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Girjegumpi – samisk arkitekturbibliotek av Joar Nango.  Kunstnerportrett Joar Nango, publisert i Se Kunst Magasin nr 02 2021.
foto: susanne hætta
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Fagseminaret Alkymi - kunst & økologisk økonomi, 2021. Geir Tore Holm forteller om Sørfinnset skole / the nord land.
foto: Kasper hoLgersen

forMÅL og  
KjerneoppgaVer

se kunst i nord-norge er et senter for det profes-
jonelle kunstfeltet i Nord-Norge. Formålet er å styrke det 
visuelle kunst feltet, gjennom å legge til rette for produks-
jon 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, 
samtale plattformer og nettverksbygging. Hovedarena årlig 
fag seminar.

se kunst MAgAsin 
Informasjon & kunnskap, kunstkritikk & debatt med fokus-
område kunstscenen i Nord-Norge. Hovedarena kunst  tids-
skriftet Se Kunst Magasin digitalt og i papirutgave.

se kunst opplevelser 
Møter mellom Kunst og publikum, produksjon og formidling 
av nyskapende samtidskunst. Hovedarena Bodø Biennale.
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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 2021

KURS OG ARRANGEMENT 
I samarbeid med lokale aktører

FAgseMiAr 10.-11. septeMber
"ALKYMI – kunst & økologisk økonomi"
I samarbeid med BAREDANS arrangerte vi et 2-dagers fag-
seminar med tema kunst og økologisk økonomi. Program-
met var tverrkunstnerisk i sin helhet med bidrag fra det 
visuelle kunstfeltet, dansekunstfeltet, og fagfeltet økologisk 
økonomi. Videre omfattet programmet foredrag, openspace 
workshop, dialog, performancer, og en dagstur til Gildeskål 
med besøk til kunstprosjektet Sørfinnset skole - the nord 
land ved Geir Tore Holm og Søssa Jørgensen. Eva Bakkeslett 
(kunstner og kurator), og Ove Jakobsen (professor i økolo-
gisk økonomi ved Nord Universitet) har deltatt i å utvikle 
programmets faglige innhold. Videre samarbeidet vi med 
Stormen kunst om å vise et rullerende filmprogram i semi-
narhelgen.  Fire filmer ble vist av kunstnerne som ellers bi-
dro i seminaret med foredrag og performancer.

Medvirkende visuelle kunstnerne var Eva Bakkeslett, Geir 
Tore Holm og Alternative School of Economics v/ Ruth Beale 
og Amy Feneck; medvirkende dansekunstnerne var Kristina 
Gjems, Fernanda Branco og Mathilde Caeyers. 

åpent kunstnerstudio 15.oktober
I forbindelse med Marianne Bjørnmyr sin soloutstilling "Epi-
taph" i Stormen kunst/dájdda i høst, tok hun i bruk visnings-
rommet i Stormen kunst, som sitt atelier. Under kulturnatt  
2021, inviterte vi Bodøs befolkning inn i visningsrommet for 
å få innsikt i kunstnerens arbeidsprosess gjennom arbeid-
sprøver, works in progress, tidligere verk m.m.

kunstblikk 14. deseMber
KUNSTBLIKK er et formidlingskonsept med mål å fremheve 
den nordnorske kunstscenen og belyse profesjonelle kunstner-
skap og aktuelle kunstprosjekter. 

Formidling av kunstnerskapet til tekstilkunstner Linn 
Rebekka Åmo på Nordland kultursenter, ledet av Øystein 
Voll, frilans skribent, kunstkritiker og forfatter. På grunn av 
koronapandemien og smittesituasjonen på tidspunktet ble 
arrangementet utsatt til 2022.

se Kunst arena
Nettverk for samarbeid, kunnskap og kompetanse

Marianne Bjørnmyr, Åpent studio 15.oktober, 2021
foto: eLise cosMe hoeDeMaKers

Eva Bakkeslett med foredraget  Alkymi - kunsten å hugvende.
Foto: Kasper HoLgersen
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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 sa-
marbeid med Atelier Noua, Bodø kunstforening, og Stor-
men kunst. Gruppen skal drøfte faglige problemstillinger 
og fremme løsninger som gagner de visuelle kunstinstitus-
jonene i Bodø og i Nordland. I 2021 ble ett møte avholdt med 
drøfting av Kunstguide Bodø og finansieringskilder til pub-
likasjonen.  

SAMARBEIDSPARTNERE 2021
Samarbeidspartnere lokalt forankret i Bodø:
Stormen kunst
Bodø kunstforening
BAREDANS
Bodø 2024

Faglig samarbeidspartnere:
Ove Jakobsen
Eva Bakkeslett, ekstern kurator
Hilde Methi, ekstern kurator
Tusenhjemmet
Fortidsminneforeningen
Norsk Luftfartsmuseum
Nordlandsmuseet

MEDLEMMER
I 2021 var medlemstallet 47 hvor 42 er aktive, 5 kunstfore-
ninger er hvilende (ingen aktivitet og styre). 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. Medlem-
mer i Troms og Finnmark er 18, hvorav 17 er aktive.

Medlemsstatistikk 2021
Av 42 aktive medlemmer har 23 levert statistikk. 

Statistikken viser at våre medlemmer har hatt en omfat-
tende utstillingsaktivitet og gjennomføring av arrangement 
også i 2021, selv om koronasituasjon med nedstengning av 
kunst og kulturarrangement i perioder. Det har vært svært få 
avlysninger og det er blitt brukt ressurser på å tilrettelegge 
for digitale utstillinger.

STØTTEMEDLEMMER
SE KUNST hadde ved utgangen av 2021 totalt 26 støttemed-
lemmer fordelt i hele landsdelen, herav 19 kommuner og 7 
kunst-og kulturinstitusjoner. Støttemedlemmer er de som vil 
holde seg informert om hva som skjer på kunstfeltet i Nord-
Norge gjennom våre informasjonskanaler og støtter dette 
formidlingsarbeidet.

MEDLEMSKATEGORI 1
Kunstforeninger (10 aktive)

ANTALL

Besøkstall    11 714

Kunstutstillinger           41

Avlyst/utsatt på grunn av pandemi           1

Dugnadstimer      5 293

MEDLEMSKATEGORI 2
Museum, galleri, kunstsentre  
og kommunale foretak ( 32 aktive)

Besøkstall * 70 743

Kunstutstillinger         58

Avlyst/utsatt på grunn av pandemi       3

Dugnadstimer (estimat)         45

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

PUBLIKUM/DELTAKERE ANTALL

Fagseminaret 
"ALKYMI – kunst & økologisk økonomi" 
Deltakere digitalt 
Visninger streaming
Filmvisning fagseminar

   
46 

6
53
30

Kunstnerstudio Kulturnatt 2021           130
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TIDSSKRIFTET SE KUNST MAGASIN
for kritisk refl eksjon, kunnskap og debatt om kunstscenen 
i nord

SE KUNST er eier og utgiver av Se Kunst Magasin med redaks-
jon i Bodø. Tidsskriftet har 4 utgivelser pr. år med et opplag 
på 1300, og nettversjon på sekunst.no/Se Kunst Magasin. 

Amalie Marie Selvik har siden 2013 vært tidsskriftets redaks-
jonssekretær, og i 2021 tiltrådte hun rollen som redaktør 
for å sikre tidsskriftet redaksjonell frihet, faglighet og gode 
redaksjonelle prosesser for innholdsproduksjon. 
Ansvarlig redaktør: Amalie Marie Selvik. 
Art Direction: CCS Claudia C. Sandor. 
Se Kunst Magasin er medlem av Norsk Tidsskriftforening.

Tidsskriftets journalistiske dekning av den profesjonelle 
samtidskunsten på kunstfeltet i Nord-Norge og Sápmi bidrar 
til å høyne folks regionale – og nasjonale forståelse av kun-
sten i hele Norge. Kunstkritikk, reportasjer, artikler og kun-
stnerintervjuer produseres av frilans skribenter med kun-
stfaglig kompetanse bosatt i landsdelen. I 2021 har Se Kunst 
Magasin styrket den kritiske undersøkende journalistikken 
med å produsere artikler og tekstserier som retter fokus på 
forbindelser og debatter rundt kunstinstitusjoner, fagmiljøer 
og utdanninger.

utvikling Av tidsskriFtet
Frem mot 2023 skal Se Kunst Magasin utvikles som tidsskrift 
på papir og nett for styrke og utvide tidsskriftets nasjonale 
posisjon og relevans. I 2021 har det skjedd en markant pro-
fesjonalisering av tidsskriftet og en nivåendring i innhold-
sproduksjonen. Tidsskriftet har fått nytt design og antall sid-
er har økt fra 20 til 52 for å gi plass til lengre og grundigere 
artikler, i tillegg fl ere annonser. 

søknAdsArbeid
Redaktøren har gjort et omfattende søknadsarbeid i 2021, for 
å kunne dekke deler av honorarutgiftene til frilans kritikere, 
journalister og skribenter, reisestøtte og andre kostnader 
ved redaksjonell innholdsproduksjon. Stiftelsen Fritt ord har 
bidratt med honorarstøtte til artikkelseriene «Kampen om 
kunstinstitusjoner, fagmiljøene og ungdommen» og «Bak-
grunnshistoriene». Ved utgangen av året innvilget Norsk 
Kulturråd 150.000 kr. i produksjonsstøtte for 2022 fra ord-
ningen «Tidsskrift og kritikk», og Fritt Ord innvilget 100.000 
kr. i honorarstøtte til produksjon av kunstkritikk, intervjuer 
og tekstprosjekter for 2022. 

distribusjon og lesere
I 2021 har Se Kunst Magasin gått fra å være gratis, til å bli et 
tidsskrift med betalende årsabonnement på papirutgave for 
private og bedrifter. Satsningen er et viktig mål for å oppnå 
egeninntjening.  

se Kunst Magasin
Formidler kunnskap og informasjon om den nordnorske kunstscenen

P
R

IS
 K

R
 10

5
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Er et kunstmuseum i Bodø nødvendig?
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På rød løper inn i ruinene

Er et kunstmuseum i Bodø nødvendig?
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Tidsskriftet har et sterkt nordnorsk feste med lesere og 
abonnenter i Nordland, Troms og Finnmark, og privat-
personer, kunstinstitusjoner og kulturaktører i resten av 
landet. I tillegg sendes tidsskriftet til regionale bibliotek, 
universiteter, kommuner og fylkeskommuner, kulturhus 
og kunstskoler, og utvalgte nasjonale kulturinstitusjoner. 
Tidsskriftet inngår også som en medlemsfordel hvor hvert 
medlem mottar inntil 3 eks. i posten. Abonnement, løssalg 
og distribusjon håndteres av Tekstallmenningen – Tidss-
krifts og småforlagssentralen. 

DIGITAL INFORMASJON 
nettsted
sekunst.no er en kanal hvor vi kontinuerlig kommuniserer ut 
hva som skjer på kunstfeltet i Nord-Norge. 

Vi formidler informasjon om egne aktiviteter som kurs, sem-
inar, foredrag og utstillinger, i tillegg nyheter fra kunstfeltet 
og tips til støtteordninger. Tidsskriftet Se Kunst Magasin har 
eget område for publisering av artikler, kunstnerintervjuer, 
kunstkritikk og nettannonser. Arkivet med tidligere utgivel-
ser er gjort tilgjengelig på nett, for de som ønsker kunnskap 
om aktiviteten i det nordnorske kunstfeltet tilbake de siste 
10 årene. Kunstguide NORD – Utstillingskalender gir en 
oversikt over pågående og kommende utstillinger i nord. 
Kalenderen oppdateres kontinuerlig etter henvendelser fra 
kunstarenaer og egen research. Kalenderen er et samarbeid 
mellom redaktør i Se Kunst Magasin og administrasjonen.

I 2021 ble sekunst.no utvidet med påmelding og betalings-

moduler i tilknytning til kurs og seminar. Disse funksjonene 
gjør det enklere å administrere arrangement.  

I slutten av 2021 ble et designarbeid igangsatt for å gi nettste-
det en tydeligere visuell identitet. Arbeidet fortsetter i 2022.

Bodø Biennale har eget nettsted Bodo.biennale.no som pro-
moterer biennalens program i forkant og under biennalen. 
publisering gjøres av administrasjonen i SE KUNST. 

sosiAle Medier
Facebook og Instagram brukes aktivt for å fremme aktuelle 
kunstprosjekt og kunstarrangement i regi av SE KUNST. I  
tillegg fremmes artikler, intervjuer og kunstkritikk fra net-
tutgaven og papirutgaven av Se Kunst Magasin. Bodø Bi-
ennales Facebook og Instagram brukes aktivt før, under og 
etter biennalen for å promotere programmet og biennalen.
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nyhetsbrev
Fremmer informasjon og kunnskap om kunst og kunst-
scenen  i Nord-Norge. 

Nyhetsbrevet er en effektfull kanal for synliggjøring av SE 
KUNST og for å generere trafikk til sekunst.no. Nyhetsbrevet 
brukes som en markedsføringskanal for egne arrangement 
og Se Kunst Magasin. I tillegg tipser vi om tilskuddsord-
ninger for kunstfeltet, utstillingskalenderen blir synliggjort, 
og annet aktuelt fra det visuelle kunstfeltet i Nord. I 2021 
formidlet SE KUNST 12 nyhetsbrev og invitasjoner samt en 
spørreundersøkelse for Se Kunst Magasin i forbindelse med 
omleggingen av tidsskriftet.

MediA
Kronikk av styreleder Trine Noodt Kunsten ut til folket, pub-
lisert i Nordnorsk Debatt og kulturavisen Subjekt. Kronikken 
var et bidrag til å rydde opp i misforståelsene som i 2021 pre-
get debatten om Nordnorsk kunstmuseums fremtidige filial 
i Bodø.

Inghild Karlsen, kunstnerportrett, publisert i Se Kunst Magasin nr 01 2021.
foto: susanne hætta

DIGITAL INFORMASJON ANTALL

sekunst.no - sidevisninger    129.000

Synlighet sosiale medier           18.000

Annonsekampanjer 
sosiale medier

          
10.000

Nyhetsbrev epostliste    1.100
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BODØ BIENNALE

Den 4. utgaven av Bodø Biennale skal avvikles sept 2022. I 
2021 har eierne SE KUNST og BAREDANS arbeidet med bien-
nalens politiske forankring, infrastruktur og finansiering for 
drift. Videre ble det arbeidet med biennalens programprofil 
og kuratering av programinnhold for 2022, som omfatter til-
tak innen visuell kunst, dansekunst, og det tverrkunstner-
iske. 

bb ung
Satningsområdet for barn og unge «BB UNG» skal få ytter-
liggere fokus. Det satses på et langsiktig formidlingspros-
jekt med mål om å utvikle ungdoms skapende  arbeid innen 
dansekunst og visuell kunst. BB UNG skal gi ungdommer in-
spirerende møter med profesjonelle, samtidsaktuelle og en-
gasjerte kunstnere. Blant annet skal elvene ved Bodø vgs og 
Bodin vgs gjennom flere workshoprekker samskape verk til 
Biennalen 2022 under ledelse av kunstner Fredrik Tjærand-
sen sammen med en utvalgt dansekunstner.

bodø biennAle visuelle 
kunstproduksjoner 2022
Til Bodø Biennale (BB) #4 i 2022 vil SE KUNST kuratere og 
produsere 2-3 nye visuelle kunstproduksjoner i offentlige 
rom. Vi har knyttet til oss freelancekuratoren Hilde Methi 
fra Kirkenes som sammen med SE KUNST, vil arbeide fram 

tre nye prosjekter som involverer ulike målgrupper. Verkene 
skal bygge på og bidra til en sterk estetisk og særpreget arti-
kulasjon av byrommet, der byen og stedet vil prege uttryk-
kene. Inviterte kunstnerne er Kiyoshi Yamamoto og Malin 
Bülow. 

Høsten 2021 gjennomførte kunstnerne og ekstern kurator 
en 3-dagers research-reise til Bodø der de fikk en innføring 
i aktuelle diskusjoner som preger byen gjennom møter med 
en bredde av samfunnsaktører og institusjoner. Kunstnerne 
fikk spesifikke kontekster å jobbe utfra, og fikk oppleve ste-
det og gjøre undersøkelser for materialer, kilder og referanser.

I forbindelse med Kiyoshi Yamamotos verk inviteres eldre 
inn i samarbeid med kunstneren. Vi har etablert et samar-
beid med Tusenhjemmet Kultur- og Kunnskapssenter, Bodøs 
kommunale eldresatsing som tilrettelegger for et mangfold 
av aktiviteter og generasjonsmøter. Etter en kunstnerpre-
sentasjon på Tusenhjemmet i høst har flere ytret ønske om å 
arbeide med Kiyoshi og bidra til å samskape verket.

se Kunst oppLeVeLser
Møter mellom kunst og publikum

Fagseminaret Alkymi - kunst & økologisk økonomi, besøk ved Thai-
huset, Gildeskål.
Foto: Kasper HoLgersen

Mathilde Caeyers LuxTempus. Utendørs forestilling og installasjon i 
Bodø. 
Foto: Kasper HoLgersen
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Den Glømda Staden, Gildeskåls bidrag til Skulpturland Nordland.
foto: Kasper hoLgersen

Fagseminaret Alkymi - Kunst og økologisk økonomi
foto: eVa BaKKsLett

Fernanda Branco tracing memories – a soundness wander
foto: aMaLie seLViK

Sosialt på Beddingen i Bodø.
foto: Kasper hoLgersen

Fernanda Branco, seaweedling - seeing the sea self-see-sea
foto: Kasper hoLgersen

Fagseminaret Alkymi - Kunst og økologisk økonomi
foto: Kasper hoLgersen
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styret 
Styret har hatt følgende sammensetning i 2021:

Styreleder: Trine Noodt, Alta
Styremedlem: Lise Dahl, Tromsø
Styremedlem: Hanne Barvik, Meløy
Vara: Ellen Marie Sæthre-McGuirk, Bodø
Vara: Kåre-Bjørn Kongsnes, Sortland

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 2021
Årsmøtet er SE KUNSTs høyeste organ og ble
avholdt 10.september i Bodø.
7 delegater var tilstede, totalt 15 deltakere.

AnsAtte
Det faste personalet består av tre personer, til sammen
tre årsverk.

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

oFFentlig tilskudd 2021
Driftstilskudd fra Kulturdepartementet (KUD) 2.300 000
Driftstilskudd fra Nordland fylkeskommune  998 244
Tilskudd husleie fra Bodø kommune 190 000
Momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet 451 620
Offentlige prosjekttilskudd  360 000
Bodø 2024 250 000

se Kunst organisasjon

Styret og daglig leder. foto: se Kunst
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SE KUNST har alltid vist endringsvilje og tilpasset oss den 
kulturpolitikk som til enhver tid råder, for å kunne oppfylle 
vårt formål som er å styrke det visuelle kunstfeltet i Nord-
Norge gjennom produksjon og formidling av kunst, kunstop-
plevelser, informasjon og økt kunnskap om kunst.  Endring-
sprosesser gir mulighet til utviklingsarbeid og nye tanker, 
men er også en krevende øvelse å stå i over tid.  

SE KUNST fi kk i 2020 sikret sitt årlige driftsbudsjett, ved å 
bli overført fra Kulturrådet til departementet igjen, gjennom 
tildelingen til Nordnorsk Kunstmuseum. Med dette fulgte 
også en bestilling om et tettere samarbeid mellom SE KUNST 
og NNKM. Et slikt samarbeid vil styrke kunstfeltet i Nord-
Norge, med de aktiviteter vi er gode på hver for oss – og de vi 
kan bli gode på sammen. Vi har god dialog med NNKM, og er 
i en spennende prosess vi ikke vet resultatet av ennå, men vi 
øyner konturene av noe som kan bli veldig bra. 

SE KUNST er tiltenkt en rolle i den nye avdelingen av NNKM 
i Bodø.  Vår kunnskap rundt samtidskunst og produksjoner, 
erfaringer i landsdelen, kompetanse og nettverk er det som 
gjør oss unike i landsdelen, og som det blir spennende å ta 
med seg inn i arbeidet med å bygge innholdet i en ny kun-
stinstitusjon. Vi har tillit til at vår egenart og viktige tilst-
edeværelse i landsdelen blir godt ivaretatt i den videre pros-
essen og i samarbeidet. 

Styrets viktigste rolle er å sikre økonomien til SE KUNST, 
at aktivitetene oppfyller formålet med virksomheten, og 
at våre ansatte har gode arbeidsvilkår. SE KUNST har i en 
årrekke balansert på stram line med knappe budsjetter og 
usikker fi nansiering av store kunstprosjekter. Vi vurderer 
situasjonen slik at et tettere samarbeid med NNKM er en 
mulighet til å styrke SE KUNST sin tilstedeværelse i lands-
delen. Vårt mål er å sikre våre ansatte en trygg arbeidsplass 
og styrke SE KUNST sine aktiviteter. Vi er nysgjerrige på 

hvilke muligheter til formidling og produksjon som ligger i 
et samarbeid mellom oss og et kunstmuseum, samtidig som 
det gir muligheter til å samkjøre deler av virksomhetene.  

Se Kunst Magasin er inne i en rivende utvikling, med nytt 
design, en dobling av antall sider og et kunstmagasin en nå 
kan abonnere på. Magasinet er blitt det viktigste tidsskriftet 
i Nord-Norge for kunstkritikk, debatt og nyheter. Arbeidet 
med Bodø Biennale 2022 er godt i gang, med nye navn og 
produksjoner vi venter spent på å få oppleve til høsten. Det 
tverrkunstneriske arbeidet vi gjør sammen med BAREDANS 
utvikler seg stadig videre. Fagseminaret «Alkymi- kunst 
og økologisk økonomi» ble en stor suksess med fl otte fore-
drag, workshop, performance og tur til Gildeskål. Det var 
godt å endelig møtes til et fysisk møte. Seminaret var et ar-
rangement i samarbeid med BAREDANS, kunstneren Eva 
Bakkeslett og professor i økologisk økonomi Ove Jakobsen. 

SE KUNST samarbeider med svært mange – og det er en av 
våre store styrker. Vi vil takke alle for et godt samarbeid i 
spennende tider, bl.a. Nordland fylkeskommune, BARE-
DANS, Nordnorsk Kunstmuseum, Bodø 2024, Bodø kom-
mune, våre ansatte og alle kunstnere og kulturaktører som 
gjennom sine produksjoner, aktiviteter og tidsskriftet Se 
Kunst Magasin, bidrar til å gjøre kunstscenen i Nord-Norge 
aktuell og spennende. 

En stor takk til Kulturdepartementet som i 2021 sørget for at 
SE KUNST fi kk en ekstrabevilgning på 2 millioner kroner. 
Disse midlene sørget for en drømmestart på det nye året 
2022, med aktiviteter vi gleder oss til å se resultatene av. 

Trine Noodt
STYRELEDER I SE KUNST I NORD-NORGE

STYRELEDER 
HAR ORDET
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DRIFTSINNTEKTER  
OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2021 2020

oFFentlige tilskudd

Statstilskudd 2 300 000 1 671 000

Nordland fylkeskommune 998 244 968 000

Bodø kommune 190  040 217 000

SUM OFFENTLIGE STILSKUDD 3 488 284 2 856 000

Andre inntekter

Medlemskontingenter 82 500 91 000

Prosjekttilskudd 1 97 090 739 045

Andre inntekter 1 534 205 1 957 667

Sum andre inntekter 1 713 796 2 787 711

SUM INNTEKTER 5 202 080 5 643 711

Lønnskostnad 2 2 349 237 2 267 179

Avskrivning driftsmidler og immaterielle eiendeler 4 100 0

Revisjonshonorar 3 56 563 62 563

Husleie 190 040 217 000

Styre og kontaktmøter 189 715 139 416

Årsmøte 14 975 2 116

Produksjon / formidling / kompetanse 1 988 615 2 813 847

Annen driftskostnad 406 831 358 212

SUM DRIFTSKOSTNADER 5 200 077 5 860 333

DRIFTSRESULTAT 2 003 -216 621

FinAnsinntekter og FinAnskostnAder

Annen renteinntekt 617 4 613

Annen rentekostnad 87 486

Annen finanskostnad 6 475 6 929

Resultat av finansposter -5 944 -2 802

ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD -3 942 -219 424

ordinÆrt resultAt -3 942 -219 424

ekstrAordinÆre inntekter og kostnAder

Årsresultat -3 942 -219 424

overFøringer

Overført fra annen egenkapital 3 942 219 424

Sum overføringer -3 942 -219 424

Resultatregnskap

ÅrsregnsKap 2021
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EIENDELER NOTE 2021 2020

vArige driFtsMidler

Drift sløsøre, inventar o.a. utstyr 54 540 8 380

Sum varige drift smidler 4 54 540 8 380

SUM ANLEGGSMIDLER 54 540 8 380

oMløpsMidler

Fordringer

Kundefordringer 5 12 412 64 016

Andre kortsiktige fordringer 118 952 192 681

SUM FORDRINGER 131 364 256 697

investeringer

Bankinnskudd kontanter o.l. 6 3 875 058 1 750 087

SUM OMLØPSMIDLER 4 006 422 2 006 783

SUM EIENDELER 4 060 962 2 015 163

Balanse

ÅrsregnsKap 2021

EGENKAPITAL OG GJELD
INNSKUTT EGENKAPITAL NOTE 2021 2020

opptjent egenkApitAl

Egenkapital 1 058 139 1 062 079

SUM EGENKAPITAL 1 058 139 1 062 079

gjeld

Avsetning For Forpliktelser

Annen lAngsiktig gjeld

kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 167 991 112 122

Skyldig off entlige avgift er 208 139 189 596

Annen kortsiktig gjeld 7 2 626 694 651 367

Sum kortsiktig gjeld 3 002 824 953 084

SUM GJELD 3 002 824 953 084

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 4 060 963 2 015 163

Bodø 24.02.2022
Styret i Se Kunst i Nord-Norge

Trine Noodt
STYRELEDER

Hanne Barvik
STYREMEDLEM

Lise Dahl
STYREMEDLEM

Eva Skotnes Vikjord
DAGLIG LEDER
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regnskApsprinsipper 
 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og 
NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

driFtsinntekter og kostnAder
Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som nor-
malt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Ko-
stnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs at kost-
nad medtas i samme periode som tilhørende inntekt føres.. .

klAssiFisering og vurdering Av AnleggsMidler
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og 
bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige 
driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets 
økonomiske levetid. Avskrivningsperioden for fast eiendom 
anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder 
råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. 
Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved 
verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinn-
bart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. 
Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer kny-
ttet til eiendelen. Nedskrivingen reverseres når grunnlaget 
for nedskrivingen ikke lenger er til stede.

klAssiFisering og vurdering Av oMløpsMidler
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster 
som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, 
samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløps-
midler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og vir-
kelig verdi.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende 
etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap 
gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte 
fordringene.

Noter 2021

ÅrsregnsKap 2021

NOTE 1
PROSJEKTTILSKUDD 2021

BODØ 
BIENNALE FORMIDLING

Nordland fylkeskommune

Norsk Kulturråd 80 000

Kulturdepartementet  
Gaveforsterkningsfond KUD 80 000

Bodø kommune

Andre

Tidsavgrensning:

2020/2021 200 090

2021/2022 -120 000 -147 316

SUM 240 090 -147 316

Totalt mottatt tilskudd 2021:  kr 92 774
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Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

NOTE 2  LØNNSKOSTNADER 2021 2020

Lønninger 1 970 284 1 912 092

Arbeidsgiveravgift 172 601 147 917

Pensjonskostnder 206 126 206 584

Andre ytelser 226 586

Refusjon sykepenger 0

SUM 2 349 237 2 267 179

Gjennomsnittlig antall årsverk: 4,5

NOTE 3  REVISJONSHONORAR

Revisjonshonorar 2020  
utført 2021 44 063

Revisjon 2021 12 500

TOTALT REVISJONSHONORAR  
KOSTNADSFØRT 2021 56 563

Kostnadsført revisjonshonorar for 2021 framkommer slik:

NOTE 4  ANLEGGSMIDLER
DRIFTS-

LØSØRE, 
INVENTAR OL.

SUM

Anskaffelseskost pr. 01.01.21
+ Tilgang kjøpte driftsmidler

8 380
50 260

8 380
50 260

= Anskaffelseskost 31.12.21 58 640 58 640

Akkumulerte avskrivninger 
31.12.21 4 100 4 100

= Bokført verdi 31.12.21 54 540 54 540

Årets ordinære avskrivninger 4 100 4 100

Økonomisk levetid     3 år

NOTE 5  KUNDEFORDRINGER

Kundefordring pr 31.12.21  kr 12 412

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 142 652 

NOTE 7  ANNEN KORTSIKTIG GJELD

Påløpte feriepenger 338 694

Annen kortsiktig gjeld Påløpte kostnader 25 000

Påløpte kostnader 0

Tidsavgrensing prosjektinntekter 2 263 000

SUM 2 626 694

Annen kortsiktig gjeld består av:
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Se Kunst i Nord-Norge  —  Storgata 13/15, 8000 Bodø
sekunst.no  —  post@sekunst.no
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