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Årsmelding for SKINN 2005. 
 

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:, Henry Nygård , Harstad 
Vara: Arild Mo, Finnsnes 
Nordland fylke: 
Styreleder: Even Aursand, Bodø   
Vara: Erling Nystad, Meløy 
 
Styret har holdt 4 styremøter i perioden.  
  
1.2. Kunstnerisk råd 
Rådet hat ikke hatt møter i perioden. 
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 
Per Jan Pedersen               leder -Troms fylke 
Wally Forsbakk Lund  -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 
Henry Nygård representerer SKINN i 
representantskapet til Festspillene i Nord-Norge.  
Vara: Henry Nygård. 
Eva Skotnes Vikjord har i 2005 vært med i 
arbeidsgruppen for utforming av plan for 
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design for 
landsdekkenede kunstformidling.  
 

 
 

 
 

 

 
1.5. Administrasjon 
Eva Skotnes Vikjord er daglig leder i 100% stilling. 
Kari Mette Skreslet var ansatt som 
formidlingskonsulent frem til 01.07.2005. 
Skreslet var veskelsvis 100 og 50 % sykemelding i 
periode  1. mars til 1.juli. Audhild Bertinussen var 
engasjert som vikar i 50 % stillling i perioden mai-
juni. Kristoffer Dolmen ble ansatt som ny 
formidlingskonsulent f.o.m. 15. august 2005. 
 
Administrasjonen har hatt felles kontorlokaler med 
Nordnorsken og Bodø Kunstforening.   
I februar 2005 flyttet SKINN kontoret til Sjøgata 15, 
samlokalisert med Nordland Musikkfestuke og Bodø 
Musikkteater. Bodø kummune har vertsforpliktelser 
overfor SKINN, se pkt. 3. vedrørende kulturavtalen.  
 

1.6. Årsmøtet   
Årsmøtet er SKINNs høyeste organ og ble sist avholdt 
i  Karasjok 16 mars 2005, 15 delegater var tilstede, 
totalt deltok 39 på arrangementet. I forlengelsen av 
årsmøtet var det fagseminar med tema Fra 
Kunsthåndverk til kunst  Jfr. Punkt 7.0. Årsmøtet ble 
avholdt i Rica hotell , Karasjok. 
 

 

 
Foto: Seminardeltakeren beskuer båt laget av SKINN av den 
samiske kunstneren Jon Ole Andersen. 

 
 
 
 
 

 
 
2. Økonomi  
2.1. Offentlig tilskudd 
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SKINNs drift er basert på bevilgninger fra  
Kulturdepartementet som i 2005 utgjorde 
kr. 764.000,00. Fra Nordland,Troms og Finnmark 
fylke var samlet bevilgning kr. 399.000,00.  
 
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  
er ikke blitt videreført i det statlige tilskuddet. Det 
lyktes ikke SKINN å få økning etter å ha hatt møte 
med kulturminister Valgerd Svarstad Haugland i juli 
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 også i 2005 jobbet aktivt for å få en 
økning av det statlige tilskuddet opp til 75% av det 
offentlige tilskuddet. SKINNs turnevirksomhet 
avhenger i dag av prosjektmidler noe som gir en 
uforutsigbarhet i tilbudet.  
Daglig leder i SKINN og nestleder v/kulturavdlingen i 
Nordland fylkeskommune hadde våren 2005 møte 
med leder for Stortingets kulturkomitee Sonja Sjølie 
og medlem i kulturkomiteen Torny Pedersen, fra 
Nordland. Intensjonen med møtet var å få politisk 
innflytelse for å få økning av SKINNs statlige 
tilskudd. Det ble i november 2005 sendt brev til den 
nye kulturministeren Trond Giske. Her  ble det 
orientert om den økonomsieksituasjoene og faren for 
nedleggelse av SKINNs turnè virksomhet. Det ble 
bedt om å få et møte for å diskutere SKINNs 
økonomiske situasjon og videre drift. 
Svar på henvendelsen kom februar 2006 og da med 
melding om at SKINN får møte med statsekretær 
Randi Øverland. 
 
2.3. Prosjekttilskudd  
Nord-Norsk Kulturråd gav tilskudd  til  
Spor av Strek, arrangørkurs kr. 10.000,00 
Objekter, tradisjon og fornyelse kr. 30.000,00 fordelt 
på to år, kr. 15 000,00 pr. år. 
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 Objekter, 
tradisjon og fornyelse. 
Finnmark fylkeskommune 
Innvilget kr. 30 000,00 til fagseminaret med tema  
Fra kunsthåndverk til kunst 
Den Kulturelle skolesekken i Nordland 
fylkeskommune innvilger ekstra tilskudd  
kr. 85.000,00 til formidling av utstillingen  
Spor av Strek. 
Objekter; tradisjon og fornyelse ble innvilget 
Kr. 200 000,00 + kommunale egenandeler som utgjør  
Kr. 39.000,00 
 

Norsk Kulturråd innvilget kr. 70.000,00 til 
prosjektet Objekter; tradisjon og fornyelse. Prosjektet 
nettbasert  
informasjon for utstillingslokaler fikk tilskudd  
kr. 50.000,00, innvilget i 2004, utbetalt i 2005. 
 
Totalt fikk SKINN kr. 599.000,00 i prosjekttilskudd  
for 2005. herav er kr. 112 000,00 overført til 2006 for  
viderføring av prosjektet Objekter; tradisjon og 
fornyelse.  
 
2.4. Norske Kunstforeningers 
fraktstøttefond  
SKINN fikk tilsagn om fraktstøtte til utstillingen   
Objekter; Tradisjon og fornyelse 2 x 15.000,00  
totalt kr. 30.000,00. Fraktrefusjon utbetales i 2006 
etter at turneen er avsluttet. 
SKINN fikk innvilget fraktstøtte for Spor av Strek  
2 x 15.000,00 for 2004 og 2005. Beløpet  kr. 
30.000,00 ble refundert i 2005. 
 
2.5. Andre inntekter.  
Andre inntekter er  medlemskontingenter, 
støttemedlemskap, egenandeler fra kommuner for 
omvisninger, annonseinntekt, leie av spalteplass i  
SKINNs blad, prosjektstøtte og momsrefusjon. 
SKINN har en sponsoravtale med Sparebanken Nord-
Norge knyttet til SKINN bladet.  
Avtalen er inngått for 3 år a kr. 20.000,00 pr år i 
perioden 2004 -2006 
Totalt utgjorde andre inntekter i 2005  
kr. 1. 070.604,00.  

 

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 kontorsted 
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 fylkeskultursjef Stig Olsen 
og et møte med Lars Grøteide, nestelder for kultur og 
miljøavdelingen i Nordland fylkeskommune. I møtene 
ble det informert om SKINNs aktivitet og behov for 
økt offentlig tilskudd. 
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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 2005 fått tilskudd fra  Den kulturelle 
skolesekken i Nordland, Troms og Finnmark fylke.  
SKINN har fått midler til utstillingen og Spor av Strek 
utstillingsprosjektet Objekter; tradisjon og fornyelse 
som skal turneres i 2005-2006. Jfr. Pkt. 2.3. 
Totalt har 5 850  barn og unge deltatt i 
formidlingstilbudet gjennom Den kuturelle 
skolesekken for de to gjeldende utstillingene i 2005.   

 

4. SKINNs medlemmer 
 
Organisasjonen hadde pr 31.12. 2005, 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 
utstillinger av profesjonell kunst, aktiviterer for 
publikum, medlemmer, samt formidling til barn og 
unge.   
 
Nordland  
20 medlemmer, herav 18 kunstforeninger, 
2 kulturkontor/annet.   
 
Alstahaug kunstforening Meløy kunstforening 
Andøy kunstforening Mosjøen kunstforening 
Atelier Lofoten Narvik kunstforening 
Bodø  kunstforening Rana kunstforening 
Brønnøy kunstforening Saltdal kunstforening 
Fauske kunstforening Sortland Kunstforening 
Hadsel kunstforening Sørfold kulturkontor 
Hamarøy kunstforening Vega kulturkontor 
Lofoten Kunstforum Vestvågøy kunstforening 
Lødingen kunstforening Øksnes kunstforening 
 
 
 
 
Troms 

7 medlemmer, herav 4 kunstforeninger, 1 institusjon,  
2 kulturkontor.  
 
Festspillene i Nordnorge Midt –Troms kunstforening 
Harstad kunstforening Salangen kulturkontor 
Kunstforeningen ETS Tromsø kunstforening 
Lyngen kulturkontor  
 
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. 
 
 
Finnmark 
7 medlemmer, herav 4  kunstforeninger, 
2 kulturkontor og 1 institusjon.  
 
Alta kunstforening Sør – Varanger kunstforening 
Båtsfjord kulturkontor Tana kulturkontor 
Hammerfest kunstforening Vadsø kunstforening 
De Samiske samlinger  
 
4.2.  Nye medlemmer 
Ingen nye medlemmer i 2005. 
 
4.3. Støttemedlemmer 
SKINN hadde totalt 22 støttemedlemmer  
i landsdelen i  
 
2005 fordelt slik: 
 
Nordland fylke: 11  
Troms fylke: 5  
Finnmark fylke: 6 
 
Alta kommune 
Bodø kommune 
Bø kommune 
Fauske kommune 
Hammerfest kommune 
Hammarøy kommune 
Harstad kommune 
Høgskolen i Bodø 
Høgskolen i Finmark 
Høgskolen i Nesna 
Lødingen kommune 
Måsøy kommune 
Nordkapp kommune 
Nordnorsk Kunstmuseum 
Rana Kommune 
Saltdal kommune 
Sortland kommune 
Sør-Varanger kommune 
Trastad Samlinger 
Torsken kommune  
Vadsø kommune 
Vågan kommune 

5.  SKINNs virksomhet i 2005 
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5.1.Utstillinger  
SKINN åpnet  en ny utstillingsturne i 2005, og  
har satt i gang planlegging av et samarbeidsprosjekt  
med Bodø Sinfonietta med oppstart i november 2006 
og en ny kurratert utstilling med oppstart i 2007.  
 
       
5.2. Spor av Strek 2004-2005 
Planlegging av utstillingsprosjektet startet i 2003 og 
turneen åpnet 31. juli 2004.     
Åpningen var lagt til  Bodø Kunstforening og ble 
forestått av Kulturminister Valgerd Svarstad 
Haugland. Utstillingsturneen ble avsluttet i november 
2005, med en total visningsperiode på 16 måneder. 
 
Kunstnere som var valgt ut deltok med ulike, motiv, 
utrykk., teknikker og materiale som blyant,  
fargeblyant, kull, pastell, lystegning, mekanisk tegning 
og digitalt medium. Kunstnerne var: 
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  satte fokus på tegning som 
medium og menneskets behov for å sette spor etter 
seg.   
 
Den kulturelle skolesekken  
Utstillingen Spor av Strek er et tilbud til skolene i 
Nordland, Troms og Finnmark  
Omviseren gjennomførte  tre omvisninger inklusiv 
tegneverksted hver dag, i visinigsperioden på hvert 
sted.   
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 andre disipliner som å lese, 
skrive og regne.Gjennom den bredden utstilingen  
Spor av Strek  hadde, var et mål å stimulere elever til å 
utrykke seg gjennom å tegne. 
Det har vært stor respons på formidlingstilbudet og på 
hele turneeen har 6 500 barn og unge deltatt i aktiv 
formidling.   
 
Lærerveiledning 
Formidlingsopplegget for barn og unge var utarbeidet 
av SKINN i samarbeid med billedpedagog Mia Jensen 
v/Høgskolen i Bodø.  
Formidlingsopplegget bestod av lærerveiledning med 
forslag til for- og etterarbeid i klasserommet/ på 
skolen, samt omvisning og tegneverksted i 
utstillingen.  
Formidlingsopplegget var tilpasset lærerplanverket 
For den 10-årige grunnskolen (L97).  
 
 
 

 
 
Billedkunstner Roanne O\ Donell var omviser da utstillingen 
besøkte Saltdal Kunstfornening. Foto viser elevarbeid fra 
Saltdal. 
 
 
Målsetningen var å inspirere barn til å tegne og å stole 
på sitt eget uttrykk. Skolebarna skulle gjennom 
egenaktiviteten få oppleve at det ikke er et ”riktig” 
eller et ”galt ” tegneuttrykk. 
En av delene i opplegget er at skolebarna tegnet 
portrett av hverandre uten å se på arket. Etterpå ble 
tegningen hengt opp og sammen med omviser  så 
elvene på de ulike uttrykkene de har fått frem. På den 
måten fikk elevene erfare hvordan forskjellige uttrykk 
blir til.   
 

 
Foto: Fra Rana Kunstforening hvor billedkunstner Elisabeth 
Alsos Strand var omviser. Her er elever i gang ned å tegne 
portretter av hverandre. 
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Graffiti 
Graffiti var et eget prosjekt i tilknytning til utstillingen 
Spor av Strek. Med midler fra Norsk Kulturråd 
initierer SKINN graffitiprosjekett. I Bodø ble et 
graffitiverk utført i forbindelse med åpningen  Spor av 
Strek sommeren 2004. dette ble omtalt i SKINns 
årsberetning for 2004.   
 

 
Graffiti i Harstad utført av graffitimaleren Andre Eriksen  
 
SKINN tok initiativ overfor Harstad Kunstforening for 
å få  til et graffitiprosjekt her våren 2005.  Det ble 
gjennomført under Festspillene i Nord-Norge 2005. 
Prosjektet i Harstad ble som i Bodø også et tilbud om 
graffitiworkshop.    
 
 

 
 
Foto. GraffitiWorkshop i Hartsad 
 
I samarbeid med Festspillene i Nord-Norge, Harstad 
ga SKINN støtte til å gjennomføre en ukeslang 
graffitiverksted og til å få lagd en varig piece i Harstad 
sentrum. 11 ungdommer i alderen 14-20 år  deltok 
under Festspillene i juni. I tilegg til å ha verksted der 
det ble sprayet på plater i kafélokalene til Harstad 
Kunstforening, ble 3 vegger i parkeringshuset til Amfi 
Bertheus gitt tillatelse til å bruke til å lage 
graffitipiecer på. Engasjerte ungdommer jobbet sent 
som tidlig. Andre Eriksen lagde en graffitipiece på en 
sentral vegg i Harstad sentrum til begeistring fra 
gårdens eier.  
 
 
 
 
 
 
 

Spor av Strek visningstall: 
Visningsperiode juli  2004- november  2005  
Utstiller :  
14 utstillere  jfr. pkt. 5.2.  
Antall arbeider i utstillingen: 38 
Antall visningssteder: 24 
Besøkstall 2004/2005  
Antall registrerte besøkende  6005 
Barn og unge, omvisning  6465 
Publikum totalt: 12470 
Økonomi  
Antall solgte kunstverk : 3 
Salgsprovisjon til SKINN : Kr. 5.550.00 
Fraktstøtte fra NKLF 2004/05  Kr. 30.000,00 
Utbetalt vederlag, kunstnere Kr. 192.000,00 
 
 
5.3 Objekter: Tradisjon og Fornyelse 2005- 2006 
Utstillingsturneen åpnet i 23 september 2005 i 
Alstahaug Kunstforening. leder for kulturkomiteen i 
Nordland fylkesting, Astrid Bjørgaas foresto åpningen 
av denne nye turneen. 
Kunstnerisk råd har valgt ut ni kunsthåndverkere og i 
tillegg er to kunstnere med samisk tilknytning valgt ut 
etter forslag fra SDS kunstneriske råd. (samiske 
kunstneres fagorganisasjon) 
 
Deltakende kunstnere: Lillian Erlandsen, Anne 
Thomassen, Per Isak Jusso, Aslaug Juliussen, Anniken 
Sandvig, Ingrid larssen, Hanne Friis, Jørgen Moe, 
Inger Anne Nyaas, Lars Sture, Line Haukøy  
 
Utstillingen Objekter; tradisjon og fornyelse viser 
hvordan kunsthåndverkerne har fjernet seg mer og mer 
fra bruksområdet og går videre i å utforske og 
eksperimentere, formalt, konseptuelt og 
erkjennelsesmessig. Vi ser en fornyet interesse i måten 
materialer anvendes på for å få frem formale kvaliteter 
og kunstneriske uttrykk. Samtidig setter utstillingen 
fokus på at objekter i nye former og uttrykk inngår i 
en dialog med tradisjoner.  
 
 

 
 
Foto: Minner, pute i gips av Anniken Sandvig. 
Kunstneren har 4 gipsputer med i utstillingen Objeketer. 
 
 
 
 
Reiseruten er satt opp til 14 steder fordelt på 
Nordland, Troms og Finnmark fylke.  
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Prosjektarbeidet ble igangsatt i 2004 og fortsatte i 
2005. prosjektet har fått tilskudd fra Norsk Kulturråd, 
Nordnorsk Kulturråd, og Den Kulturelle skolesekken i 
Nordland, Troms og Finnmark , jfr. punkt 2.3.  
 
 
Utstillingsdesign 
Dette er en utstilling som er krevende i forhold til 
emballering for turné. Det samme gjelder presentasjon 
i mange ulike lokaler. SKINN har lagt vekt på 
forarbeid og tilrettelegging for best mulig resultat. 
Arkitekt Even Aursand ble engasjert til utforming av 
utstillingsdesign.  Et snekkerverksted laget 
ustillingsmoduler, tilpasset til arbeidene og for turné.  
 

 
Foto: Ingrid Larsens objekter presentert på sokler med lys og 
plexiglasstopp, tilpasset hennes arbeider.  
 
 
Den kulturelle skolesekken. 
Utstillingen og grunnskolens planer og fag 
Formidlingstilbudet er tilrettelagt i forhold til L97, 
men også hvordan ideene i utstillingen kan 
konkretisere momenter i høringsutkastet til den nye 
skoleplanen, som er like rundt hjørnet. 
Lærerveiledningen er delt i tre ”undervisningsbolker”; 
forarbeid i skolen, utstillingsbesøk med omvisning og 
etterarbeid i skolen.  Forslagene i lærerveiledningen er 
ikke tenkt til et spesielt klasse- eller hovedtrinn, men 
må tilpasses elevenes alder og forutsetninger.  
 
Lærerveiledningen er utarbeidet av høgskolelektor i 
kunst og håndverk Gerd Abrahamsen v/ høgskolen i 
Bodø avdeling for lærerutdanning. 
 
 
Sparebanken Nord-Norges gavefond 
SKINN tok kontakt med Sparebanken Nord-Norge 
mars 2005 for å søke om sponsormidler til prosjektet  
Objekter: tradisjon og fornyelse. I siste kvartal fikk vi 
muntlig beskjed om at vi ville få kr. 300 000,00 fra 
sparebankens gavefond som ikke krever neon 
gjenytelser.  
 
 
 
 
Objekter; tradisjon og fornyelse visningstall: 
 
Visningsperiode september  2005 - juni  2006  
Utstiller :  

11 utstillere jfr. pkt. 5.3  
Antall arbeider i utstillingen: 29 
Antall visningssteder: 14 
Besøkstall 2005  
Antall registrerte besøkende  1180 
Barn og unge, omvisning  2229 
Publikum totalt: 3310 
Økonomi  
Salgsprovisjon til SKINN : Kr. 5.550.00 
Fraktstøtte fra NKLF 2005/06  Kr. 60.000,00 
Beregnet vederlag, kunstnere Kr. 192.000,00 
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5.4. Utstillingsprosjekter under planlegging: 
Samarbeidsprosjekt med Bodø Sinfonietta,  
Møte med Stedet        
 
SKINN tok initiativ i 2004 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.  
 

         
 
Videokunstner Unn Fahlstrøm og komponist Lars 
Petter Hagen er invitert til å lage et bestillingsverk. 
Verket skal fremføres 10 steder i Nord-Norge med 
musikere, dersom økonomien gir rom for det. 
 
 
Planlegging av prosjektet fortsatte fra 2005. Det er 
søkt om samlet prosjektmilder kr. 1.360 000,00, samt 
sponsormidler til gjennomføring av prosjektet. 
Norsk Kulturråd har innvilget kr. 500.000,00 av 
søknadsum kr. 800 000,00. Svar på en del av 
prosjektsøknadene kommer ikke før mars 2006.     
Urfremføring planlegges i Bodø under festivalen 
Mørke Nu først i november 2006.  
            

6. Informasjon 
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Det ble produsert 4 utgaver av SKINN informasjon. 
Bladene kom ut i mars, juni, oktober og desember.  
Bladet 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 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 fylkeskommune 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 har fortsatt også 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 
oppdateringen selv.  Det har i 2005 vært jobbet en del 
med hjemmesiden, men av ressursmessige hensyn 
gjenstår det enda en del før den er der 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 å utvikle informasjons 
materiell omkring utstillingene. 
 
 
 
Eva Skotnes Vikjord har skrevet artikelen ”Risikoen  
for et svakere nettverk”  i Riksutstillinger publikasjon  

avis #5. 
SKINN har produsert katalogfolderen til utstillingen 
Objekter;tradisjon og fornyelse. Her er det en artikkel 
av kunsthistorikeren Torild Gjesvik med tittelen  
Kunsthåndverk i grenseland. 
 

7. Fagseminar og kurs 
 
7.1 Fagseminar i Karasjok april 2005. 
Fagseminar i tilknytning til årsmøtet i Karasjok 15.-
17. april 2005. Temaet her var Fra Kunsthåndverk til 
Kunst. Foredragsholdere var Torild Gjesvik 
kunsthistoriker og  Jørgen Moe deltakende kunstner i 
Objekter; tradisjon og fornyelse. Han holdt  foredrag 
om eget kunstnerskap. I tillegg inngikk programmet et 
videoforedrag av kunsthåndverker Brit Dyrnes.  
 

 
Foto: Irene Snarbye konservator ved De samiske samlinger i 
karasjok holdt omvisnig på utstillingen som viste innkjøp av  
samiske kunstnere til samlingen. 
 

8. Nettverksarbeid  
 
8.1. Intendantmøte 
Det ble i 2005 ikke arrangert møte for intendantene. 
Behovet er til stede og det vil bli fulgt opp for 2006. 
 
8.2. Nettverksmøter  
SKINN tok initiativ til møter med kunstforeningene på 
Helgeland i 2004 for å diskutere opprettelse av en 
regional intendantstilling. Det ble avholdt 2 møter i 
2004. SKINN har i 2005 arbeidet videre med saken 
gjennom prosjektsøknad til Norsk Kulturråd. Det 
søkes om et 3 årig prosjekt for å utvikle 
formidlingsnettverket gjennom 3 stillinger i 
prøveperioden.     
 
SKINN har hatt nettverksmøter med følgende 
kunstforeninger i 2005  Tromsø Kunstforening, 
Saltdal Kunstforening og Vadsø Kunstforening. 

9. Prosjekt nettbasert 
informasjon om 
utstillingslokaler 
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Foto: Galleri Nord-Norge 
 
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 fikk  
kr. 50.000,00 i tilskudd fra Norsk kulturråd til 
forprosjekt. Formidlingskonsulent Kristoffer Dolmen 
har høsten 2005 hatt ansvar for gjennomføring av 
forprosjektet. Det ble i nopvember søkt Norsk 
Kulturråd og ABM.utvikling om midler for 
gjennomføring av prosjektet med en fullstendig 
baseregistrering og et informativt nettsted om 
visningsstedene i Nord-Norge. Svar på disse 
søknadene kommer i februar og mars 2006. 
 

10. Samarbeid 
 
Bodø Kunstforening 
SKINN flyttet fra kontorfellesskap med Bodø 
kunstforening  i 2005 og mistet da det faglig 
fellesskapet. Som erstattning har SKINN fått et nyttig 
og berikenede arbeidsmilø sammen med Nordland 
Musikkfestuke og Bodø musikkteater.   
Kontorforholdene for SKINN har blitt betydelig bedre 
med hensyn til areal, inneklima og fasiliteter. 
Samarbeidet med Bodø kunstforenng oppretteholdes 
med jevnlige møter med administrasjonen der. 
 
Nordland fylkeskommune 
SKINN har hatt samarbeid med Nordland 
fylkeskommune om ustillingen Spor av Strek og 
Objekter; tradisjon og fornyelse.  
Informasjon om tilbud til Den kulturelle skolesekken 
til kommune og skoler utsendt fra Nordland 
fylkeskommune.  Prosjektleder Astrid Arnøy har vært 
en god og nyttig samarbeidpartner i forhold til 
arbeidet med den kulturelle skolesekken.  
 
 
 
 
 
 

 
Finnmark fylkeskommune 
SKINN har en god dialog med Finnmark 
fylkeskommune. Det er et stort udekket behov i fylket 
for visnig av visuell kunst. Finnmark fyleksommune 
og SKINN har en felles forståelse for problematikken 
og begge parter ønsker å bidra til en utvikling på 
feltet.  
SKINN har prioritert vest Finmark i søknadsprosjektet  
utvikling av kunstnettverk Nord-Norge. 
Utstillingen Spor av Strek og Objekter, tradisjon og 
fornyelse er begge et tilbud til den kulturelle 
skolesekken i fylket. 
 
 
Troms fyleksommune 
SKINN savner en nærmere dialog med Troms 
fyleksommune. Vi har bedt om møte med Troms 
fylkeskommunes kultursjef men ikke fått svar på 
henvendelsen. 
Troms fylekskommune har bidratt med en liten andel 
fra Den kulturelle skolesekken til utstillingene 
Spor av Strek og Objekter, tradisjon og fornyelse 
Jfr. punkt 2.3. Det er en betydelig forskjell fra 
Finnmark og Nordland fylekskommunes innsats.  Det 
lave bidraget gjør det vanskelig for SKINN å 
opprettholde et tilbud til Den kulturelle skolesekken i 
fylket 
 
 
Oversiktskart SKINNs medlemmer 2005, som 
mottar utstillinger 
 
 
 

 

11. Møter, konferanser og kurs 
2005. 
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Eva Skotnes Vikjord: 
• 21.02. Møte med nestleder kultur og miljøavdelingen 
i Nordland Lars Grøteide, Bodø  
• 01.03. Møte med Bodø Sinfoniette, videokunstner n 
Fahlstrøm, komponist Lars Petter Hagen 
• 03.03. Møte med Nordland fylkeskommune   V/ 
fylkeskultursjef  Stig Olsen og leder for DKS Astrid 
Arnøy, Bodø 
23.03. Møte med  Sparebanken Nord-Norge v/ 
informajsonsdirektør Kjell Kolbeinsen. 
11.03. Seminar med tema: Kunstnere og Næringsliv, 
 Tromsø, Arr. NNBK. 
14.03, 12.04, 18.05 og 10-11.06 Plangruppe nasjonal 
handlingsplan for landsdekkende kunstformidling.  
• 25.04. Møte med lederene i stortingets kulturkomite 
Sonja Sjølie og Stortingspolitiker Torny Pedersen. 
•.10.05 Den kulturelle skoesekken i Nordland v/Astrid 
Arnøy 
• 11.05. Kunst i Nordland v/ Per Gunar Tverrbakk 
• 25.05 Møte med Bodø kommune v/kultursjef Arne 
Vinje og konsulent Liv Unni Berg 
• 03.06. Åpning av Spor av Strek og Malerier av 
Yngve Henrisken i Tromsø Kunstforening 
• Møte med Tromsø Kunstforening 
• 06.06. Nettverksmøte, Saltdal kunstforening,Rognan.  
• 11.08. Kunstformidling i Nordland, seminar 
arrangert av Nordland fylkeskommune 
•24.09 Åpning Objekter; tradisjon og fornyelse, 
Alstahaug Kunstforening 
• 13.10. Møte med Finnmark fylkeskommune v/ 
Marianne Pedersen og Elsa Jonassen 
• Møte med Vadsø Kunstforening 
•  14.10. Lyset i Varanger,i Vadsø seminar arrangert 
av Finnmark fylkeskommune 
• 24.10. Bodø Sinfonietta og SKINN i møte med 
Norsk Kulturråd, Olso 
• 15.11. Team Bodø, Kulturbasert næring, Bodø som 
regionalt senter i Norge. 
• 22.11.Fond for kultur, Norsk kulturråds 
årskonferanse, Oslo 
 
Kristoffer: Dolmen: 
•24.09 Åpning Objekter; tradisjon og fornyelse, 
Alstahaug Kunstforening 
• 09-10.11. Omviser i Mosjøen kunstforening 
• 18-19.11. Skolesekken i praktisk utfoldelse, seminar 
i  Oslo, arr. Norske Kunstforeninger. 
•03.12. Åpning  Objekter; tradisjon og fornyelse, 
Vestvågøy Kunstforening 
 
Even Aursand:  
• 21.02. Møte med nestleder kultur og miljøavdelingen 
i Nordland Lars Grøteide, Bodø  
• 01.03. Møte med Bodø Sinfoniette, videokunstner 
Unn Fahlstrøm, komponist Lars Petter Hagen 
 
 
 
 
 
 
 

• 03.03. Møte med Nordland fylkeskommune   V/ 
fylkeskultursjef  Stig Olsen og leder for DKS Astrid 
Arnøy, Bodø 
• 11.05. Kunst i Nordland v/ Per Gunar Tverrbakk 
• 11.08. Kunstformidling i Nordland, seminar i Bodø 
arrangert av Nordland fylkeskommune 
 
 
Wenche Stenvoll: 
•23.03. Møte med  Sparebanken Nord-Norge v/ 
informajsonsdirektør Kjell Kolbeinsen. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oppsummering 2005 
 
I 2005 har SKINns administrasjon flyttet til nye 
lokaler. Alt i alt er det blitt bedre plass og bedre 
standard på kontorlokalene. Fortsatt merker vi 
begrensninger ved håndtering av utstillinger men 
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administrasjonen har fått tilgang til gode møtelokaler 
og er lokalisert i nærheten av andre kulturelaterte 
virksomheter. Nærheten til Bodø kunstforening savnes 
nok men en kan håpe at de kommer etter. 
Vi har avslutte utstillingen Spor av Strek og vi mener 
det har vært et godt prosjekt. 
Tilbakemeldingene har vært gode. Det ble også 
gjennomført et graffitiprosjekt i Harstad og begge de 
to graffitiprosjektene er å regne som bonuser på denne 
utstillingen. Vi har også arbeidet med nye prosjekter i 
år. Det audiovisuelle samarbeidet med Bodø 
Synfonietta ser ut til å gå i orden og arbeidet med den 
neste utstillingen viet nye teknikker og da spesielt 
video er godt i gang. 
SKINNs administrasjon har fått en ny og dyktig 
medarbeider i Kristoffer Dolmen 
Administrasjonen har vært aktiv og av spesielle 
satsingsområder kan nevnes: 
 

• Videre utvikling av SKINNs 
informasjonblad. 

• Arbeidet med ”nettbasert informasjon om 
utstillingslokaler”. 

• Opprettelsen av regionale kunstformidlere på 
Helgeland og i Vest-Finnmark. 

 
SKINNs styre har i året som gikk spesielt arbeidet 
med : 

• Organisasjonsformen til SKINN; 
medlemstyring eller stiftelse, fordeler og 
ulemper. 

• Visjoner og satsingsområder. Hvordan skal 
vår rolle som kunstformidler i det ”Nord-
Norske landkapet” være? Hvilke 
prioriteringer av innsatsen skal vi gjøre? 

 
SKINN har ikke fått økt grunnbevilgningen i år heller. 
Flyttingen kostet noe mer enn det vi forutsatte og det 
synes i årsregnskapet.  
Fortsatt er det stor uforutsigbarhet i økonomien og vi 
er helt avhengige av prosjektstøtte på alle våre 
prosjekter. 
Helt på tampen av året fikk vi gode meldinger fra 
Sparebanken Nord-Norge. Vi ble langt på vei lovet 
støtte på kroner 300.000,- fra deres gavefond.  
Vi har tatt et konkret initiativ ovenfor Nordland 
Fylkeskommune for å se om de ønsker og kan bidra 
med en tydeligere organisering av og sterkere satsing 
på formidling av samtidskunst. Vi ser at 
koordineringsansvaret for slik formidling mangler i 
landsdelen i dag. Og behovet er ikke blitt mindre selv 
om de tradisjonelle aktørene har begrenset sin 
aktivitet. 
 
 
 
 
 
 
Vi har stor tro på at vi kan spille og spiller en viktig 
rolle på dette feltet og håper at Stat og Fylke ser nytten 
og behovet for et faglig og økonomisk styrket SKINN. 
 
 

 
 
Bodø 7. mars  2006 
 
 

 
      Even Aursand        
      Styreleder 
 

 
      Henry Nygård       
      Styremedlem 
 

 
     Wenche Stenvoll 
     Styremedlem                   
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