oktober, Hamarøy.
Kontaktmøte intendanter i Harstad, Tromsø og
Bodø Kunstforeninger, Bodø 01.november.

Kari Mette Skreslet:

* Nordnorsk Kulturråds møte 7.- 8. februar i Bodø.
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* Nordnorsk Kulturråds møte, Bodø 7.- 8. februar.
* NKLF årsmøte og kunstfestival Arendal 04.- 06.
mai.
* Budsjettmøte KUD, 27. april i Oslo.
* Kulturnytt NRK P2, intervju vedr. Riksutstillinger,
23. mai.
* Dagsnytt 18 NRK P2, Debatt Riksutstillinger,
23.mai.
* Informasjonsmøte Kunst i Nordland, m. Bodø
Kunstforening, Bodø kommune og Nordland fylke,
Bodø 15.juni.
* Rådsmøte Nordnorsk Kulturråd, 19. september.

Styremedlem Even Aursand:

* Møte Bodø Kunstforening vedr. samlokalisering og
samarbeid om DNNK. 22.mai.
* Informasjonsmøte Kunst i Nordland, m. Bodø
Kunstforening, Bodø kommune og Nordland fylke,
Bodø 15.juni.

Sigurd Stenersen:

* Årsmøte Festspillene i Nord-Norge,
20. april i Harstad.

10.Oppsummering 2001
I 2001 holdt SKINN årsmøte og feiret 25årsjubileum i Tromsø Kunstforenings lokaler. I
anledning de runde år ble det laget en
spørreundersøkelse blant medlemmene om
SKINN’s arbeid og berettigelse. Tilbakemeldingen
var jevnt over positiv. Men det er nødvendig å
utvikle nye tiltak for å tilpasse oss endringene i
omgivelsene.Vi ønsker å bidra til at

medlemsforeningene dyktiggjør seg for å møte nye
krav til håndtering av kunst.
Nettverksbygging
I 2001 ble det arrangert kurs i utstillingsteknikk i
Hammerfest for medlemmene i Finnmark i
samarbeid med NKLF. Senere på året var daglig
leder i Lofoten og Vesterålen for å gjøre seg kjent
og pleie forbindelsene.
Styrets kontakt med medlemsforeningene er
dessverre ikke så god og så omfattende som ønsket.
Tid og økonomi er de begrensende faktorer.
Årsmøtet blir derfor en viktig arena for kontakt og
informasjon.
Utstillinger og samarbeid med andre
institusjoner og organisasjoner
Malerier i år 2000 ble avsluttet på våren i 2001.
Utstillingen ble arrangert i samarbeid med Nord
Norsk Kunstmuseum. Utstillingen The Camp
startet sin turne høsten 2001. I denne utstillingen
har vi samarbeidet med Riksutstillinger om
formidlingen, både med utarbeidelse av
lærerveiledning og tilskudd til/samarbeid om kurs
for omvisere. På samme utstilling ble det
samarbeidet med Figurteateret i Nordland for å
gjøre formidlingen spennende.
Vi har høstet gode erfaringer i samarbeidet med
andre og ser dette som nye tiltak til opplevelser av
kunst.
For utstillingen Lost and Found ble det planlagt
formidling til barn og unge, og søkt om midler fra
Norsk Kulturråd til kulturformidling av utstillingen
til voksne. Søknaden ble behandlet i mars 2002, og
ble ikke innvilget.
SKINN og Nordland Fylkeskommune
Nordland Fylkeskommune har lansert et prosjekt
om Kunstformidling i Nordland. SKINN blant flere
er invitert til samarbeid. Det er enda ikke klart
hvordan dette skal organiseres. Styret er i denne
sammenheng opptatt av at "Den Nord Norske
Kulturavtalen" må opprettholdes for å ivareta
interessene til SKINN's medlemmer i de tre
nordnorske fylkene.
Riksutstillinger og tilbud til distriktene
I 2001 satte SKINN m. flere søkelyset på
Riksutstillingers (RU) tilbud til distriktene. Ved å
sammenligne vårt kart over medlemmer og kartet
for Riksutstillingers besøkssteder viste det seg at
bare et fåtall steder hadde hatt Riksutstillinger på
besøk i løpet av 2000. Få kunstforeninger eller
kommuner kan tilby lokaler og profesjonell
håndtering av kunst slik RU legger opp til og
krever. Det ble riksnyheter av det på NRK radio.
Vår konklusjon er at SKINN fortsatt har en stor
oppgave i å formidle god kunst til distriktene og
ønsker å samarbeide med Riksutstillinger når det
ligger til rett for det. Vi ønsker videre å hjelpe
medlemmenes i deres behov for bedre lokaler og
større profesjonalitet i håndtering av kunst. Dette
vil komme alle parter til gode. I fremtiden vil
Riksutstillinger kunne nå flere steder i Nord Norge.

Skinn-samorganisasjonen for kunstformidling i nord-norge

Men fortsatt skal SKINN produsere utstillinger
tilpasset forholdene i landsdelen og styrke
nettverket sitt.
Styret er opptatt av en bedre kommunikasjon med
Kunstnerisk Råd slik at erfaringer fra
turnevirksomheten kommer rådet til del og at dette
blir vurdert og integrert i planleggingen av nye
utstillinger.
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Økonomi
Men økonomien i organisasjonen er stram sett i lys
av våre ambisjoner. En del tiltak er avhengig av
prosjekttilskudd. Denne økonomiske
uforutsigbarheten gjør det vanskelig å planlegge
utstillingsaktiviteten slik det er påkrevet. Våre
ønsker om spennende opplegg for formidling,
foredrag og omvisninger vil være avhengig av
pengeressursene vi rår over.
Styret har foretatt prinsippielle vurderinger i
forhold til en fortsatt satsning på formidling til barn
og unge. Dette er ett av de satsningsområdene vi
ønsker å fremheve, noe som har relevans både i
forhold til økonomiske prioriteringer og i forhold
til ”skolesekkprosjektet”.
Det er verd å nevne at SKINN, som er medlem av
Nordnorsk Kulturråd, ser et potensiale til samarbeid
med rådet og dets medlemsorganisasjoner, det være
seg i spørsmål om lokaler, opptredener ved
utstillingsåpninger eller
formidlingsoppgaver/omvisninger.
For øvrig holder vi departement,
fylkeskulturetatene og kommunene orientert om
økonomien og søker støtte til aktuelle prosjekt
under forberedelse.

Tromsø 11.03.2002

Nina Marie Line
Styremedlem

Even Aursand
Styremedlem

Petter Bakke
Styreleder

