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Foto:  Stillbilder fra videoverk i SKINNs utstillingsproduksjon 2007, m² og tid- når solen             
treffer huset samtidig som det ringer på døren. 

 



 

 

 

 

Årsmelding for SKINN 2007. 
 

1. SKINNs organer 
1.1. Styret  
Styret har hatt følgende 
sammensetning i beretningsperioden: 
Finnmark fylke: 
Styreleder: Wenche Stenvoll, Hammerfest 
Vara: Randi Sjølie, Vadsø 
Troms fylke: 
Styremedlem: Henry Nygård, Harstad 
Vara: Arild Mo, Finnsnes 
Nordland fylke: 
Styremedlem: Lisbeth Glanfield, Bodø   
Vara: Mette Gårdsvik, Nesna 
 
Styret har holdt 4 styremøter i perioden.  
   
1.2.Valgkomité 
Per Jan Pedersen               leder -Troms fylke 
Wally Forsbakk Lund  -Nordland fylke 
Grete Nissen    -Finnmark fylke 
 
1.3. Andre verv 
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.  

 
1.4. Administrasjon 
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 
kommune har vertsforpliktelser overfor SKINN, se  
pkt. 3. vedrørende kulturavtalen.  
 

1.5. Årsmøtet   
Årsmøtet er SKINNs høyeste organ og ble sist avholdt 
i  Bodø 24  mars 2007, 16 delegater var tilstede, totalt 
deltok 45 på arrangementet. I forlengelsen av årsmøtet 
var det fagseminar med tema KUNST: 
Stedsspesifikk, relasjonell og kamerabasert. Jfr. 
Punkt 7.0. Årsmøtet ble avholdt,på flymuseet, Bodø. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Wenche Stenvoll, Hammerfest. Ny styreleder i SKINN  valgt 
av årsmøtet 2007 
 

2. Økonomi  
 
2.1. Offentlig tilskudd 
SKINNs drift er basert på bevilgninger fra  
Kulturdepartementet som i 2007 utgjorde 
kr. 809.000. Fra Nordland,Troms og Finnmark fylker 
var samlet bevilgning kr. 419.300.  
 
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, 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 Lundekers revisjonskontor.   
 
2.2. Behov for økning av offentlig tilskudd  
SKINN har også i 2007 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.  
 
Eva Skotnes Vikjord var i møte med stortingets 
kulturkomitee, 28 mars 2007, hvor hun informerte om 
SKINN og behovet for økte statsmidler. Det ble 
skrevet et notat etter møtet som ble tilsendt alle 
medlemmene i komiteen, samt de politiske rådgivere 
som deltok. 
SKINNs årsmøte skrev uttalese til kulturminister 
Trond Giske, om konsekvensene dersom  SKINN  
ikke får styrket det økonomiske fundamentet via 
statstilskudd. 20 september var Eva Skotnes Vikjord i 
møte med  Randi Øverland i kulturdepartementet og 
stortingsrepresentant Tove Karoline Knutsen.  
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SKINN ble ikke tildelt økning i statsbudsjettet for 
2008. Styret vil fortsette å jobbe med denne saken.   
 
2.4. Strategiutvikling 
Styret satte i gang et strategiutviklingsarbeid for 
SKINN i 2007. Målet er at SKINN skal få en styrket  
posisjon som kunstformidlingsaktør i Nord-Norge. 
Gjennom landsdelsutvalget for Nord-Norge og 
Namdalen, har SKINN fått et tilskudd på i alt 
kr. 100 000 til prosjektet. Kunnskapsparken Bodø er 
engasjert som ekstern kompetanse for å gjennomføre 
prosjektet, som skal være ferdig til først 
 i juni 2008.  
 
2.5. Prosjekttilskudd  
Bodø kommune 
Innvilget kr. 10.000 til fagseminaret med  
tema KUNST: Stedsspesifikk, relasjonell og 
kamerabasert, arr. Kunst i Nordland og SKINN i 
samarbeid med Norsk kulturråd og Nasjonalmuseet 
Den Kulturelle skolesekken i Nordland 
fylkeskommune  
Lydspor og m² og tid ble innvilget 
tilskudd  henholdsvis kr. 40 000 og kr. 246.000 
Norsk Kulturråd kr. 300 000 til prosjektet 
m² og tid.  
Fritt ord: Innvilget kr. 150 000 til prosjektet 
m² og tid 
Norske Kunstforeninger innvilget kr. 25 000 i  
2006 til kuratert utstillingsprosjekt, innkjøp av teknisk 
utstyr, tilskuddet ble utbetalt i 2007. 
 
Totalt fikk SKINN innvilget kr. 771 000  i 
prosjekttilskudd for 2007. Prosjektmidler for 
utstillingsrosjekter som går over flere budsjettår 
blir periodisert.  
  
2.6. Norske Kunstforeningers fraktfond  
SKINN fikk tilsagn om fraktstøtte til utstillingen   
Lydspor kr. 22.500 og m² og tid kr. 29 500 
fraktrefusjon blir uttbetalt i 2008 etter at turneene  
er  avsluttet. 
 
2.7. Andre inntekter.  
Andre inntekter er  medlemskontingenter, støtte-
medlemskap, 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  pr. år i perioden 2007 -2009 
Totalt utgjorde andre inntekter i 2007  
Kr.  874  114. 

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 møte med den nye fylkesråden for 
kultur i Nordland fylke, Geir Ketil Hansen. Møtet ble 
fulgt opp med et nytt møte i februar.  
 
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  fylkeskommune til utllingsprosjektet m² og 
tid og Lydspor. Finmmark og Troms fylkeskommuner 
innvilget ikke tilskudd til de gjeldene prosjekter. Jfr. 
Pkt. 2.3. 
 
Totalt har 2430 barn og unge deltatt i 
formidlingstilbudet i utstillingen Lydspor gjennom 
Den kuturelle skolesekken i 2007.  
Formidlingstilbudet tilknyttet m² og tid igangsettes 
først i 2008 i Nordland fylke. 
 
Oversiktskart SKINNs medlemmer som mottar 
utstillinger 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. SKINNs medlemmer 
 
Organisasjonen hadde pr 31.12. 2007, 32 medlemmer, 
hvorav 26 er kunstforeninger, 4 kulturkontor/ 
kulturskoler og  2 institusjoner.  
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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 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  
19 medlemmer, herav 18 kunstforeninger, 
1 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 *Vestvågøy kunstforening  
Lofoten Kunstforum Øksnes kunstforening 
Lødingen 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. Kunstforeningen er p.t. ikke i aktivitet.  
 
 
 
Finnmark 
6 medlemmer, herav 4  kunstforeninger, 
1 kulturkontor og 1 institusjon.  
 
Alta kunstforening *Sør–Varanger kunstforening 

Hammerfest kunstforening Tana kulturkontor 
De Samiske samlinger Vadsø kunstforening 
 
*Medlemmer hvor aktiviteten ligger på Is, kontingent 
ikke innbetalt for 2007.  
 
4.2.  Nye medlemmer 
Ingen nye medlemmer i 2007. 
 
4.3. Støttemedlemmer 
SKINN hadde totalt 36 støttemedlemmer  
i landsdelen. I forhold til 2006 ble antall 
støttemdlemmer øket med 7.    
 
2007 fordelt slik: 
Nordland fylke: 20  
Troms fylke: 9  
Finnmark fylke: 7 
 
Alta kommune 
Andøy kommune 
Beiarn kommune 
Bodø kommune 
Bø kommune 
Fauske kommune 
Galleri Espolin 
Hammerfest kommune 
Harstad kulturhus 
Høgskolen i Finmark 
Høgskolen i Nesna 
Karl Erik Harr Galleri 
Kunstnerhuset 
Kåfjord kommune 
Lenvik kommune 
Lofoten Internasjonale Kunstfestival 
Lødingen kommune 
Meløy kommune 
Måsøy kommune 
Nordkapp kommune 
Nordkapp museet 
Nordland kunstgog filmskole 
Nordnorsk Kunstmuseum 
Rana Kommune 
Salten museum 
Skånland kommune 
Sortland kommune 
Sør-Varanger museum 
Trastad Samlinger 
Torsken kommune  
Universitetet i Tromsø 
Vadsø kommune 
Vefsn kommune 
Vestvågøy kommune 
Vågan kommune 
Øksnes kommune 

5.  SKINNs virksomhet i 2007 
 
5.1.Utstillinger  
SKINs egenproduserte utstilling i 2007 er 
videoutstillingen m² og tid- når solen treffer huset 
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samtidig som det ringer på døren.Turneen  åpnet i 
Honningsvåg 28 september 2007.  
I tillegg startet turneen Lydspor,en 
utstillingsproduksjon fra Nasjonalmuseet for kunst, 
arkitektur og design. SKINN inngikk et 
pilotsamarbeid med Nasjonalmuseet i 2006 for å få 
flere av deres utstillinger til Nord-Norge. I tillegg ble 
planleggingen igangsatt for et omfattende 
samarbeidsprosjekt sammen med RiddoDuottaMuseat, 
fagenheten for kuns, i Karasjok. Utstilling med 
Samisk samtidskunst, skal ha turnéstart 2009. 
Planlegging av et nytt samarbeidsprosjekt med 
Nasjonalmuseet om turneen Irene Nordlis skulpturer 
ble også igangsatt høsten 2007. 
 
5.2. m² og tid- når solen treffer huset samtidig 
      som det ringer på døren, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Foto: Design av invitasjonskort, katalog og plakat ble utført      
           av KremDesign 
 
Kurator  
SKINN engasjerte kunstneren og kuratoren Anne 
Szeffer Karlsen som har video som et av sine 
spesialfelt, i å lede arbeidet med å utforme dette 
prosjektet. Hun gjorde research arbeid og fant frem til 
aktuelle kunstnere, på bakgrunn av SKINNs 
idegrunnlag. Følgende kunstnere ble valg ut: Liv 
Ragnhild Kjellman fra Norge, Michael Toke fra 
Canada, Laurent Montaron fra Frankrike, 
kunstnerduoen Grav Bökler fra Tyskland og Jacob 
Tækker fra Danmark. Intensjonen med prosjektet er å 
løfte videokunst ut av en vanlig TV- og 
videoopplevelse. SKINN har ønsket å møte 
utfordingene på best mulig måte ved å engasjere 
kurator som har en helhetlig kompetanse på feltet. 
Idegrunnlaget var et formidlingskonsept som skulle 
utvikles i en form som inviterer, fenger og engasjerer 
et bredt publikum.  
Arbeidet ble satt i gang våren 2006 med arbeidsmøte 
og videre prosjektutvikling. 
 
 
 
 
Økonomi: 
Hovedfinansieringen til prosjektet kommer fra Norsk 
Kulturråd som har bevilget kr. 300 000 til prosjektet, 
Fritt ord har gitt kr. 150 000, Norsk Kunstforeninger 
prosjektstøtte til teknisk utstyr  

kr. 25 000, Norske Kunstforeningers fraktstøttefond 
har gitt kr. 29 500, DKS Nordland har gitt kr. 246 000.   
Totalt har prosjektet får kr. 750 000 i prosjektstøtte. 
 
Den kulturelle skolesekken. 
Utstillingen og grunnskolens planer og fag 
Det er utarbeidet lærerveiledning til utstillingen.  
Det er bare Nordland fylkeskommune som har tatt 
dette prosjektet inn i Den kulturelle skolesekken.  
SKINN har engasjert 6 omvisere, som gjennomgikk et 
forberedende kurs i november. Oppstart av formidling 
til skoleklasser startet opp i januar 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 Foto: Utstillingen  m² og tid betår av 5 videoverk montert i    
           5 mobile moduler med skjem og høytalere, som vist  
           på foto her.      
 
 
m² og tid- når solen treffer huset samtidig som det 
ringer på døren, 
 
Visningsperiode september –desember  2007  
Utstiller :  
5 utstillere jfr. pkt. 5.2  
Antall arbeider i utstillingen: 5 verk 
Antall visningssteder: 6 visningssteder 
Besøkstall i 2007                              
Antall registrerte besøkende  1225 
Barn og unge, omvisning  - 
Publikum totalt:  
Økonomi  
Salgsprovisjon til SKINN :          - 
Fraktstøtte fra NKLF 2007/08 Kr.  29 500 
Beregnet vederlag, kunstnere          Kr.46.000 
 
 
 
 
5.3. Samarbeidsprosjekt med Bodø Sinfonietta,  
       Møte med Stedet; Nr. 610.        
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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.  
   
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 Nord-
Norge med 11 musikere, i november 2006. 
Verket vakte oppmerksomhet og ble booket av  
Ultimafestivalen 2007. 
 
Verket ble fremført 06. oktober i 2007 på 
Ultimafestivalen i Oslo, i Jakobkirken. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Bodø Sinfonietta med dirigent Valad innfelt 
         
 
5.4 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. Samarbeidet er tuftet på 
mandaten Nasjonalmuseet har fått av stortinget, 
nedfelt i plan for landsdekkende kunstformidling. 
Tilbudet inkluderer formidling til skoleklasser. 
Turneen startet i Mosjøen 7. september og skal totalt 
vises på  13 steder i Nord-Norge i løpet av 7 måneder.  

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.  
 
Media: 
Utstillingsprosjektet har fått god medieomtale på 
turneen i 2007. Det har værtomtale i 8 ulike 
lokalaviser, samt i nettaviser. Utstillingen ble vist på 9 
visningsteder i 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Omviser Nina Jo Melbøe, sammen med en    
          gruppe barn. 
 
Økonomi: 
Nasjonamuseet dekker i hovedsak kostnadene, men 
SKINN har fått fraktstøtte fra Norske Kunstforeninger 
kr. 22 500 og DKS Nordland har gitt tilskudd  
kr. 40 000. SKINN kostnader for det koordinerende 
arbeidet inngår i SKINNs driftsbudsjett. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 Foto: Fra åpningen i Øksnes Kunstforening. 
  
 
Visningsperiode september –desember  2007  
Utstiller :  
1 utstillere jfr. pkt. 5.3  
Antall arbeider i utstillingen: 6 Lydskulpturer 
Antall visningssteder: 8 steder 
Besøkstall i 2006                              
Antall registrerte besøkende  3090 
Barn og unge, omvisning  2430 
Publikum totalt:  
Økonomi  
Salgsprovisjon til SKINN :          - 
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Fraktstøtte fra NKLF 2005/06 Kr.  22 500 
Beregnet vederlag, kunstnere          - 
 
 
5.5. Utstillingsprosjekter under planlegging: 
Et nytt samarbeidsprosjekt med Nasjonalmuseet for 
kunst, arkitektur og design er planlagt for 
igangsettelse høsten 2008. Utstillingen har tittelen You 
cant`t hold back spring, og viser skulpturer av Irene 
Nordli. 

 

 

 

 

 

 
Foto: Nærbilde av skulpturer til utstillingen You can`t hold back 
spring av Irene Nordli. 

 

6. Informasjon 
    
Det ble produsert 2 dobbeltutgaver av SKINN 
informasjon. 
Bladene kom ut i, juni  og november.  
Bladet har et opplag på 1200 eksemplarer, men for 03-
04/2007 ble opplaget øket til 1400. Bladet 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 blad 01-02/2007 
 
 
SKINN har lagt vekt på å gi informasjon om hva som 
skjer innen kunst og kunstformidlingstilbudet i 
landsdelen. SKINN mottar mye positiv respons på 
bladet som informasjonskanal om virksomhet på dette 
feltet i Nord-Norge. 
 
 
6.1. SKINNs Webside 
SKINNs hjemmeside fikk gjennomgående 
oppdaterting pr. juni 2007.  Arbeidet med å utvikle 
hjemmesiden som informasjonskanal vil fortsette.  
 
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.  
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
Foto: Barnetegning fra Øksnes, inspirert av    
          utstillingen Lydspor 

7. Fagseminar og kurs 
 
7.1 Fagseminar i Bodø mars 2007 
Fagseminar i tilknytning til årsmøtet i  Bodø 22.-25. 
mars 2007. Temaet her var KUNST: Stedsspesifikk, 
relasjonell og kamerabasert. Det var et sammarbeid 
mellom Kunst i Nordland og SKINN medvirkende var 
også Norsk kulturråd og Nasjonalmuseet for 
kunst,arkitektur og design. Totalt deltok 85 personer i 
arrangementet. Fagseminarets tema aktualiserte 
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SKINNs neste utstillingsprosjekt m² og tid. Det rettet 
seg mot et av samtidskunstfeltets mest aktuelle 
kunstformer videokunsten.   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Foto:  Forside av programfolder 

 

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.  
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 
gjennomført prosjektet, men er i gang med arbeidet.   

9. Møter og konferanser 2008 
 

Eva Skotnes Vikjord: 
Møter: 
• 28.03. 2007. Møte med stortingets kulturkomite,Oslo 
• 20.09.2007. Møte statssekretær Randi Øverland, 
stortingspolitiker Tove karoline Knutsen og 
saksbehandler Cecilie Hamnen, Oslo 
• 21.09.2007. Møte  med Anne Quale, avdelingsleder 
formidling v/Nasjonalmuseet og Helga Gravermoen, 
ansvarlig for landsdekkende formidling, Oslo 

 • 05.10.2007. Møte med Hans H. Olsen i Norsk 
Kulturråd, Oslo 
• 24.10 2007. Møte med Nordland reiseliv v/Kai 
Breivoll, Bodø. 
• 22.10.2007. Møte med Bodø kommune v/Arne 
Vinje, kultursjef og Liv Unni Berg, ansvar for 
kunstfeltet, Bodø 
• 07.11.2007. Møte med Landsdelsutvalget V/ Erik  
Fiva. 
• 09.11.2007. Møte med DA-Bodø, prosjektleder  
Heidi Øyvann, Bodø 
• 30.11.2007. Møte med fylkesråden for kultur i 
Nordland, Geir Ketil Hansen, Bodø 
•.06.12.2007. Møte med Kunnskapsparken v/Kari 
Wilhelmsen, Bodø 
Konferanser/ seminar: 
• 01.11.2007. Arrangørseminar, tema: by og 
stedsutvikling v/ Phil Wood, arrangør Nordland 
Gylkeskommune, Mørke Nu  
• 02.11.2007. Begjærets stemme i kunst og teori 
arr.: Nordland fylkeskommune, Mørke NU.  
• 06.11.2007. Galleri Bodøgaard, utviklingsprosjekt, 
Bodø 
• 15 og 16.11.2007. Konferanse, Kunst i bevegelse, 
Stavanger, arrangør Norsk Kultruråd. 
Innlegg av Eva Skotnes Vikjord: 
27.11.2007. Om SKINN og SKINNs aktivitet i 
Nordland fylke, arrangør Nordland fylkeskommune, 
kulturbasert næringsutvikling i Nordland. 

Lisbeth Glanfield: 
• 22.10.2007. Møte med Bodø kommune v/Arne 
Vinje, kultursjef og Liv Unni Berg, ansvar for 
kunstfeltet, Bodø 
• 24.10 2007. Møte med Nordland reiseliv v/Kai 
Breivoll, Bodø 
• 07.11.2007. Møte med Landsdelsutvalget v/Erik 
Fiva 
Kristoffer Dolmen: 
• Mars 2007. Seminar, Nasjonalt senter for kunst og 
kultur i opplæringen, Bodø. 
•26.04.2007. Møte med Kristin Risan 
•15.06.2007. Samarbeidsmøte med Nasjonalmusset 
v/Helga Gravermoen og Jeanett Eek Jensen om 
utstillingsprosjektet Lydspor. 
30.09.2007. Montering og åpning av utstillingen 
Lydspor i Mosjøen. 
14.10.2007. Montering av Lydspor i Hadsel 
Kunstforening. 
10.12.2007. Montering av Lyspor på Fauske 

10. Oppsummering 2007 
 
2007 har vært nok et år med stor aktivitet i SKINN. 
Dette til tross for at vi ikke heller i år har fått øket 
statstilskudd, og har en uforutsigbar situasjon når det 
gjelder prosjektfinansieringen år etter år.  
Det koster å få kunsten ut til folket, og situasjonen er 
den at det koster faktisk stadig mere. 
Styret har derfor vektlagt arbeidet med å styrke 
økonomien i SKINN slik at vi fortsatt kan gi  
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landsdelen et godt kunstformidlingstilbud. Foreløpig 
har dette arbeidet ikke høstet frukter. 
 
Strategiarbeid har vært et kontinuerlig arbeid som 
styret har prioritert. For tiden er vi i gang med en 
strategiutviklingsprosess for å klargjøre og diskutere 
veivalg for SKINN fremover. Til dette arbeidet har vi 
engasjert en privat konsulent til å bistå styret. 
Landsdelsutvalget har bidratt med økonomisk støtte. 
 
SKINNs beskjedne stab har også i år gjort en meget 
god jobb. Det er mange prosjekter som håndteres 
samtidig, og adskillige detaljer som skal stemme. 
Noen prosjekter starter opp og andre er i 
avslutningsfasen. I  2007 avsluttet vi 
samarbeidsprosjektet med Bodø Simfonietta, No 610, 
på en strålende måte under Ultima festivalen i Oslo. 
Vi startet den lange turneen til videokunst-utstillingen 
“m2 og tid”. Forøvrig SKINNs første kuraterte 
utstilling. SKINN  innledet samarbeid med 
Nasjonalmuseet for kunst og arkitektur, noe som 
medførte at utstillingen “Lydspor” kom på veien i 
Nord-Norge. Samtidig er planleggingsarbeidet med 
årets prosjekt i samarbeid med De Samiske Samlinger 
i full gang. 
Kompetanseheving innen kunstformidlingsnettverket 
er viktig, og SKINN har  i 2007 gjennomført 
fagseminar i forbindelse med årsmøtet, og målrettede 
kurs for omvisere.  
 
I det hele tatt er mange oppgaver som skal løses for å  
kunsten ut til folk i Nord-Norge. 
SKINN ønsker fortsatt å være en sentral aktør i dette 
arbeidet, men for å få dette til trenger vi å få styrket 
rammebetingelsene. Det vil være hovedutfordring til 
SKINN i 2008. 
 
Bodø 28. mars 2008 
 
 
 
 
 
    Wenche Stenvoll                            Henry Nygård       
       Styreleder                                     Styremedlem 
   
 
 
    
  Lisbeth Glanfield 
     Styremedlem                   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
      Foto:SKINNs årsmøte og fagseminar 2007 ble      
                avhold i Flymuseets lokaler i Bodø.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Foto: Grafiker Aren Andreassen hadde      
                jubileumsutstilling i  Galleri Bodøgaard.    
               SKINNs årsmøtedeltakere fikk 
omvisning     
               av kunstneren. 
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