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Biennale-utstillingen 2020: Foran verket "En gave til sønnens ene arm" (2020),
av Anna Sigmond Gudmundsdottir, i Stormen kunst.
Foto: Amalie Selvik
←← Forside
Landing - "Flytende Landskap", utenfor Bodø Rådhus
Foto: selma bodøgaard
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"FLEKK" på overraskelsesbesøk i barnehager i Bodø
Foto: Neil Nisbet

formål og kjerneoppgaver
SE KUNST I NORD-NORGE er et senter for det profesjonelle kunstfeltet i Nord-Norge.
Formålet er å styrke det visuelle kunstfeltet i Nord-Norge, gjennom å legge til rette for produksjon og formidling av kunst,
skape gode kunstopplevelser og bidra til økt kunnskap om kunst.
En samlende kraft i nord, produserer, formidler og utvikler opplevelser og kunnskap gjennom samarbeid og nettverk.
Tre områder skal imøtekomme visjoner og målsetninger og definerer kjernevirksomheten:
SE KUNST Arena →
			

Møteplasser for fagmiljø med foredrag, kurs, seminarer, samtaleplattformer og 			
nettverksbygging. Hovedarena årlig fagseminar.

SE KUNST Magasin →
			

Informasjon & kunnskap, kunstkritikk & debatt med fokusområde kunstscenen i Nord-Norge.
Hovedarena kunsttidsskriftet Se Kunst Magasin digitalt og i papirutgave.

SE KUNST Opplevelser →
			

Møter mellom Kunst og publikum, produksjon og formidling av nyskapende samtidskunst.
Hovedarena Bodø Biennale tverrkunstneriskfestival.
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SE KUNST Arena
Nettverk for samarbeid, kunnskap, kompetanse

SE KUNST har lang tradisjon for samarbeid om formidling
av kunst i Nord-Norge, gjennom et sammensatt nettverk
av lokale, regionale og nasjonale kunst- og kulturaktører.
SAMARBEID I 2020
Utstillingen Conventus 2019
Kuratorisk samarbeid mellom Samisk Senter for
Samtidskunst og Se Kunst i Nord-Norge, i kuratorteamet
var Kristoffer Dolmen (SDG) og Elise Cosme Hoedemakers
(SE KUNST). Conventus, grafikk av kunstnere med samisk
bakgrunn er en produksjon som markerte 100-års jubileet
for Norske Grafikere i 2019, produsenter Samisk Senter for
Samtidskunst og De Samiske Samlinger/RDM. Utstillingen
turnerte i 2020 til: Norske Grafikere (Oslo), Sortland
kunstforening (avlyst pga coronapandemi), Galleri Espolin/
Museum Nord og Rana kunstforening.
Utstillingen er et møte mellom samiske kunstnere fra ulike
perioder og generasjoner, fra John Savio (f. 1902) til Ragna
Misvær Grønstad (f. 1984). Kunstnere i utstillingen: Thomas
Colbengtson, Eva Eira, Aage Gaup, Ragna Misvær Grønstad,
Trygve Lund Guttormsen, Geir Tore Holm, Arnold Johansen,
Iver Jåks, Oddmund Kristiansen, Hans Ragnar Mathisen,
Inga Nordsletta Pedersen, John Savio, Katarina Pirak Sikku,
Lena Stenberg og Kristin Tårnesvik.

Bjørg Heggstad Jakhelln, Utsnitt av "Velt" 2019.
Foto: bjørg heggstad jakhelln

Kurs og arrangement i samarbeid med lokale aktører
KUNSTBLIKK er et formidlingskonsept med mål å fremheve
den nordnorske kunstscenen og belyse profesjonelle
kunstnerskap og aktuelle kunstprosjekter.
KUNSTBLIKK 16. mars
Formidling av kunstnerskapet Linn Rebekka Åmo i
utstillingen IRL i Stormen kunst, ledet av Kristoffer
Dolmen, direktør ved Samisk Senter for Samtidskunst i
Karasjok. (Arrangementet ble utsatt til 2021 på grunn av
coronapandemien.)
KUNSTBLIKK 23.mars
Formidling av kunstnerskapet til Bjørg Heggstad Jakhelln i
utstillingen Geometrien seiler i Bodø kunstforening. Ledet
av Svein Aamold, professor i kunsthistorie ved UiT Norges
arktiske universitet. (Arrangementet ble utsatt til 2021 på
grunn av coronapandemien.)
Fagprogram Bodø Biennale 2020
SNAKK BODØ med performance-foredrag, kunstnersamtale
og debatt. Hvordan kunst kan skape alternative fortellinger
om hva stedsutvikling er og bør være, hvordan bevegelse
kan definere rom, og hvordan kunstnerne tenker og
skaper i/for det offentlige rom. SNAKK BODØ var en del
av det tverrfaglige programmet i Bodø Biennale 2020, og
beskrevet under SE KUNST opplevelser, side 10.

Linn Rebekka Åmo, utsnitt av "Trea", fra utstillingen «IRL» i Stormen kunst.
raymond engmark
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Faglig samarbeidsforum for visuell kunst i Bodø
Høsten 2019 tok SE KUNST initiativ til å etablere et faglig
samarbeidsforum for det visuelle kunstfeltet i Bodø,
i samarbeid med Atelier Noua, Bodø kunstforening,
og Stormen kunst. Gruppen skal drøfte faglige
problemstillinger og fremme løsninger som ganger de
visuelle kunstinstitusjonene i Bodø og i Nordland. I mars
2020 ble det gjennomført en workshop med drøfting av
felles problemstillinger, ledet av Ellen Sæthre McGuirk som
er professor i kunst og håndverk ved lærerutdanningen,
Nord universitet. Nytt møte ble gjennomført i desember
2020 med vedtak å lage Kunstguide Bodø.
Samarbeidspartnere Bodø Biennale 2020:
Atelier Noua
BOBY Bodø (Bodø Bolig- og Byplanforening)
Bodø kulturskole
Bodø kunstforening
Bodø kommune
Bodin videregående skole
Bodø videregående skole og danselinjen
Dansearena Nord
Dansenett Norge
DKS Nordland
Forum for Nordnorske Dansekunstnere
Koch Bodø
NODA (Nordnorsk design- og arkitektursenter)
Parken
Pias Ballettstudio
Proda Nord
Prosjekt 67
Ragnvald Anderson
Stormen bibliotek, Stormen kunst
Stormen konserthus

Arkitekturvandring gatelangs i Bodø sentrum.
Foto: Amalie Selvik

Nasjonalt nettverk
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design har vært
en sentral samarbeidspartner siden 2007. Frem til 2016
samarbeidet vi om koordinering og formidling av deres
utstillingsproduksjoner i Nord-Norge.
Medlemmer
I 2020 var medlemstallet 47 hvor 42 er aktive. Medlemmene
fordeler seg i 3 hovedkategorier: Kunstforeninger aktive(10),
museum (12), galleri i kultur- og kunstsentre (14), andre
medlemmer utgjør (6).
Medlemmer i Nordland er 29, hvorav 25 er aktive.
Medlemmer i Troms og Finnmark er 18, hvorav 17 er aktive.
Medlemsstatistikk 2020
Av 42 aktive medlemmer har 25 levert statistikk. Av de som
ikke har levert, er det flere som oppgir at tallene ikke var
klare iht. innsendelsesfristen.
Statistikken viser at våre medlemmer har hatt en
omfattende utstillingsaktivitet og gjennomføring
av arrangement, på tross av koronasituasjon med
nedstengning av kunst og kulturarrangement i hele
Nord-Norge. Likevel har det vært del avlysninger av
skolebesøk og DKS opplegg våren 2020. Flere oppgir å ha
brukt ressurser på å tilrettelegge for digitale visninger og
digitale utstillingsåpninger.
Støttemedlemmer
SE KUNST hadde i 2020 totalt 28 støttemedlemmer fordelt
i hele landsdelen, herav 19 kommuner og 9 kunst-og
kulturinstitusjoner. Støttemedlemmer er de som vil holde
seg informert om hva som skjer på kunstfeltet i NordNorge gjennom våre informasjonskanaler og støtter dette
formidlingsarbeidet.
MEDLEMSKATEGORI 1

ANTALL

Kunstforeninger
Besøkstall
Planlagte kunstutstillinger i 2020
Avlyst/utsatt på grunn av Covid-19
Dugnadstimer

10 683
28
9
5 286

MEDLEMSKATEGORI 2

Museum, galleri, kunstsentre og
kommunale foretak
*Besøkstall

81 209

Planlagte kunstutstillinger i 2020

73

Avlyst/utsatt på grunn av Covid-19

18

Dugnadstimer (estimat)

* De fleste museene skiller ikke mellom besøkende til
kunstutstillinger og besøkende i utstillinger på sine fagfelt.

1188
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SE KUNST Magasin
Formidler kunnskap og informasjon om den nordnorske kunstscenen

Tidsskriftet Se Kunst Magasin
SE KUNST er eier og utgiver av Se Kunst Magasin med
redaksjon i Bodø, 4 utgivelser pr. år i et opplag på 1800.
Ansvarlig redaktør Eva Skotnes Vikjord og
redaksjonssekretær Amalie Marie Selvik.
Design og layout: CCS Claudia C. Sandor, Oslo.
Se Kunst Magasin og sekunst.no er for mange viktige
kilder til innsikt og kjennskap til aktuelle kunstutstillinger,
festivaler, kunstnere, utlysninger og annen aktivitet på
kunstscenen i nord. Magasinet skaper kunstjournalistikk
som synliggjør og formidler kunstarenaer i Nord-Norge.
Redaksjonens fokus er å publisere kunstkritikk, reportasjer,
artikler og intervjuer, produsert av frilans skribenter med
kunstfaglig kompetanse bosatt i landsdelen. Redaksjonen
har også i 2020 rekruttert nye skribenter og publisert
tekster av gjesteskribenter.
Digital publiseringsplattform
Se Kunst Magasin har i 2020 benyttet sekunst.no som
digital publiseringsplattform. Utstillingskalenderen
i magasinet har dannet grunnlaget for en digital
utstillingsguide for Nord-Norge på sekunst.no. Kunstguide
Nord inneholder oversikt over aktuelle utstillinger og
arrangementer, geografisk oversikt over utstillingssteder
i landsdelen, og presenterer kunstnerintervjuer fra
magasinet. Arkivet med tidligere magasinutgivelser er gjort
tilgjengelig på nett, tilbake de siste 10 årene.

Utvikling av tidsskriftet
I 2020 har redaksjonen arbeidet med videreutvikling
av magasinet og gjort strategiske tiltak for å høyne
magasinets kvalitet og sikre god faglighet. Formålet er
at kritisk refleksjon, kunnskap og faglig debatt om den
profesjonelle samtidskunsten i Nord-Norge blir satt på
dagsorden i den norske offentligheten. Det skal videre
etableres et grunnlag for høyere egeninntekt og langsiktig
finansiering av magasinet gjennom inntektsgivende
abonnenter og egne driftsmidler, samt ekstern
søknadsbaserte prosjektmidler til innholdsproduksjon.
Søknadsarbeid
Redaksjonen har gjort et omfattende søknadsarbeid i
2020, og i juni ble det innvilget et tilskudd fra Stiftelsen
Fritt Ord: Norsk journalistikk. Støtten gikk til planlagt
innholdsproduksjon av kunstkritikk, artikler og
kunstnerportrett i fire utgivelser frem mot våren 2021.
Distribusjon og lesere
I dag inngår abonnement på Se Kunst Magasin i SE KUNSTs
medlemskontingent. Et abonnement for privatpersoner
er gratis. Magasinet distribueres i tillegg til regionale
biblioteker, universiteter, kommuner og fylkeskommuner,
kunstskoler og utvalgte nasjonale kulturinstitusjoner.
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DIGITAL INFORMASJON
Nettside
SE KUNSTs nettside sekunst.no er en kanal hvor vi
kontinuerlig kommuniserer ut til publikum, medlemmer,
kunstnere, presse, og andre aktører hva som skjer på
kunstfeltet i Nord-Norge. Vi formidler informasjon om våre
aktiviteter som kurs, seminar, foredrag og utstillinger, i
tillegg til nyheter fra kunstfeltet og tips til støtteordninger.
Tidsskriftet Se Kunst Magasin er implementert med artikler,
utstillingsomtaler, kunstnerintervjuer og kunstkritikk,
nettsaker og nettannonser. Arkivet med tidligere
magasinutgivelser er gjort tilgjengelig på nett, for de
som ønsker kunnskap om aktiviteten i det nordnorske
kunstfeltet tilbake de siste 10 årene.
Magasinutgivelsene kan også leses online eller lastes ned
som i pdf-format. Kunstguide NORD en dynamisk oversikt
over aktuelle og kommende utstillinger i landsdelen hvor
informasjon hentes fra kunstarenaer i Nord-Norge. I 2020
hadde nettsiden 57000 sidevisninger. Kunstfestivalen
Bodø Biennale har egen nettside Bodo.biennale.no som
promoterer biennalens program i forkant og under
festivalen. Administrering og publisering gjøres av SE
KUNST. I 2020 hadde nettsiden 43 000 sidevisninger.
Totalt 12 000 besøk på de to kanalene Sekunst.no og
bodobiennale.no
Sosiale medier
Facebook for SE KUNST brukes aktivt for å dele
informasjon om aktuelle saker, artikler og kunstkritikk
fra nettsiden sekunst.no, og saker om kunstprosjekt og
kunstarrangement i landsdelen. Facebook for Bodø
Biennale brukes aktivt før og under biennalen for å
promotere programmet.

Nyhetsbrev
Nyhetsbrevet er en effektfull kanal for synliggjøring av
SE KUNST og for å generere trafikk til nettsiden.
Nyhetsbrevet promoterer nyeste utgave av Se Kunst Magasin
og highlight fra magasinet, med lenker til nettsiden. Tips
om tilskuddsordninger for kunstfeltet, kunstutstillinger i
landsdelen, og annet aktuelt for det visuelle kunstfeltet.
I 2020 formidlet SE KUNST 4 nyhetsbrev samt egne
invitasjoner til Bodø Biennale 2020.
NETTVERK - DIGITAL INFORMASJON

ANTALL

Nyhetsbrev epostliste

1 210

Instagram @sekunstinordnorge/@bodobiennale

3 342

Facebook følgere @sekunst/@bodobiennale

2 351

MEDIA
Kronikker 2020
Daglig leder i SE KUNST Eva skotnes Vikjord, har skrevet
kronikkene: Mangfold av kunstopplevelser av høy kvalitet,
publisert i Avisa Nordland, Nordnorsk debatt, Bodøposten,
Sagat, Harstad Tidende og Folkebladet.
Nasjonal kulturpolitikk sikrer regionalt ansvar, publisert i Avisa
Nordland, Nordnorsk debatt og Harstad Tidende.
Medieomtaler 2020
I forbindelse med gjennomføringen av Bodø Biennale fikk
vi flere omtaler, og intervjuer i lokale og regionale aviser,
NRK Nordland og nasjonale kulturtidsskrift. Det digitale
tidsskriftet Scenekunst.no besøkte Bodø under biennalen
og publiserte en kritikk av Bodø Biennale med tittelen
«Kunst som byutvikling.»
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SE KUNST Opplevelser
Møter mellom kunst og publikum

BODØ BIENNALE 03. – 06.09.2020
Tverrkunstnerisk festival for nyskapende visuell kunst,
dansekunst og tverrkunstneriske produksjoner i offentlige
inne- og uterom. Eiere er SE KUNST og BAREDANS.
Gjennom flere programposter ble tematikken
stedsidentitet og stedsutvikling belyst. Hva gjør
steder med oss? Hvordan påvirker de oss mentalt og
fysisk? Hvordan innvirker stedets infrastruktur på våre
bevegelser i hverdagen? Ved å la kunsten oppstå i ulike
formater og kontekster i byens inne- og uterom, kan
kunsten være med å skape alternative fortellinger om hva
stedsutvikling er og bør være.
Publikum fikk oppleve tverrfaglige nyproduksjoner om
stedsidentitet og Bodø som en by i forandring.
Bodø biennale åpningsarrangement
Publikum fikk oppleve smakebiter fra biennale-programmet,
bl.a. Groove v/Marianne Kjærsund, FLEKK v/Yaniv Cohen hvor
elever ved danselinje Bodø vgs. medvirket, og smakebit av
biennalens eget bistillingsverk "Hyper Hidro Sissy". Elever
ved Bodø kulturskole fremviste sine arkitekturhatter
etter workshop med NODA (Nordnorsk Design og
Arkitektursenter).

Åpningsarrangement i Rådhusparken
Foto: bjørn erik olsen, avisa nordland

Bodø Biennale-utstillingen 2020
SE KUNST, Stormen kunst/dájdda og Bodø kunstforening
samarbeidet om Bodø Biennale-utstillingen 2020.
Tematisk ramme var knyttet til stedsidentitet og fokuserte
på det menneskelige aspektet i stedsutvikling - tilhørighet
og opplevelser av stedet.
Med referanser til Bodøs rivende byutvikling og samfunnsendringene som byen står i og overfor, ble 3 kunstnere
invitert til å skape temporære, steds-relaterte verk.
Medvirkende kunstnere i Biennale-utstillingen
- Grethe Irene Einarsen: Reminisens – Resiliens,
vist i Bodø kunstforening.
- Kay Arne Kirkebø, Den siste endring, vist i Stormen bibliotek.
- Anna Sigmond Gudmundsdottir, En gave til sønnens ene
arm, vist i Stormen kunst.
Bodø Biennalens bestillingsverk
«Hyper Hidro Sissy" ved Alice Slyngstad & Jennie Bergsli
med 6 lokale utøvere og Thale Krogtoft Jensen på vokal
veiledning, ble fremført i Rensåsparken. En publikasjon med
verkstekst ble utgitt og delt ut gratis til publikum. Verket
springer ut ifra et fragmentarisk tekstmateriale der nervøs
avsporing utforskes som en styrke og hypersensibilitet i
møte med verden.

Biennale-utstillingen 2020, "Reminisens - Resiliens" av Grethe Irene Einarsen,
i Bodø kunstforening. Foto: Grethe Irene Einarsen
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Elever fra Bodø kulturskole med arkitekturhatter etter workshop med NODA
Foto: bjørn erik olsen, avisa nordland

"SNAKK live" i Stormen konserthus
Foto: dan mariner

"SNAKK BODØ" Fagprogram Bodø Biennale 2020
Fagprogram med performance-foredrag, kunstnersamtale
og debatt. Hvordan kunst kan skape alternative fortellinger
om hva stedsutvikling er og bør være, hvordan bevegelse
kan definere rom, og hvordan kunstnerne tenker og skaper
i/for det offentlige rom.

Live Radio "mellom folk og dyr i Bodø"
Live performativt talkshow med utgangspunkt i samlivet
mellom mennesker og dyr i og rundt Bodø by. Et konsept av
og med Yngvild Færøy og Søssa Jørgensen.

"SNAKK BODØ" - 3 arrangement
1. Betydningen av Bevegelse - performanceforedrag ved
Cecilie Lindeman Steen.
2. Kunst og stedsutvikling? debatt. Moderator var
Cecilie Sachs Olsen, kunstner, kurator og forsker.
3. SNAKK live kunstnersamtale ledet av Maria Landmark.
Medvirkende: Cecilie Lindeman Steen (Betydningen av
bevegelse), Alice Slyngstad (Hyper Hidro Sissy),
Venke Sortland for gruppen Landing (Flytende landskap)
og Kay Arne Kirkebø (en av tre kunstnere bak Biennaleutstillingen).
Kunstnerintervjuer
Konseptet SNAKK omfattet også en serie skriftlige intervjuer
med utvalgte biennale-kunstnere (3 intervjuer totalt).
Intervjuene ga faglig og personlig innsikt i kunstneriske
praksiser og liv. Intervjuene ble publisert en gang per
måned i skriftlig format (mai-sept.) på våre nettsider,
nyhetsbrev, og sosiale medier.
"Mirror Mirror" Stedsspesifikk utstilling
Ved kunstner Tom Lovelace på Atelier NŌUA. Utforskning
rundt forestillinger, samarbeid og mimikk. Live, interaktiv
visning mellom London og Bodø.

"Centarium" film av Aleksander Johan Andreassen
En film som blander sjangre som dokumentar, fiksjon, og
animasjon. Ved Aleksander Johan Andreassen. Filmet på
kjøpesenter i Mo i Rana, vist i Glasshuset i Bodø.
Arkitekturvandring
Vandring gatelangs i Bodø sentrum, om historie, hendelser,
aktuelle bygninger og steder. Ved arkitekt/byplanlegger
Jonas Bjørklund og BOBY. Det ble også tilrettelagt en
arkitekturvandring-trilletur for voksne med barnevogn.
Skulpturvandring
Vandring i Bodø sentrum med nærmere blikk på et utvalg
av Bodøs offentlige skulpturer. Ved kunstner Ane Øverås.
Det ble i tillegg også tilrettelagt for en skulpturvandringtrilletur, for voksne med barnevogn.
"Flytende landskap"
Steds- og situasjonsspesifikk hendelse av og med gruppen
Landing, som involverte 5 dansere og nesten 1000 meter
med lianer laget av tekstil. Foregikk over flere dager ved
Rådhuset/Rådhusparken, torget, Stormen bibliotek og Bodø vgs.
"Prosjekt 67" av Ingrid Torvund
Videokunst av Ingrid Torvund, vist i spesialbygget container i
Rådhusparken. Kurator Gøran Moya/Prosjekt 67.
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Workshop for barn og unge
"Lag dit eget Postkort"
Åpen workshop for barn med utgangspunkt i biennaleutstillingens tema stedsidentitet. Ledet av Anja Veronica
Hanssen, pedagog i Stormen bibliotek.

PUBLIKUMSTALL

ANTALL

*Bodø Biennale 3.-6. september (fysisk oppmøte)

10 926

**Visninger digitale plattformer (streaming)

11 151

* Tallet gjelder for helhetlig biennale program, omsøkte tverrfaglige tiltak, samt

"Jeg, i Bodø"
Åpen workshop for barn og voksne i ulike teknikker og
materialer, ved formidler Lilli Kanck.
"Fra research til design"
3-dagers workshop for elevene ved Bodin vgs. i linjene
Kunst, design og arkitektur, ledet av kunstner og designer
Fredrik Tjærendsen. Fremvisning av elevenes arbeider i tomt
næringslokale i Bodø sentrum.

andre produksjoner innen visuell kunst og dansekunst; inkluderer også estimat for
produksjoner i offentlige rom. **Publikumstall/visninger på digitale plattformer
(streaming arrangement).

"Mirror mirror" på Atelier NŌUA
Foto: amalie marie selvik

"FLEKK"
workshops for danselinjen ved Bodø vgs. ved Madeleine
Fairmainer og Maja Furnes.
Formidling i biennale-utstillingen
Formidling med vandring i biennale-utstillingen fra Bodø
kunstforening til Stormen bibliotek, ved Lilli Kanck. Det
ble også tilrettelagt en «babyomvsining» for voksne med
barnevogn.

Publikum foran "Prosjekt 67" i Rådhusparken
Foto: amalie marie selvik

Live Radio «mellom folk og dyr i Bodø».
Foto: amalie marie selvik
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SE KUNST Organisasjon
Styret
Styret har hatt følgende sammensetning
i 2020:

Ansatte
Det faste personalet består av tre personer, tilsammen
3 årsverk.

Styreleder: Trine Noodt, Alta
Styremedlem: Lise Dahl, Tromsø
Styremedlem: Hanne Barvik, Meløy
Vara: Monica Milch Gebhardt, Vadsø
Vara: Kåre-Bjørn Kongsnes, Sortland

Eva Skotnes Vikjord, daglig leder (100%)
Elise Hoedemakers, kurator/produsent (100%)
Mona Lundstedt, rådgiver med ansvar for informasjon og
kommunikasjon (100%)
Redaksjonssekretær for Se Kunst Magasin,
Amalie Selvik, engasjert ved oppdragsavtale.

Valgkomité
Hege Næss Klette, Salten kultursamarbeid
Rita Lekang, styreleder Bodø kunstforening
Eva Sundsvold, Rana kunstforening
Andre verv / utvalg
Nordnorsk Kunstmuseums styre;
SE KUNST representert ved Hanne Jakhelln
Varamedlem Ellen Marie Sæthre-McGuirk
Årsmøtet 2020
På bakgrunn av faren for smitte av Covid-19 (koronaviruset)
ble det planlagte årsmøtet 20.mars i Bodø, avlyst.
Styret besluttet å gjennomføre årsmøte ved å be årsmøtets
7 delegater delta i korresponderende saksbehandling.
Forelagte saker ble sendt delegatene i mail for godkjenning
og evt. tilføyelser.

Styret og daglig leder. Foto: SE KUNST

Offentlig tilskudd
Driftstilskudd for 2020 fra Kulturrådet
kr. 1 671 000
Driftstilskudd for 2020 fra Nordland
fylkeskommune kr. 968 000
Tilskudd husleie fra Bodø kommune
kr 217 000
Momsrefusjon kr. 257 000
Offentlige prosjekttilskudd totalt kr. 739 045
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Trine Noodt
Styreleder i Se Kunst i Nord-Norge

STYRELEDER HAR ORDET
Året 2020 ble for Se Kunst i Nord-Norge et år preget av
stor usikkerhet, intenst arbeid for å sikre videre finansiering,
en fantastisk biennale – og stor glede til slutt.
Gjennom flere år med årlige søknader til Kulturrådet
om midler til daglig drift, tok vår usikre tilværelse endelig slutt. Nå er vi endelig tilbake igjen til fast bevilgning
fra Kulturdepartementet, gjennom et samarbeid med
Nordnorsk Kunstmuseum. Vi er utrolig glade og lettet
over at det kom til en ordning som vi tror vil være en god,
langsiktig løsning for mange. Nå kan vi konsentrere oss
om det vi er gode på, og utvikle kulturlivet i Nord-Norge
sammen med Nordnorsk Kunstmuseum, og andre gode
samarbeidspartnere i landsdelen. Vi vil spesielt takke kulturledelsen Nordland fylke, både politisk og administrativt, som har stått i bresjen for oss, og den gode dialogen
vi har hatt med Kulturdepartementet. Det betyr mye å bli
gitt en slik anerkjennelse for den jobben vi gjør, og betydningen av SE KUNST sin eksistens i Nord-Norge.

Dette kommer til å bli et av de største internasjonale
arrangementer i Nord-Norge, og SE KUNST har gleden
av å være med som samarbeidspartner i denne fantastiske muligheten til å sette kulturlivet i nord på agendaen
nasjonalt og internasjonalt!
Vår andre satsingsområde er å utvikle Se Kunst Magasin
videre digitalt, og målet vårt er å ha en egen uavhengig redaksjon, med egen redaktør. Vi tror at dette er
noe kunstfeltet i Nord-Norge trenger. Vi er det eneste
magasinet som formidler aktualiteter, debatter, kunstkritikk og informasjon om kunstfeltet i nord. Denne unike
posisjonen vil vi gjøre enda med synlig og etterspurt, slik
at kunsten kan nå ut til et enda større publikum.
Kompetanseprogrammet vårt består av foredrag, kurs
og seminarer. Det et et stort behov for faglig påfyll, og
mulighetene er nærmest ubegrenset i den nye digitale
hverdag vi har vent oss til som følge av restriksjoner og
smittevernstiltak i korona-pandemien.

Og vi har mye på hjertet for landsdelen!
Planleggingen av Bodø Biennale 2022 er godt igang, med
blikket vendt videre mot 2024 når Bodø er Europeisk
kulturhovedstad. Biennalen i 2020 ble arrangert med stor
suksess, til tross for begrensinger som følge av korona-epedimien. Alle våre arrangementer ble godt besøkt,
og utstillingene/kunstprosjektene fikk gode omtaler. Vi
ser at å arrangere en slik tverrfaglig biennale gir kunstfeltet i hele regionen et løft. Gjennom publikums deltagelse,
vår formidling, kunstnersamtaler, kunstvandringer, forestillinger og kunstkritikk, øker oppmerksomheten rundt
visuell kunst og dansekunst.
Veien og tiden er ikke lang til Bodø 2024 – den første
europeiske kulturhovedstaden nord for polarsirkelen.

Nordland fylkeskommune har tatt initiativ til å få opprettet en avdeling av Nordnorsk Kunstmuseum i Nordland.
Dette er vi positive til, og vi mener en slik satsing vil bety
en markant styrking av kunstfeltet i landsdelen. Vi er
alltid positive til mer samarbeid og synergieffekter det å
jobbe sammen om prosjekter gir, ved at man utnytter og
komplimenterer hverandres kompetansefelt.
Vi må applaudere alle gode tiltak som løfter kunsten opp
og frem – vi trenger å samle krefter og samarbeide mer i
nord for å lykkes!
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Årsregnskap 2020
Resultatregnskap
DRIFTSINNTEKTER
OG DRIFTSKOSTNADER

NOTE

2020

2019

Offentlige tilskudd
Statstilskudd

1 671 000

2 227 000

Nordland

968 000

943 000

Bodø kommune

217 000

185 313

2 856 000

3 355 313

91 000

95 000

739 045

303 186

Andre inntekter

1 957 667

514 008

Sum andre inntekster

2 787 711

912 193

SUM INNTEKTER

5 643 711

4 267 506

Sum offentlige stilskudd
Andre inntekster
Medlemskontingenter
Prosjekttilskudd

1

Lønnskostnad

2

2 267 179

2 307 466

Revisjonshonorar

3

62 563

61 750

Husleie

217 000

185 313

Styre og kontaktmøter

139 416

261 581

Årsmøte

2 116

16 617

2 813 847

707 949

358 212

426 303

5 860 333

3 966 980

-216 621

300 527

4 613

14 810

486

78

6 929

9 113

-2 802

5 618

Ordinært resultat før skattekostnad

-219 424

306 145

Ordinært resultat

-219 424

306 145

-219 424

306 145

Produksjon / formidling / kompetanse
Annen driftskostnad
SUM DRIFTSKOSTNADER
DRIFTSRESULTAT

FINANSINNTEKTER OG
FINANSKOSTNADER
Annen renteinntekt
Annen rentekostnad
Annen finanskostnad
Resultat av finansposter

Ekstraordinære inntekter og kostander
ÅRSRESULTAT
OVERFØRINGER
Avsatt til annen egenkapital

306 145

Overført fra annen egenkapital

219 424

0

SUM OVERFØRINGER

-219 424

306 145
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Balanse
EIENDELER

NOTE

2020

2019

8 380

8 380

4

8 380

8 380

5

64 016

34 156

Andre kortsiktige fordringer

192 681

58 810

Sum fordringer

256 697

92 966

1 750 087

2 461 114

Sum omløpsmidler

2 006 783

2 554 080

SUM EIENDELER

2 015 163

2 562 460

2020

2019

Egenkapital

1 062 079

1 281 503

SUM EGENKAPITAL

1 062 079

1 281 503

Leverandørgjeld

112 122

133 969

Skyldig offentlige avgifter

189 596

202 611

651 367

944 377

Sum kortsiktig gjeld

953 084

1 280 957

SUM GJELD

953 084

1 ₂80 957

2 015 163

2 562 460

Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr
Sum varige driftsmidler
Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer

Investeringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.

6

EGENKAPITAL OG GJELD
INNSKUTT EGENKAPITAL
Opptjent egenkapital

GJELD
AVSETNING TIL FORPLIKTELSER

NOTE

Annen langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld

7

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Bodø 25.02.2020
Styret i Se Kunst i Nord-Norge (SE KUNST)

Trine Noodt
Styreleder

Hanne Barvik
Styremedlem

Lise Dahl
Styremedlem

Eva Skotnes Vikjord
Daglig leder
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Noter 2020
Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998.
Det er utarbeidet etter norsk regnskapsstandarder. Forenklingsreglene for små foretak er
benyttet. Omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi. Kortsiktig fordring er oppført til pålydende.
Kortsiktig gjeld er oppført delvis med nominelle beløp samt beregnet påløpt ikke utbetalt.

Note 1 Prosjekttilskudd 2020
TILSKUDD

BODØ
BIENNALE

Nordland fylkeskommune
Norsk kulturfond

BB
UTSTILLING/
PRODUKSJON

EØS
PORTUGAL

KOMPETANSE

40 000
320 000

120 000

4 986

Kulturdepartementet
Gaveforsterkningsfond KUD
Bodø kommune
Andre
Tidsavgrensning:
2019/2020

375 282

2020/2021

-200 090

SUM

535 192

78 867

120 000

4 986

78 867

Totalt mottatt tilskudd 2020: kr. 739 045
Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.
LØNNSKOSTNADER
Lønn

2020

2019

1 912 092

1 896 155

Arbeidsgiveravgift

147 917

168 141

Pensjonskostnader

206 584

232 365

586

10 805

Andre ytelser
Refusjon sykepenger
SUM LØNNSKOSTNADER

0

0

2 267 179

2 307 466

DAGLIG

STYRE

Gjennomsnittlig antall årsverk: 3
YTELSER TIL LEDENDE
PERSONER

Lønn

LEDER
848 605

45 000

Pensjonsutgifter
Annen godtgjørelse

11 006

Pensjonsforsikring
Selskapet har pensjonsordning for de ansatte som tilfredsstiller lov om Obligatorisk
tjenestepensjon. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak
avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på
ytelsene for folketrygden. Den kollektive pensjonsavtalen er finansiert ved fondsoppbygging
organisert i et forsikringsselskap.
Bedriften har ingen pensjonsforpliktelse ut over dette.
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Noter 2020

Note 3 Revisjonshonorar

Note 5 Kundefordringer

Kostnadsført revisjonshonorar for 2020 framkommer slik:

Kundefordring pr 31.12.20 kr. 64 016

Revisjon 2019 utført 2020

39 375

Avsatt 2019 tilbakeført 2020

- 15 000

Revisjonshonorar 2020

24 688

Attestasjoner 2020

13 500

Avsatt for 2020

0

Totalt Revisjonshonorar kostnadsført 2020

62 563

Selskapets kundefordringer er vurdert til pålydende.
Det er ikke avsatt for usikre fordringer
Av kundefordringene forfaller kr 0 senere enn ett år.

Note 6 Bundne midler
Bundne midler utgjør kr. 126 146

Note 7 Annen kortsiktig gjeld

Note 4 Anleggsmidler
Driftsløsøre,

Sum

inventar ol.
Anskaffelseskost pr. 01.01.20

8 380

8 380

= Anskaffelseskost 31.12.20

8 380

8 380

= Bokført verdi 31.12.20

8 380

8 380

ANNEN KORTSIKTIG GJELDER BESTÅR AV:
Påløpte feriepenger

309 776

Annen kortsiktig gjeld

141 500

Påløpte kostnader
Tidsavgrensing prosjektinntekter
SUM

200 090
651 366
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