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Årsmelding for SKINN 2003. 
 

1. SKINNs organer 
1.1.Styret  
Styret har hatt følgende 
 sammensetning i beretningsperioden: 
Finnmark fylke: 
Styremedlem: Wenche Stenvoll, Hammerfest 
Vara: Pia Høyer, Alta 
Troms fylke: 
Styremedlem: Petter Bakke, Tromsø 
Vara: Henry Nygård, Harstad 
Nordland fylke: 
Styreleder: Even Aursand, Bodø   
Vara: Erling Nystad, Meløy 
 
Styret har holdt 4 styremøter i perioden.  
  
1.2. Kunstnerisk råd 
Rådets sammensetning: 
SKINNs representant,  Fridtjof  Wangsvik, Svolvær 
(2002-2004).  SKINNs representant er også leder for 
rådet.  
Kunstfaglig representant, cand. pilol. i kunsthistorie 
Jarle Strømodden, Tromsø  Kunstforening (2003-
2005). 
NK-Nord-Norges representant, Toril Bertelsen (2002-
2004). 
NNBKs representant, Maria Gradin(2003-2005). 
Daglig leder Eva Skotnes Vikjord er rådets sekretær. 
 
1.3.Valgkomite 
Line Fusdahl  leder -Troms fylke 
Synnøve Sæthre Hanssen   -Nordland fylke 
Grete Nissen    -Finnmark fylke 
 
1.4. Andre verv 
Unni Krogh representerer SKINN i styret for  
Nordnorsk Kunstmuseum.  
Vara: Fridtjof Wangsvik. 
Fridtjof Wangsvik er representant i regional 
innstillingskomite for utstillingsstipend.  
Vara: Kari Mette Skreslet. 
Petter Bakke representerer SKINN i 
representantskapet til Festspillene i Nordnorge. Vara: 
Henry Nygård. 
 

1.5. Administrasjon 
Eva Skotnes Vikjord er daglig leder i 100% stilling. 
Kari Mette Skresleter er ansatt formidlings-konsulent 
og har hatt fødselspermisjon  
 
 
 
 
 

 
 
 
frem til 01.11.03. Hun begynte da  i midlertidig 
redusert stilling 80% og ytterligere reduksjon til 70 %  
i forbindelse med ammepermisjon pr. 31.12.03. 
Anne Rita Nybostad har vært ekstrahjelp fra 01.01 –
01.11.03 i ca. 50 % stilling. Totalt har SKINN hatt 1.5 
årsverk i 2003. 
 
Administrasjonen deler kontorlokaler med 
Nordnorsken 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.   
Se pkt. 3. vedrørende kulturavtalen. 
 
1.6. Årsmøtet   
Årsmøtet er SKINNs høyeste organ og ble sist avholdt 
i  Harstad 28 mars 2003, 16 delegater var tilstede, 
totalt deltok 37 på arrangementet som i forlengelsen 
av årsmøtet innbefattet fagseminar 
med tema  Kunstens rolle i et tidspersektiv  Jfr. Punkt 
7.0. 
Årsmøteprotokollen ble utsendt mai 2003. 
 

 
Nyvalgt styreleder Even Aursand har her fått  overrakt en  
kloss med huller som symbol på alle forestående 
arbeidsoppgaver i SKINN.  Foto: Kristoffer Dolmen. 

 

2. Økonomi  
2.1. Offentlig tilskudd 
SKINNs drift er basert på bevilgninger fra  
Kulturdepartementet som i 2003 utgjorde 
kr. 724.000,00. Fra Nordland,Troms og Finnmark 
fylke var samlet bevilgning kr. 366.000,00. Det 
regionale tilskuddet til SKINN i 2003 fikk en økning 
som tilsvarte ekstrabevilgningen på kr. 125.000,00 i 
2002.  
 
Det offentlige tilskudd til SKINN fra 
Kulturdepartementet økte med  ca. 3,5% i forhold til 
året før.  Dette tilsvarer økning i konsumpris-indeksen. 
I tillegg fikk SKINN en ekstraordinær bevilgning på  
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kr. 100.000,00 til prioriterte prosjekter. Denne 
ekstrabevilgningen på statsbudsjettet for 2003 fikk 
SKINN melding om 16. desember 2003. 
Revisor for SKINN er Harald Lundeker i Absolutt 
revisjon a.s.   
 
2.2. Prosjekttilskudd  
Nord-Norsk Kulturråd innvilget omdisponering av 
tilskudd til prosjekt i 2002 kr. 20.000,00 til 
kulturformidling i 2003/2004 i tilknytning til 
utstillingen Malerier av Oscar Bodøgaard.   
Nord-Norsk Kulturråd gav tilskudd  til regionlae 
kurs, Kompetanse i Kunstforeningen 2003 og 2004 kr. 
20. 000,00 med tildeling av kr. 10.000,00 for 2003 og 
kr. 10.000,00 for 2004. 
Den kulturelle skolesekken i Finnmark fylke gav 
kr. 35.000,00 i tilskudd til formidling til barn og unge 
i tilknytning til utstillingen Malerier av Oscar 
Bodøgaard. 
Den Kulturelle skoelsekken i Nordland 
fylkeskommune innvilger kr. 20. 000,00 til 
formidling til barn og unge i tilknytning til utstillingen 
Malerier av Oscar Bodøgaard. 
Kr. 100.000,00 til formidling av utstillingen Spor av 
Strek. 
ABM-utvikling innvilget kr. 100.000,00 til 
formidling av utstillingen Spor av Strek. 
Norsk Kulturråd innvilget kr. 120.000,00 til 
prosjektet Spor av Strek.  
RU innvilget kr. 15.000,00 til arrangørkurs for 
utstillingen Spor av Strek  
Totalt fikk SKINN innvilget kr. 430.000,00 i 
prosjekttilskudd  etter søknader i 2003. herav ble det 
utbetalt kr.65.000,00 i 2003, resterende kr. 365.000,00 
blir utbetalt når prosjektene settes i verk i 2004. 
 
2.3. NKLFs fraktstøttefond  
SKINN fikk tilsagn om fraktstøtte til utstillingen   
Malerier av Oscar Bodøgaard 2 x 15.000,00 totalt kr. 
30.000,00. 
Totalt ble kr. 15.000,00 av tidligere innnvilget  
fraktstøtte refundert i 2003. 
 
2.4. Andre inntekter.  
Egeninntekter er medlemskontingenter, egenandeler 
fra kommuner for omvisninger, annonseinntekt, leie 
av spalteplass i  SKINNs informasjonsblad, kursavgift 
og seminaravgift på årsmøtet. Totalt utgjorde disse 
inntektene i 2003 kr. 192.144,00.  
 
 

 
 
 

3. Kulturavtalen mellom 
Nordland, Troms og Finnmark 
fylke. 
 

F.o.m. 1.11.94 kom SKINN med i kulturavtalen 
mellom de tre nordligste fylkene. Det innebærer et 
styrket samarbeid med fylkene. Det er en forutsetning 
at Bodø kommune som vertskommune skal dekke 
kontorhold for SKINN.   
Nordland er vertsfylke for SKINN.   
 
3.1. Samarbeid mellom fylkene og SKINN. 
SKINN v/ styreleder Even Aursand og daglig leder 
Eva Skotnes Vikjord har hatt møte med fylkesråden 
for kultur i Nordland Heidi Sæthre. I møte  ble det 
informert om SKINNs aktivitet og  visjoner fremover. 
SKINN har også hatt møter med prosjektleder Per 
Gunnar Tverbakk og produsent Brynhild Bye i kunst i 
Nordland for informajsonsutveksling. 
 
3.2. Den kulturelle skolesekken 
SKINN har i 2003 søkt om tilskudd fra Den kulturelle 
skolesekken i Nordland, Troms og Finnmark fylke, 
samt ABM-utvikling som foretar tildelinger sentralt.  
SKINN har fått midler til utstillingen Malerier av 
Oscar Bodøgaard og utstillingsprosjektet Spor av 
Strek som skal turneres i 2004-2005. Jfr. Pkt. 2.2. 
 

 

4. SKINNs medlemmer 
Organisasjonen hadde pr 31.12. 2003, 44 medlemmer, 
hvorav 28 er kunstforeninger, 14 kulturkontor/ 
kulturskoler og 2 institusjoner.  
 
4.1. Medlemmer i tre fylker 
SKINNs medlemmer fordeler seg over tre fylker.  28 
av disse har betalt årskontingent for 2003. Medlemmer 
som i perioder er uten særlig aktivitet har mulighet for 
å betale redusert kontingent.  
    
Nordland  
24 medlemmer, herav 18 kunstforeninger, 
6 kulturkontor/annet.   
 
Alstahaug kunstforening Kunsthuset Sortland 
Andøy kunstforening Lofoten Kunstforum 
Atelier Lofoten Lødingen kunstforening 
Bindal kulturkontor Meløy kunstforening 
Bodø  kunstforening Mosjøen kunstforening 
Brønnøy kunstforening Narvik kunstforening 
Bø kunstforening Rana kunstforening 
Fauske kunstforening  Saltdal kunstforening 
Gildeskål kunstforening Sørfold kulturkontor 
Hadsel kunstforening Vega kulturkontor 
Hamarøy kulturkontor Vestvågøy kunstforening 
Herøy kulturkontor Øksnes kunstforening 
 
 
 
Troms 
10 medlemmer, herav 5 kunstforeninger, 1 institusjon, 
3 kulturkontor, 1 kulturskole.  
 
Festspillene i Nordnorge Lyngen kulturkontor 
Harstad kunstforening Midt –Troms kunstforening 
Ibestad kulturskole Nord- Troms kunstforening 
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Kvæfjord kulturkontor Salangen kulturkontor 
Kunstforeningen ETS Tromsø kunstforening 
 
Kunstforeningen ETS er en interkommunal kunstforening  
som dekker følgende kommuner: Evenes, Tjeldsund og Skånland. 
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.  
Alta kunstforening Sør – Varanger kunstforening 
Båtsfjord kulturkontor Stabbursnes naturhus 
Hammerfest kunstforening og museum 
Karasjok kulturkontor Tana kulturkontor 
Nesseby kulturkontor Vadsø kunstforening 
Nordkapp kunstforening  
  
4.2.  Nye medlemmer 
Ingen nye medlemmer i 2003. 
 
4.3. Støttemedlemmer 
SKINN hadde totalt 19 støttemedlemmer i landsdelen 
i 2003 fordelt slik: 
Nordland fylke: 8  
Troms fylke: 7  
Finnmark fylke: 4 
 
Alta kommune 
Bodø kommune 
Fauske kommune 
Hammerfest kommune 
Hammarøy kommune 
Harstad kommune 
Høgskolen i Bodø 
Høgskolen i Nesna 
Lenvik kommune 
Lødingen kommune 
Måsøy kommune 
Nordkapp kommune 
Nordnorsk Kunstmuseum 
Rana Kommune 
Skånland kommune 
Torsken kommune  
Tromsø kommune 
UiTø 
Vågan kommune 

 

 

5.  SKINNs virksomhet i 2003 
 
5.1.Utstillinger  
SKINN åpnet  1 ny utstillingsturne i 2003, og  
har satt i gang planllegging av 2 nye turneer for 
oppstart i 2005 og 2006.  
 

 
Oscar Bodøgaard var tilstede ved åpningen av 
utstillingsturneen i Hartsad Kunstforening, Galleri 
Nordnorge. Foto: Ola Bruun. 
 
Malerier av Oscar Bosøgaard 
Årets nye utstillingsproduksjon var Malerier av Oscar 
Bodøgaard, en utstilling med bilder fra 1990-tallet og 
frem til i dag. 
 
Utstillingsturneen åpnet 4. september  i Harstad 
Kunstforening, Galleri Nordnorge.  Det var ca. 120 
besøkende på åpningen av utstillingen.  
            
 

 
 
                    
 
Utstillingsinformajon: 
Visningsperiode september 2003 t.o.m. juli 2004  
Utstiller :  
Oscar Bodøgaard  
Antall arbeider i utstillingen: 25 
Antall visningssteder: 18 
Besøkstall 2003  
Antall registrerte besøkende  2494 
Antall omvisninger:  
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Barn og unge på 
omvisninger 

 
1469 

Økonomi   
Antall solgte kunstverk : 5 
Salgssum 230.000,00 
Salgsprovisjon til SKINN : 34.500,00 
Fraktstøtte fra NKLF 2001  30.000,00 
Vederlag  Kr. 80.000,00 
 
 
5.2. Formidlingstilbud  
til utstillingen Malerier av Oscar 
Bodøgaard. 
Det ble sendt informasjon og tilbud til alle 
skolekontorene i de kommunene som skulle motta 
utstillingen Malerier av Oscar Bodøgaard 
Kommunene måtte dekke en egenandel på  
kr. 1500,- pr dag.   
SKINN har de siste årene utarbeidet egne 
formidlingsopplegg til sine vandreutstillinger i 
landsdelen.  Disse omfatter for- og etterarbeid i  
klasserommet, og en omvisning på det lokale 
visningsstedet med en profesjonell omviser. 
Formidlingspedagog Kristin Risan ble engasjert   
for å utarbeide lærerveiledningen til utstillingen  
 

          
 
Lærerveiledning for utstillingen Malerier av Oscar Bodøgaarden. 
 
Formidlingsopplegget er utarbeidet i henhold til L97 
og er tilrettelagt for bruk  i 2.-10. klassetrin,.  
omviseren tilpasset opplegget etter elevenes 
aldersnivå. SKINN vektlegger dialogen som 
formidlingsform, slik at elevene får god mulighet til å 
uttrykke sine opplevelser under utstillingsbesøket. 
Erfaringen viser at de klassene som har brukt 
formidlingsopplegget og forberedt seg godt til 
utstillingsbesøket, har større utbytte av omvisningene, 
og er mer aktive i dialogen med omviseren enn de som 
ikke har arbeidet i klasserommet i forkant.   
 
5.3. Kulturformidling 

SKINNs turne Malerier av Oscar Bodøgaard 
SKINN har gjennom prosjekttilskudd fra Nordnorsk 
Kulturråd bidratt til at lokale arrangører av utstillingen 
Malerier av Oscar Bodøgaard, har satt i gang 
aktiviteter og kulturelt samarbeid. 
Midt-Troms, Hammerfest og Alta Kunstforening har 
engasjert både profesjonelle og amatører til å lage 
forestilling i tilknytning til utstillingen.  I 2004 blir det 
lignende arrangementer når utstillingen skal til 
Kunstforeningen ETS og Meløy Kunstforening. 
 

 
 
Midt-Troms Kunstforening   -Dans til bilder 
Midt-Troms kunstforening tok initiativ til 
kulturformidling i forbindelse med åpninga av 
vandreutstillinga med Bodøgaards malerier i foajeen i 
Finnsnes Kulturhus.  Kunstforeningen kontaktet 
kulturhuset på stedet og kulturskolen linje for dans i 
nabokommunen Målselv. De ble invitert å lage en 
forstilling med utgangspunkt i noen av  kunstneren 
bilder. 
Det ble en spennende forestilling i storsalen i 
kulturhuset hvor om lag tjue dansere fremviste to 
dansenummer. Bodøgaards bilder Polarnatt  og 
Nattsoler ble vist på storskjerm over/bak danserne. 
Lokalavisa Folkebladet på Finnsnes skrev rosende om 
noe den ikke før hadde opplevd. Nærmere 50 
publikummere overvar forestillinga, et sjeldent høyt 
tall på åpning av ei kunstutstilling på Finnsnes. 
 
 
Alta Kunstforening – Kor og ballett. 
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Alta kunstforening bestemte seg for å satse på et 
tverrkulturelt program. Marit Sandsmark, Alta 
videregåendes nye dansepedagog og koret 
Kammerpien ble engasjert til å lage et program med 
norsk, og da primært nordnorsk musikk, som ble vist 
under åpningen av Oscar Bodøgaardutstillingen. For å 
skape en helhet i programmet ble de ulike verkene 
bundet sammen ved hjelp av fløytespill, rytmiske 
instrumenter og dans. Resultatet ble en vakker liten 
forestilling der samspillet mellom kor, dirigent og 
danser må kunne sies å ha blitt svært vellykket. 
Eva Skotnes Vikjord holdt foredrag Oscar Bodøgaards 
kunstnerskap. Det var over 70 til stede under åpningen 
og det er ingen tvil om at kåseriet i tillegg til 
Bodøgaards kunst dro flest besøkende.  
For Alta kunstforening har erfaringen med denne type 
kulturformidling vært særdeles vellykket, og  satser på 
å trekke inn andre kunstformer i forbindelse med sine 
utstillinger også senere. 
 

 
Marit Sandsmark, Alta videregåendes nye dansepedagog 
 
Hammerfest Kunstforening- Danseteater 
Under åpningen av Oscar Bodøgaards 
jubileumsutstilling hadde Hammerfest Kunstforening 
inngått et samarbeide med Stellaris Danse Teater om 
et kulturelt innslag. 
Danseinnslaget Fragmenter til Bodøgaard av Stellaris  
Danseteater på 20 min var tilrettelagt spesielt for 
utstillingen med utgangspunkt i farger og lys i 
Bodøgaards bilder. Bevegelsene i rommet forholdt seg 
til plasseringen av bildene.  
 
Koregrafisk regi var av Solveig Leinan Hermo og 
dansen ble fremført av Marie Hermo Jensen, Eirin 
Agledahl og Merete Myhrer til musikk av Øystein 
Boassen og Alain Goranger.  
Diktmateriale var hentet fra Inger Hagerup og Claes 
Gill. 
 
5.4. Utstillingsprosjekter under 
planlegging. 
Spor av Strek 2004-2005 
SKINN har i 2003 jobbet med et nytt 
utstillingsprosjekt som skal starte i 2004. Jfr. 
Prosjekttilskudd pkt. 2.  
SKINN har hatt et konstruktivt samarbeid med 
Tegneforbundet i forbindelsen med informasjon og 
mateteriale om tegnekunstnere. 

Kunstnere som er valgt ut skal delta med ulike, 
motiv, utrykk., teknikker og materiale som blyant,  
fargeblyant, kull, pastell, lystegning, mekanisk tegning 
og interaktivt medium. Kunstnerne er: 
Ingunn Bøhn, Bodil Eide, Lars Staffan Evjen, Sverre 
Wilhelm Malling, Siri Dokken, Kalle Grude, Danuta 
Haremska, Wenche Gulbrandsen, Roald Kyllingsstad, 
Stein Magnus Opedal, Øyvind Thorseter, Bente 
Tønnessen, Kjell Varvin og Kajsa Zetterquist.  
Utstillingen Spor av Strek skal sette fokus på tegning 
som medium og menneskets behov for å sette spor 
etter seg.  Graffiti er et prosjekt i prosjektet som har 
blitt en del av helheten etthvert som vi har jobbet med 
konseptet. Graffitikunstner Lars Undli er engasjert til 
å delta.  
 
Tradisjon og Fornyelse- kunsthåndverk 2005. 
Kunstnerisk råd har valgt ut ni kunsthåndverkere  som 
skal delta i utstilling  med oppstart i 2005.  
Utstillingen skal sette forkus på hvordan tradisjones 
mønster,  former og materialer blir brukt på nye måter. 
 

 

6. Informasjon 
 
Det ble produsert 4 utgaver av SKINN informasjon. 
Bladene kom ut i mars, juni, september og desember. 
Informasjonsbladet har et opplag på 1000 eksemplarer 
og  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.             
SKINN har lagt vekt på å gi en bredest mulig 
informasjon om hva som skjer innen 
kunstformidlingstilbudet i landsdelen. Med bladet har 
SKINN som mål å nå ut med informasjon om kunst og 
kunstformidling i landsdelen til aktuelle instanser. 
Nordnorsk Kunstnersentrum og Den Nordnorske 
Kunstutstilling har benyttet vårt tilbud om å kjøpe 
spalteplass for å informere om sine aktiviteter.  
Nordland, Troms og Finnmark fylkeskulturkontorer 
har fast spalte med nyhetsstoff. 
 
SKINNs Webside 
SKINNs hjemmeside  ble oppdatert parrallelt med 
utgivelsen av informasjonsbladet i 2003. 
 
 
Informasjon om nye utstillingsturneer. 
Invitasjon til åpning av vandreutstillingen Malerier av 
Oscar Bodøgaard ble sendt ut til Nordland, Troms og 
Finnmark fylkeskommuner, samt museer, 
kulturinstitusjoner, innkjøpskomiteer o.l. 
Media/ publikasjoner 
SKINN har utformet pressemeldinger for utstillingene 
som alle lokale arrangører har mottatt. SKINNs 
utstillinger får god mediadekning og kan ses som et 
resultat av at vi har lagt vekt på informasjon omkring 
utstillingene. 
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SKINNs turné Malerier av Oscar Bodøgaard ble 
omtalt i en artikkel i bladet Form; tidsskrift for kunst 
og design 5-2003.  
 
 

7. Fagseminar og kurs 
 
7.1 fagseminar i Harstad mars 2003. 
Fagseminar i tilknytning til årsmøtet i Harstad  28-29 
mars 2003. Temaet her var kunstens rolle i  et 
perpektiv fra 1800-tallet med illustrasjoner av 
kunstnere i den franske Recherche-ekspedisjonen til 
Nord-Norge og til vår tids nye kunstteknologi og 
ideologi.  
Foredragsholdere var Nils Magne Knutsen,  1. 
amanuensis i nordisk litteratur ved universitetet i 
Tromsø. Han holdt  foredrag under tittelen Den 
franske Recherche-ekspedisjonen til Nord-Norge og 
Svalbard 1838-40. Hvem var de? Hvorfor dro de? 
Hva fant de? Hva tegnet de? Hvorfor ble de glemt? 
Kunstneriske leder ved Atelier Nord, Atle Barcley, 
holdt foredrag med tittelen Kunst og Hacking. 
Billedkunstner Roanne O`Donnell holdt 
lysbildeforedrag om eget kunstnerskap.  
 
Kulturelle innslag  i tilknytning til arrangementet.  
Trondarnes historiske senter- festmiddag, teater og 
midnattsvandring i Trondenes kirke. 
I Trondarnes Historiske senter fikk vi en varm 
velkomst rundt et åpent ildsted, av husvertinnen 
Marianne Pettersen.  
Amatørteatergruppen Knektan fremførte det historiske  
sagnet om Asbjørn Selsbane, historisk korrekt i en  
humoristisk form. Stykket er skrevet for Knektan av 
Ola Bremnes.  

                   
                     Foto: Kristoffer Dolmen           

Trastad samlinger 
Bussturen til Trastad museum og kunstsamling guidet 
av daglig leder Tove Scheldrup ble en interessant reise 
gjennom Trastads historie.  Med grunnlag i 
beretninger om stedet fikk vi omvisning i museet før 
vi fortsatte til kunstsamlingen. I relativt nye 
imponerende lokaler er Norges eneste kunstsamling av 
psykisk utviklingshemmede presentert. En samling 
som bekrefter det kreative mennesket. 
 

 
Glimt fra utstillingssalen, seminardeltakere Per Jan Pedersen, Henry 
Nygård, Eva Skotnes Vikjord og Erling Nystad. Foto: Kristoffer 
Dolmen 
 
 
7.2. Kompetanse i  Kunstforeningen 
SKINN arrangerte kurs med tema Kompetanse i  
Kunstforeningen i Bodø 25.-26. oktober 2003. 
Arrangementet ble holdt i Bodø Kunstforning. Kurset 
var for SKINNs medlemmer i region sør, Nordland 
fylke.  
Tolv Kunstforeninger deltok på kurset i Bodø hvor det 
var totalt 32 deltakere. Noen kunstforeninger deltok 
med flere deltakere og noen skilte seg ut med flere enn 
to representanter, som Narvik og Rana kunstforening.
  
Følgende tema stod på kursprogrammet:  
Arrangørkompetanse v/Lars Lauritzen, HiN. 
Markedsføring; Media og hvordan arbeide mot media  
v/foreleser Atle Faye fra Riksutstillinger. 
Utstillingsrommet ”Hva er et godt utstillingslokale og 
hva kan vi få til med enkle midler?” 
v/foreleser Tora Myre fra Riksutstillinger.  
 
SKINN har fått gode tilbakemeldinger fra deltakerne 
på kurset som vi her presenterer en oppsummering av:   
 
 ”Et godt arrangert kurs, med svært bra innhold.  
Flotte temaer som har gitt påfyll og ”redskaper” som 
kan benyttes når vi kommer hjem. Det utdelte 
materiellet var flott å ta med hjem til de andre. 
Innholdsrike forelesninger, og passelig med pauser. 
God struktur i tidsskjema.  Svært bra og nyttig.  Viktig 
å få faglig påfyll, og ikke minst møte andre 
kunstforeninger for utveksling av erfaring og info.  
Slike seminarer er evig aktuelle og bør gjentas med 
jevne mellomrom.  Det er hele tiden nye tillitsvalgte 
som skal læres opp.  Inspirerende for videre  
kunstforeningsarbeid.  Rikelig og nok mat og drikke i 
alle pauser og veldig fint kveldsarrangement.  Fin 
underholdning og mange trivelige mennesker. 
Lokalene fungerte godt.” 
Riksutstillinger og NKLF var samarbeidspartnere og 
bidro med forelesere og tilskudd. Nordnorsk Kulturråd 
har også gitt tilskudd til kursene. 
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Kursdeltakerne i i samtaler under en kaffepause. 
 
 

8. Nettverksarbeid  
 
SKINN arrangerete intendantmøte for Bodø, Harstad 
og Tromsø  Kunstforening 26. mai I Bodø. Ideer og 
visjoner ble diskutert i forhold til Kunstforeningenes 
fremtidperspektiver.  Forholdene for kunstforeningene 
med profesjonelle ansatte intendanter i frivillige 
organisasjoner ble  spesielt tatt opp. 
 
Kunstforeningene i Finnmark er organisert regionalt  
i kunstnett Finnmark.  Daglig leder deltok i deres 
årlige møte i Alta 19. oktober.  Det har tidligere vært 
dialog med Finnmark fylkeskommune om etablering 
av en regional intendantstilling og denne saken ble tatt 
opp igjen.  Det er et ønske fra nettverk Finnmark at 
SKINN skal være delakrig for å få  opprettet en 
stilling i Finnmark 
 
 
 

9. Registrering av  

utstillingslokaler 
 

 
Fauske Kunstforenings lokaler på teletunet. 
SKINN har i 2003 registrert medlemmenes lokaler 
ved innsamling av plantegninger og informasjon av 
lokalene. 
SKINN skal videre systematisere kunnskapen om 
utstillingslokalene, men  det krever eksterne tilskudd. 
SKINN har søkt Norsk Kulturråd om midler til 

forprosjekt for kartlegging og utvikling av 
utstillingsrom i Nordland, Troms og Finnmark fylke.  
 

 

10. Samarbeid 
 
Riksutstillinger 
SKINN har hatt samarbeid med Riksutstillinger i 
forbindelse med kurs Kompetanse i kunstforeningen, 
hvor riksutstillinger kostnadsfritt har bidratt med 
foredragsholdere. Jf. pkt. 8. 
  

 
Foredragsholder Atle faye fra RU engasjerte deltakerne med sitt 
foredrag om markedsføring. 
 
 
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. 
 
Bodø Kunstforening 
SKINN har kontorfellesskap med Bodø kunstforening  
og utgjør således et faglig fellesskap i tillegg til 
samarbeid om drift av kontorlokalene.  Det faglige 
fellesskap er en viktig ressurs for begge parter, både 
på det formelle og uformelle plan.  
Den Nordnorske Kunstutstilling. 
SKINN har vært høringsinstans for Den Nordnorske 
Kunstutstilling, 2003. 
 

 
 
 
 

11. Møter, konferanser og kurs 
2003. 
 
Eva Skotnes Vikjord: 
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• Den kulturelle dimensjonen i læringsrommene i 
Nordland, 26-27.03, Bodø. 
• Den stille musikken – om tekstilkunst i kirken, 24-25 
april 2003, Bodø. Arr. Bodø Kunstforening og Sør-
Hålogaland bispedømmeråd. 
• 16.05 Møte med Torny Pedersen medlem av 
Stortingets Kulturkomite, Bodø. 
• 17.06. Møte med politisk ledelse i 
Kulturdepartementet, Oslo. 
• 17. 06 Møte med politikere i Stortingets 
Kulturkomite, Oslo. 
• 22.06 Sverm, kunsthåndverkutstilling, omvisning og 
seminar, Harstad. 
• 23.06. Kulturkonferanse, Den moderne fortellingen 
om Nord-Norge –finnes den ?, Harstad. 
•13.08. Møte med nyansatt prosjektleder for Den 
kulturelle skolesekken i Nordland Astrid Arnøy. 
• 19.09. Møte med fylkesråden for kultur i Nordland 
fylkeskommune, Heidi Sæthre. 
•10.10 og 07.11. Norske Kunstforeninger krise eller 
Krem ? Intendantmøter i NKLfs regi.  
•13.10. Kunstens rolle i samtiden , seminar arrangert 
av Nordland fylkeskommune og RU.  
•14.10. Møte med redaksjoen i Bladet form, Kristin 
Aasgård og Hilde Degerud. 
•18 og 19.11. Barn møter Kunst, Norsk Kulturråds 
kulturkonferanse, Oslo. 
 
Even Aursand: 
• 16.05 Møte med Torny Pedersen medlem av 
Stortingets Kulturkomite, Bodø. 
• 17.06. Møte med politisk ledelse i 
Kulturdepartementet, Oslo. 
• 17. 06 Møte med politikere i Stortingets 
Kulturkomite, Oslo. 
• 22.06 Sverm, kunsthåndverkutstilling, omvisning og 
seminar, Harstad. 
• 05.09 Riksutstillingers symposium 2003, Kunst til 
folket-hvorfor det ? Bergen. 
• 19.09. Møte med fylkesråden for kultur i Nordland 
fylkeskommune, Heidi Sæthre. 
• 22.09. Nordnorsk kulturråds rådsmøte og 
kulturkonferanse, Fauske. 
 
Petter Bakke: 
• 04.09. Den blå broen. Seminar, Tromsø.  
 
Wenche Stenvoll: 
• 22.06 Sverm, kunsthåndverkutstilling, omvisning og 
seminar, Harstad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Råd og utvalg: 
• Eva Skotnes Vikjord har vært med i  
Ideutformingsgruppen for utvikling av Den 

Nordnorske Kunstutstilling  2003. De øvrige 
medlemmene var Kajsa Zetterquist og Bjørg Heggstad 
Jakhelln. 
• Eva Skotnes Vikjord er representert i 
referansegruppen oppnevnt av Kultur og 
kirkedepartmentet,  for evaluering av Riksutstillinger 
2003-2004. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Oppsummering 2003 
 
2003 har vært et godt år for SKINN. Det har også  
vært litt annerledes år. Å turnere Oscar Bodøgaard 
har vært en takknemlig oppgave. Vi var heldige 
som på grunn av mange ulike omstendigheter ( og 
Oscar sin store produksjon og gode kondisjon) fikk 
denne utstillingen på veien.Kunstneren er kjent i 
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landsdelen og har stor appell.  Formidlings-
opplegget  knyttet til utstillingen har fungert godt 
og noen bilder er solgt.  
Det har vært flere store oppgaver og satsings-
områder i 2003.Arbeidet med vår neste utstilling 
Spor av Strek har vært krevende og det har gitt 
resultater. I alle fall ser vi at vi nærmer oss den 
budsjettsummen vi hadde som mål for å gjennom-
føre utstillingen og formidlingsopplegget tror vi 
blir bra. Det å skaffe midler til denne typen 
prosjekter er blitt en litt for stor del av 
administrasjonens oppgaver men vi må nok innse 
at dette er likt for de fleste kultur-institusjoner i vår 
kategori.Vi har kommet langt på vei med plan-
leggingen av turneen samtidig som vi arbeider med 
et parallelt prosjekt, graffitiprosjektet. Dette vet vi 
enda ikke helt omfanget av i dag. Vi har tro på at  
Spor av Strek blir en flott utstilling som kan 
tilpasses mange ulike behov både aldersmessig og 
geografisk.  
SKINN har vært godt synlige i 2003. Vi har deltatt 
på kurs, møter, symposium, festspill etc., og vi har 
tatt initiativ til og gjennomført møte med 
fylkeskultursjef (Nordland), departementet og 
medlemmer av Stortingets kulturkomite. Vi har 
sett det som en viktig oppgave "å komme til" for å 
forklare hva vi driver med og hvilke utfordringer 
som ligger foran oss. Vi har bla. drøftet hvordan vi 
best kan håndtere utfordringene som ligger i det å 
bli mer avhengig av midler (kulturelle 
skolesekken) som vi ikke vet om vi får før lenge 
etter at en vesentlig del av et utstillingsprosjekt må 
være ferdig planlagt. Arbeidet vårt blir om mulig 
enda mer uforutsigbart enn før og dette gjør det 
vanskeligere å drive målrettet, utadvendt 
formidlingsaktivitet.  
SKINN har brukt mye tid på å samle inn 
informasjon om utstillingsrommene og igangsette 
en systematisering av dette materialet. Vi mangler 
fortsatt litt før materialet er komplett. 
Det har vært avholdt et kurs for den sørlige 
regionen om kompetanse i Kunstforeningen. 
Kurset gav oss også mye informasjon om 
medlemmene og hvordan kompetanse som trengs 
på de ulike nivåer av drift/aktivitet. 
 
Kulturdepartementet økte ikke tilskuddet til 
SKINN i 2003 i takt med fylkestilskuddet. Det vil 
si at det stalige tilskuddet er gått ned fra 75- til 
66% og det regionale tilskuddet har øket fra 25 til 
34 %. 
 
 
 
 
 
 
SKINNs utvikling fremover vil i stor grad avhenge 
av at staten øker grunnbevilgningen.  SKINN har 
for 2003  fått innvilget kr. 430.000,00 i  
prosjektmidler hvorav kr. 365,00 blir utbetalt når 
prosjektene settes i gang  i 2004. Dette året har vi 
oppnådd en del prosjetkmidler, men 
foutsigbarheten er liten og det er en ressurkrevende 

arbeidsform.  Mange av de oppgaver SKINN skal 
fylle krever kontinuitet, som f.eks utvikling av 
arrangørkompetansen og samarbeid med Den 
kulturele skolesekken. Statens ekstraordinære 
tilskudd til prioriterte prosjekter på kr. 100.000,00 
kom som en overraskelse helt på tampen av året.  
SKINN tolker det som et posistvt signal på 
arbeidet vi gjør og håper det i 2004 kommer en økt 
statlig grunnbevilgning.     
  
Vi er spente på året som kommer. Strukturen i 
"kunstnorge" er alltid i forandring og diskusjoner 
knyttet til dette må vi delta i. Samtidig er det en 
primæroppgave for oss å holde oss synlige, vise at 
vi får gjennomført gode prosjekter og arbeide for 
våre medlemmer.  
 
 
 
 
 
Bodø 17.02. 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
Even Aursand       Petter Bakke          Wenche Stenvoll 
Styreleder   Styremedlem           Styremedlem         
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