Foto: Utsnitt fra Videoen av Unn Fahlstrøm ”Nr. 610”.

ÅRSMELDING 2006

Årsmelding for SKINN 2006.
1. SKINNs organer

1.6. Årsmøtet

1.1. Styret

Styret har hatt følgende
sammensetning i beretningsperioden:
Finnmark fylke:
Styremedlem: Wenche Stenvoll, Hammerfest
Vara: Randi Sjølie, Vadsø
Troms fylke:
Styremedlem: Henry Nygård , Harstad
Vara: Arild Mo, Finnsnes
Nordland fylke:
Styreleder: Even Aursand, Bodø
Vara: Erling Nystad, Meløy

Årsmøtet er SKINNs høyeste organ og ble sist avholdt
i Svolvær 22 april 2006, 16 delegater var tilstede,
totalt deltok 45 på arrangementet. I forlengelsen av
årsmøtet var det fagseminar med tema
Bilder i bevegelse Jfr. Punkt 7.0. Årsmøtet ble avholdt
i Rica hotell , Svolvær.

Styret har holdt 4 styremøter i perioden.

1.2. Kunstnerisk råd

Kunstnerisk råd har ikke vært virksom i perioden og
ingen nye representanter er oppnevnt.
Rådet skal ha sammensetningen:
1 representant SKINN, SKINNs representant er også
leder for rådet.
1 Kunstfaglig representant, 1 representant fra NKNord-Norges og 1. representant fra NNBK.
Daglig leder Eva Skotnes Vikjord er rådets sekretær.

1.3.Valgkomité

Per Jan Pedersen
Wally Forsbakk Lund
Grete Nissen

leder

-Troms fylke
-Nordland fylke
-Finnmark fylke

1.4. Andre verv

Foto: f.v. styremedlem Henry Nygård, styremedlem Wenche
Stenvoll, daglig leder Eva Skotnes Vikjord og styreleder Even
Aursand.

2. Økonomi
2.1. Offentlig tilskudd

SKINNs drift er basert på bevilgninger fra
Kulturdepartementet som i 2006 utgjorde
kr. 779.000,00. Fra Nordland,Troms og Finnmark
fylke var samlet bevilgning kr. 405.000,00.

Even Aursand representerer SKINN i styret for
Nordnorsk Kunstmuseum.
Vara: Petter Bakke
Kristoffer Dolmen er representant i regional
innstillingskomité for utstillingsstipend, Norsk
kulturråd.
Vara: Wenche Harriet Johansen
Henry Nygård representerer SKINN i
representantskapet til Festspillene i Nord-Norge.

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 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.

1.5. Administrasjon

2.2. Behov for økning av offentlig tilskudd

Eva Skotnes Vikjord er daglig leder i 100% stilling.
Kristoffer Dolmen er formidlingskonsulent i 100 %
stilling.
SKINNs kontorer er i Sjøgata 15, samlokalisert med
Nordland Musikkfestuke og Bodø Musikkteater. Bodø
kummune har vertsforpliktelser overfor SKINN, se
pkt. 3. vedrørende kulturavtalen.

SKINN har også i 2006 jobbet aktivt for å få en
økning av det statlige tilskuddet opp til 75% av det
offentlige tilskuddet. SKINNs turnévirksomhet
avhenger i dag av prosjektmidler noe som gir en
uforutsigbarhet i tilbudet.

Det ble i november 2005 sendt brev til den nye
kulturministeren Trond Giske hvor det ble orientert
om SKINNs økonomiske-situasjon og faren for

nedleggelse av turnétilbud. Et resultat av denne
henvendelsen ble et møte i mars 2006 med
statssekretær Randi Øverland i kulturdepartementet.
Styreleder Even Aursand og daglig leder representerte
SKINN i møtet. Oppfølging av møtet og ble gjort i et
nytt brev, da det etter fremleggelsen av statsbudsjettet
var kjent at SKINN ikke var tillagt økning f.o.m.
2007.
Styret vil fortsette å jobbe med denne saken i 2007 og
bl.a. søke å få et møte med stortingets kulturkomité.

2.3. Prosjekttilskudd

Nord-Norsk Kulturråd gav tilskudd til
Objekter, tradisjon og fornyelse kr. 30.000,00 fordelt
på 2005 og 2006, 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.
Vågan kommune
Innvilget kr. 8.000,00 til fagseminaret med tema
Bilde i bevegelse
Den Kulturelle skolesekken i Nordland
fylkeskommune
Objekter; tradisjon og fornyelse ble innvilget
Tilskudd tilsvarende kommunale egenandeler
Kr. 39.000,00
Finnmark fylkeskommune og Nordland
fylkeskommune innvilget henholdsvis kr. 23 000,00
og kr. 40 000,00 til prosjektet Møte med Stedet : Nr.
610.
Norsk Kulturråd kr. 500 000,00 til prosjektet
Møte med Stedet : Nr. 610, innvilget 2005
utbetalt 2006.
Prosjektet Nettbasert informasjon for utstillingslokaler
som fikk kr. 50.000,00 til forprosjekt i 2005, fikk
ytterliger innvilgning på kr. 100 000,00 i 2006,
utbetales i 2007.
Norske Kunstforeninger innvilget kr. 25 000,00 til
kuratert utstillingsprosjekt, innkjøp teknisk utstyr,
tilskuddet utbetales i 2007.
Totalt fikk SKINN kr. 713 000,00 utbetalt i
prosjekttilskudd for 2006.

2.4. Norske Kunstforeningers
fraktstøttefond

SKINN fikk tilsagn om fraktstøtte til utstillingen
Objekter; Tradisjon og fornyelse i 2005 kr 2 x
15.000,00 totalt kr. 30.000,00. Etter søknad ble det
innvilget ytterligere kr. 30 000,00. Totalt kr. 60 000,00
i fraktrefusjon ble uttbetalt i 2006 etter at turneen var
avsluttet.
Møte med Stedet : Nr. 610, fikk innvilget kr.
20 000,00 i frakttilskudd.
Totalt utbetalt kr. 80 000,00 i fraktstøtte i 2006.

2.5. Andre inntekter.

Andre inntekter er medlemskontingenter,
støttemedlemskap, egenandeler fra kommuner for

omvisninger, annonseinntekter, prosjektstøtte og
momsrefusjon. SKINN har en sponsoravtale med
Sparebanken Nord-Norge knyttet til SKINN blad.
Avtalen ble i 2006 fornyet med 3 nye år à
kr. 20.000,00 pr. år i perioden 2007 -2009
Totalt utgjorde andre inntekter i 2006
kr. 1. 394.210,00.

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 møter fylkeskultursjef Stig Olsen i
Nordland fylkeskommune og fylkeskultursjefen i
Finnmark fylkeskommune Marianne Pedersen. Det
har også vært møte med Aaslaug Vaa høsten 2006,
etter at hun tiltrådte fylkeskultursjefstillingen i
Nordland igjen, etter permisjon. I møtene ble det
informert om SKINNs aktivitet og behov for økt
offentlig tilskudd.
SKINN inviterte fylkeskultursjefene i Nordland,
Troms og Finnmark til et møte i Bodø 8. august.
Møtet ble utsatt da det ikke var mulig å få samlet alle.
Intensjonen med møtet var å diskutere SKINNs plass
og økonomi i utviklingen fremover. Styret vil fortsette
dette arbeidet i 2007.

3.2. Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken har intensjon om kultur
som læring. Det innebærer å utvide den kulturelle
aktiviteten i skolen.
SKINN fikk tilskudd fra Den kulturelle skolesekken i
Nordland, Troms og Finnmark fylke til
utllingsprosjektet Objekter; tradisjon og fornyelse
som var på turne i 2005-2006. Jfr. Pkt. 2.3.
Totalt har 1815 barn og unge deltatt i
formidlingstilbudet gjennom Den kuturelle
skolesekken for den gjeldende utstillingen i 2006. I
tillegg har 650 barn og unge delta på
skoleforestillingene Møte med stedet; Nr. 610. Dette
var et tilbud utenom Den kulturelle skolesekken,
finansert gjennom den generelle prosjektstøtten.

4. SKINNs medlemmer
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Organisasjonen hadde pr 31.12. 2006, 38 medlemmer,
hvorav 28 er kunstforeninger, 7 kulturkontor/
kulturskoler og 3 institusjoner.

Alta kunstforening
Sør – Varanger kunstforening
Båtsfjord kulturkontor
Tana kulturkontor
Hammerfest kunstforening Vadsø kunstforening
De Samiske samlinger

4.1. Medlemmer i tre fylker

4.2. Nye medlemmer

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 og Tromsø ansatt annet personale i
deltidstillinger.

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
Andøy kunstforening
Atelier Lofoten
Bodø kunstforening
Brønnøy kunstforening
Fauske kunstforening
Hadsel kunstforening
Hamarøy kunstforening
Lofoten Kunstforum
Lødingen kunstforening

Meløy kunstforening
Mosjøen kunstforening
Narvik kunstforening
Rana kunstforening
Saltdal kunstforening
Sortland Kunstforening
Sørfold kulturkontor
Vega kulturkontor
Vestvågøy kunstforening
Øksnes kunstforening

Troms

7 medlemmer, herav 4 kunstforeninger, 1 institusjon,
2 kulturkontor.
Festspillene i Nordnorge
Harstad kunstforening
Kunstforeningen ETS
Lyngen kulturkontor

Midt –Troms kunstforening
Salangen 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. Kunstforeningen er p.t. ikke i aktivitet.

Finnmark

7 medlemmer, herav 4 kunstforeninger,
2 kulturkontor og 1 institusjon.

Ingen nye medlemmer i 2006.

4.3. Støttemedlemmer

SKINN hadde totalt 29 støttemedlemmer
i landsdelen. I forhold til 2005 ble antall
støttemdlemmer øket med 7.
2006 fordelt slik:
Nordland fylke: 18
Troms fylke: 4
Finnmark fylke: 7
Alta kommune
Andøy kommune
Bodø kommune
Bø kommune
Brønnøy kommune
Dønna kommune
Fauske kommune
Hamarøy kommune
Helgeland museum
Høgskolen i Finmark
Høgskolen i Nesna
Lebesby kommune
Lødingen kommune
Nordkapp kommune
Rana Kommune
Salten museum
Saltdal kommune
Skånland kommune
Sortland kommune
Sør-Varanger kommune
Sør-Varanger museum
Tana kommune
Trastad Samlinger
Torsken kommune
Universitetet i Tromsø
Vestvågøy kommune
Vega kommune
Vågan kommune
Øksnes kommune

5. SKINNs virksomhet i 2006
5.1.Utstillinger
SKINN åpnet ingen ny ordinær utstillingsturné i
2006, men gjennomførte et samarbeidsprosjekt med
3

Bodø Sinfonietta. Urframføring 3. november 2006 og
turné i påfølgende uke. I tillegg ble planleggingen
igangsatt for kuratert utstilling, som skal ha turnéstart
høst 2007. Planlegging av et samrbeidsprosjekt med
Nasjonalmuseet om turneen Lydspor ble også
igangsatt høsten 2006.
5.2 Objekter: Tradisjon og fornyelse 2005- 2006
Utstillingsturneen åpnet i 23 september 2005 i
Alstahaug Kunstforening. I utstillingen deltok 11
kunsthåndverkere hvorav to med samisk tilknytning.
Deltakende kunstnere: Lillian Erlandsen, Anne
Thomassen, Per Isak Jusso, Aslaug Juliussen, Anniken
Sandvig, Ingrid Larssen, Hanne Friis, Jørgen Moe,
Inger Anne Nyaas, Lars Sture og Line Haukøy.
Utstillingen Objekter; tradisjon og fornyelse viste
hvordan kunsthåndverkerne har fjernet seg mer og mer
fra bruksområdet og gått videre i å utforske og
eksperimentere, formalt, konseptuelt og
erkjennelsesmessig. Vi så her en fornyet interesse i
måten materialer anvendes på for å få frem formale
kvaliteter og kunstneriske uttrykk. Samtidig satte
utstillingen fokus på at objekter i nye former og
uttrykk inngår i en dialog med tradisjoner.

Foto: Ingrid Larsens objekter presentert på sokler med lys og
plexiglasstopp, tilpasset hennes arbeider.

Den kulturelle skolesekken.
Utstillingen og grunnskolens planer og fag
Formidlingstilbudet var tilrettelagt i forhold til L97,
men også hvordan ideene i utstillingen kunne
konkretisere momenter i høringsutkastet til den nye
skoleplanen, som da var like rundt hjørnet.
Lærerveiledningen var delt i tre
”undervisningsbolker”; forarbeid i skolen,
utstillingsbesøk med omvisning og etterarbeid i
skolen. Forslagene i lærerveiledningen var ikke tenkt
til et spesielt klasse- eller hovedtrinn, men skulle
tilpasses elevenes alder og forutsetninger.
Lærerveiledningen ble utarbeidet av høgskolelektor i
kunst og håndverk Gerd Abrahamsen v/ Høgskolen i
Bodø avdeling for lærerutdanning.

Foto: Smykkeskulptur av Line Haukøy

Reiseruten dekket 15 steder fordelt på Nordland,
Troms og Finnmark fylke.
Prosjektarbeidet ble igangsatt i 2004 og turneen var
ferdig gjennomført juli 2006. Prosjektet fikk tilskudd
fra Norsk Kulturråd, Nordnorsk Kulturråd, og Den
Kulturelle skolesekken i Nordland, Troms og
Finnmark , jfr. punkt 2.3.
Utstillingsdesign
Dette var en utstilling som var krevende i forhold til
emballering for turné. Det samme gjaldt presentasjon i
mange ulike lokaler. SKINN la 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: Skoleklasse i formidlingssituasjon.

Sparebanken Nord-Norges gavefond
SKINN fikk kr. 300 000,00 fra Sparebankens
gavefond til dette prosdjektet.
Objekter; tradisjon og fornyelse visningstall:
Visningsperiode september 2005 - juni 2006
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Utstiller :
11 utstillere jfr. pkt. 5.3
Antall arbeider i utstillingen:
Antall visningssteder:
Besøkstall i 2006
Antall registrerte besøkende
Barn og unge, omvisning
Publikum totalt:
Økonomi
Salgsprovisjon til SKINN :
Fraktstøtte fra NKLF 2005/06
Utbetalt vederlag, kunstnere

29
14
1350
1815
3165
Kr. 5.550,00
Kr. 60.000,00
Kr. 147.000,00

5.3. Samarbeidsprosjekt med Bodø Sinfonietta,
Møte med Stedet; Nr. 610.

kr. 1.360 000,00, samt sponsormidler til
gjennomføring av prosjektet.
Norsk Kulturråd innvilget kr. 500.000,00 av
søknadsum kr. 800 000,00.
Nordland og Fnnmark fylkeskommuner gav
henholdsvis kr. 40 000,00 og 23 000,00 i tilskudd.
Fond for utøvende kunstnere gav kr. 20 000,00 og
Norske kunstforeninger kr. 20 000,00.
Troms fylkeskommune ga ingen støtte til prosjektet
Totalt fikk prosjektet kr. 603 000,00 i prosjektstøtte,
Underskuddet kr. 97 000,00 ble fordelt mellom
SKINN og Bodø Sinfonietta
Gjennomføring:
Urfremføring av verket ble fremført i Bodø under
festivalen Mørke Nu 3. november 2006, i Bodø gamle
svømmehall. Den franske dirigente Pierre Valade var
engasjert til urfremføringen. I den videre turneen

Foto: Bodø Sinfonietta med dirigent Valad innfelt. Jf.
forsidebilde med utsnitt av videofremvisningen.

Plakat, designet av KremDesign.
SKINN tok initiativ i 2004 til et samarbeidsprosjekt
med med Bodø Sinfonietta. Intensjonen med
prosjektet var å rette fokus på møte mellom en
videokunstner og en komponist. Resultatet ble et verk
som ble fremført i samarbeid med Bodø Sinfonietta.

var Elisabeth E. Kristensen dirigent. I Bodø på
åpningen var det et publikum på ca. 300. Unn
Fahlstrøm og Lars Petter Hagen var tilstede på
urfremføringen. Kultursjefen i Nordland
fylkeskommune Aaslaug Vaa foresto åpningen.
Musikken og videoen fremsto som et helehetlig og
spennende verk. Fremvisningen av videoen på hvite
pappesker med musikerne i en intim nærhet gjorde
det hele til en særegen opplevelse.
Den videre turneen gikk til Alta, Hammerfest,
Tromsø, Harstad, Andenes, Svolvær og Mo i Rana.
Av økonomiske årsaker ble turneen redusert med to
steder.
Det bele arrangert skolekonserter på fire steder, med
meget stor oppslutning. Totalt var det 1250 publikum
var på forestillingene.

Videokunstner Unn Fahlstrøm og komponist Lars
Petter Hagen var invitert til å lage et bestillingsverk.
Det helhetlige verket med video og musikk ble
fremført 8 steder (til sammen 12 konserter) i NordNorge med 11 musikere.

Kristoffer Dolmen, formidlingskonsulenten i SKINN
var turnéleder og la til rette for fremføringene på de
enkelte stedene.

Økonomi:
Det ble søkt om samlet prosjektmidler

SKINN og Bodø Sinfonietta er godt fornøyd med
samarbeidet om prosjektet og resultatet av dette.
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Media
Prosjektet ble godt omtalt i media med 9 avisomtaler i
ulike aviser i Nord-Norge. Verket ble også gitt
oppmerksomhet i TV Nordland, TV Finnmark og TV
Hålogaland.
5.4. Utstillingsprosjekter under planlegging:
Kuratert utstilling 2007 er SKINNs neste
egenproduserte utstillingsturnè. SKINN har engasjert
kunstneren og kuratoren Anne Szeffer Karlsen til å
lede arbeidet med å utforme dette prosjektet. Arbeidet
ble satt i gang våren 2006 med arbeidsmøte og videre
prosjektutvikling.
Intensjonen med prosjektet er å løfte videokunst ut av
en vanlig TV- og videoopplevelse.
Formidlingskonseptet skal utvikles i en form som skal
invitere, fenge og engasjere et bredt publikum.
Det ble søkt om tilskudd hos Norsk
kulturråd til fristen 1. desember 2006.
Hovedfinansieringen til prosjektet må kommer herfra
dersom det skal kunne realiseres. I motsatt fall vil det
bli et mindre prosjekt med tilbud til færre
visningsstder. Svaret på søknaden vil foreligge først i
mars 2007. Planen er at utstillingsturneen skal vises
på 29 steder i løpet av 18 måneder.
Lydspor: samarbeid med Nasjonalmuseet for kunst,
arkitektur og design. SKINN har inngått avtale med
Nasjonalmuseet om å gå inn i en koordineringsrolle
for utstillingen Lydspor. Tilbudet inkluderer
formidling til skoleklasser. Turneen er planlagt til 13
steder i Nord-Norge i løpet av 6 måneder.
Nasjonamuseet skal i all hovedsak dekke kostnadene.
SKINN vil på denne måten bidra som en ressurs for at
Nord-Norge skal få utnyttet et tilbud fra
Nasjonalmuseet. Et tilbud som skal være hele landet
til del.

6. Informasjon
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.
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 2006 av
formidlingskonsulenten Kristoffer Dolmen.

SKINN blad 04/2006

6.1. SKINNs Webside
SKINNs hjemmeside fikk ny design i 2004 utarbeidet
av KremDesign. Vi jobber med å utvikle hjemmesiden
som informasjonskanal og har i 2006 opprettet
nyhetsbrev og satt i gang arbeid med rutiner for dette.
6.2. Media/ publikasjoner
SKINN har utformet pressemeldinger for
utstillingsturné som alle lokale arrangører har mottatt.
SKINNs utstillinger får god mediadekning og kan
sees som et resultat av at vi har lagt vekt på å utvikle
informasjonsmateriell til de ulike prosjektene.

7. Fagseminar og kurs
7.1 Fagseminar i Svolvær april 2006

Fagseminar i tilknytning til årsmøtet i Svolvær 21.-23.
april 2006. Temaet her var Bilder i bevegelse..
Foto:.
F.v. Kristoffer
Dolmen, Bodil
Furu, Heidi
Nikolaisen og Line
Ulekleiv.

Fagseminarets tema aktualiserte SKINNs neste
utstillingsprosjekt. Det rettet seg mot et av
samtidskunstfeltets mest aktuelle kunstformer
videokunsten.
Foredragsholdere var Line Ulekleiv (kunsthistoriker),
Heidi Nikolaisen og Kjersti Solberg Monsen (begge
kunstnere tilknyttet Flaggfabrikken i Bergen), Liv
Brita Malnes (daværende rektor for Nordland kunstog filmskole) og Bodil Furu (videokunstner).
Kristoffer Dolmen ledet kunstnersamtale og diskusjon
som avslutning på fagseminaret.

6

Foto: Galleri Nord-Norge

Oversiktskart SKINNs medlemmer 2006, som
mottar utstillinger

.

Foto 1: Deltakerne besøker skulpturen uten tittel, men med
kallenavnet ”dusjkabinettet”av Dan Graham, plassert i
Lyngvær i Vågan kommune
Foto 2: Seminardeltakerne på besøk i Atelieet hos
billedkunstner Yngve Henriksen i Svolvær.

8. Nettbasert informasjon om
utstillingslokaler
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 hatt ansvar for gjennomføring av forprosjektet.
Norsk Kulturråd kulturråd ga ytterligere
kr. 100 000,00 i tilskudd i 2006 for gjennomføring av
prosjektet med en fullstendig baseregistrering og et
informativt nettsted om visningsstedene i Nord-Norge.
Av ressursmessige årsaker har SKINN ikke fått
arbeidet med prosjektet høsten 2006. Videre arbeid
med prosjektet vil bli prioritert i 2007.

9. Møter og konferanser 2006

Eva Skotnes Vikjord:

• 1-3.02.06. Åpning av Barentsinstituttet i Kirkenes,
utstillingsprosjektet Boarder line, møte med Pikene på
Broen og Marianne Pedersen (kultursjef i Finnmark
fylkeskommune), Vadsø
• 23.02.06. Møte med Sune Nordgren og Anne C.
Qvale i Nasjonalmuseet for Kunst, Oslo
• 16.03.06. Møte med statsekretær Randi Øverland i
Kulturdepartementet, Oslo
• 16.03.06. Møte med Susanne Svenseid og Trond
Bogsnes, Norske Kunstforeninger, Oslo
• 16.03.06 Møte med stortingspolitikere Tove
Karoline Knutsen og Torny Pedersen.
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• 09.05.06. Møte med Kunst i Nordland med Siri
Kvitvik
• Fylkeskulturkonferanse ”Formidling av kunst og
kultur i Finnmark, freske fraspark eller forandring
fryder”, 7 og 8 september 2006, Alta.
• 26.10.06 Møte med Nasjonalmuseet med Anne
Quale og Helga Gravermoen
• 26.10.06. Møte med Susanne Svenseid og Jofrid
Einan, Norske Kunstforeninger.
• 26-27.10.06 Produksjonssamling, arr.:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
• 13-15.11.06. Norsk Kulturråds årskonferanse
• 29.11.06 Møte med Aaslaug Vaa, fylkeskultursjef,
Nordland fylkeskommune

Innlegg av Eva Skotnes Vikjord:
09.02.06.:
Om SKINNs formidlingstilbud til Den kulturelle
skolesekken.
Arrangør: Den Kulturelle skolesekken i Nordland
fylkeskommune, Bodø.

• Fylkeskulturkonferanse ”Formidling av kunst og
kultur i Finnmark, freske fraspark eller forandring
fryder”, 7 og 8.september 2006, Alta.

Kristoffer Dolmen:

• 17.03.06. ”La de 1000 blomstrer blomstre”, seminar
arrangert av NNBK, Bodø.
* 24.03.06. Bodø Kunstforening 60 år, seminar
• 1-2.04.06. Norske Kunstforeningers årsmøte og
seminar, Oslo.
• 16-18.06.06. LIAF, utstillinger og seminar, Svolvær.
• 02.08.06. Hamsundagene, utstillingsbesøk, ,
Hamarøy.
• 29-30 sept. Kunstfaglig seminar arr. Norske
Kunstforeninger og Nasjonalmuseet. Oslo.
* 01.10.06. Momentum, kunstfestivalen i Moss,
seminar og utstillinger.
• 26-27.10.06. Produksjonssamling, arr.:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

24.03.06. Hvem trenger kunstforeningene –og
hvorfor?
Innlegg av E.S. Vikjord: Kunstforeningene som
formidlingsarena i tre fylker.
Arrangør: Bodø Kunstforening, Bodø.
02.12.06. SKINN-samorganisasjonen for
kunstformidling i nord-norge, et landsdelsomfattende
nettverk av kunstforeninger.
Arrangør: Norske Kunstforeninger, Stavanger
Kunstforening, Høgskolen i Telemark og
Nasjonalmuseet.

Even Aursand:

• 23.02.06. Møte med Sune Nordgren og Anne C.
Qvale i Nasjonalmuseet for Kunst
• 16.03.06. Møte med statsekretær Randi Øverland i
Kulturdepartementet, Oslo.
• 16.03.06. Møte med Susanne Svenseid og Trond
Bogsnes, Norske Kunstforeninger, Oslo
• 16.03.06. Møte med stortingspolitikere Tove
Karoline Knutsen og Torny Pedersen.

• LIAF, utstillinger og seminar, 16. -18. juni
Svolvær
• 29.11.06 Møte med Aaslaug Vaa, fylkeskultursjef,
Nordland fylkeskommune

Wenche Stenvoll:

• 1-3.02.06. Åpning av Barents instituttet,
utstillingsprosjektet Boarder line, Møte med pikene på
broen og Marianne Pedersen Kultursjef i Finnmark
fylkeskommune

Foto: Deltakere i SKINNs årsmøte, Svolvær 21-23 april 2006.

10. Oppsummering 2006
SKINNs administrasjon flyttet på seg også i 2006.
Sammen med Nordland musikkfestuke og
Musikkteater i Bodø har vi fått plass i bedre lokaler i
samme bygg sentralt i Bodø. SKINN har fått et godt
arbeidsmiljø og hensiktsmessige lokaler. Vi er derfor
godt fornøyd med den rollen Bodø kommune har som
vertskommune.
I løpet av året ble utstillingen Objekter; tradisjon og
fornyelse avsluttet og vi har belegg for å si at
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utstillingen ble godt mottatt og godt gjennomført med
et profesjonelt formidlingsopplegg.
Det audiovisuelle verket Nr. 610 (”møtet med stedet”)
ble urfremført under festivalen Mørke Nu i Bodø og
besøkte i alt 8 steder med til sammen 12 konserter.
Prosjektet som var et samarbeid mellom Bodø
Sinfonietta og SKINN var nyskapende og er et godt
eksempel på kreative samarbeidsprosjekter som
åpenbarer nye stemninger og utrykk.
SKINNs administrasjon har blitt noe forsinket med
enkelte av de satsingsområdene som vi hadde varslet i
året som gikk. Dette skyldes både noe sykefravær og
flytteprosessen. Arbeidet med ”nettbasert informasjon
om utstillingslokaler” er som et eksempel noe
forsinket. Arbeidet har vært mer tidkrevende en
forutsatt da ikke alle kunstforeningene har svart på
SKINN sine henvendelser slik vi hadde håpet. Det er
ellers lagt mye arbeide i vårt neste prosjekt med
kamerabasert kunst og vi håper jo at vi får full
uttelling av dette arbeidet i året som kommer. Men
som vanlig vil vi være helt avhengig av prosjektstøtte
for å få turneen gjennomført som planlagt.

Bodø 28. mars 2007

Even Aursand
Styreleder

Henry Nygård
Styremedlem

Wenche Stenvoll
Styremedlem

Det er positivt at vi nå ser en gjensidig interesse for et
samarbeide med Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur
og design.
SKINNs styre har arbeidet videre med hvilke visjoner
og satsingsområder vi skal ha i årene som kommer.
Vi har også arbeidet med vedtektene for å forenkle
disse og gjøre de mer tilpasset dagens virksomhet og
våre visjoner for fremtiden.
Når vi oppsummerer SKINNs økonomiske situasjon er
det ”lite nytt under solen”. Heller ikke i år har vi fått
økt grunnbevilgningen. Erkjennelsen av at vi ikke når
frem med våre argumenter og selve arbeidet med å
”argumentere” sliter nok noe både på styret og på
administrasjonen.

Det er også noe frustrerende at vi ikke klarer å få til
gode dialoger med alle de tre fylkeskommunene. En
tett dialog kunne vært nyttig for å gi oss mer slagkraft
og vi tror at vår rolle som formidler kunne blitt
utviklet videre. Vi trenger også Fylkeskommunene på
laget når vi skal argumentere for en større
grunnbevilgning og for det arbeidet vi gjør.
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