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Årsmelding for SKINN 2004. 
 

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. philol. 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 
Lise Fushdal (t. mars )            leder -Troms fylke 
Per Jan Pedersen (e. mars)     leder -Troms fylke 
Synnøve Sæthre Hanssen   -Nordland fylke 
Grete Nissen    -Finnmark fylke 
 
1.4. Andre verv 
Even Aursand representerer SKINN i styret for  
Nordnorsk Kunstmuseum.  
Vara: Petter Bakke 
Nina Beyer er representant i regional 
innstillingskomite for utstillingsstipend.  
Vara: Kristoffer Dolmen 
Petter Bakke representerer SKINN i 
representantskapet til Festspillene i Nordnorge.  
Vara: Henry Nygård. 
Eva Skotnes Vikjord har vært  representert i 
referansegruppen oppnevnt av Kultur og 
kirkedepartmentet,  for evaluering av Riksutstillinger 
2003-2004. 
 

1.5. Administrasjon 
Eva Skotnes Vikjord er daglig leder i 100% stilling. 
Kari Mette Skreslet er er ansatt formidlingskonsulent.   
Hun har hatt redusert stilling til 80%  frem til 01.11.04 
 
 

 
 
 
 
 
 
I forbindelse med langtidssykemedling (4,5 mndr) har  
Audhild Bertinussen vært engasjert som vikar i 
perioden 27.7 – 31.10.04 i ca. 70 % stilling.   
Bemanningssituasjonen har medført betydelig tilleggs 
oppgaver for styreleder og mertid for daglig leder. 
 
Administrasjonen har hatt fells kontorlokaler med 
Nordnorsken og Bodø Kunstforening.  Bodø 
kummune har vertsforpliktelser overfor SKINN, se 
pkt. 3. vedrørende kulturavtalen..  
 
1.6. Årsmøtet   
Årsmøtet er SKINNs høyeste organ og ble sist avholdt 
i  Bodø 20 mars 2004, 17 delegater var tilstede, totalt 
deltok 47 på arrangementet. I forlengelsen av årsmøtet 
var det fagseminar med tema Tegneutrykk- bilde som 
språk Jfr. Punkt 7.0. 
Årsmøtet ble avholdt i kunstneriske omgivelser i 
Atelier 88, Galleri  Bodøgaard. 
 

 
SKINN årsmøte/fagseminar i Bodø, 2004. Lisbeth Glandfield leder i 
kulturkomiteen i Bodø kommune forstod åpningen av SKINNs 
årsmøte.     
 

 
 Balletdansere fra Bodø ballettkompani, Kari Skotnes Vikord 
og Catrihne Ruback                                                                                                         

2. Økonomi  
2.1. Offentlig tilskudd 
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SKINNs drift er basert på bevilgninger fra  
Kulturdepartementet som i 2004 utgjorde 
kr. 748.000,00. Fra Nordland,Troms og Finnmark 
fylke var samlet bevilgning kr. 381.000,00.  
 
Det offentlige tilskudd v/ Kulturdepartementet 
utgjorde ingen økning i forhold til året før utover 
konsumprisindeksen. SKINN fikk i 2003 et 
ekstraordinært tilskudd på kr.100.000,00, men dette  
ble ikke videreført i noen form i 2004. Det statlige 
tilskuddet til SKINN utgjør 66 % og det regionale 
tilskuddet utgjør 34% av det totale offentlige 
tilskuddet,etter at fylkestilskuddet økte f.o.m. 2003. 
Revisor for SKINN er Harald Lundeker i Absolutt 
revisjon a.s.   
 
2.2. Behov for økning av offentlig tilskudd.  
SKINN har i 2004 jobbet aktivt for å få en økning i  
det statlige tilskuddet opp til 75% av det offentlige 
tilskuddet. SKINNs turnevirksomhet avhenger i dag 
av prosjektmidler noe som gir en uforutsigbarhet i 
tilbudet.  
Behov for økning av SKINNs driftsmidler ble drøftet i 
møte med Kulturminister Valgerd Svarstad Haugland 
30. juli. Kulturministeren uttrykte forståelse for behov 
for økning av SKINNs driftsmidler. I åpningstalen for 
Spor av Strek  31. juli sa Valgerd Svarstad Haugland 
at SKINN er et viktig samordende ledd og en 
katalysator for formidling av billedkunst i Nord-
Norge. Kulturministerens interesse for SKINN tar vi 
som et positivt signal. Arbeidet med å få økt tilskuddet 
vil bli fulgt opp i 2005.   
  
2.3. Prosjekttilskudd  
Nord-Norsk Kulturråd gav tilskudd  til regionale 
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 Troms fylke og 
Finnmark fylke innvilget henholdsvis kr. 25.000,00 
og kr. 75.000,00 i tilskudd til formidling til  
barn og unge i tilknytning til utstillingen Spor av 
Strek. 
Den Kulturelle skolesekken i Nordland 
fylkeskommune innvilger Kr. 120.000,00 til 
formidling av utstillingen Malerier av Oscar 
Bodøgaard og 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. 465.000,00 i 
prosjekttilskudd  etter søknader. Herav blir  
kr. 75.000,00 utbetalt i 2005, resterende kr. 
390.000,00 ble utbetalt i 2004. 
 
 
2.4. Norske Kunstforeningers 
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. 30.000,00 av 
innnvilget  fraktstøtte refundert i 2004. 
SKINN har i 2004  fått innvilget 2x 15.000,00 for  
2004 og 2005 i fraktstøtte for utstillingen Spor av 
Strek. Fraktrefusjon utbetales i 2005 etter at turneen  
er avsluttet.  
 
2.5. Andre inntekter.  
Andre inntekter er 
medlemskontingenter,støttemedlemskap, egenandeler 
fra kommuner for omvisninger, annonseinntekt, leie 
av spalteplass i  SKINNs blad, kursavgift, 
seminaravgift på årsmøte, prosjektstøtte og 
momsrefusjon. 
SKINN har pr. 2004 fått innvilget sponsoravtale med 
Sparebanken Nord-Norge knyttet til SKINN bladet. 
Avtalen er inngått for 3 år a kr. 20.000,00 pr år. 
Totalt utgjorde andre inntekter i 2004 kr. 751.583,00.  

3. Kulturavtalen mellom 
Nordland, Troms og Finnmark 
fylkeskommuner. 
 
F.o.m. 1.11.94 kom SKINN med i kulturavtalen 
mellom de tre nordligste fylkeskommunene. Det 
innebærer et styrket samarbeid med 
fylkeskommunene. Det er en forutsetning at Bodø 
kommune som vertskommune skal dekke kontorhold 
for SKINN.   
Nordland fylkeskommune er vertsfylkeskommune for 
SKINN.  Det innebærer bl.a. budsjett og 
regnskapsoppfølging.  
  
3.1. Samarbeid mellom fylkeskommunene 
og SKINN. 
SKINN har hatt to møter med fylkesråden for kultur i 
Nordland Heidi Sæthre og Kultursjef Stig Olsen. I 
møte ble det informert om SKINNs aktivitet og behov 
for økt offentlig tilskudd. 
SKINN har hatt møter med leder i fylkestingets 
kulturkomiteen Astrid Bjørgaas.  SKINN var i 
desember på besøk i fylkestingets kulturkomite og 
informerte om sin virksomheten. 
 
3.2. Den kulturelle skolesekken 
Den kulturelle skolesekken har intensjon om kultur 
som læring. Det innebærer å utvide den kulturelle 
aktiviteten i skolen. 
SKINN har i 2004 fått tilskudd fra  Den kulturelle 
skolesekken i Nordland, Troms og Finnmark fylke, 
samt ABM-utvikling.  
SKINN har fått midler til utstillingen Malerier av 
Oscar Bodøgaard og utstillingsprosjektet Spor av 
Strek som skal turneres i 2004-2005. Jfr. Pkt. 2.3. 
Totalt har 4422 barn og unge deltatt i 
formidlingstilbudet gjennom Den kuturelle 
skolesekken for de to gjeldende utstillingene i 2004.   

4. SKINNs medlemmer 
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Organisasjonen hadde pr 31.12. 2004, 38 medlemmer, 
hvorav 28 er kunstforeninger,  7 kulturkontor/ 
kulturskoler og  3 institusjoner.  
 
4.1. Medlemmer i tre fylker 
SKINNs medlemmer fordeler seg over tre fylker.   
Medlemmer som i perioder er uten særlig aktivitet har 
mulighet for å betale redusert kontingent.  
 
Kunstforeninger med ansatt personale 
Tromsø, Bodø og Harstad kunstforeninger har ansatt 
Intendant. I Tromsø og Harstad har de 100 % 
stillinger, mens Bodø har en 80 % stilling. I tillegg  
har Bodø en 100% stilling fordelt som prosjektleder 
for Nordnorsken og utstillingsleder i kunstforeningen.     
 
Frivillig formidlingsarbeid. 
Kunstforeningene driver formidlingsarbeid basert 
på frivillig ideelt grunnlag.  Det nedlegges betydelig  
med dugnadstimer i arbeidet med å formidle 
profesjonell kunst og formidling til barn og unge.   
 
Nordland  
22 medlemmer, herav 19 kunstforeninger, 
3 kulturkontor/annet.   
 
Alstahaug kunstforening Lødingen kunstforening 
Andøy kunstforening Meløy kunstforening 
Atelier Lofoten Mosjøen kunstforening 
Bodø  kunstforening Narvik kunstforening 
Brønnøy kunstforening Rana kunstforening 
Bø kunstforening Saltdal kunstforening 
Fauske kunstforening Sortland Kunstforening 
Hadsel kunstforening Sørfold kulturkontor 
Hamarøy kunstforening Vega kulturkontor 
Herøy kulturkontor Vestvågøy kunstforening 
Lofoten Kunstforum Øksnes kunstforening 
  
 
Troms 
8 medlemmer, herav 5 kunstforeninger, 1 institusjon,  
2 kulturkontor.  
 
Festspillene i Nordnorge Midt –Troms kunstforening 
Harstad kunstforening Nord- Troms kunstforening 
Kunstforeningen ETS Salangen kulturkontor 
Lyngen kulturkontor 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. 
Denne kunstforeningen kunstforneingen er for tiden 
ute av drift. 
 
Finnmark 
8 medlemmer, herav 4  kunstforeninger, 
2 kulturkontor og 2 institusjon.  
 
Alta kunstforening Stabbursnes naturhus 
Båtsfjord kulturkontor og museum 
Hammerfest kunstforening Tana kulturkontor 
De Samiske samlinger Vadsø kunstforening 
Sør – Varanger 
kunstforening 

 

  
 
4.2.  Nye medlemmer 
Ingen nye medlemmer i 2004. 
 
4.3. Støttemedlemmer 
SKINN hadde totalt 23 støttemedlemmer  
i landsdelen i  
 
2004 fordelt slik: 
 
Nordland fylke: 12  
Troms fylke: 5  
Finnmark fylke: 6 
 
Alta kommune 
Beiarn kommune 
Bodø kommune 
Bø kommune 
Dønna kommune 
Hammerfest kommune 
Hammarøy kommune 
Harstad kommune 
Høgskolen i Finmark 
Høgskolen i Nesna 
Lødingen kommune 
Nordkapp kommune 
Nordnorsk Kunstmuseum 
Rana Kommune 
Sortland kommune 
Sømna kommune 
Sør-Varanger kommune 
Trastad Samlinger 
Torsken kommune  
Tromsø kommune 
Vadsø kommune 
Vestvågøy kommune 
Vågan kommune 

 

 

5.  SKINNs virksomhet i 2004 
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5.1.Utstillinger  
SKINN åpnet  1 ny utstillingsturne i 2004, og  
har satt i gang planllegging av 2 nye turneer for 
oppstart i 2005 og 2006.  
 
5.2. Malerier av Oscar Bosøgaard 
Malerier av Oscar Bodøgaard, var en utstilling med 
bilder fra 1990-tallet og frem til i dag. 
Utstillingsturneen åpnet høsten 2003 og avsluttet 
august 2004.  
            

 
Den kulturelle skolesekken. Skoleelever på omvisning,  
Ungdomskolelever i Brønnøysund Kunstforening. 
 
 
 
Utstillingsinformajon: 
Visningsperiode september 2003- august  2004  
Utstiller :  
Oscar Bodøgaard  
Antall arbeider i utstillingen: 25 
Antall visningssteder: 18 
Besøkstall 2004  
Antall registrerte besøkende  4313 
Barn og unge, omvisning  1583 
Besøkstall totalt2003/2004  
Antall registrerte besøkende  

 

6969 
Økonomi   
Antall solgte kunstverk : 7 
Salgssum Kr. 315.000,00 
Salgsprovisjon til SKINN : Kr.   47.250,00 
Fraktstøtte fra NKLF 2003-04  Kr.   30.000,00 
Vederlag til kunstner Kr.   80.000,00 
 
 
 
 
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 har betalt 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 Bodøgaard 
utstillingen. 
 

          
 
Lærerveiledning for utstillingen Malerier av Oscar Bodøgaard. 
 
Formidlingsopplegget er utarbeidet i henhold til L97 
og er tilrettelagt for bruk i 2.-10. klassetrinn.  
Omviserne har  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.   
 
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. 
Kunstforeningene har engasjert både profesjonelle og 
amatører til å lage forestilling i tilknytning til 
utstillingen.   

5.3. Spor av Strek 2004-2005 
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Planlegging av utstillingsprosjekt startet i 2003 og 
turneen åpnet 31. juli 2004.     
Åpningen var lagt til  Bodø Kunstforening og ble 
forestått av Kulturminister Valgerd Svarstad 
Haugland.  
Kunstnere som er valgt ut deltar med ulike, motiv, 
utrykk., teknikker og materiale som blyant,  
fargeblyant, kull, pastell, lystegning, mekanisk tegning 
og digitalt medium. Kunstnerne er: 
Ingun Bøhn, Bodil Eide, Lars Staffan Evjen, Sverre 
Wilhelm Malling, Siri Dokken, Kalle Grude, Danuta 
Haremska, Wenche Gulbransen, Roald Kyllingsstad, 
Stein Magnus Opedal, Øyvind Torseter, Bente 
Tønnesen, Kjell Varvin og Kajsa Zetterquist.  
SKINN  samarbeidet med Tegneforbundet i 
forbindelsen med innhenting av informasjon og 
mateteriale om tegnekunstnere. 
Utstillingen Spor av Strek  har fokus på tegning som 
medium og menneskets behov for å sette spor etter 
seg.   
 
Arrangørkurs. 
Arangørkurs for omviserne og de lokale arrangørene 
av utstillingen Spor av Strek  ble avviklet i Bodø 28-
29 august, hvor 22 av 24 arrangører og samtlige 4 
omvisere deltok. Intensjonen med kurset var å 
kvalitetsikre turneen og formidlignstilbudet. 
Forelesene i kurset var, Astrid Arnøy prosjektleder i 
Den kulturelle skolesekken i Nordland, Hilde 
Mortvedt utstillingsarkitekt i Riksutstillinger, Kalle 
Grude kunstneren bak tegnemaskinen og 
billedpedagog Mia Jensen.  
 
Den kulturelle skolesekken  
Utstillingen Spor av Strek er et tilbud til skolene i 
Nordland, Troms og Finnmark  
Omviseren gjennomfører  tre omvisninger inklusiv 
tegneverksted hver dag.  
Formidlingsideen er å stimulere til økt tegneaktivitet 
og bidra til å utvikle kompetansen innenfor 
tegneområdet i skolen. Tegning er grunleggende 
fundament for kommunikasjon og er derfor slik vi ser 
det, like viktig å lære som å lese, skrive og regne. 
Gjennom den bredden utstilingen Spor av Strek  har, 
håper vi å stimulere elever til å utrykke seg gjennom å 
tegne   
 
Lærerveiledning 
Formidlingsopplegget for barn og unge er utarbeidet 
av SKINN i samarbeid med billedpedagog Mia Jensen 
v/Høgskolen i Bodø.  
Formidlingsopplegget består av lærerveiledning med 
forslag til for- og etterarbeid i klasserommet/ på 
skolen, samt omvisning og tegneverksted i 
utstillingen.  
Formidlingsopplegget er tilpasset lærerplanverket 
For den 10-årige grunnskolen (L97).  
 
 
 
 
 
 

 
Billedpedagog Mia Jensen. Her er hun også i full gang med 
omvisning i Bodø Kunstforening. 
 
Målsetningen er å inspirere barn til å tegne og å stole 
på sitt eget uttrykk. Skolebarna skal gjennom 
egenaktiviteten få oppleve at det ikke er et ”riktig” 
eller et ”galt ” tegneuttrykk. 
En av delene i opplegget er at skolebarna tegner 
portrett av hverandre uten å se på arket. Etterpå blir 
tegningen hengt opp og sammen med omviser  ser 
elvene på de ulike uttrykkene de har fått frem. På den 
måten får elevene erfare hvordan forskjellige uttrykk 
blir til.   
 

 
Tegneverksted. Elever i munter passiar, mens de portretterer 
hverandre uten å se på arket.  
 
Innkjøp 
Nordnorsk Kunstmuseum foretok innkjøp av en 
skyggeskulptur av Kjell Varvin og bilde  
Interiør i stillhet av Lars Staffan Evjen. I tillegg kjøpte 
de bildet Åsted fra Amalie Skram serien av Ingun 
Bøhn. Bildet var sendt inn til utstillingen, men ble 
ikke med blant de utvalgte arbeidene.  

 

 
 
Grønn skyggeskulptur på solgt på åpninen til en privat kjøper. 
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Graffiti 
Graffiti er et eget prosjekt i tilknytning til utstillingen 
Spor av Strek. Med midler fra Norsk Kulturråd 
initierer SKINNgraffitiprosjekett. I Bodø ble et 
graffitiverk utført i forbindelse med åpningen  Spor av 
Strek.  Etter en lang prosess med møter mellom Bodø 
Kunstforening, Bodø kommune og SKINN, ble det 
gitt tillatelse til at prosjektet kunne gjennomføres.  
Nordland Musikkfestuke ble trukket inn, og prosjektet 
fikk plass i Musikkfestukas Scene Ung under tittelen 
Puls. Graffitiprosjekt ble gjennomført i forbindelse 
med åpning av utstillingsturnéen. Graffitikunstner 
Lars Undli alias PayTwo utførte et graffitikmaleri på 
Hundholmenplass 
 

 
Graffiti. Lars Undli er godt i gang med Graffitimaling i Bodø. 
Grafiker Are Andeassen står og beundrer arbeidet og uttrykte stor 
begeistring for initiativet.  
 
Prosjektet i Bodø utviklet seg også til et tilbud om 
graffitiworkshop, arrangert av Bodø Kunstforening.  
En gruppe på 13 ungdommer mellom 12 og 23 år var 
entusiastiske deltakere.  Arrangementet gikk over tre 
dager i og utenfor Bodø Kulturhus. Techrock, alias 
Andre Eriksen, ledet workshopen hvor ungdommene 
fikk prøve seg med sprayfarge på plater utendørs. 
 
Andre Eriksen ble i tillegg engasjert av Nordland 
fylkeskommune til  å utføre ”piece” på et kontor ved 
kulturavdelingen hos Nordland fylkeskommune. 
  
SKINN har tatt initiativ overfor Harstad 
Kunstforening for å få  til et graffitiprosjekt her  våren 
2005.  
Det samme vil bli gjort overfor foreninger i Finnmark 
for høsten 2005.   
 
Utstillingsinformajon: 
Visningsperiode juli  2004- november  2005  
Utstiller :  
14 utstillere jfr. pkt. 5.3  
Antall arbeider i utstillingen: 38 
Antall visningssteder: 24 
Besøkstall 2004  
Antall registrerte besøkende  1581 
Barn og unge, omvisning  2839 
Publikum totalt: 4420 
Økonomi  
Antall solgte kunstverk : 3 
Salgsprovisjon til SKINN : Kr. 5.550.00 
Fraktstøtte fra NKLF 2004/05  Kr. 30.000,00 
Beregnet vederlag, kunstnere Kr. 180.000,00 
 

5.4. Utstillingsprosjekter under 
planlegging. 
 
Objekter: Tradisjon og Fornyelse- 2005. 
Utstillingsturneen er planlagt åpnet i september 2005. 
Kunstnerisk råd har valgt ut ni kunsthåndverkere og  
i tillegg er tre kunstnere med samisk tilknytning valgt  
ut etter forslag fra SDS kunstneriske råd. (samiske 
kunstneres fagorganisasjon) 
 
Utstillingen skal rette søkelyset på grensegangene 
mellom kunst og kunsthåndverk, og hvordan 
tradisjones mønster,  former og materialer blir brukt  
på nye måter. 
Reiseruten er satt opp til 14 steder. Prosjektarbeidet 
ble igangsatt i 2004 og fortsetter i 2005. Søknad til 
Norsk kulturråd ble sendt innen fristen 1. desember 
2004. Søknader til Den Kulturelle skolesekken i 
Nordland, Troms og Finnmark leveres innen fristen  
i 2005.  
Samarbeidsprosjekt med Bodø Sinfonietta. 
SKINN har tatt initiativ til et samarbeidsprosjekt med 
med Bodø Sinfonietta. Intensjonen med prosjektet er  
å rette fokus på møte mellom en videokunstner og en 
komponist. Resultatet skal bli et verk som skal 
fremføres i samarbeid med Bodø Sinfonietta.  
Planen er at dette skal fremføres noen steder med 
musiker og andre steder bare videofremvisning 
Planlegging av prosjektet fortsetter i 2005. Det skal 
søkes eksterne midler samt sponsormidler til 
gjennomføring av prosjektet. Oppstart er beregnet til 
senhøsten 2006.  
 

6. Informasjon 
 
Det ble produsert 3 utgaver av SKINN informasjon. 
Bladene kom ut i mars, juli og november. Det siste 
nummeret var en utvidet utgave på 12 sider. 
Informasjonsbladet har et opplag på 1200 eksemplarer 
og  blir distribuert til offentlige instanser, politiske 
organer, medlemmene i NNBK og NK-nordnorge, 
SDS medlemmer i Norge, samarbeidspartnere, 
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 kunst og 
kunstformidlingstilbudet i landsdelen. 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. 
 
SKINN bladet fikk ny design i 2004  som er utarbeidet 
av KremDesign. Arbeidet med utvikling av design og 
presentasjon av stoffet vil fortsette i 2005. 
   
6.1. SKINNs Webside 
SKINNs hjemmeside fikk ny design i 2004 utarbeidet 
av KremDesign. Vi har også fått et nytt verktøy for 
hjemmesiden slik at administrasjonen kan utføre 



 

Skinn-samorganisasjonen for kunstformidling i nord-norge 

7 
oppdateringen selv. Det gjenstår enda en del arbeid 
med hjemmeiden før den er i den form som vi ønsker. 
 
6.2. Informasjon om ny utstillingsturne. 
Invitasjon til åpning av vandreutstillingen Spor av 
Strek ble sendt ut til Nordland, Troms og Finnmark  
fylkeskommuner, samt museer, kulturinstitusjoner, 
innkjøpskomiteer og andre samarbeidspartnere. 
 
6.3. 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. 
 
Eva Skotnes Vikjord har skrevet artikler om Spor av 
Strek  til bladet Form; tidsskrift for kunst og design nr. 
5-2004 og bladet Numer 60 nr. 2-2004 utgitt av 
Tegneforbundet.  
NRK Nordland lokalsending: Dagligl leder var 
intervjuet om prosjektet Spor av Strek 3. februar 2004. 
 

7. Fagseminar og kurs 
 
7.1 Fagseminar i Bodø mars 2004. 
Fagseminar i tilknytning til årsmøtet i Bodø 20-21 
mars 2004. Temaet her var Tegneuttrykk- bildet som 
språk  
Foredragsholdere var Øyvind Torseter, deltakende 
kunstner i Spor av Strek  Han holdt  foredrag  
om eget kunstnerskap, Mia Jensen, billedpedagog 
holdt foredrag under tittelen Tegneuttrykk- bildet som 
språk.Hun holdt også worksop hvor deltakerne fikk 
utforske sitt eget tegneuttrykk.  
Siste foredrag var ved Grad Frantzen fotograf og 
tidligere graffitimaler, med temaet Graffiti kultur – 
Graffitiens estetikk og byrommet.  
 

 
Billedpedagog Mia Jensen forestår gjennomgang av deltakernes 
mange ulike tegneutrykk. 
 
 
7.2. Kompetanse i  Kunstforeningen 
SKINN fortsatte kursrekken med tema Kompetanse i  
Kunstforeningen i 2004 for medlemmene i Troms og 
Finnmark. Medlemmene i Nordland fikk tilsvarende  
tilbud høsten 2003. Arrangementet ble holdt i Tromsø 

Kunstforening med 28 deltakere hvorav  10. 
kunstforeninger.  
Følgende tema stod på kursprogrammet:  
Arrangørkompetanse v/Ulla Uberg, kunsthistoriker og 
tidligere intendant i Norske kunstforeninger  
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.  
 

 
Kursdeltakere i gang med å måle luftfuktigheten i lokalet. 
 
Riksutstillinger var sammarbeidspartner og bidro med 
forelesere. Nordnorsk Kulturråd har gitt tilskudd til 
kursene. SKINN har fått gode tilbakemeldinger fra 
deltakerne på begge kursene.  Det er tydelige 
meldinger fra kunstforeningene om at kurs er en viktig 
prioritering for SKINN fremover. Samtidig erfarer vi 
stadig større oppslutning omkring kursarrangmenter 
og kompetansen blir synligere i kunstforeningenes 
formidlingsarbeidet.    
   

8. Nettverksarbeid  
8.1. Intendantmøte 
SKINN arrangerete intendantmøte for Bodø, Harstad 
og Tromsø  Kunstforening 23 april i  Tromsø.  
Kunstforeningenes driftsvilkår og  arbeidsforholdene 
for ansatte intendanter i frivillige organisasjoner ble 
spesielt tatt opp.  
 
 

 
Fh. Pia Lidvall intendant i Bodø Kunstforening, Per Jan Pedersen 
intendant i Hartsad Kunstforneing, Jarle Strømodden daværende 
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intendant i Tromsø Kunstforning og  Eva Skotnes Vikjord daglig 
leder i SKINN. 
 
8.2. Nettverksmøter  
SKINN har tatt initiativ til møter med 
kunstforeningene på Helgeland for å diskutere 
opprettelse av en regional intendantstilling. Det er 
følgende fire kunstforeninger i regionen: Alstahaug 
Kunstforening, Brønnøysund Kunstforening, Mosjøen 
Kunstforening og Rana Kunstforening.  
Det første møtet var i Mo i Rana hvor alle 
kunstforeningene med unntak av Brønnøysund deltok. 
Rana kommune, Helgeland kulturforum og Rana 
museum deltok også i møtet. 
Det var enighet om behov for en stilling, men det var 
ulike synspunktet på hvor stillingen bør ligge og 
hvilken oppgaver den skal ivareta. 
Neste møte var 5 mai, men da bare med Rana 
Kunstforening, Rana kommune og Rana museum. Det 
ble foreslått å etablere et interimstyre for å få på plass 
en stilling.  Et interimstyre med sammensetning av 
alle kunstforeningene på Helgeland, SKINN, og 
eventuelt en representant fra Helgelandsmuseet. Det 
videre arbeidet ble lagt i bero fra SKINNs side pga. 
 av redusserte ressurser i administrasjonen. Planen er  
å fortsette det videre arbeidet i 2005.    
 
Daglig leder åpnet separatutstilling av Katarina 
Herteigs i Rana Kunstforening, i forbindelse 
nettverksmøtet 5. mai.  
 
9 juni ble det gjennomført nettverksmøte i Meløy. 
Tilstede på møtet var ordfører, kultursjef, en 
kommunepolitiker, leder i Meløy Kunstforening  
Erling Nystad og daglig leder i SKINN. Lokaler for 
kunstforeningen var et sentralt tema i møtet. 

 

 

 

 

9. Prosjekt nettbasert 
informasjon om 
utstillingslokaler 
 

 
Galleri Lofotveggen, er Vestvågøy Kunstforenings lokaler. 
 
SKINN startet i 2003 registrering av medlemmenes 
lokaler ved innsamling av plantegninger og 
informasjon av lokalene. 
 
Målsetningen for SKINN er å videre systematisere 
kunnskapen om utstillingslokalene og bygge opp en  
base med nettbasert informasjon.  SKINN søkte 
Nordnorsk Kulturråd om midler til forprosjekt for 
kartlegging og utvikling av utstillingsrom i Nordland, 
Troms og Finnmark fylke. På tross av at 
kunstformidling og utvikling av visningsarenaer står 
på deres handlingsplan ble søknaden avslått. SKINN 
fikk imidlertid kr. 50.000,00 i tilskudd fra Norsk 
kulturråd til prosjektet. Forprosjektet skal avsluttes i 
løpet av våren/ tidlig høst 2005. Arkitekt Petter Bakke 
er engasjert for utarbeidelse av dette. SKINN vil på 
bakgrunn av forprosjektet søke om ytterligere midler 
for å gjennomføre en fullstendig baseregistrering.  
 

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. 
Riksutstillinger har vært samarbeidspartner for 
utstillingen Spor av Strek. De har bidratt vederlagsfritt 
med kompetanse til utstillingsdesign, foredragsholder 
til arrangørkurs og gitt et tilskudd på kr. 15.000,00 til 
arrangørkurset. Utstillingsarkitekt Hilde Mortvedt fra 
RU har bidratt med sin kompetanse i forhold til 
presentasjonsform av utstillingen Spor av Strek. Hun 
var også en av foreleserne på arrangørkurset. 
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Foredragsholder Tora Myre fra RU holdt foredrag om konservering 
og behandling av kunst. 
 
Bodø Kunstforening 
SKINN har hatt kontorfellesskap med Bodø 
kunstforening  og har utgjort et faglig fellesskap i 
tillegg til samarbeid om drift av kontorlokalene.  Det 
faglige fellesskap har vært en viktig ressurs for begge 
parter, både på det formelle og uformelle plan.  
Kontorforholdene for SKINN har imidlertid ikke vært 
tilfredstillende og det har gjennom flere år vært påpekt 
overfor Bodø kommune som har ansvar for lokaler for 
SKINN. Høsten 2004 ble det gitt klarsignal for flytting 
i nye lokaler og samlokalisering med Nordland 
Musikkfestuke. Flyttingen  ble forberedt på slutten av 
året og gjennomført januar 2005. SKINN vil søke å 
opprettholde kontakten med Bodø kunstforening i 
gjennom jevnlige møter. 
  
Nordland fylkeskommune 
SKINN har hatt samarbeid med Nordland 
fylkeskommune om ustillingen Spor av Strek.  
Informasjon om tilbud til Den kulturelle skolesekken 
til kommune og skoler utsendt fra Nordland 
fylkeskommune.  Prosjektleder Astrid Arnøy var en av 
foredragsholderne på SKINNs arrangørkurs for Spor 
av Strek.  
 

 
Åpning av Spor av Strek.Kulturminister Valgerd Svarstad Haugland 
i full konsentrasjon med å sette første streken med tegnemaskinen. 
                  

 

11. Møter, konferanser og kurs 
2004. 
 
Eva Skotnes Vikjord: 
• 22.01. Møte med fylkeskultursjef i Nordland Stig 
Olsen, Bodø  
• 09.03. Møte med Rolf Lennart Stensøe Bodø 
Sinfoniette, Bodø 
• 11.03. Møte med Kunst i Nordland  v/Per Gunnar 
Tverrbakk, Bodø 
23.03. Nettverksmøte for kunstforeningene på 
Helgeland, Mo i Rana. 
25.03. Møte med Astrid Arnøy prosjektleder i Den 
Kulturelle skoleseken i Nordland fylke, Bodø 
30.03. Møte med Stig Olsen fylkeskultursjef i 
Nordland fylkeskommune, Bodø. 
• 13.04. Møte med Astrid Bjørgaas , leder i 
kulturkomiteen for Nordland fylkesting. 
•.19.04. Nordnorsk Kulturråds kulturkonferanse.   
• 05.05. Nettverksmøte for kunstforeningene på 
Helgeland, Mo i Rana. 
• 09.06. Nettverksmøte, Meløy kunstforneing, Ørnes.  
• 30.07. Møte med Kulturminister Valgerd Svarstad 
Haugland, Bodø.  
• 25.08. Møte med stortingspolitiker Torny Pedersen 
• 30.08. Møte med Kunst i Nordland, Norsk Form og 
RU, Bodø 
•.10-11.09 Riksutstillingers symposium 2004, Kunst 
til folket-hvorfor det ? Stavanger 
• 15.09. Seminar: RUs rolle i lys av evalueringen, 
arrangert av Kulturdepartemntet, Oslo 
•16.09. Møte med fylkesråden for kultur Heidi Sæthre 
og fylkeskultursjef Stig Olsen, Bodø. 
• 21.10. Møte med programsekretæren i RU, Oslo 
•  20. sept Forskerdagene i Bodø, Informasjon om      
    Spor av Strek 
• 04.11. Seminar: Ny kulturstrategi for Nordland , 
arrangør Nordland fylkeskommune, Bodø. 
• 6. 11 Informasjon om SKINNtil Bodø kommune    
   vennskapskommuner ,Sverige,    
   Finland  og  Danmark. 
   
Kari Mette Skreslet: 
25.03. Møte med Astrid Arnøy prosjektleder i Den 
Kulturelle skoleseken i Nordland fylke, Bodø 
07-09.06. Den kulturelle skolesekken, nasjonal 
konferanse, Sandefjord. 
 
Even Aursand: 
• 16.05. Møte med Torny Pedersen medlem av 
Stortingets Kulturkomite, Bodø. 
• 30.07. Møte med Kulturminister Valgerd Svarstad 
Haugland, Bodø. 
 
Petter Bakke:  
• 19.04. Nordnorsk kulturråds kulturkonferanse i 
Tromsø 
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Oppsummering 2004 
 
2004 har vært et ”tegningens år”. Det har vært 
arbeidet mye med formidlingsopplegget, 
kursvirksomhet knyttet til utstillingen, selve 
utstillingen, åpningen og turneringen av Spor av Strek. 
Kulturminister Valgerd Svarstad Haugland uttrykte 
det som mange av oss sier ”jeg kan ikke tegne en rett 
strek engang”. Men åpningen, med bruk av 
tegnemaskinen til Kalle Grude og åpningstalen til 
Kulturministeren viste at det ikke er den rette streken 
det handler om. Det handler om språk, formidling og 
det visuelle utrykket som bor i alle. 
Styrleder fikk muligheten til å være med på en av Mia 
Jensens omvisninger. Det var en opplevelse, ikke bare 
fordi Mia Jensen er svært dyktig, men fordi 
utstillingen, med sitt spenn i utrykk og teknikker 
virket slik vi hadde håpet. Den skapte engasjement. 
Graffitiprosjektet fikk sin start i Bodø parallelt med 
åpningen av utstillingen og under Nordland 
Musikkfestuke. Bodø Kunstforening har fått et flott 
verk rett utenfor inngangen til kunstforeningen. Vi har 
fortsatt stor tro og håper på at flere steder griper fatt i 
dette ”sideprosjektet”. Både som uttrykk og 
arbeidsform er det godt tilpasset en aldersgruppe som  
ofte slutter å utrykke seg i bilder og starter med helt 
andre og mindre kreative sysler. 
  
Årets oppsummering blir på noen områder en 
gjentagelse av fjorårets.   
SKINN har ikke fått økt grunnbevilgningen som vi 
hadde håpet. I de neste årene vil vi for alvor se hva 
dette fører til. Økonomi for å dekke kostnader til   
utstillingsproduskjon og utstillingsturne avhenger i 
dag av  prosjektmidler. Innvilget prosjekttilskudd til 
Spor av Strek i 2004 har gjort det mulig å gjennomføre 
å iverksette dette prosjektet etter planen. Et 
kontinuerlig utstillingstilbud fremover vil avhenge av 
en mer forutsigbar økonomi.  
De siste årene har vi pga. den spesielle 
arbeidssituasjonen (med fødselspermisjon og 
sykepermisjon) hatt noe mer spillerom i forhold til 
turneringsvirksomheten og produksjon av utstillinger. 
Nå møter vi for alvor ”hverdagen” og kan slik sett bli 
presset til å kutte ut eller omlegge 
turneringsvirksomheten vi bedriver. Dette kan 
innebære alt fra andre typer utstillinger til færre 
utstillingsplasser og redusert formidlingsopplegg. Med 
en generell økning av driftsutgiftene i SKINN og i 
kostnader knyttet til turneringsvirksomheten vår ser vi 
at vi har svært lite penger å rutte med til utstillinger. 
Utstillingene må derfotr nærmest i sin helhet baseres 
på prosjektmidler og innfridde søknader. Det ligger i 
kortene at dette er en problematisk måte å arbeide på 
innenfor det feltet vi holder på selv om det meste av 
kulturrelatert arbeide må forholde seg til slike vilkår. 
Vi kan derfor repetere fra fjorårets oppsummering at: 
” SKINNs utvikling fremover vil i stor grad avhenge 
av at staten øker grunnbevilgningen”.   
 
 
 

 
 
Arbeidet med vår neste utstilling er i gang og i rute. 
Objekter: Tradisjon og fornyelse skal etter planen 
åpnes høsten 2005. Også her er vi helt avhengige av 
midler utenfra for å kunne gjennomføre turneen etter 
planen. Vi tror det blir en flott utstilling med 
spennende kunstnere. 
 
Riksutstillinger har gått inn i Nasjonalmuseet for 
kunst, arkitektur og design og den Nordnorske  
kunstscenen er i endring på flere områder. 
Knutepunktmuseene vil kunne få nye oppgaver og 
SKINN sin rolle som samordner, utstiller og pådriver 
kan bli endret. 
 

 
 
 
 
 
Bodø 7. mars  2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Even Aursand       Petter Bakke          Wenche Stenvoll 
Styreleder   Styremedlem           Styremedlem         
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