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sammen i et nettverk: KunstNett Nord-Norge. Dette er i tråd 
med offentlige planer, men fordrer forutsigbarhet gjennom 
tilførte ressurser. Jfr. meld. St. 23:

”det er nødvendig å styrke samspillet mellom ulike institu-
sjoner og det frie kunstfeltet i regionene/landsdelene for å 
bidra til å skape dynamikk innefor og mellom de forskjellige 
kunstformidlingsnettverkene, her kan det bl.a. være nyttig å 
etablere nettverk for visningsarenaer/arrangører.”  

kap. 6. pkt 6.6.

Nordområdeturné med utstillingen GIERDU - bevegelser i 
samisk kunstverden/sirdimat sámi duodje-ja dáiddamáilmmis 
ble gjennomført med Nordområde-midler fra Kulturdeparte-
mentet, Barentssekretariatet og Norsk – Islandsk kultursam-
arbeid.  Utstillingsturnèen er en samarbeidsproduksjon med 
RiddoDuottarMuseat- de samiske samlinger. Utstillingen ble 
vist i Nord-Norge 2009- 2011 og tilrettelagt for turné i Nordom-
rådene 2012-2013; Russland, Sverige, Island og Finland. Inten-
sjonen med å turnere i Nordområdene har vært å vise frem 
en interessant og viktig utstilling, og i tillegg knytte kontakter 
med kunstformidlingsinstitusjoner med tanke på framtidig 
samarbeid for utveksling av utstillinger og kunnskap. Det ble 
en positiv erfaring og ny kunnskap som har generert kontak-
ter for videre samarbeid. Utstillingen ble besøkt av ca. 10 000 
publikummere over landegrensene i nord. En ny logoprofil ble 
utviklet i 2012 som en del av SKINNs organisasjonsutvikling og 
merkevarebygging. Den nye identiteten førte til at SKINN blad, 
i tillegg til nytt design, endret navn til SeKunstMagasin. Parallelt 
med intern organisasjonsutvikling har fokuset også i 2012 vært 
rettet mot den politiske satsningen på det visuelle kunstfeltet. 
Det har stått sentralt å følge opp Strategi for visuell kunst i 
Nord-Norge, vedtatt i juni 2011. Her har SKINN fått i oppdrag 
å videreutvikle sin rolle med fokus på turné-organisering 
og arenautvikling. Stortingsmeldingen 23. Visuell kunst ble 
fremlagt i april. SKINN er blitt sterkt forankret i meldingen som 
spesielt påpeker behovet for styrking av kunst-formidlingen i 
Nord-Norge samt at turnerende utstillinger er en effektiv måte 
å nå ut til lokalsamfunnene. Videre er det fremhevet at vi har 
en rolle med rådgivningsfunksjon for visningsrom, også det en 
rolle som kan styrkes. Departementet ser også behovet for å 
styrke statsstøtten til institusjonene under kap. 320, post 74 for 
å imøtekomme behovet for produksjonsmidler. SKINN er en av 
disse institusjonene. Det er en ny ære at kunstfeltet er foran-
kret i offentlige planer.  Vi er klare for å ta utfordringen med å 
utvikle kunstfeltet videre!

Trine Noodt - Styreleder i Se Kunst i Nord-Norge

1. STYRELEDERS FORORD
 

Se Kunst i Nord-Norge har i 2012 hatt fortsatt fokus på arenaut-
vikling.  Med tilskudd fra DA-midler Bodø er det gjennomført 
et kartleggingsarbeid for å bla. avklare behov og muligheter i 
arenanettverket for kunstformidling i landsdelen Kartleggingen 
ble besvart av 32 av 48 aktører, dvs. 67 %. Av respondentene 
representerer 46,9 % frivillige organisasjoner og 31,2 % offentlige 
virksomheter. SKINN viser seg som den viktigste produsen-
ten av vandre-utstillinger for de nordnorske aktørene; 82,6 % 
oppgir å motta utstillinger herfra. I undersøkelsen er det bl.a. 
uttrykt behov for en felles informasjonskanal for ulike produ-
senters turnétilbud. 

Det visuelle kunstfeltet er avhengig av sterke formidlingsin-
stitusjoner. SKINNs strategi er å bli bedre i stand til å møte en 
økende etterspørsel. Men vi trenger en mer forutsigbar økono-
mi for å kunne tilby et attraktivt kompetanse-og turnéprogram 
til våre medlemmer. Det innebærer også å være bedre rustet til 
å produsere egne utstillinger. Som et ledd i dette arbeidet ble 
det etablert programråd i 2012 for planlegging av treårige rulle-
rende utstillingsprogram. På slutten av året kom det på plass et 
ettårig engasjement for en produsent i SKINN med tiltredelse i 
februar 2013. Stillingen skal muliggjøre igangsettingen 
av rullerende programmering for utstillingsturné og kom-
petanse, samt gjennomføring av prosjektet Arenaoppdrag 
kunstscenen Nord-Norge: AVTRYKK, med tilskudd bla. fra 
Norsk Kulturråd. Arenaoppdrag er et pionerprosjekt som skal 
bidra til kunstneriske oppdrag for unge nyutdannede kunstne-
re, arenautvikling, kompetanseutvikling, økt tilbud til samtids-
kunst og ulike kunstneriske praksiser, samt publikumsutvik-
ling. Gjennomføring av finansieringsplan har foregått i 2012. 
Intensjonen er at prosjektet skal videreføres i SKINNs faste 
drift og rullerende utstillingsprogram, gjennom økte offentlige 
tilskudd til produksjon.

I 2012 hadde SKINN 5 utstillingsturnéer i landsdelen, samt i 
nordområdene. Utstillingene hadde 28 utstillingsstopp og ca. 
16 000 besøkende, ca. 6 000 flere enn i 2011. Svakheten med 
utstillingsproduksjon for turné og turnévirksomhet basert på 
prosjektmidler har også i 2012 vært merkbar i driften. Arena-
oppdrag er en indikator på behovet for økte offentlige midler 
og et eksempel som peker på den uforutsigbare økonomiske 
situasjonen med våre prosjektrelaterte aktiviteter.  Kulturrådets 
begrensing på tildelingsmidler medførte at vi gjennomgikk 
flere runder med søknader før vi fikk tilskudd. En slik økonomisk 
uforutsigbarhet er ikke forenlig med et kontinuerlig turné-
program i jevne intervaller. Det kreves mye ressurser til søk-
nadsprosesser uten garanti for et positivt resultat. For å styrke 
samarbeid og utnytte ressursene mellom de profesjonelle 
kunstinstitusjonene i Nord-Norge har de landsdelsdekkende 
institusjonene og kunstnerorganisasjonene i regionen gått 
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Gierdu i Nordområdene. Konsthallen, Kulturens Hus, Luleå. Foto: Pia Lidvall
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2. TURNÉ, UTSTILLING OG FORMIDLING

◆ 2.1 turné

I alt var 5 utstillinger (5) i regi av SKINN på turné, herav 4 
i Nord-Norge i 2012 og 1 utstilling i Nordområdene. 
Utstillingene har blitt vist på 28 (25) steder i Nord-Norge og 
hadde et samlet publikum på ca 16 000 (10 100), herav 3 200 
(4 000) barn og unge. 

Det ble kjøpt inn 21 (70) formidlingsdager til DKS i de tre nord-
lige fylkene. Færre antall innkjøpte formidlingsdager i 
2012 har innvirkning på besøkstallene for barn og unge i året 
som gikk. 

Lokale arrangører

Kunstforeninger dominerer som lokale arrangører, men også 
private gallerier, kulturkontorer og museer har vært visnings-
steder. Det har kommet inn flere museer som mottakere av 
våre utstillinger. I 2012 var visningssteder fordelt etter kategori 
13 kunstforeninger, 4 museer og 7 øvrige. To av kunstforenin
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Besøksstatistikk utstillinger 2012

Utstilling
ant.

visnings-
steder

ant.
utstillings-

dager

ant.
formidlings-

dager
DKS

ant.
skole-

omvisninger

ant.
omvisn.
voksne

med ant.
voksne

øvrig
publikum

SUM
publikum

med ant.
elever

Expedition of 
Printmakers: Nye Trykk

Emalje og design. 
Grete Prytz Kittelsen

Gierdu - bevegelser i 
samisk kunstverden

Eventyrlig - gamle 
fortellinger i ny drakt

SUM

Ulvehiet

I alt var 5 (5) utstillinger i regi av SKINN på turné i Nord-Norge i 2012. Utstillingene har blitt vist på 28 (25) steder i 
Nord-Norge og hadde et samlet publikum på ca. 16 000 (10 200). Forrige år i parentes. Samlet statistikk for SKINNs 
turnéer 2012:

gene bruker det lokale museet som visningsarena. Museene
har gode ressurser når det gjelder lokaler, åpningstider og 
formidlingskompetanse. 

Evaluering

Det er viktig å få tilbakemelding på de utstillinger SKINN sender 
på turné. Det sikrer vi gjennom rapportskjemaer som fylles ut 
av både lokal arrangør, formidlere og besøkende lærer med 
skolegrupper etter endt utstilling. Alle våre utstillinger har fått 
gode tilbakemeldinger fra generelt publikum, skoleklasser 
og lokale arrangører. For flere av arrangørene ble utstillingen 
Emalje og design. Grete Prytz Kittelsen en utfordring med sine 
store og tunge kasser. To visningssteder (kunstforeninger) 
avlyste pga dette. 
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Deltakelse i Nasjonalmuseets utstillingsbank 
for produsenter

Nasjonalmuseet lanserte i juni 2012 en ny digital utstillingsbank 
til det landsdekkende gallerinettverket. Dette er en plattform 
som presenterer, dokumenterer og legger til rette for at van-
dreutstillinger innen kunst, arkitektur og design kan deles med 
visningssteder over hele landet, og gi en oversikt over den store 
bredden av vandreutstillinger. Den forenkler prosessen med 
bookingforespørsler og distribusjon av informasjon og bilder. 
Se Kunst i Nord-Norge og andre produsenter er invitert til å 
legge inn sine utstillingstilbud i banken. 

◆ 2.2 utstillinger

Expedition of Printmakers: Nye trykk

Utstillingen var produsert av Nordnorsk Kunstnersenter i 
samarbeid med grafikkavdelingen ved Jan Matejko Academy 
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Expedition of Printmakers: Nye Trykk
Besøksstatistikk utstillinger 2012

vinsningssted
2012

ant.
omvisnings-

dager

ant.
utstillings-

dager

omv.
grunn-
skole

ant.
elever

med.ant.
elever

sum
omv.

sum
elever

omv.
voksne

ant.
voksne

øvrig 
publikum

SUM
antall
besøk

omv.
vgs.

Rana
Kunstforening

Hadsel
Kunstforening

Narvik
Kunstforening

Bodø
Kunstforening

Galleri Nord-Norge

Samtidsmuseet for
Nordlige Folk

Alta 
Kunstforening

Nordlandsmuseet

sum
2012

Hamarøy
Galleri

of Fine Arts i Krakow, Polen. Turné og formidling ved Se Kunst 
i Nord-Norge. Utstillingens formål har vært å løfte frem og  
fokusere på de tradisjonelle grafiske teknikkene og vise at 
nettopp disse kan være grunnlaget for nyskapende trykk. 7 
nordnorske og 7 polske kunstnere deltok med tradisjonelle 
teknikker som tresnitt, lino, etsning og koldnål, men også 
digitalprint og serigrafi. Ustillingen besto av 28 kunstverk med 
stor variasjonen i uttrykk - fra det vare og abstraherte, til det 
figura tive og fargesterke. 

Det nordnorske landskapet var sterkt representert på nye 
og uventede måter. Utstillingsturneen har mottatt støtte av 
Nordland fylkeskommune. Utstillingen var tilbydd gjennom 
DKS i Finnmark som bestillingstilbud til skolene. Turneen star-
tet i juni 2011 og ble avsluttet i juni 2012. Antall visningssteder i 
2012 var 9 med et samlet publikum på 3 000.
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av hennes fargerike og vakre bruks gjenstander i stål, jern og 
emalje. SKINN har organisert og koordinert turneen Nord-
Norge, med finansiering fra Nasjonalmuseet.  Emalje og design 
var bestillingstilbud i DKS Finnmark. Utstillingsturneen startet 
i oktober 2011 og ble avsluttet i juni 2012. Antall visningssteder i 
2012 var 6, med et samlet publikum på 1 000.

Emalje og design. Grete Prytz Kittelsen

Grete Prytz Kittelsen (1917-2010) regnes blant Nordens fremste 
formgivere, og har vært med på å sette norsk design på ver-
denskartet. Blant hennes største meritter var helt nye emalje-
farger og en revolusjonerende teknikk der hun tegnet og freste 
i metallet – noe som ga unike mønstre og farger. Nasjonal 
museet produserte denne vandreutstilling med mange 
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3 2 50 1 24 3 74 1 22 0 96

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 344 344

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 29 0 0 2 29 1 10 114 153

1 2 28 0 0 2 28 0 0 21 49
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4 6 74 2 26 8 100 1 25 91 216

1 26 1 3 2 29 0 0 85 114

Emalje og design. Grete Prytz Kittelsen
Besøksstatistikk utstillinger 2012

vinsningssted
2012

ant.
omvisnings-

dager

ant.
utstillings-

dager

ant.omv.
grunn-
skole

ant.
elever

ant
elever

sum
omv.

sum
elever

ant. omv.
voksne

ant.
voksne

øvrig 
publikum

SUM
antall
besøk

ant.
omv. 
vgs.

Nordkappmuseet

Hamarøy
galleri

kunstforening i 
ETS

lødingen 
kunstforening,

avlyst

reine
kultursenter,

avlyst

meløy
kommune

alstahaug
kunstforening,

avlyst

kunst & kaos

sum
2012

sortland
kunstforening

Objekter fra utstillingen Grete Prytz Kittelsen. Emalje og design. Foto: Nasjonalmuseet
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Nordområdesatsning

GIERDU - bEvEGElsER I samIsk kUnstvERDEn/sIRDImat sámI DUoDjE-
ja DáIDDamáIlmmIs 

Intensjonen med å turnere GIERDU i Nordområdene har vært 
å vise frem en visuelt tiltrekkende utstilling med et interessant 
tema, og i tillegg å knytte kontakter med nye kunstformid-
lings-institusjoner med tanke på framtidig samarbeid for ut-
veksling av utstillinger og kunnskap. Utstillingsturneen startet 
i april 2012 og har gått til Russland, Sverige og Island. Turneen 
avsluttes i Rovaniemi, Finland, i februar 2013. 

Internasjonalisering er en av retningene i SKINNs strategiplan 
2009 – 2013. Den sammenfaller med regjeringens nordområ-
desatsning hvor SKINN er innlemmet, jfr. Kirke og Kulturdepar-
tementets Mulighetenes landsdel - handlingsplan for kultur 
i Nordområdene, pkt. 1.4.1. ”å legge forholdene bedre til rette 
for kunstnere og kunstformidling slik at landsdelen får vitale 
og profesjonelle fagmiljøer og institusjoner for visuell kunst 
på internasjonalt nivå.” og pkt. 3.2.14. hvor SKINN er inkludert. 
GIERDU er satt sammen av kunstverk fra Nordens mest inter-
essante samlinger av samisk kunst, RiddoDuottarMuseat – De 
Samiske Samlinger i Karasjok, og ble første gang vist og turnert 
i Nord-Norge 2009-2011. Produsert av Se kunst i Nord-Norge og 
RDM – De Samiske Samlinger, tar utstillingen for seg samisk 
samtidskunst, med de diskusjoner og utfordringer som beve-
ger seg i den samiske kunstverden. Utstillingen er kuratert av 
Eva Skotnes Vikjord, daglig leder SKINN, og Irene Snarby, f.d. 
kurator på RiddoDuottarMuseat. En publikasjon var laget til 
utstillingen i 2009.Representanter for SKINN, daglig leder Eva 
Skotnes Vikjord, og koordinator for utstilling og formidling 
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45
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126 15 211 3 88 2 42 20 341 40 506 9 016 9 863

0 0 0 0 0 0 0 0 6 21 170

14 200 0 0 0 0 14 200 16 400 2 813

1

0 0 0 0 0 0 0 0 18 85 5 876 5 961

3 413

191

11 3 88 2 42 6 141 0 0 157 298

Gierdu
Besøksstatistikk utstillinger 2012

vinsningssted
2012

omv.
barnehager

ant.
utstillings-

dager

ant.
barn

omv.
grunnskole

omv.
vgs.

ant.
elever

sum
omv.

sum
barn/
elever

omv.
voksne

ant.
voksne

øvrig
publikum

SUM
antall
besøk

ant.
elever

murmansk art 
museum

konsthallen,
kulturens hus, luleå

skellefteå 
konsthall

sum
2012

nordens hus,
reykjavik

Pia Lidvall, har besøkt hvert visningssted i denne turneen for 
å møte institusjonsansvarlige i samband med utstillingens 
åpnende. På reisene har også Irene Snarby deltatt, ph.d. 
stipendiat i samisk kunst ved Universitetet i Tromsø.Formidling 
av utstillingen har vært en viktig del av turnéopplegget. Irene 
Snarby holdt foredrag om samisk samtidskunst i samband 
med åpningene. Hun har også gjennomført opplæring for de 
lokale formidlerne som deretter hatt visninger for publikum 
i utstillingsperioden. Informasjonsmateriale og fagtekster 
GIERDU har blitt oversatt til russisk og engelsk. Antall visnings-
steder i 2012 var 4, med et samlet publikum på 10 000.

Erfaringene fra nordområdeturneen med GIERDU er meget 
positive. Både utstillingen og representanter fra SKINN blitt 
møtt med stor interesse. Fremtidig samarbeid innenfor både 
utveksling av utstillinger og kunnskap og kompetansebygging 
har blitt diskutert i møter med institusjonsansvarlige på hvert 
sted. Vi er imponert over de ressurser og den kapasitet som 
de besøkte institusjonene har. Flotte adekvate lokaler som 
legger til rette for gode kunst-opplevelser og med kunstfaglig 
personale og profesjonelle formidlere som ivaretar kunsten på 
en meget god måte. Alle aktører har uttrykket interesse for 
å utvikle kontakten med SKINN og SKINNs nettverk i Nord-
Norge. Disse erfaringene har lagt premisser for SKINNs videre 
samarbeid innenfor kunstfeltet i Nordområdene og er samtidig 
i trå med regjeringens nordområdestrategi i meldingen Mulig-
hetenes landsdel - handlingsplan for kultur i Nordområdene.
Prosjektet har mottatt støtte fra FRITT ORD, Kulturkontakt 
Nord, Norsk Kulturråd, DKS Nordland, DKS Finnmark, Samisk 
Kulturfond og ABM-utvikling. For nordområdeturné Barents-
sekretariatet og Norsk-islandsk kultursamarbeid.
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oppvokst på Sildpollnes i Lofoten og bosatt i Argentina siden 
1997. Utstillingsturneen startet i juni 2012 og vil avsluttes på 
Svalbard i juni 2013. DKS Finnmark kjøpte inn 2 dager formid-
ling. Utstillingsturneen har mottatt støtte fra Nordland fylkes 
kommune og Norske kunstforeninger. Antall visningssteder i 
2012 var 6 med et samlet publikum på 1 500.

Ulvehiet

Tegneutstilling med kunstneren Ingjerd Hansen Juvik og 
samtidig en markering av Se Kunst i Nord-Norge sitt 35-årsju-
bileum. Produsert for turné i samarbeid med Rana Kunstfore-
ning. Med utstillingen Ulvehiet rettet vi fokus på tegning - en 
langsom og tidkrevende teknikk, i kontrast til dagens bruk av 
hurtige og mindre tidkrevende uttrykksformer. Tittelen Ulve-
hiet er inspirert av boka til Oskar Braaten med samme navn. 
Ingjerd Hansen Juvik er både kunstner og forfatter, født og 
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108 7 11 115 29 560 7 142 47 817 1 10 513 1 340

0 0 0 9 136 2 50 11 186 0 0 17

2

0 0 0 8 166 1 12 9 178 0 0 83 261

203

7 2 0 0 2 26 1 40 3 66 1 10 80 156

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 77

15 3 0 0 2 32 0 0 2 32 0 0 18 50

11 115 8 200 3 40 22 355 0 0 238 593
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Besøksstatistikk utstillinger 2012

vinsningssted
2012

ant.
omv.

dager

ant.
utstillings-

dager

ant.
omv.

barnehager

ant.
barn

ant.
elever

ant. omv.
vgs.

ant. 
elever

sum
omv.

sum
barn og 

unge

ant.
omv. 

voksne

ant. 
voksne

øvrig
publikum

SUM
antall
besøk

ant. omv.
grunnskole

rana
kunstforening

svolvær
kunstforening

harstad
kunstforening

sum
2012

tana
kulturkontor

vadsø
kunstforening

samtidsmuseet for
nordlige folk

Ingjerd Juvik Hansen: Kind of Blue. 
Foto: Ingjerd Hansen Juvik

Ingjerd Juvik Hansen: Mostly Black 8. 
Foto: Ingjerd Hansen Juvik
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Eventyrlig- Gamle fortellinger i ny drakt

En utstilling produsert av Nasjonalmuseet, inspirert av 
deres egen samling av eventyrtegninger og produsert i 
forbindelse med 200-årsjubileet for Peter Christen As-
bjørnsen(1812–1885). SKINN har organisert og koordinert 
turneen Nord-Norge, med finansiering fra Nasjonalmu-
seet. Formålet med utstillingen var å synliggjøre illustra-
sjonene til de norske folkeeventyrene som en viktig del 
av vår felles kulturarv og et høydepunkt i norsk illustra-
sjonskunsts historie. Ved å knytte an til samtidige 
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1 1 4 0 14 0 0 1 18 0 0 68
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Eventyrlig - Gamle fortellinger i ny drakt
Besøksstatistikk utstillinger 2012
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barn og 
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omv. 

voksne

ant. 
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publikum

SUM
antall
besøk

ant. omv.
grunnskole

kunst & kaos

mosjøen kunstforening
v/ vefsn museum

petter dass-
museet

sum
2012

kunstneres visuelle tolkninger av folkeeventyrene lever 
eventyrene og illustrasjonstradisjonene videre. Utstillin-
gen inneholder også et bokbord med flere av våre mest 
kjente utgaver av folkeeventyr. Ved et annet bord kan 
barn og store leke seg med eventyrfigurer med magnet-
bakside. Utstillingsturneen startet i oktober 2012 og vil 
bli avsluttet i mai 2013. Antall visningssteder i 2012 var 3 
med et samlet publikum på 1 000.

Fra utstillingen Eventyrlig - gamle fortellinger i ny drakt. Kunst og kaos, Brønnøysund. Foto: Camilla Orvik



12 se kunst i nord-norge - årsberetning 2012

◆ 2.3 formidling

SKINNs formidlingsarbeid er tuftet på norsk kultur-
politikk om å nå ut til flest mulig. I Nord-Norge er dette 
særlig viktig i et stort geografisk landskap. SKINN tilbyr 
dialogbasert formidling eller workshop tilrettelagt for 
både barn, unge og voksent publikum. Samtale og 
dialog er en viktig nøkkel til formidling av samtidskunst. 
Trening på å møte kunst, og sette ord på det en ser 
og opplever er viktig for å kunne ta del i samtidskunsten, 
og ikke minst for å senke terskelen til den visuelle 
kunstens verden for nye generasjoner. Gjennom mange 
år har SKINN brukt lokale og regionale formidlere. 
I 2012 var det engasjert 20 ulike formidlere, herav 9 
frilans kunstnere. 

I de fem utstillingene på turné har det blitt gjennomført 
189 (217) omvisninger/workshop for 3 200 (4 000) barn 
og unge. Det var også 54 (18) omvisninger for til 
sammen 744 (273) voksne. Antallet barn og unge i 
omvisning har sunket i de siste årene, noe som har 
sammenheng med at DKS har minsket antall innkjøpte 
formidlingsdager, 21 dager i 2012 mot 70 året før. Det 
er gledelig at antallet omvisninger for voksne er mer en 
doblet sammenlignet med forrige år, dette er noe som 
SKINN rettet fokus mot de siste årene.  

den kulturelle skolesekken

Samtlige utstillinger som turneres av SKINN blir tilbudt 
Den kulturelle skolesekken i de tre nordlige fylkene. 

I 2012 ble det kun kjøpt inn til sammen 22 (70) formid-
lingsdager. Expedition of Printmakers: Nye trykk ble 
formidlet i gjennom Nordland DKS i 14 dager og Ulvehiet 
gjennom Scene Finnmark i 2 dager.

Den kulturelle skolesekken tilbyr flotte muligheter for 
skoleelever å komme i kontakt med kunst- og kultur-
opplevelser. Samtidig innebærer DKS sterke stilling som 
eneleverandør at de produksjoner som ikke blir innkjøpt 
til DKS får liten tilgang til barn og unge som målgruppe 
– markedet for skolen kan fort bli mettet med tilbud. 
Et gjennomgående trekk som fremgår av lærerevalu-
eringene er at de færreste skoleklasser kommer forbe-
redt til omvisningen til tross for at informasjon sendes ut 
i god tid, dette har gjentatt seg over år og for alle typer 
produksjoner fra SKINN. Det gir et bilde av at tilbudet 
for mange lærere ikke vektlegges særlig innenfor sko-
lens virksomhet. Dette er spesielt tydelig innenfor den 
videregående skolen. 

SKINN bruker uforholdsmessig mye tid på tilretteleg-
ging og oppfølging av noen av DKS-kontaktene. Det er 
dårlig husholdning med de resurser som er lagt inn i en 
slik utstillingsproduksjon. Informasjonsflyt, planlegging, 
samspill og rutiner mellom DKS-kontakt, kulturkontakt 
i skolen og den enkelte lærer har på flere steder stort 
forbedringspotensial. 

Ulvehiet. Åpning i Rana Kunstforening. Foto: Rana Kunstforening.
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3. FAGSEMINAR OG KURS  

◆ 3.1 fagseminar

SKINN driver med kompetanseutviklende arbeid med et 
fast årlig fagseminar i tillegg til praktiske og teoretiske 
kurs i tilknytning til ulike prosjekter og tema. 

Kunstarenaen i kulturpolitikken og kunstfeltet

Se kunst i Nord-Norge inviterte til fagseminar for å 
debattere kunstarenaens plass i kulturpolitikken og 
i kunstfeltet 14. april 2012 i Bodø. Helgen startet fredag 
13. april med årsmøte kl. 16.00 og senere mottakelse 
i Bodø Kunstforening.

I norsk kulturpolitikk er det befestet at kunsten 
skal nå ut til folk flest – men hvor og hvordan?

Kunstforeningenes frivillige innsats har vært en avgjø-
rende betydning for tilbudet til opplevelse av profesjo-
nell kunst i mange tiår. Dette arbeidet har ikke vært 
forankret i politiske mandat og det er derfor en viktig 
milepæl at kulturpolitikerne nå har satt kunstarenaen på 
dagsorden. Resultatet av dette kom i stortingsmelding 
for visuelle kunst våren 2012 v/Kulturdepartementet. 
I Nord-Norge har de tre fylkesrådene for kultur sam-
arbeidet om en strategi for det visuelle kunstfeltet for 
hele landsdelen, vedtatt i juni 2011. Vi inviterte de ulike 
forvaltningsnivåene og representanter fra kunstforenin-
ger og kunstnere i Nord-Norge for å belyse og debattere 
temaet omkring kunstarenaer og det offentliges rolle.

Foredragsholdere var:

Sigrid Røyseng,  førsteamanuensis I kultur og ledelse 
ved Handelshøgskolen BI.Per Odd Bakke, avdelings-
direktør landsdekkende program Nasjonalmuseet for 
kunst, arkitektur og design.

Arne Vinje, Kultursjef I Bodø kommune
Marit Tennfjord, Fylkesråd for kultur og miljø (SV)
Svein Ingvoll Pedersen, Intendant Tromsø Kunst-
forening
Brit Fauske, Svolvær Kunstforening
Vebjørg Hagene Thoe, Kunstner
Moderator, Adelheid Bushmann Kristiansen 
Avdelingsdirektør i markeds-seksjonen Husbanken

Det var 49 deltakere på fagseminar, 38 på årsmøte.

 

◆ 3.2 regionalt seminar

I samarbeid med Norske Kunstforeninger ble det den 2. 
november arrangert et regionalt fagseminar i Bodø med 
tittel Arenautvikling: frivillig og profesjonell. 
Representanter fra landsdelens kunstforeninger og 
andre visningsarenaer var invitert. Temaet var arenaut-
vikling for visuell kunst i Nord-Norge. Visuell kunst er et 
viktig satsningsområde i den Nordnorske kulturavtalen 
og i den ferske Stortingsmeldingen om visuell kunst. 
Birgit Bærøe, seksjonsleder for Visuell kunst, Norsk 
kulturråd bidro med foredraget Kunstarenaer – tenden-
ser og utfordringer sett fra Kulturrådet.  Harald Solberg, 
direktør/kurator på Bomuldsfabriken Kunsthall, Arendal, 
snakket på temaet Kunsthall – veien til lykke? Rikke 
Komissar, daglig leder, Akershus Kunstsenter fortalte 
om Institusjonsbygging – fra visjon til realisering. Om 
strategiutvikling og kunsten å tenke stort. 

Tilbakemeldinger på arrangementet fra de 39 deltakerne 
var gode, de fikk med seg både faglig debatt, inspireren-
de foredrag og en workshop. Dagen ble til sist avsluttet 
med en felles middag.

◆ 3.3 formidlingsseminar

Det ble avholdt et formidlingsseminar for formidlere. 
Formidlingsseminarene er holdt i forkant av turnéstart 
på utstillingenes første visningssted. Seminaret / opp-
læringsdagen for utstillingen Eventyrlig – gamle fortel-
linger i ny drakt var arrangert av Se Kunst i Nord-Norge 
og Nasjonal-museet i samarbeid, og ble avholdt i galleri 
Kunst og kaos, Brønnøysund i oktober. Av de påmeldte 
kom bare 4 deltakere fram pga av uvær. Fra Nasjonal-
museet medvirket Møyfrid Tveit, kurator på avdeling for 
eldre og moderne kunst. Hun fortalte om bakgrunnen til 
utstillings-prosjektet, Kittelsens og Werenskiolds 
illustrasjoner i Folkeeventyr fra 1879 som en viktig del av 
norsk kulturarv.  Annine Qvale, billedkunstner, og en av 
de illustratører som gitt de gamle eventyrfortellingene 
nye billedlige fortolkninger, fortalte om sitt arbeid som 
illustratør, og hvordan hun bruket forskjellige utrykk til 
ulike eventyr. Pia Lidvall, koordinator utstilling og for-
midling i SKINN, ga praktisk informasjon til formidlerne. 

Det var også lagt inn tid til fordypelse og diskusjon av 
formidlingsmetoder i utstillingen. 
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Gjennom hele året har alle Se Kunst i Nord-Norges 
utstillinger vært godt synlige i pressen, og det har vært 
jobbet aktivt med pressemeldinger og annonsering til 
utstillingsstedene. 

◆ 4.1 sekunstmagasin 

Høsten 2012 ble endring av grafisk profil også imple-
menter til magasinet og SKINNBlad endret navn til 
SeKunstMagasin. Første nummer av SeKunstMagasin 
kom ut desember 2012. Magasinet er en informasjons-
kanal for kunst og kunstformidling i landsdelen, og gis 
ut 4 ganger i året. Det er et gratis abonnementsblad, 
hvor medlemmer og samarbeidspartnere kan profilere 
utstillinger og formidlingsaktivitet. Bladet blir distribuert 
i vårt nettverk av medlemmer, privatpersoner, kunst- og 
kulturinstitusjoner, offentlige instanser og politikere, 
sentralt og regionalt i hele Norge. 

Magasinet hadde ved siste nummer i desember et opp-
lag på 1600. Vi pleier et nettverk av gode skribenter, og 
opprettholder avtale om annonsesalg via Polarfakta. Se 
Kunst mottar mye positiv respons på Magasinet. Dette 
merkes ved økt mengde stoffleveranser fra nettverket, 
og i at flere skribenter melder sin interesse for å skrive 
for magasinet. 

Rundt 60 nye abonnenter har bestilt bladet i 2012. 

◆ 4.2 web 

www.sekunst.no 

Hjemmesiden til SKINN er en aktiv informasjonskanal 
som ble jevnlig oppdatert i 2012. Ny grafisk profil ble 
implementert til websiden høsten 2012. Målet er at 
sidene skal være et nyttig nettsted med informasjon 
om kunst og kunstformidling. Sidene har fokus på bru-
kervennlighet, Målgruppestyrt innhold og 
oppdatert informasjon. 

Utstillingsinformasjon

Området ”Utstillingsturné” er laget med tanke på at 
mottakere av våre utstillinger enkelt skal kunne hente all 
informasjon til utstillingene på ett sted. I tillegg til infor-
masjon, er det lagt ut linker for nedlasting av 

faktaark, turnékalendere, lærerveiledninger og bilder. 
Se Kunst går gradvis over fra informasjon i post til 
nettbasert informasjon som lastes ned hos hver 
arrangør til våre utstillinger.

Intranett for medlemmer

Intranett for våre medlemmer ble lansert august. Her 
kan medlemmer få og gi tips, og starte og være med i 
diskusjoner rundt drift, kunst og formidling av kunst i 
Nord-Norge. Intern informasjon til nettverket vil også bli 
lagt ut her. Informasjon om brukere og innlogging ble 
sendt alle medlemmer 17. august 2012.

Delta i kunstdebatt

Vi ønsker debatt om utstillingene som får kritikk i 
SeKunstMagasin. Under Kunstarena / Kunstkritikk lig-
ger alle kritikker som blir presentert i Se Kunst Maga-
sin. Ambisjonen er å bidra til vitalisering av nordnorsk 
kunstkritikk og kunstdiskusjon. 

Gallerinettverk.no 

Vår nettbaserte galleriinformasjon er et verktøy for 
produsenter, kunstnere, og utstillingsarrangører som 
planlegger utstillinger i landsdelen, samt publikum for 
å finne utstillingssteder. Gallerinettverk.no hadde pr 
31.12.2012 oppført 26 aktører i Nord-Norge. 

Se kunst på facebook

Se Kunst i Nord-Norge har egen side på facebook 
- www.facebook.com/sekunst Målet er å samkjøre 
aktiviteter på de forskjellige plattformene for å få mak-
simal effekt ut av kommunikasjonen til nettverket. På 
facebook vil vi skape engasjement, ha dialog med og 
aktivisere brukerne. Vi ønsker flere ”likes” og oppfordrer 
medlemmene til å rekruttere de som kan ha nytte av 
informasjonsutvekslingen her.

◆ 4.3 media/debatt

SKINN har utformet pressemeldinger og annonser for 
utstillingsturneene i nettverket. Gjennom hele året har 
alle utstillingene fått mediadekning i landsdelens aviser. 
Expedition of Printmakers; Nye trykk fikk 10 avisomtaler, 
Emalje og Design. Grete Prytz Kittelsen 10 omtaler, 

4. INFORMASJON OG MEDIA
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GIERDU hadde 3 innslag i TV, 3 i radio samt 13 avis-
omtaler, Ulvehiet 6 avisomtaler og Eventyrlig – gamle 
fortellinger i ny drakt 2 avisomtaler.

Se Kunst har levert debattinnlegg til alle aviser i Nord-
Norge, publisert i Bladet Tromsø, Nordlys, Altaposten, 
Avisa Nordland, Harstad tidende, Bladet Vesterålen, 
Helgeland Arbeiderblad m.fl.: 

27.02   Kunstarenaen på dagsorden v/Wenche Stenvoll.
29.03   Kunstarenaens plass i kulturpolitikken 
 v/Eva Skotnes Vikjord. 
08.06   Spennende tider for kunstformidlingen 
 v/Trine Noodt
10.09   Det er i Nord-Norge det skjer! v/Trine Noodt
23.10   Styrk regionale institusjoner 
 v/ Kunstnett Nord-Norge
23.11   Visningsrom for finkultur? v/Trine Noodt

Se Kunst fikk omtale i flere artikler:
 
Seminar om kunst (an 31.01), 
Kunst er kult (VA 03.03), 
Penger til kunstprosjekt (an07.05), 
Noodt leder SKINN (Altaposten 08.05), 
Lyst for SKINN (an 12.06), 
Huitfedt til mediegården (an20.06), 
Publiserer kunstprosjekt (iTromsø 9.08), 
Trenger ny produsent (an 01.10), 
Forventer at det snart settes handling bak ordene 
(Rana Blad 22.10), 
Etterlyser kunstpenger (an25.10.12), Må løftes fram 
(anmening26.10)

◆ 4.4 nyhetsbrev

medlemmer og nyhetsbrev

Det ble sendt ut 12 elektroniske nyhetsbrev, og 2 med-
lemsinformasjoner i løpet av året. I tillegg ble det sendt 
ut informasjon om medlemskap/statistikk/adresse-
endringer, årsmøte og fagseminar, årsmelding, og 
informasjon i forhold til utgivelsene av SKINNblad/
SeKunstMagasin (totalt 17).

Fra utstillingen Expedition of Printmakers, nye trykk 
Tomek Winiarski: Lofoty II. Foto: Michal Kawecki
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5. NETTVERK

SKINN har et nettverk som geografisk dekker hele den 
nordnorske landsdelen. Formidlingsarbeidet  er i h.h.t. 
norsk kulturpolitikk om å nå ut til flest mulig. 

◆ 5.1 medlemmer

Medlemmer i SKINN er kunstformidlingsledd/aktører 
som arbeider på ideelt og profesjonelt grunnlag. 
Kunstforeningene driver formidlingsarbeid basert på 
frivillig ideelt grunnlag, og det nedlegges betydelig antall 
dugnadstimer i arbeidet med å formidle utstillinger av 
profesjonell kunst, aktiviteter for publikum, medlemmer, 
samt formidling til barn og unge. 

Kunstforeninger med ansatt personale

Tromsø og Bodø kunstforeninger har ansatt intendant. I 
Tromsø er det to 100 % stillinger, mens Bodø har 120 % 
stilling fordelt på intendant og kunstnerisk leder for Den 
Nordnorske Kunstutstilling. 

Kart over medlemsnettverket 2012
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Medlemmer over 3 fylker

SKINNs medlemmer fordeler seg over tre fylker. 
Medlemmer som i perioder er uten særlig aktivitet 
har mulighet for å betale redusert kontingent. I noen 
av kommunene med medlemskap er det avtaler med 
profesjonelle gallerier om oppgaven for visning og 
formidling. Museene som er medlem tegner medlem-
skap for sin lokale avdeling. SKINN er representert med 
medlemmer i 23 kommuner i Nordland, 7 i Troms og 9 i 
Finnmark. SKINN hadde pr 31.12.2012 47 (49) medlemmer 
fordelt i 39 kommuner, hvorav 20 er kunstforeninger, 9 
(13) museer, 9 (8) institusjoner og 9 kommuner. 

Nordland 

26 medlemmer, herav 14 kunstforeninger, 3 museum, 
3 institusjoner og 6 kommuner. 

Andøy Kunstforening
Alstahaug Kunstforening     
Árran Lulesamisk senter
Bodø Kunstforening   
Brønnøy kommune
Fauske Kunstforening 
Galleri Espolin
Gildeskål kommune
Hadsel Kunstforening   
Hamarøy kommune
Lødingen Kunstforening      
Meløy kommune

Troms

11  medlemmer, herav 3 kunstforeninger, 2 museum, 
4 institusjoner og 2 kommuner

ArtSenja
Festspillene i Nord-Norge
Galleri Svalbard
Harstad Kunstforening
Harstad kulturhus  v/ Galleri Nord-Norge
Kunstforeningen i ETS 
(Evenes, Tjeldsund, Skånland)
Kvæfjord kommune
Lyngen kommune
Samtidsmuseet for nordlige folk
Sør-Troms museum
Tromsø Kunstforening

Mosjøen Kunstforening
Narvik Kunstforening   
Petter Dass-Museet
Rana Kunstforening    
Reine Kultursenter
Saltdal Kunstforening   
Sortland Kunstforening   
Svolvær Kunstforening
Sørfold kommune
Vestvågøy Kunstforening
Vefsn Museum
Øksnes Kunstforening    

Finnmark

10 medlemmer, herav 3 kunstforeninger, 4 museum, 
2 institusjoner og 1 kommune

Alta Kunstforening
Arktisk Kultursenter, Hammerfest
Gamvik Museum
Gjenreisningsmuseet for 
Finnmark og Nord-Troms
Hammerfest Kunstforening
Nordkappmuseet
RiddoDuottarMuseat /Samiske samlinger
Tana kommune
Vadsø Kunstforening
Varanger samiske museum

◆ 5.2 støttemedlemmer

Støttemedlemmer i Se Kunst er alle som ønsker støtte 
arbeidet med kunstformidling og holde seg informert 
om virksomheten. SKINN hadde totalt 37 (49) 
støttemedlemmer i landsdelen i 2012 fordelt slik:
Nordland fylke:   26
Troms fylke:     5
Finnmark fylke:    6

Nordland

Andøy kommune    
Ballangen kommune    
Beiarn kommune    
Bodø Kulturhus
Bø kommune
Evenes kommune      
Fauske kommune    
Flakstad kommune    
Høgskolen i Nesna
Lødingen kommune    
Narvik kommune    

troms

Harstad kommune
Lenvik kommune
Skånland Kommune
Torsken kommune
Nordnorsk Kunstmuseum

Nasjonalt senter for kunst 
og kultur i opplæringen
Nordland Akademi for kunst 
og vitenskap
Nordland Kunst 
og Filmfagskole
Tysfjord Kommune
Vefsn kommune
Vestvågøy kommune
Vågan kommune
Øksnes kommune

finnmark

Alta kommune
Kvalsund kommune
Nesseby kommune
Vadsø kommune
Høgskolen i Finnmark
Samisk Kunstnersenter
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◆ 5.3 samarbeidsnettverk

SKINN er grunnlagt på en idé om ressursutnyttelse 
gjennom samarbeid, og har lang tradisjon med å 
arbeide sammen om produksjon, turné, og på andre 
faglige områder.

Kunstnett Nord-Norge

Deltakere i Kunstnett er kunstformidlingsaktører som 
produserer og formidler kunst på profesjonelt nivå og 
som bidrar i hele landsdelen. Det innebærer at man har 
ansatt fagpersonell og har offentlige driftsmidler.  

Medlemmer:
Bodø Kunstforening                        
v/ Daglig leder Therese Tokle 
Den Nordnorske kunstutstilling                     
v/ Produsent Linn Åmo 
Festspillene i Nord-Norge                       
v/ Kurator Joakim Bordar 
RDM-De Samiske Samlinger                      
v/ Konservator Gry Fors 
Trastad Samlinger                        
v/ Direktør Ole J. Furset 
Galleri Nord-Norge                        
v/ Intendant Roanne O`Donell 
Kunstakademiet i Tromsø                       
v/ Instituttleder Markus Degerman 
Nordnorsk Kunstmuseum                       
v/ Direktør Knut Ljøgodt 
Nordnorsk Kunstnersenter                       
v/ Daglig leder Harold Hesten 
Nord-Norske Bildende Kunstnere                     
v/ Leder Vebjørg Hagene Thoe 
Norske kunsthåndverkere avd. N-Norge                    
v/ Leder Kari Elstedt 
Pikene på Broen                        
v/ Spesial rådgiver og kurator Inger Blix Kvammen 
Samisk Senter for Samtidskunst                     
v/ Direktør Jan- Erik Lundström 
Se Kunst i Nord-Norge (SKINN)                      
v/ Daglig leder Eva Skotnes Vikjord 
Tromsø Kunstforening                       
v/ Intendant Svein Pedersen 
UiTø Institutt for kultur og litteratur                     
v/Professor dr.art. Svein Aamold 
SDS – Samisk kunstnerorganisasjon                     
v/ Styreleder Anne Berit Anti

Nordområdenettverk

SKINN har med utstillingen GIERDU etablert nye nett-
verk i Nordområdene, definert til Russland, Finland, Sve-
rige og Island. Internasjonalisering er en av retningene 
i SKINNs strategiplan 2009 – 2013. Den sammenfaller 
med regjeringens nordområdesatsing hvor SKINN er 
innlemmet, jfr. Kirke og Kulturdepartementets Mulig-
hetenes landsdel - handlingsplan for kultur i Nordom-
rådene, pkt. 1.4.1. ”å legge forholdene bedre til rette for 
kunstnere og kunstformidling slik at landsdelen får vitale 
og profesjonelle fagmiljøer og institusjoner for visuell 
kunst på internasjonalt nivå.” og 3.2.14. 

◆ 5.4 samarbeid utstilling og formidling    

Nordnorsk kunstnersenter (NNKS)

Høsten 2010 ble det inngått samarbeid med Nordnorsk 
kunstnersenter om koordinering av turné og formidling 
av deres utstillingsprosjekt Expedition of Printmakers: 
Nye trykk. Utstillingen åpnet i 2011 og ble vist  i Nord-
Norge på 9 steder frem til mai 2012. 

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

SKINN fortsetter samarbeidet som ble etablert i 2006 
med koordinering og formidling av museets utstillinger 
til SKINNs gallerinettverk. I det landsdekkende program-
met til Nasjonalmuseet fungerer SKINN som et regionalt 
nav i Nord-Norge. I 2012 bidro samarbeidet i utstillin-
gene Emalje og design. Grete Prytz Kittelsen og Eventyr-
lig- gamle fortellinger i ny drakt til 9 turnéstopp og ca. 
2 000 besøkende. Nasjonalmuseet dekker i hovedsak 
kostnadene i samarbeidet. SKINNs egenandel er arbeid 
med turnelegging, planlegging av opplæringsdag, 
koordinering og oppfølging turné, tilrettelegging av 
formidling av utstillingene samt rapportskriving. 

Riddodouttarmuseat - De Samiske Samlinger 

GIERDU - bevegelser i samisk kunstverden /sirdimat 
sámi duodje- jadáiddamáilmmis åpnet første gang i 
Hammerfest i februar 2009. GIERDU er en egenpro-
duksjon i samarbeid med RiddoDuottarMuseat - De 
Samiske Samlinger i Karasjok. Utstillingen har turnert 
fra februar 2009 til mars 2011 i Nord-Norge. Som en del 
av nordområdesatsningen har GIERDU vært på turné i 
2012-2013, til Russland, Sverige, og Island. 
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Rana Kunstforening

Utstillingen Ulvehiet er initiert av Rana Kunstforening 
som i lang tid har vært et aktivt medlem i SKINNs are-
nanettverk. Utstillingen turneres i Nord-Norge 2012-
2013 og presenterer tegning i ulike teknikker av kunst-
neren Ingjerd Hansen Juvik, opprinnelig fra Lofoten, nå 
bosatt i Argentina.

6. ORGANISASJON

◆ 6.1 organisasjon

Se Kunst i Nord-Norge har i 2012 fortsatt arbeidet med 
organisasjonsutvikling med fokus på arenaene for visuell 
kunst. Med tilskudd fra DA-Bodø er det gjennomført et 
kartleggingsarbeid for å avklare muligheter og behov a) 
i SKINNs arenanettverk for kunstformidling i landsdelen 
b) for etablering av et Nordområdenettverk. c) behov for 
et felles program for utstillingsproduksjon og turnéko-
ordinering for det nordnorske arenanettverket, samt vi-
dereutvikling av SKINNs nettbase for galleriinformasjon. 
Undersøkelsen ble besvart av 32 av 48 aktører, 67 %. 

Av respondentene representerer 46,9 % frivillige organi-
sasjoner, 31,2 % offentlige virksomheter. SKINN viser seg 
som den viktigste produsenten av vandreutstillinger for 
de nordnorske aktørene; 82,6 % oppgir å motta utstillin-
ger herfra. Det er et uttrykt behov fra arenanettverket 
at det vil være en ressurs å få informasjon om turné-
tilbud fra ulike produsenter gjennom en kanal. I møte 
med Norsk Kulturråd ble budsjettsøknaden for 2012 
drøftet med særskilt fokus på behovet for økt offentlig 
tilskudd til produksjonsmidler for forutsigbar program-
mering av turné-produksjoner og kompetanse. 
Parallelt med intern organisasjonsutvikling har fokuset 
også i 2012 vært rettet mot den politiske satsningen på 
det visuelle kunstfeltet. Det har stått sentralt å følge opp 
strategi for visuell kunst i Nord-Norge vedtatt i juni 2011, 
samt stortingsmeldingen som ble fremlagt i april. 

Begge meldingene var SKINN aktive bidragsytere til. 
SKINN er blitt sterkt forankret i St. 23 visuell kunst, 
som påpeker spesielt behovet for styrking av kunst-

formidlingen i Nord-Norge og at turnéutstillinger er en 
effektiv måte å nå ut til lokalsamfunnene. Videre er det 
fremhevet at vi har en rolle med rådgivningsfunksjon for 
visningsrom, som kan styrkes. Departementet ser også 
behovet for å styrke statsstøtten til institusjonene under 
post 74 for å imøtekomme behovet for produksjonsmid-
ler.Det ble gjennomført flere dialogmøter med Nordland 
fylkeskommune vedr. strategi for visuell kunst i Nord-
Norge og SKINNs landsdelsoppdrag. Ansvaret ligger i 
å videreføre og utvikle rollen som ressurs for arena-
nettverket med spesielt fokus på turnéapparatet 
og kompetanseutvikling. 

◆ 6.2 strategiutvikling

Styret i SKINN reviderte i 2011 strategiplanen for 2008-
2012 og foretok rulleringer i en plan for 2011-2014.  
Målsetningen med strategiplanen er at SKINN med 
en styrket posisjon som drivkraft for arenanettverket i 
landsdelen for å kunne bidra betydelig i utviklingen av 
kunstformidlingen i Nord-Norge, i et krevende geogra-
fisk nettverk.Målsetningen er å etablere en flerårig (2-3 
år) rullerende utstillingsplan som skal gi befolkningen i 
Nord-Norge tilgang til å få oppleve profesjonell samtids-
kunst der de bor, gjennom de lokale visningsarenaene. 
Dette omfatter også profesjonalisering av kunstformid-
lingsnettverket i Nord-Norge gjennom en kompetanse-
plan med jevn kontinuitet.

◆ 6.3 offentlig tilskudd 

Se Kunst i Nord-Norges økonomiske situasjon har ikke 
endret status i 2012. Aktiviteten er derfor fortsatt i ho-
vedsak basert på prosjektmidler og utgjør en uforutsig-
bar programmering.Bevilgningen fra Kulturdpartemen-
tets budsjett i 2012 utgjorde kr. 1 999 000 og Nordland, 
Troms og Finnmark fylkeskommuner utgjorde kr. 816 
200. Andre inntekter som prosjekttilskudd, medlems-
kontingenter og annonseinntekter utgjorde kr. 1 269 692. 
Behovet for forutsigbar økonomi er ytterligere
aktualisert gjennom fylkenes strategi for visuell kunst i 
Nord-Norge og meld. st.23 visuell kunst. En økning av 
driftsbudsjettet skal sikre forutsigbarhet og bidra til at 
flest mulig av befolkningen få mulighet til å oppleve 
profesjonell kunst der de bor, gjennom arenanettverket 
til Se Kunst i Nord-Norge.
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◆ 6.4 kulturavtalen

SKINN ble i 1994 innlemmet i den nordnorske kulturav-
talen mellom Nordland, Troms og Finnmark fylkeskom-
muner. En strategi for styrking av det visuelle kunstfeltet 
i Nord-Norge ble vedtatt av de tre fylkesrådene for 
kultur i juni 2011. SKINN har her fått ansvar for å vi-
dereføre og utvikle av sin rolle innen turnévirksomhet 
og kompetanseheving av arrangørnettverket, som sitt 
landsdelsoppdrag. Nordland fylkeskommune er verts-
fylkeskommune for SKINN.  Det innebærer budsjett- 
og regnskaps-oppfølging. I hht. avtale i tilsagnsbre-
vet ble det avholdt budsjett og regnskapsmøte i første 
kvartal 2012.

◆ 6.5 styret 

Styret har hatt følgende sammensetning i beretningspe-
rioden:

Finnmark fylke:
Styreleder:  Trine Noodt, alta 
Vara:  Riinakaisa Emilia Laitila, lakselv

Troms fylke:
Styremedlem:  Arild Moe, finnsnes
Vara:   Terje Flaaten-Stokkan, gratangen

Nordland fylke:
Styremedlem:  Lisbeth Glanfield, bodø  
Vara:   Harold Hansen, narvik

◆ 6.6 valgkomite

Svein Ingvoll Pedersen leder  troms fylke 
Synnøve Sætre Hanssen  nordland fylke 
Maria Stephansen   finnmark fylke

◆ 6.7 andre verv/utvalg

SKINN er representert i styret for 
Nordnorsk Kunstmuseum: 

Styremedlem:  Lisbeth Glanfield  
Vara:   Trine Noodt

SKINN har én representant  i:
Regional innstillingskomité for utstillingsstipend, 
Norsk kulturråd: 

Maria Stephansen, Hammerfest

◆ 6.8 administrasjon

Personal: Eva Skotnes Vikjord er daglig leder i 100% 
stilling. Ritha Johansen i 100% stilling som informasjons-
konsulent, Pia Lidvall  100 % stilling koordinator utstilling 
og formidling.

◆ 6.9 årsmøtet  

Årsmøtet er SKINNs høyeste organ og ble sist avholdt 
i Bodø 13. april 2012. 15 delegater var tilstede, totalt var 
det 52 deltakere på årsmøte. 

◆ 6.10 møter/konferanser

Administrasjonen har deltatt på: 

Viktige arenaer har vært konferanser, møter og 
offentlige debatter omkring det visuelle kunstfeltet i 
2012: Den nordnorske kulturkonferansen arr. av Nord-
land fylkeskommune, Nordnorsk samarbeid tvangstrøye 
eller muligheter, daglig leder var invitert til å sitte i pa-
nelet under debatten. Formidlersymposium- og seminar 
i Oslo, arrangør Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og 
design. DKS konferanse i Helsinki, Kultur og opplæring i 
Finland. Formidlingsseminar Bruk et bilde i regi av 
DKS Nordland.
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Administrasjonen har hatt møter for 
utstillingssamarbeid:

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. 
Samarbeidsmøter med Norske Kunstforeninger. 
Møter med Rana Kunstforening.  Lederen i Se Kunst 
Magasin fire utgaver omhandlet kulturpolitiske tema 
omkring det visuelle kunstfeltet og flere ble omtalt i 
pressen. Styret har hatt møter offentlige myndigheter: 
Norsk Kulturråd v/ Hans Henrik Olsen og Birgit Bærøe. 
Fylkesråden for kultur i Nordland fylkeskommune v/ 
Hild-Marit Olsen

7. STYRETS BERETNING

◆ 7.1 virksomhetens art

SKINN- Se Kunst i Nord-Norge er basert på norsk kul-
turpolitikk om å nå ut til flest mulig med profesjonell 
kunst. SKINN er en landsdelsinstitusjon for kunstformid-
ling som organiserer et nettverk av frivillige og offentlige 
lokale visningssteder og aktører. Kontorsted er i Medi-
egården, Storgata 13/15 i Bodø. SKINNs virksomhet er i 
hovedsak turnébasert og innbefatter utstillingsproduk-
sjon og formidling av samtidskunst. Dessuten omfatter 
virksomheten kompetanseutvikling for kunstformidling, 
gjennom årlige fagseminar samt opplæring og enga-
sjement av kunstformidlere for turné. SKINN driver et 
omfattende informasjonsarbeid igjennom sin hjem-
meside www.sekunst.no, Gallerinettverk.no som er en 
informasjonsbase om visningsarenaer, samt utgivelse av 
en rekke trykksaker som lærerveiledninger, utstillings-
kataloger og Se Kunst Magasin med 4 utgivelser pr. år. 
SKINNs virksomhetsområde er definert på fem felt, som 
totalt dekker det turnébaserte formidlingsfeltet. 

◆ 7.2 organisasjon og drift

Organisasjonsutvikling de siste tre årene har bidratt til å 
styrke noen av grunnpilarene, men samtidig fremheves 
svakheten med at turnévirksomheten er basert på pro-
sjektmidler. Stortingsmelding 23. visuell kunst som forelå 
i april 2012, setter fokus på at kunstformidlingen i Nord-
Norge spesielt må styrkes. SKINN har bidratt aktivt med 
innspill til meldingen og er blitt godt forankret i meldin-
gen. Vandreutstillinger er påpekt som en god måte å nå 
ut til publikum i den langstrakte geografien Nordland, 
Trom sog Finnmark fylker omfattes av. 

Turnélegging av vandreutstillinger krever betydelig 
ressurser og kompetanse i form av planlegging og 
logistikk. SKINN er en sentral aktør i landsdelen som 
besitter denne kompetansen og har den erfaringen som 
kreves. Den videre driften vil avhenge av tilstrekkelig 
tilvekst i ressursbasen for å skape ro og forutsigbarhet 
for å øke kapasitet og kompetanse. Vi ser frem til tiltak 
settes i verk i hht. til stortingsmeldingen og vi kan bidra 
til å styrke formidlingstilbudet i landsdelen gjennom  
vårt arenanettverket 

ÅRSMØTE - SEKUNST I NORD-NORGE
(MEDLEMMER SKINN)

STYRET

DAGLIG
LEDER

INFORMASJONS-
KONSULENT

KOORDINATOR
UTSTILLING OG 
FORMIDLING



22 se kunst i nord-norge - årsberetning 2012

1. Utstillingsproduksjon for turné samt turné-
virksomhet (forrige års siffer i parantès)

SKINN turnérer egne utstillinger, samarbeidsutstil-
linger med andre produsenter, og har et samarbeid 
med Nasjonalmuseet for koordinering og formidling av 
deres utstillinger i Nord-Norge. I 2012 hadde SKINN 5 (5) 
utstillingsturnéer, hvorav 4 i arenanettverket i Nord-
land, Troms og Finnmark fylke og en i nordområdet. 
En av disse utstillingene var SKINNs egenproduksjoner; 
GIERDU-bevegelser i samisk kunstverden. De øvrige var 
produksjoner fra Nasjonal-
museet for kunst, Nordnorsk Kunstnersenter og en 
samproduksjon med Rana Kunstforening. Utstillingene 
ble turnert til 28 (25) visningssteder i Nordland, Troms og 
Finnmark og Nordområdet ca. 16 000 (11 000) publikum 
har besøkt utstillingene. 

2. Publikumsutvikling - tilrettelagt formidling 
for ulike publikumsgrupper

SKINN har jobbet med formidling tilrettelagt for Den 
Kulturelle Skolesekken til 1 utstillinger i 2012. DKS kjøpte 
21 dager for formidling (66). Det forklarer også at antall 
skoleelever på i alt 3 200 er lavere for 2012 enn 2011 (4 
000). Årsaken ligger i størrelsen på bestillingen fra Den 
Kulturelle Skolesekken. Det ligger et større potensiale for 
utnyttelse av utstillingene, men dette avhenger av DKS 
prioriteringer. Det ble også iverksatt tiltak for det voksne 
publikum som guidede omvisninger og forelesninger. 
Vår erfaring er at man i fokusering på tilbud til barn og 
unge har tapt det voksne publikum av syne. SKINN vil i 
det videre arbeidet også prioritere det voksne publikum.

3. Kompetanseutvikling  

SKINN jobber med kompetanseheving innenfor kunst-
formidlingsfeltet gjennom praktiske og teoretiske kurs 
og seminarer. SKINN arrangerte et fagseminar i april 
2012 i Bodø. Det ble arrangert to formidlerkurs. Formid-
lernettverket ekspanderer og flere visningssteder har 
egne formidler. 

Det ble arrangert et organisasjonsseminar i samarbeid 
med Norske Kunstforeninger med tema: ”Arenautvikling 
– frivillig og profesjonell” med 40 deltakere.

4. Informasjon spesifikt om kunst og 
kunstformidling

Se Kunst Magasin er en informasjonskanal for kunst og 
kunstformidling i landsdelen, rettet mot formidlings-
nettverk og publikum. Bladet har fire utgaver i året. I 
2010 ble innholdet utviklet til å omfatte profesjonell 
kunstkritikk. Opplaget er på 1600 i 4 utgaver. 

Nettstedet www.gallerinettverk.no åpnet 2008 og er 
kontinuerlig under utvikling. I 2012 ble det utvidet med 1 
sted, og presenterer 26 visningsarenaer. 

Hjemmesiden www.sekunst.no. er en sentral informa-
sjonskanal med oversikt over utstillingsturneer, arrange-
menter og kjernevirksomheten. Siden fikk implementert 
våre nye logo og oppgradert design Intranett for med-
lemmene ble mer aktivt tatt i bruk. Det ble sendt ut til 
medlemsnettverket 20 og et større kontaktnettverk 12 
nyhetsbrev 
i 2012. 

5. Nettverksutvikling 

SKINN arbeider i flere forskjellige nettverksstrukturer for 
produksjon, turnè, faglig samarbeid og lignende. I 2012 
organiserte SKINN 47 (49) medlemmer. 

Antall støttemedlemmer, (kunst og kulturinstitusjoner) i 
2012 var 49 (49) 

Kunstnett Nord-Norge. 

SKINN tok initiativ Kunstnettsamling i Bodø i 2010, 
16 deltakere representerte formidlingsaktører med 
offentlig støtte og landsdelsansvar. Tema: for samlin-
gen var ”Hvordan kan vi oppnå våre mål bedre gjennom 
samarbeid”. Det ble opprettet en interimgruppe med 
seks institusjoner herav SKINN, for å lage en prosjekt-
plan for Kunstnett i Nord-Norge. I møtet 15. oktober 
2012 ble det bestemt at alle aktører med landsdels-an-
svar inkludert kunstnerorganisasjoner kan delta i Kunst-
Nett Nord-Norge.
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◆ 7.3 personal og arbeidsmiljø

SKINN hadde ved årets utløp tre fast ansatte, alle tre 
kvinner. I tilknytning til de ulike utstillingene var 20 
(17) kunstformidlere herav 11 fastansatte og 9 i enga-
sjement. Organisasjonens personalpolitikk anses for å 
være kjønnsnøytral på alle områder. Styret består av tre 
personer, hvorav to er kvinner. Det er en representant 
for hver av fylkene Nordland, Troms og Finnmark. Styret 
anser arbeidsmiljøet i organisasjonen som bra. Det er 
ikke iverksatt spesielle tiltak i denne forbindelse. Ansatte 
har ikke vært utsatt for ulykker eller skader i forbindelse 
med utførelsen av sitt arbeid. Sykefraværet har i året 
vært totalt på 584 timer. Fraværet utgjør ca 10 % av den 
totale arbeidstiden i organisasjonen i regnskapsåret.

◆ 7.4 styret

Styret har i 2012 avholdt 5 ordinære styremøter og 3 
telefonmøter.

◆ 7.5 økonomiske forhold

(forrige år i parentés):
Totalt fikk SKINN 2,8 mill. i stat og fylkestilskudd i 2012. 
I tillegg bidrar Bodø kommune til husleie, som i 2012 
var kr 161 432, totalt tilskudd i 2012 var kr 2 976 632 (2,9 
mill.). Det innebærer at det ikke har vært noen økning i 
offentlig tilskudd siden 2009 utover indeksreguleringen. 
Differansen mellom søkt offentlig økning og innvilget 
økning pr. 1.1.2012 var tilsvarende som i 1.1.2012 ca kr. 3,5 
mill.Driftsinntekter i 2012 var kr 4 880 250 (5 018 263), 
driftsutgifter 2012 var kr. 4 853 983 (5 019 010). Driftsov-
erksuddet i 2021 ble kr 41 131 (21 921).

Turnévirksomheten som skal sikre tilbud av faglig kvali-
tet til vårt arrangørnettverk i landsdelen, men dette av-
henger av at målsetningen om økte driftsmidler oppnås 
i hht. til SKINNs strategiplan 2012-2016. Den økonomis-
keveksten emd offentlige økninger av tilskuddet i 2009 
- 2010 bidro til at vi kom i gang med å styrke grunnpila-
rene i institusjonen. Det gjenstår fortsatt etter siste øk-
ning i 2010 å styre turnévirksomheten. Det innbefatter 
utstillingsproduksjon, formidling og kompetanseplan for 
arenautvikling. Styret mener det er riktig å legge forut-
setningen om fortsatt drift til grunn ved avleggelsen 
av årsregnskapet.

◆ 7.6 disponering av årets resultat

Styret foreslår at årets overskudd på kr 41 131 i sin helhet 
skal gå til styrking av egenkapitalen.

◆ 7.7 ytre miljø

Organisasjonen driver ikke virksomhet som forurenser 
det ytre miljøet.

◆ 7.8 andre forhold

Styret kjenner ikke til noen forhold av viktighet for å 
bedømme organisasjonens stilling og resultat som ikke 
fremgår av regnskapet og balansen med noter. Det er 
heller ikke etter regnskapsårets utgang inntrådt forhold 
som etter styrets syn har betydning ved bedømmelse av 
regnskapet.

Bodø den 28 februar. 2013 

                                                                                           
           
Styreleder                             
Trine Noodt       

Styremedlem     
Lisbeth Glanfield

Styremedlem 
Arild Moe

         
 
   
Daglig leder
Eva Skotnes Vikjord
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                   NOTE               2012                   2011

DRIFTSINNTEKTER 
OG DRIFTSKOSTNADER:

OFFENTLIG TILSKUDD:

Statstilskudd                     1 999 000               1 939 000 
Nordland, Troms og Finnmark         816 200    796 300
Tilskudd Bodø kommune          161 432     156 160

Sum offentlige inntekter:                2 976 632               2 891 460 

ANDRE INNTEKTER:

Sponsorstøtte/
Prosjekttilskudd Jotun                                   0                   5 000
Medlemskontingenter             98 500                107 000  
Prosjektktilskudd     1                1 269 926              1 646 257
Andre inntekter                                6                             535 426   368 546  
Sum andre inntekter:                      1 903 618                                     2 126 803

SUM DRIFTSINNTEKTER:                              4 880 250                                     5 018 263
  

KOSTNADER: 

Lønnskostnader                                         2                           1 776 178                                      1 751 414                     
Revisjonshonorar                               3       34 375                                        35 000                                                          
Husleie                                                                   161 432                                      156 160                                                            
Styre- og kontaktmøter                                                           221 053                202 641 
Årsmøte og kunstfaglig seminar                       286 547               307 347 
Utstilling og formidling                                         4     2 151 723                                  2 328 525  
Annen driftskostnader                                                        222 675                                     237 923                                                       

DRIFTSRESULTAT            26 267       - 747

8. ÅRSREGNSKAP 

◆ 8.1 resultatregnskap
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FINANSINNTEKTER 
OG FINANSKOSTNADER

Annen renteinntekt                                                                                           22 752                            30 623                           
Annen rentekostnad                                              3 432                   4 005  
Annen finanskostnad                                                  4 455       3 950

RESULTAT AV FINANSPOSTER                          14 865     22 668 
            

RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD           41 131         21 921

ORDINÆRT RESULTAT                           41 131      21 921

EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER
OG FINANSKOSTNADER

ÅRSOVERSKUDD (ÅRSUNDERSKUDD)                         41 131      21 921

OVERFØRINGER
AVSATT TIL ANNEN EGENKAPITAL            41 131      21 921

SUM OVERFØRINGER             41 131                    21 921

                          NOTE                             2012     2011
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EIENDELER                                      NOTE               2012                   2011

OMLØPSMIDLER:

FORDRINGER:

Kundefordringer                              7     180 290                  34 535
Andre fordringer            30 815   475 537

SUM FORDRINGER:                    2 111 105                 510 072 

INVESTERINGER:

Bankinnskudd, kontanter o.l.                5                1 155 147              1 073 170
 
SUM OMLØPSMIDLER:                                  1 366 252                                     1 583 179

SUM EIENDELER:                                1 366 252                                       1 583 179
  

EGENKAPITAL OG GJELD: 
INNSKUTT EGENKAPITAL:

OPPTJENT EGENKAPITAL:

Egenkapital                                                                                  597 481                                      575 560                     
Årets resultat                                        41 131                                          21 921                                                          

SUM EGENKAPITAL         638 612                                           597 481

GJELD:
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER:    

ANNEN LANGSIKTIG GJELD:

KORTSIKTIG GJELD:
Leverandørgjeld            95 660     41 598
Skyldig offentlige avgifter           152 621    161 134
Annen kortsiktig gjeld                 8      479 359                                     782 967
Sum kortsiktig gjeld           727 640                985 698

◆ 8.2 balanse
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EIENDELER                                      NOTE               2012                   2011

SUM GJELD:            727 640                                      985 698

SUM EGENKAPITAL OG GJELD:                    1 366 252            1 583 179

BODØ 28.02.2013
STYRET I SKINN - SE KUNST I NORD-NORGE

Trine Noodt    Arild Moe    Lisbeth Glanfield
  Styreleder            Styremedlem       Styremedlem

           Eva Skotnes Vikjord
                Daglig leder
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◆ 8.3 noter

regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998. Det er utarbeidet etter norsk regnskapsstan-
darder. 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 beløpsamt beregnet påløpt 
ikke utbetalt.

Note 1 Prosjekttilskudd 2012

TILSKUDD UTEN 
RAMME

NORD-
OMRÅDE

GRETE
PRYTZ

NYE
TRYKK

ULVEHIET EVENTYRLIG
DIV.

LØPENDE 
PROSJEKTER

DKS TROMSØ
DKS NORDLAND
DKS FINNMARK
SAMETINGET
NASJONALMUSEET
NORSK 
KULTURRÅD
KULTUR-
DEPARTEMENTET
FRAKTSTØTTE
NORDNORSK 
KUNSTNER-
SENTER
ALTA KOMMUNE
TIDSAVGRENSNING
2011/2012

104 053

116 931

158 000

13 182

18 000

238 955 81 737 -35 092 127 830171 096

125 000

150 000

TOTALT MOTTAT TILSKUDD 2012:  kr 1 269 692

Note 2 lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m. 

LØNNSKOSTNADER:      2012    2011

Lønninger             1 475 833           1 358 213
Arbeideravgift               143 723              139 781
Pensjonskostnader              149 918             207 814
Andre ytelser       6 704        606

SUM                           1 776 178           1 706 414

Gjennomsnittlig antall årsverk: 3
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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, lønns-
nivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene for folketrygden. Den kollektive pensjons-avtalen 
er finansiert ved fondsoppbygging organisert i et forsikringsselskap. Bedriften har ingen pensjonsforpliktelse 
utover dette.

Ytelser til ledende personer:  Daglig leder  Styret  Bedriftsforsamling

Lønn          613 131  45 000
Pensjonsutgifter
Annen godtgjørelse         10 750

Personsforsikring

Premie for 2012 utgjør kr 135 632.

Note 3 revisjonshonorar

Kostnadsført revisjonshonorar for 2012 utgjør kr 34 375. I tillegg kommer honorar for andre tjenester 
med kr 0.

Note 4 utstillinger

Diverse utstillingskostnader     6 610
Informasjon/formidling            248 482
Nettbasert Galleri informasjon               6 288
Uten Ramme                43 438
Nettverksarbeid                13 664
Gierdu Nordområde turnè           1 013 038
Grete Prytz                210 991
Nye Trykk              306 233
Ulvehiet                            72 503
Eventyrlig                48 704
Avtrykk                   3 488
Tidsavgrening prosjekter                         178 284
SUM              2 151 723

Note 5 Bundne midler

Bundne midler utgjør kr 101 918.
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Note 6 Andre driftsinntekter

Årsmøteavgift               145 050
Annonseinntekter               23 900
Annen egeninntekt              197 750
Momskompesasjon              168 726
SUM                535 426

Note 7 Kundefordringer

Selskapets kundefordringer er vurdert til pålydende.
Det er ingen usikre fordringer pr. 31.12.12. og dermed 
ikke gjort avsetninger for dette.
Av kundefordringene forfaller kr 0 senere enn ett år.

Note 8 Annen kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld består av:
Interimskonto lønn                    510
Påløpte feriepenger               177 907 
Annen kortsiktig gjeld               113 675
Påløpt lønn                  8 984
Tidsavgrensning prosjekter             178 283
SUM                 479 359
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Fra utstillingen Expedition of Printmakers, nye trykk 
Elisabet Alsos Strandi: Passasje I. Foto: Michal Kawecki



32 se kunst i nord-norge - årsberetning 2012

◆ 8.4 revisors beretning
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§1. Virksomhetens navn og funksjon 

Se Kunst i Nord-Norge organisasjon nummer 971 390 
468, er en frivillig organisasjon av kunstforeninger, 
museer og tilsvarende organer som driver kunst-
formidling på ideell basis. SKINN er en nettverksbasert 
landsdelsinstitusjon for kunstformidling i Nord-Norge 
med administrasjonen basert i Bodø.

§ 2. Formål

Se Kunst i Nord-Norges formål er :
Å organisere og fremme kunstformidling i Nord-Norge.

§ 3. Medlemmer:

Medlemmer i Se Kunst i Nord-Norge kan være kunst-
formidlingsledd/aktører som arbeider på ideelt og 
profesjonelt grunnlag. Innmelding skjer ved søknad som 
styret behandler. Oppsigelse av medlemskap skal skje 
skriftlig innen 3 måneder før årsskifte. Medlemskap skal 
følges av en skriftlig avtale. Støttemedlemmer kan være 
alle som vil støtte arbeidet med kunstformidling og 
holde seg informert om virksomheten. 

§ 4. SKINNs høyeste organ

Se Kunst i Nord-Norges høyeste organ er årsmøte, som 
skal avholdes innen 1. mai hvert år. Stemmerett har 
hvert medlem som har betalt kontingenten siste/inne-
værende år. Støttemedlemmer har ikke stemmerett.

§ 5. Årsmøte 

Årsmøtet innkalles av styret med minst 6 ukers varsel. 
Forslag til dagsorden med sakspapirer skal være utsendt 
minst 3 uker før årsmøtet. Ethvert medlem kan kreve en 
sak behandlet av årsmøtet.

Ekstraordinært årsmøte skal innkalles dersom:
a) Styret ønsker det.
b) 1/3 av SKINNs medlemmer ønsker det.
c) samtlige av SKINNs medlemmer i et fylke ønsker det.

Ekstraordinært årsmøte behandler bare den/de
sak/saker som er inntatt i forslag til dagsorden

9. VEDTEKTER - SE KUNST I NORD-NORGE

§ 6. Årsmøte behandler

Årsmøte skal :

- Årsmøtet skal godkjenne dagsorden
- Fastsette styrets årsberetning, regnskap og revisjons-
beretning i hht. regnskapsloven. 
- Behandle budsjett 
- Fastsette godtgjørelse til styret.
- Fastsette kontingenter for neste periode.
- Behandle innkomne saker. Saker som ønskes frem-
met på årsmøtet skal foreligge styret minst 4 uker før 
årsmøtet.
- Velge styre med personlige vararepresentanter.
- Velge styreleder ved særskilt valg.
- Velge revisor.
- Velge valgkomite.
Årsmøtet kan vedta å sende en sak til uravstemning.
Årsmøtet kan vedta uttalelser/resolusjoner.

§ 7. Styret

Se Kunst i Nord-Norges ledes av et styre som er ansvar-
lig forvaltningen av organisasjonen i hht. årsmøtevedtak. 

Styrets ansvar:  

I.   Å se til at virksomheten drives i samsvar med 
formålet, jf. Vedtektenes §2.

     Å ansette daglig leder
     Å føre protokoller fra styremøter
     Å ha åpenhet om styrets arbeid

II.  Rett til å tegne selskapet ligger hos styreleder og 
daglig leder i felleskap, eller hos tre styremedlemmer i 
fellesskap. Styret kan meddele prokura

III.  Styret er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt 
og minst 2 av 3 styrets medlemmer er tilstede. Beslut-
ning sluttes ved alminnelig flertall med de møtende. Ved 
stemmelikhet gjelder som beslutning det lederen har 
bestemt.

IV. Styret skal ha 3 medlemmer, samt 3  personlige vara-
representanter som oppnevnes av årsmøtet. Leder vel-
ges blant styrets medlemmer for et år av gangen. Styret 
skal ha medlemmer fra samtlige tre fylker. Valgperioden 
er 3 år med adgang til gjenvalg. Inntrer varig forfall blant 
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vararepresentantene til styret i løpet av valgperioden, 
skal styret i samråd med valgkomiteen utpeke en ny 
vararepresentant som fungerer frem til neste årsmøte

Ny § 8. Daglig ledelse

Daglig leder har det øverste faglige, administrative og 
økonomiske ansvar for driften av institusjonen overfor 
styret. Denne er styrets sekretær og forbereder styrets 
møter og sørger for iverksettelse av styrets vedtak. 
Styret fastsetter og forhandler årlig dennes lønn. 

§ 9. Revisjon 

Regnskapet skal revideres av registrert/
statsautorisert revisor.

§ 10. Kunstnerisk råd

Se Kunst i Nord-Norges styre kan opprette et kunstne-
risk råd eller knytte til seg ekstern fagkompetanse 
etter behov. 

§ 11. Oppløsning 

Eventuelt forslag av oppløsning av Se Kunst i Nord-
Norge skal behandles av styret og må vedtas av års-
møtet.Ved oppløsning skal organisasjonens midler, 
etter dekning av eller avsetning av organisasjonens 
forpliktelser,  benyttes i hht. til selskapes formål, jfr. ved-
tektens § 2, etter avviklingsstyrets nærmere beslutning. 

 
§ 12. Vedtekter
Vedtektene kan endres på årsmøtet med 2/3 flertall, 
herunder oppløsning. Dersom 1/3 av medlemmene 
ønsker det, skal endringene skje ved uravstemning.

Se Kunst i Nord-Norges vedtekter ble sist endret på 
årsmøtet 13. april 2012. 
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Se Kunst i Nord-Norge

Tlf: 75 50 66 20
Postbox 541
8001 Bodø

Storgata 13-15, Mediegården

post@sekunst.no

sekunst.no
gallerinettverk.no


