
SKINNÅRSMELDING2009 1 

KUNST LØFTER 
MENNESKET

skinn.org

gallerinettverk.no

gierdu.no

ÅRSBERETNING

2009 



2 SKINNÅRSMELDING2009

  1.  SKINN organer 3
  2.  Økonomi 4
  3.  Kulturavtalen mellom Nordland, 

 Troms og Finnmark fylkeskommuner 5
  4.  SKINN medlemmer

  5.  SKINN virksomhet 2009 7
  6.  Kommunikasjonsformidling 9
  7.  Fagseminar og kurs 10
  8.  gallerinettverk.no 10
  9.  Møter og konferanser 2009 11
10. Oppsummering 2009 12

 Resultatregnskap 13
 Balanse 14
 Noter 16
 Revisorberetning 18

Innhold



SKINNÅRSMELDING2009 3 

1.1. Styret 
Styret har hatt følgende sammensetning i 
beretningsperioden:
Finnmark fylke:
Styreleder: Wenche Stenvoll, Hammerfest
Vara: Randi Sjølie, Vadsø
Troms fylke:
Styremedlem:Arild Moe, Finnsnes
Vara: Kjetil Nilsen, Harstad
Nordland fylke:
Styremedlem: Lisbeth Glanfield, Bodø 
 
Vara: Mette Gårdsvik, Nesna
Styret har holdt 9 styremøter horav 
4 telefonmøter i perioden. 
 
1.2.Valgkomité
Per Jan Pedersen, leder -Troms fylke
Pia Lidvall, -Nordland fylke
Irene Snarby, -Finnmark fylke

Pia Lidvall ble ansatt i SKINN med tiltredelse 
10 august og gikk derfor ut av valgkomiteen. 
Komiteearbeidet ble utført av Per Jan Pedersen og 
Irene Snarbye

1.3. Andre verv/ utvalg
Wenche Stenvoll representerer SKINN i styret for  
Nordnorsk Kunstmuseum. 
Vara: Lisbeth Glanfield
SKINN har en representant i representantskapet 
til Festspillene i Nord-Norge. 

Eva Skotnes Vikjord er representant i regional 
innstillingskomité for utstillingsstipend, Norsk 
kulturråd. 

SKINN ble oppnevnt av Bodø Kommune v/
formannskapet,  i utvalg for Bodø Kunstforenings 
videre drift. Daglig leder representerer SKINN i 
utvalget.

1.4. Administrasjon
Personal:
Eva Skotnes Vikjord er daglig leder i 100% stilling. 
Vigdis Blaker i 100% stilling som koordinator/infor-
masjnskonsulent  frem til 1. November. 
Ritha Johansen tiltrådde i stillingen 5. oktober med 
ny tittel informasjonskonsulent.   
Pia Lidvall tiltrådde i nyopprettet 100 % stilling 
koordinator formidling 10 august.
Sykefravær:
Personalet har hatt 85 dager sykefravær

Kontor:
SKINNs kontorer var i Sjøgata 15 frem til 8 januar 
2009, sammmen med Nordland Musikkfestuke og 
Bodø Musikkteater. Det ble i samarbeid med Bodø 
kommune som har vertsforpliktelser, jobbet for å 
finne nye lokaler. Resultatet ved årsskiftet ble en 
midlertidig 
løsning for 6 mndr. I løpet av denne perioden ble 
det jobbe aktivt for å finne en permantent løsning 
for kontorer til SKINN. 20. Juni flyttet SKINN inn i 
Mediegården i storgata 13/15. 

1.5. Årsmøtet  
Årsmøtet er SKINNs høyeste organ og ble sist 
avholdt i  Kirkenes  29 mars 2009, 9 delegater var 
tilstede. 
Totalt var det 58 deltakere på kunstfaglig arrange-
mentet i tilknytning til årsmøtet. 

1. SKINN organer
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2.1. Offentlig tilskudd
SKINNs drift er basert på bevilgninger fra  Kulturdepartementet som i 2009 
utgjorde kr. 1 381.000. Fra Nordland,Troms og Finnmark fylker var samlet 
bevilgning kr. 610 300. Bodø kommunes bidrag er inndekning av husleie for 
SKINN. Samlet offentlig tilskudd var kr. 2 1414 000.

Det offentlige tilskudd i 2009 v/ Kulturdepartementet utgjorde en økning på 
537 000 og kr. 156 000 i økning fra Nordland, Troms og Finnmark fylkeskom-
muner  forhold til 2008 inklusiv konsumprisindeksen.  Statsbudsjettet for 2010 
som ble vedtatt høsten 2009 her har departementet også øket tilskuddet til 
SKINN med 0,5 mill til å styrke rollen som kunstformidlingsaktør i Nord-Norge.  

Det statlige tilskuddet til SKINN utgjør 67 % og det regionale tilskuddet utgjør 
33% av det totale offentlige tilskuddet. Revisor for SKINN er Lundekers revi-
sjonskontor v/Harald Lundeker.  

2.2. Behov for økning av offentlig tilskudd 
SKINN har også i 2009 jobbet aktivt for å få en økning av det statlige tilskud-
det. SKINNs turnévirksomhet avhenger av prosjektmidler noe som gir stor 
uforutsigbarhet.  Det er behov for styrking av det økonomiske fundamentet 
for å sikre kvalitet og kontinuitet i den videre drift.  

Stortingets kulturkomitee har i Budsjett-innst.
S.nr.2-2008-2009 Post 73 bemerket at SKINN og andre regional aktører har 
påtatt seg en viktig formidlingsoppgave. Det legges til grunn for at departe-
mentet vil se på de totale bevilgningene til Kunstformidling. Styret ser positivt 
på en styrking av SKINNs økonomiske fundament så langt. Arbeidet vil fortsette 
i 2010 for å økt de økonomiske rammer som strategidokumentet legger til 
grunn for styrking av kunstformidlinge i landsdelen via SKINN. 

2.3. Strategiutvikling
Styret satte i gang et strategiutviklingsarbeid for SKINN i 2007. Det ble invilget 
tilskudd på i alt kr. 100 000 til prosjektet, fra landsdelsutvalget for Nord-Norge 
og Namdalen, Kunnskapsparken v/Kari Wilhelmsen i Bodø var engasjert som 
ekstern kompetanse for å gjennomføre prosjektet. 
SKINNs arbeidsområder danner en helhet for å ivareta kunstformidling til et 
krevende geografisk nettverk. Behovet for å styrke SKINN er med bakgrunn 
i et uttrykt behov for profesjonalisering av kunstformidlingsfeltet i Nordland, 
Troms og Finnmark fylker.  
Med basis i arbeidsmøter, seminar, strategiske møter og analyser har styret 
kommet fram til en omarbeidet strategi. Iverksetting vil skje gjennom en 
handlingsplan for prioriterte aktiviteter for en fase 2 av strategiprosessen. 
Hovedstrategien er å gjøre SKINN til en sterkere og mer samtidsorientert 
kunstformidlingsaktør i Nord-Norge.  SKINN vil med en styrket posisjon som 
regionalt nav kunne bidra betydelig i utviklingen av det regionale visuelle 
kunstfeltet  i Nord-Norge. SKINN vil da kunne stå som modell for hvordan man 
kan formidle visuell kunst på regionnivå, som også kan anvendes  på nasjonalt 
plan. Strategiperioden er satt til 2009-2012. Styret vedtok strategidokumentet 
7. oktober 2008, men har jobbet videre med delstrategier og handlingsplaner 
i 2009. 

2.4. Prosjekttilskudd for 2009
Den Kulturelle skolesekken i Nordland fylkeskommune: 
You can`t hold back  spring ble innvilget kr. 120 000 for turne 2008/2009. 
Contemporary memory av Victor Lind 2009/2010 ble innvilget kr. 96 000
Gierdu-Bevegelser i samisk kunstverden 2009/2010 kr. 140 000.
Den Kulturelle skolesekken i Finnmark fylkeskommune: 
Innvilget kr. 36 000 til Gierdu- Bevegelser i samisk kunstverden 2009/2010.
Nasjonalmuseet: Tilskudd til turnè og formidling til Nasjonalmuseets egen-
produserte utstillinger You can`t hold back spring av Irene Nordlie 2008/2009 
kr. 246 000.
Contemporary memory av Victor Lind 2009/2010 kr.114 000.
I tillegg ga Nasjonalmuseet reisetilkudd til formidlerkurs kr. 10 000 i deres regi. 
Samarbeidsprosjektet mellom SKINN og RDM-De Samiske Samlinger, 
Gierdu – bevegelser i samisk kunstverden 2008/2010 følgende 
prosjektmidler:
Norsk Kulturråd: kr. 300 000 ble utbetalt på forskudd i 2008 og er periodisert i 
regnskapet i 2008 og 2009.
Fritt ord: Innvilget kr. 200 000 
ABM- utvikling: Innvilget kr. 100 000 
Kultturkontakt Nord: Innvilget kr. 143 000
Samisk Kulturfond: Innvilget kr. 200 000
Totalt fikk prosjektet GIERDU kr. 1 119 000 i tilskudd for  perioden 2008 -2009

Totalt mottok SKINN kr. 983 305 i prosjekttilskudd for 2009. Prosjektmidler 
for utstillingsrosjekter som går over flere budsjettår får i noen tilfeller oppdelt 
utbetaling. I de tilfeller hvor hele tilskuddet blir utbetalt blir det periodisert.

2.5. Norske Kunstforeningers fraktfond 
SKINN har i over 25 år hatt adgang til å søke Norske Kunstforeninger fraktstøt-
tefond på vegne av kunstforeningene i arrangørnettverket. Norske Kunstfore-
ninger vedtok i 2009 å stenge muligheten for SKINN til å søke fraktstøtte. Det 
medfører at den enkelte kunstforeningen må søke fraktstøtte selv eller en 
kunstforening må søke på vegne av de øvrige. Det innebærer praktiske og 
økonomiske konsekvenser for kunstforeningene. SKINN vil derfor jobbe for å få 
offentlige midler for frakt av turne. 

2.6. Andre inntekter. 
Andre inntekter er  medlemskontingenter, støtte-medlemskap, annonsein-
ntekter, prosjektstøtte og momsrefusjon. SKINN har hatt en sponsoravtale med 
Sparebanken Nord-Norge knyttet til SKINN blad. Avtalen ble i 2006 fornyet 
med 3 nye år à kr. 20.000  pr. år , i perioden 2007 -2009.
Totalt utgjorde andre inntekter i 2009 kr.  521 402.

2. Økonomi
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F

Nordnorsk Kunstmuseum
Savio museum

Grenselandsmuseet

SKINNs arrangørnettverk for utstillinger

Norkappmuseetrka

fagenhet for kunstffafa

Svolværr
kunstforeningnstfooreening

F.o.m. 1.11.94 kom SKINN med i kulturavtalen mellom de tre nordligste 
fylkeskommunene. Det innebærer et styrket samarbeid med fylkeskom-
munene. Det er en forutsetning at Bodø kommune som vertskommune 
skal dekke kontorsted for SKINN.  
Det ble igangsatt arbeid med evaluering av Den Nordnorske kulturavtalen 
i 2008. Avtalen har frem til i dag bare vært en statisk økonomisk samar-
beidsavtale. I april 2009 ble det arrangert et møte i Bodø , hvor aktører i 
avtalen var invitert for å presentere sin aktivitet, mål og strategi. 
Den videre prosessen i 2009 har vært at Nordland fylkeskommune har fått 
ansvaret for området for visuell kunst. I det ligger at de skal komme frem til et 
forslag om etablering av et senter for visuell kunst i Nordland fylke. 
SKINN har deltatt i møter og konferanser vedrørende den videre planprosessen. 
Jfr. pkt.3.1.

Nordland fylkeskommune er vertsfylkeskommune for SKINN.  
Det innebærer budsjett- og regnskapsoppfølging. 

3.1. Samarbeid mellom fylkeskommunene og 
SKINN i 2009.
SKINN hadde møter med fylkestingets kulturkomitee 23 februar og fylkesråden 
for kultur i Nordland fylke i november, i forbindelse med prosessen for styrking 
av SKINN økonomiske fundament.  SKINN deltok i Nordland fylkeskommunes 
informasjonsmøte om Den Nord-Norske Kulturavtalen og seminar vedrørende 
plan for kunstformidling i Nord-Norge. I tillegg  to møter med prosjektleder 
for utvikling av en plan for visuell kunst i Nordland fylkeskommune Tor Inge 
Kveum. SKINN deltok også på Nordland fylkeskommunes kulturkonferanse i 
Narvik i mars 2009.

3.2. Den kulturelle skolesekken
Den kulturelle skolesekken har intensjon om kultur som læring.  
Det innebærer å utvide den kulturelle aktiviteten i skolen. SKINN fikk tilskudd 
fra  Den kulturelle skolesekken i Nordland  fylkeskommune til utstillings-

prosjektet  Gierdu – bevegelser i samisk kunstverden 2009-2010, You can`t hold 
back spring av Irene Nordlie 2008/2009, og Contemporary Memory av Victor 
Lind 2009/2010. DKS Finnmark fylkeskommune innvilget tilskudd . 
Gierdu – bevegelser i samisk kunstverden 2009-2010 Jfr. Pkt. 2.4.
Totalt har  6 143 barn og unge deltatt i formidlingstilbudene i utstillingene 
gjennom Den kuturelle skolesekken i 2009.  

3. Kulturavtalen mellom Nordland, 
Troms og Finnmark fylkeskommuner

Oversiktskart -Nettverk for kunstformidling i Nord-Norge
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SKINN hadde pr 31.12. 2009, 26 betalende medlemmer, hvorav 19 er kunst-
foreninger, 5 kulturkontor/ og  2 institusjoner. 

4.1. Medlemmer i tre fylker
SKINNs medlemmer fordeler seg over tre fylker.   Medlemmer som i perioder 
er uten særlig aktivitet har mulighet for å betale redusert kontingent. 

Kunstforeninger med ansatt personale
Tromsø, Bodø og Harstad kunstforeninger har ansatt
Intendant. I Tromsø er det to 100 % stillinger, mens Bodø reduserte fra to 
100% til en 100% stilling og Harstad Kunstforening har av økonomiske grunner 
redusert intendant stillingen fra 100 til 50%. 

Frivillig formidlingsarbeid
Kunstforeningene driver formidlingsarbeid basert
på frivillig ideelt grunnlag.  Det nedlegges betydelig 
med dugnadstimer i arbeidet med å formidle utstillinger av profesjonell kunst, 
aktiviterer for publikum, medlemmer, samt formidling til barn og unge.  

Nordland 
15 medlemmer, herav 13 kunstforeninger,
2 kulturkontor/annet.  

Alstahaug kunstforening Narvik kunstforening
Andøy kunstforening Rana kunstforening
Bodø  kunstforening Saltdal kunstforening
Fauske kunstforening Sortland Kunstforening
Hadsel kunstforening Sørfold kommune
Hamarøy kommune (1) Svolvær Kunstforening
Lødingen kunstforening Øksnes kunstforening
Mosjøen kunstforening 

(1) Hamarøy kommune har meldemsskapet, men har avtale med Galleri Ham-
marøy om formidling av utstillinger og annet tilbud gjennom SKINN 

 
Troms
6  medlemmer, herav 3 kunstforeninger, 1 institusjon, 
2 kulturkontor. 

Festspillene i Nordnorge Lyngen kulturkontor
Harstad kunstforening Salangen kulturkontor
Kunstforeningen ETS Tromsø kunstforening
 
Kunstforeningen ETS er en interkommunal kunstforening som dekker følgende 
kommuner: Evenes, Tjeldsund og Skånland.

Finnmark
5 medlemmer, herav 3  kunstforeninger,
1 kulturkontor og 1 institusjon. 

Alta kunstforening Tana kulturkontor
Hammerfest kunstforening Vadsø kunstforening
RDM-De Samiske Samlinger 

Medlemmer hvor aktiviteten ligger på is over tid ble i 2008 tatt ut av 
medlemslistene. 
*Brønnøy kunstforening
*Meløy kunstforening
*Vestvågøy kunstforening
*Midt–Troms kunstforening
*Sør–Varanger kunstforening
* Lofoten Kunstforum (Galleri Krysset)

4.2. Støttemedlemmer
SKINN hadde totalt 41 støttemedlemmer 
i landsdelen. I forhold til 2008 ble antall støttemdlemmer øket med 12.   

2009 fordelt slik:
Nordland fylke: 28 
Troms fylke: 5 
Finnmark fylke: 8

Alta kommune
Alta museum
Arran Lulesamiske senter
Beiarn kommune
Bindal kommune
Bodø kommune
Bodø kulturhus
Bø kommune
Fauske kommune
Galleri Bodøgaard
Galleri Espolin
Gamvik museum
Hammarøy kommune
Harstad Kommune
Hammerfest kommune
Høgskolen i Bodø
Høgskolen i Finmark
Høgskolen i Nesna
Kunstnerhuset i Sortland
LIAF- Lofoten intenasjonale kunsfestival
Meløy kommune
Museene for kystkultur
Narvik kommune
Nasjonalt senter for kultur i opplæringen
Nordkapp museet
Nordland akademi for kunst
Nordland kunst og filmskole
Nordland teater
Nordnorsk filmsenter
Nordnorsk Kunstmuseum
Rana kommune
Røst kommune
Saltdal kommune
Samisk kunstnersenter
Skånland kommune
Torsken kommune 
Universitetet i Tromsø
Vefsn kommune
Værøy kommune
Vågan kommune
Øksnes kommune

4. SKINN medlemmer
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5.1.Utstillinger 
I 2009 hadde SKINN 3 utstilingsturneer i arrangørnettverket i Nordland, Troms 
og Finnmark fylker. En av disse var SKINNs egenproduksjon GIERDU-bevegelser 
i samisk kunstverden /sirdimat sámi duodje- ja dáiddamáilmmis, de 2 øvrige 
var produksjoner fra Nasjonalmuseet for kunst. Totalt registrert publikumstallet 
8893 fordelt på 21 visningssteder i 2009, herav fikk 6 143 skolelever formidling 
fordelt på 94 dager med

5.2.GIERDU-bevegelser i samisk kunstverden /
sirdimat sámi duodje- ja dáiddamáilmmis
GIERDU er egenproduksjon i samarbeidsprosjekt sammen med RiddoDuot-
tarMuseat-De Samiske Samlinger. Samarbeidsprosjektet GIERDU-bevegelser 
i samisk kunstverden /sirdimat sámi duodje- ja dáiddamáilmmis, har en 
tematikk som gjenspeiles i seminarer, en utstillingsturnè, formidling til DKS og 
en publikasjon. Prosjektet startet med fagseminar i 2008 med tema; Kunst-
Mangfold-Definisjonsmakt. Foredragene danner grunnlaget for en større publi-
kasjon, GIERDU. Foreleserne på programmet var valgt ut for sine ulike ståsteder 
i debatten knyttet til kunst med samisk tilknyting. Kuratorer: Konservator Irene 
Snarbye RiddorDuottarMuseat-De Samiske Samlinger og daglig leder i SKINN 
Eva Skotnes Vikjord har vært kuratorer for utstillingen og redaktører for publi-
kasjonen.

Utstillingsturneen GIERDU, ble åpnet 6.Februar 2009, på samefolketsdag. Det 
var åpning på Gjenreisningsmuseet i Hammerfest med kulturelle innslag av 
samisk musikk og litteratur. Utstillingen omfatter 23 kunstverk fra De Samiske 
Samlinger, hovedsakelig verk fra de siste 15 år. Den er kuratert med henb-
likk på å visesammenhenger og fokusere på hva som beveger seg i samisk 
kunstverden. 

Økonomi:
Utstillingsprosjektet er finansiert med prosjektmidler på totalt 
kr. 1.116 mill. av følgende bidragsytere: 
FRITT ORD:  kr. 200 000, 
Kulturkontakt Nord:  kr. 140 000, 

Samisk Kulturfond:  kr. 200 000, 
ABM-utvikling:  kr. 100 000, 
DKS Nordland:  kr. 140 000, 
DKS Finnmark:  kr. 36 000 
Norsk Kulturråd:  kr. 300 000. 
SKINN og Riddoduottar egenandel er i hovedsak prosjektledelse.
Utstillingen har i 2009 vært vist på 7 steder og det er registrert i underkant av 
3000 publikummere.

Den kulturelle skolesekken
Utstillingen og grunnskolens planer og fag
Det er utarbeidet lærerveiledning til utstillingen. Randi Olstad ble engasjert 
som ekstern fagkompetanse i dette arbeidet. Den kulturelle skolesekken i 
Nordland fylke og Finnmark fylkes har prosjektet inn i planen for 2009 og 
2010. SKINN har engasjert 6 omvisere, som gjennomgikk forberedende kurs i 
februar i Hammerfest og september i Svolvær 2009. Oppstart av formidling til 
skoleklasser startet i februar 2009.

Visningsperiode februar 2009–desember  2010 
Utstiller : 
22 kunstnere  
Antall arbeider i utstillingen: 23 verk
Antall visningssteder:  16 visningssteder
Besøkstall i 2009:                             
Antall registrerte besøkende  979
Barn og unge, omvisning  2021
Publikum totalt 2009: 3 000
Økonomi: 
Prosjektstøtte Kr. 1 116 000
            
Total budsjettramme  kr. 1 715 000

5. SKINN virksomhet 2009

Fra GIERDU-bevegelser i samisk kunstverden /sirdimat sámi duodje- ja dáiddamáilmmis.
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5.3. Formidling av utstillingsturneer i samarbeid 
med Nasjonalmuseet for kunst
SKINN inngikk et pilotsamarbeid med Nasjonalmuseet i 2006 for å få flere 
av deres utstillinger til Nord-Norge. Det har resultert i videre samarbeid om 
koordinering og formidling av museets utstillinger til SKINNs gallerinettverk. 
SKINN har hatt to utstillingsproduksjonene fra Nasjonalmuseet for kunst  på 
turnè i 2009 på 14 steder og det er registrert nærmere 5500 publikummere . 
Høsten 2009 startet en ny turne, med tilhørende kurs for arrangører og formi-
dlere ved turnestart. Nytt samarbeidsprosjekt med Nasjonalmuseet for kunst, 
arkitektur og design med oppstart høsten 2010 ble planlagt og tilrettelagt, 
videre skal det i 2010 planlegges egne produkjoner, med igansettelse høsten 
2011/2012 med forutsatt økt statstilskudd. 

5.3.1. You can`t hold back spring 
Dette samarbeidsprosjektet med Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og de-
sign startet høsten 2008. You can’t hold back spring av kunstneren Irene Nordli 
presenterte skulpturer i proselen. Turneen startet i Bodø 4. Oktober 2008, og  
turnerte i SKINNs nettverk til 14 visningssteder frem til juni 2009. Nasjonal-
museet dekket i hovedsak kostnadene ved hele turneen. Produksjonen ble 
kjøpt inn av Den kulturelle skolesekken i samtlige visningssteder.
You can’t hold back spring presenterte fem verk som kombinerer porselen 
med andre materialer, og undersøke grenser for hva som er mulig å få til med 
porselen som materiale. Kunstverkene var satt sammen av flere deler montert 
på vegg og gulv.  SKINN arrangerte kurs for alle lokale arrangører og formidlere 
i Bodø 3-4 oktober 2008. Nasjonalmuseet bidro med foredragsholdere og Irene 
Nordlie var en av dem.

Visningsperiode oktober 2008-juni- juni 2009 
Utstiller : 
1 utstiller  
Antall arbeider i utstillingen: 5 verk
Antall visningssteder i 2008: 4. visningssteder
Besøkstall i 2008:                             
Antall registrerte besøkende  1191
Barn og unge, formidling 841
Besøkstall i 2009: 
Antall registrerte besøkende 
Barn og unge, formidling 
Besøkstall 2008-2009: 
Totalt antall publikum: 
Økonomi: 
Budsjettrammen kr. 540 000 hvorav Nasjonalmuseet dekker kr. 365 000.

5.3.2. Contemporary Memory av Victor Lind
Contemporary Memory av Victor Lind var nytt samerbeidsprosjekt  i 2009. 
Nasjonalmuseet dekker i hovedsak kostnadene i samarbeidet, mens SKINN har 
fått tilskudd fra DKS i Nordland og Finnmark fylker til 

disse samarbeidsutstillingene. SKINNs egenandel er i hovedsak koordinering og 
formidling av utstillingene.

I utstillingen møter vi et minnesmerke over fortidens hendelser, men også en 
advarsel om nåtidsaktuelle problemstillinger knyttet til migrasjon, fremmed-
frykt, rasisme og folkemord. Utfordringene er like aktuelle i dag og angår store 
befolkningsgrupper verden over. Her bringes på bane spørsmål vedrørende 
skyld, ansvarsfraskrivelse og passivitet kontra humanitært engasjement. 

Utstillingen viser videoverkene Oslo by Night – The Stars (2006), 6 min., og 
Alt for Norge (2002), 12 min., og er del av Nasjonalmuseets landsdekkende 
program. 

Kunstbad: SKINN arrangerte kunstbad i etterkant av åpningen av utstillingen 
i Bodø Kunstforening. Kunsthistoriker Heidi Ramsvik ledet en samtale med 
kunstneren Victor Lind om hans kunstnerskap og utstillingen Contemporary 
Memory 

Visningsperiode oktober 2009 -juni 2010 
Utstiller : 
Antall arbeider i utstillingen: 2 verk
Antall visningssteder i 2009: 4. visningssteder
Besøkstall i 2009:                             
Antall registrerte besøkende  1 409
Barn og unge, formidling 1 256
Økonomi: 
Budsjettrammen kr. 540 000 hvorav Nasjonalmuseet dekker kr. 365 000.

5.5. Utstillingsprosjekter under planlegging
5.5.1.UTEN RAMME: nye rom,  2010-2011 er ny egenproduksjon som SKINN 
og Tromsø Kunstforening samarbeider om. Prosjektutvikling , møter med 
kunstnere og prosjektsøknader ble gjennomført vår og høst 2009. Dette er et 
ambisiøst kunstprosjekt som belyser en tendens i dagens kunst, synliggjort 
gjennom tre yngre norske billedkunstnere. Prosjektet eksperimenterer med 
tradisjonelle turnèformater for å gi publikum en rekke steder i Nord-Norge 
muligheten til å oppleve kunstformer og kunstnerisk praksis de ellers har få 
muligheter til å møte. Det vil si at de tre utvalgte kunstneren Josefine Lyche, 
Anders Slettvold Moe og Lars Morell skal ut på turnè til 8 steder i Nord-Norge. 
Prosjektet har en budsjettramme på kr. 2,9 mill., herav er 1.2 mill egenandel 
i form av prosjektledelse og frivillig arrangørinnsats. Øvrige kostnader på 1.7 
mill. er det søkt prosjektmidler fra ulike innstanser, men med største andel 
er fra Norsk Kulturråd. Prosjektet kan bare gjennomføres dersom de søkte pros-
jektmidlene blir innvilget. Turneestart er planlagt i Tromsø oktober 2010. 

5.5.2.Oil Rich N&N  av kunstneren George Osodi
I Oil Rich N&N sammenligner den nigerianske fotografen George Osodi den 
norske oljeindustrien med Nigerias. Utstillingen er produsert av Nasjonal-
museet for kunst, arkitektur og design. Den turneres av SKINN i Nord-Norge fra 
september 2010 til mai 2011 til 16 utstillingssteder, herav 10 museer.
Med dette er SKINN i gang med å utvide arrangørnettverket for utstillinger 
gjennom museene.

Osodi er opptatt av hverdagslivet der oljeproduksjonen foregår. Hans dokumen-
tasjon av det oljerike deltaet sør i Nigeria har ført til et omfattende verk som 
tar for seg de ekstreme forholdene i regionen, både samfunns- og miljømessig.
Den voksende uviljen mot oljeindustrien og statsansatte har gitt klar bane 
for bevæpnet militia som ikke nøler med å bruke vold for å forsvare sine ret-
tigheter. Fotografiene fra Norge ble gjort under opphold i Stavanger; Oslo og 
Lofoten i 2008. Fargebildene bidrar med et ekstra lag virkelighet og tilstedegjør 
fotografiene. Osodi er ikke ute etter å sjokkere, men legger heller til rette for at 
besøkeren kan gjøre seg opp sin egen mening.

Teknikk
To projektorer viser to slideshows samtidig, hver på 250 bilder, direkte på 
vegg. Ikke lyd. 

Målgruppe
Utstillingen henvender seg til et bredt publikum; skoleklasser (mellomtrinn, 
ungdomsskole og videregående skole) og voksne.
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6.1 SKINN Blad
Det ble produsert 3 utgaver av SKINNBlad hvorav det ene var en utvidet 
utgave (februar, september og desember).  Bladet har et opplag på 1400 ek-
semplarer og blir distribuert til offentlige instanser, politiske organer, kunst og 
kulturinstitusjoner,  medlemmene i NNBK og NK-nordnorge, SDS medlemmer i 
Norge, samarbeidspartnere, i tillegg til medlemmene og støttemedlemmene 
i SKINN.  

SKINN legger vekt på å informere om hva som skjer innen kunst og kunstfor-
midlingt i landsdelen. SKINN mottar mye positiv respons på bladet som en 
samlet informasjonskanal om virksomhet på kunstfeltet i Nord-Norge.

62. SKINNs Webside
www.skinn.org  er en aktivt informasjonskanal som ble jevnlig oppdatert i 
2009.  Arbeidet med å utvikle hjemmesiden som informasjons og kommuni-
kasjonskanal vil fortsette. 

6.3. Media/debatt
SKINN har utformet pressemeldinger for utstillingsturné som alle lokale ar-
rangører har mottatt. SKINNs utstillinger har fått god mediadekning, i landsdel-
ens større og mindre aviser.   

I tillegg har utstillingen GIERDU-bevegelser i samisk kunstverden /sirdimat 
sámi duodje- ja dáiddamáilmmis fått kritikk i Billedkuns v/Hanne Hammer 
Stien, og omtalt på Norsk Kulturråds hjemmeside og nyhetsbrev, samt NRK 
Finnmark.

Medieomtaler av SKINN:
SKINN v/Styreldere Wenche Stenvoll sendte ut pressemelding i april med 
overskriften  Kunstvisning smuldrer bort.  SKINN v/ styreleder Wenche Stenvoll 
sendte leserbrev til mediene i september med tittel Løfter for fire nye år, hvor 
det ble rettet fokus på kulturpolitisk satsning på det visuelle kunstfeltet. 

Pressemelding og innlegg ble formidlet i følgende medier:
ANTV Debatt: Daglig leder Eva Skotnes Vikjord deltok i debatt omkring 
forholdene for visuell kunsformidling.
Nordlys  02.04.09. Kunst-Varsku
Altaposten 03.04.09. Kunstvisning smuldrer bort
Våganavisen 17.04.09 Kunstvisnng smuldrer bort
Harstad Tidene 18.04.09. Vil styrke formidling av visuell kunst
Finnmark Dagblad 10.09.09: Løfter for fire nye år
AvisaNordland 11.09.09: Løfter for fire nye år 
Nordlys 11.09.09: Løfter for fire nye år

6. Kommunikasjonsformidling

SKINN blad desember 2009 1 

SONISKE DYKK
WET SOUNDS LYDKUNST I SVØMMEBASSENGET

GOTISK SKREKK OG DEKADENSE
UTSTILLINGEN «SORT ROMANTIKK» TAR FOR SEG DET 
UHYGGELIGE – GJERNE KALT DET GOTISKE  
– I KUNSTEN FRA SYTTENHUNDRETALLET TIL IDAG.

HAINN SAILLTE!
ER NAVNET PÅ BARNAS VANDREUTSTILLING SOM I 
DISSE DAGER STARTER PÅ EN 9 MÅNEDER LANG TURNÉ I SALTEN. 

KUNSTREVY
FIRE ULIKE INNFALLSVINKLER, FIRE KREATIVE HODER, 
FIRE BRENNENDE HJERTER OG ETT FELLES MÅL. 
KUNSTREVY.

SKINN ØNSKER DERE ALLE GOD JUL
OG GODT NYTT ÅR!

SAMORGANISASJONEN 
FOR KUNSTFORMIDLING 

I NORD-NORGE 

SKINNBLAD
DESEMBER NR 4/2009

SKINNblad med nytt design desember 2009
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SKINN har i samarbeid med Kreoteket event og design i Bodø utviklet en 
nettbasert gallerinettverk med informasjon om utstillingslokaler i Nord-Norge. 
SKINN har fått tilskudd fra Norsk kulturråd til prosjektet. 

Målsetningen for www.gallerinett.no er å  systematisere kunnskapen om 
utstillingslokalene og bygge opp en base med nettbasert informasjon. Det skal 
være et verktøy for produsenter, kunstnere, publikum og utstillingsarrangører.  
Det inngår som et av SKINNs formidlingsutviklende tiltak.
Nettstedet åpnet 1. september 2008 og presentere de første 10 stedene ved 
lanseringen. Fase 2 ble lansert i 1. februar 2009 med 8 nye steder. Arbeidet 
med å videreutvikle nettsiden fortsetter i 2010.

8. gallerinettverk.no

7.1. Fagseminar  med tema Verdensanskuelse i
Urfolkskunst sirkumpolare områder ble arrangert 
27 og 28 i mars 2009 i Kirkenes
Tematikken stilte spørsmål rundt et omfattende fagområde som i stor grad 
syntes å være tilstede i dagens kunstdiskurs. Utgangspunktet for seminaret var 
samisk samtidskunst og hvordan denne kunsten oppleves og tolkes. Følgende 
forelesere: Gunvor Guttorm dr. art i kunsthistorie, Håkan Rydving professor i reli-
gionsvitenskap ved universitetet i Bergen, Zoia Ravna m.phil i visuell antropologi 
og Ingunn Utsi Billedkunstner.

Seminaret var det andre i rekken av to seminarer som inngår i et prosjektet 
GIERDU-bevegelser i samisk kunstverden /sirdimat sámi duodje- ja dáid-
damáilmmis med en utstillingsturnè og en større publikasjon.   

Seminaret var finansiert av Fritt ord og kulturkontakt Nord. Det var et samar-
beidsprosjekt mellom SKINN, RiddoDuottarMuseat-De Samiske Samlinger og 
Savijo museet. Totalt var det 58 deltakere på seminaret.

7. Fagseminar og kurs

Fra fagseminar i Kirkenes
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Eva Skotnes Vikjord, daglig leder:
Møter:
• 12.01, 20.01, 27.01, 04.02 og 24.02. Utvalgsmøte for Bodø Kunstforenings 
videre drift, arr. Bodø kommune.
• 21.01. Møte med Bodø kommune ved leder i kulturkomiteen 
Morten Melå og kultursjef Arne Vinje.
• 23.01. Møte med DKS Nordland v/Astrid Arnøy.
• 09.02. Sponsormøte med Sparebanken Nord-Norge v/Reidar Sletteng
• 23.02. Møte med Nordland fylkesting kulturkomite
• 04.03., 14.05.og 17.11. Samarbeidsmøte med Tromsø Kunstforening 
v/Svein Pedersen.
• 12.03 og 30.03 Møte med Tor Inge Kveum prosjektleder for plan for visuell 
kunst i Nord-Norge.
• 22.04. Møte med Bodø kommune v/ Ordfører Odd Tore Fygle, 
Kommunaldirektør Arne Øvsthus og kultursjef Arne Vinje.
• 15.06. Møte med kulturdepartementet v/Cecilie Knutsen
• 22.10 Møte med Bodø kunstforening v/styreleder Tor Bang
• 29.10. Møte med Nordlandsforskning, Bodø
• 10.11. Møte med Nasjonalmuseet for kunst V/ Anne Quale og 
Helga gravermoen
• 12.11. Møte med DKS Nordland v/Astrid Arnøy
• 19.11. Møte med fylkesråden for kultur i  Nordland Marit Tennfjord
• 26.11. Samarbeidsmøte med Tromsø Kunstforening og møte 
med kunstnerne i prosjektet UTEN RAMME, Oslo
Konferanser/ seminar:
• 18 og 19.02. Kultur som vekstfaktor i nord, arr. 
Nordland fylkeskommune, Narvik
• 19.05. Kulturdimensjonen i nordområde satsningen,innspillskonferanse 
arr. Kultudepartementet, Tromsø
• 18.06. Det aktive publikum, arr. Nasjonalmuseet, Oslo
• 19.06.Patent på smak, arr. Nasjonalmuseet, Oslo
• 08.10 Formidlerseminar for utstillingen Victor Lind
• 19.11. ”Styrearbeid i et nøtteskall”, Bodø.
• 8  og 9 .12. Arbeidsseminar for adm. i SKINN, Oslo 
Innlegg/Foredrag v/ Eva Skotnes Vikjord:
• 28.01. Innlegg om SKINN, arr. Salten regionråd, Fauske.
 23.03. Forbedringer i det nordnorske kunstfeltet, arr. 
Nordland fylkeskommune, Bodø.
Innlegg: landsdelsperspektiv sett fra SKINN
• 20.04.Kick-off seminar om ”Barnas vandreutstilling” 
arr. Salten kultursamarbeid, Fauske.
Innlegg: ”Hva ligger i begrepet profesjonell utstilling
Konsulentoppdrag:
Eva Skotnes Vikjord er engasjert som 
• konsulent for utsmykningsoppdrag ved Nordlandssykehuset HF 
– utbygging av voksen psykiatrien, Rønvik.
• Konsulent for utstillingsdesign for  utstillingsprosjektet Hainn Sailte, 
produsert av Salten kultursamarbeid.

Vigdis Blaker, koordinator/informasjonskonsulent 
(frem til 01.11.2009):
Møter:
• Konferanser/ seminar: 
05. 02. Formidlerseminar for utstillingen GIERDU- bevegelser i samisk 
kunstverden, Hammerfest
• 23.03. Forbedringer i det nordnorske kunstfeltet, arr. 
Nordland fylkeskommune, Bodø
• 04.09. Formidlerseminar for utstillingen GIERDU
- bevegelser i samisk kunstverden, Svolvær.

Arrangørnettverkmøter:
• 04 0g 05.02. Montering av utstillingen GIERDU i Hammerfest
• 31.08. Montering av utstillingen GIERDU i Svolvær

Pia Lidvall, koordinator – formidling:
Møter:
• 12.11. Møte med DKS Nordland v/Astrid Arnøy
• 17.11. Samarbeidsmøte med Tromsø Kunstforening v/Svein Pedersen.
• 26.11. Samarbeidsmøte med Tromsø Kunstforening og møte 
med kunstnerne i prosjektet UTEN RAMME, Oslo
Konferanser/ seminar: 
• 18.06. Det aktive publikum, arr. Nasjonalmuseet, Oslo
• 19.06.Patent på smak, arr. Nasjonalmuseet, Oslo
• 04.09. Formidlerseminar for utstillingen GIERDU
- bevegelser i samisk kunstverde, Svolvær.
• 08.10 Formidlerseminar for utstillingen Victor Lind
• 8  og 9 .12. Arbeidsseminar for adm. i SKINN, Handlingsplan 2010, Oslo
• 10. og 11.12. Produksjonsseminar, arr. Nasjonalmuseet, Oslo.
Arrangørnettverkmøter:
• 22.10 Møte med Bodø kunstforening v/styreleder Tor Bang
• 31.08. Montering av utstillingen GIERDU i Svolvær
• Montering og demontering av utstillingen GIERDU i Sandnessjøen
• 

Ritha Johansen, Informasjonskonsulent:
Møter:
• 22.10 Møte med Bodø kunstforening v/styreleder Tor Bang
• 12.11. Møte med DKS Nordland v/Astrid Arnøy
Konferanser/seminar:
• 08.10 Formidlerseminar for utstillingen Victor Lind
• 8  og 9 .12. Arbeidsseminar for adm. i SKINN, Oslo 

Wenche Stenvoll, styreleder:
Konferanser/seminar:
• 18 og 19.02. Kultur som vekstfaktor i nord, 
arr. Nordland fylkeskommune, Narvik

Lisbeth Glanfield, styremedlem: 
Møter: 
• 23.02. Møte med Nordland fylkesting kulturkomite
• 22.04. Møte med Bodø kommune v/Ordflører Odd Tore Fygle, 
Kommunaldirektør Arne Øvsthus og kultursjef Arne Vinje.
• 29.10. Møte med Nordlandsforskning, Bodø
• 19.11 Møte med fylkesråden for kultur i  Nordland Marit Tennfjord
Konferanser/seminar:
• 18 og 19.02. Kultur som vekstfaktor i nord, 
arr. Nordland fylkeskommune, Narvik
• 19.11. ”Styrearbeid i et nøtteskall”, Bodø
Kompetanse og utstillingsbesøk :
• Samtlige i styre og administrasjonen deltok i åpningen av utstillingen 
GIERDU- bevegelser i samisk kunst, i Hammerfest 6 . februar.

• Samtlige i styret og administrasjonen deltok i SKINNs årlige fagseminaret 
27 og 28 april i Kirkenes med Tittelen: Verdensanskuelse i urfolkskunst 
i sirkumpolare områder.
Administrasjonen har i løpet av året holdt seg orientert om aktiviteten på 
kunstscenen ved å besøke kunstutstillinger ulike steder i landet. 

9. Møter og konferanser 2009
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Styret har  videreført arbeidet med grunnlag i strategidoku-
ment for 2009-2012. Resultat etter mange års jobbing ble 
i 2009 kronet med at SKINN fikk økt både den statlige og 
fylkeskommunale bevilgning. Tilsammen økte de offentlige 
bevilgningene med kr. 716.000 . I tillegg til stat og fylkes-
tilskudd dekker Bodø kommune husleie for SKINN som for 
2009 utgjorde ca. kr. 150 000.

SKINN fikk allerede i september 2009 kjennskap til at staten ville øke bev-
ilgningen til SKINN med ytterligere kr. 500 000 i budsjettet for 2010. Disse 
signalene ble formidlet til Nordland fylkeskommune som også økte ytterligere i 
budsjettet for 2010 med kr 167 000, samlet økning kr. 667 000. 
Det offentlige tilskuddet til SKINN i dag fordeler seg slik:statstilskudd ca. 67% 
og regionalt tilskudd /fylkeskommuner og Bodø kommune) ca. 33%.

Vi er selvfølgelig meget godt fornøyd med at vi har fått doblet de offentlige 
bidragene til SKINN de siste to år.  Vår søknad hadde imidlertid en betydelig 
høyere kostnadsramme basert på de utfordringer og planer SKINN har for sin 
virksomhet innen kunstformidling i Nord- Norge. 

2009 ble et år med krevende interne oppgaver med hensyn til kontorforhold 
og personale. Husleieavtalen for SKINN ble av utleier oppsagt med den følge 
at vi måtte flytte ut av kontorene og lager i januar til midlertidige lokaler. I juni 
ble det ny flytting til nye lokaler med en mer langsiktig leieavtale. SKINN er nå 
etablert i Mediegården i Storgata 15 i et kreativt og inspirerende miljø. 

En styrket økonomi gjorde at vi kunne iverksette tiltak med grunnlag i prioriter-
inger i strategi og handlingsplaner. Konkret har vi utvidet staben med en stilling 
som koordinator for utstilling og formidling. Stillingen ble besatt fra august i 
fjor. I tillegg ble den andre stillingen endret til informasjonskonsulent. Også her 
har det vært nyansettelse i 2009. Det er et ønske at staben skal styrkes med 
ytterligere en produsentstilling.

I 2009 hadde SKINN 3 utstilingsturneer i arrangørnettverket i Nordland, Troms 
og Finnmark fylkeskommuner. En av disse var SKINNs egenproduksjon GIERDU-
bevegelser i samisk kunstverden /sirdimat sámi duodje- ja dáiddamáilmmis. 
De 2 øvrige var produksjoner fra Nasjonalmuseet for kunst. Totalt registrert 
publikumstallet 8 893 fordelt på 21 visningssteder i 2009, herav fikk 6 143 
skolelever formidling fordelt på 94 dager. 

Styret har utarbeidet en egen kommunikasjonsstrategi i 2009 som danner 
grunnlag for videreføring og nye tiltak.
SKINN Blad, som har et opplag på 1400 eksemplar og ble produsert i 3 utgaver 
dette året. I bladet legges det vekt på å gi informasjon om hva som skjer innen 
kunst og kunstformidlingstilbudet ilandsdelen. Bladet fikk nytt design i siste 
nummer 2009. Videre har vi ambisjoner om fortsatt videreutvikling av SKINNs 
webside, skinn.org og gallerinettverk.no. I den sistnevnete er nå 17 visnings-
steder med, mens målet er 45 steder.
Fortsatt er det mange utfordringer, og vår ambisjon er å utvikle SKINN til å bli 
en enda sterkere aktør innen kunstformidling i landsdelen.

10. Oppsummering 2009

Fra mottakelse i nye lokaler Mediegården 3. desember 2009

 

 

Wenche Stensvoll, styreleder

 

Lisbeth Glanfield, styremedlem Arild Moe, styremedlem
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Resultatregnskap
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Balanse



SKINNÅRSMELDING2009 15 

Balanse
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Noter
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for SKINN - samorganisasjonen for 
kunstformidling i Nord-Norge
 
 
§ 1. Formål

SKINNs formål er :
Å organisere og å fremme kunstformidling i landsdelen.

§ 2. Medlemmer :
Medlemmer kan være kunstforeninger og andre kunstformidlingsledd som 
arbeider på ideelt grunnlag. Medlemmer kan også være kommuner, organisas-
joner og institusjoner. 

§ 3. SKINNs høyeste organ
SKINNs høyeste organ er årsmøte, som fortrinnsvis avholdes innen utgangen 
av mars hvert år. Medlemmer som har betalt kontingent innen årsmøte har 
stemme-rett.

§ 4. Årsmøte 
Årsmøtet innkalles av styret med minst 6 ukers varsel. 
Forslag til dagsorden med sakspapirer skal være utsendt minst 3 uker før 
årsmøtet. 
Ekstraordinært årsmøte kan 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/
sak/saker som ligger til grunn for innkallingen.

§ 5. Årsmøte behandler
Årsmøte skal :
- Godkjenne årsrapport og regnskap.
- Behandle revidert budsjett . 
- Velge styre med vararepresentanter.
- Velge styreleder ved særskilt valg.
- Velge valgkomite.
- Velge SKINNs representant i kunstnerisk råd.
- Fastsette kontingenter for neste periode.

Saker som ønskes fremmet på årsmøtet skal foreligge styret 
minst 4 uker før årsmøtet.
Årsmøtet kan vedta å sende en sak til uravstemning.
Årsmøtet kan vedta uttalelser/resolusjoner.

§ 6. Styret

Styret leder SKINN mellom årsmøtene.
- styret består av 3 medlemmer. Leder velges blant styrets medlemmer for 
et år av gangen. Styret skal ha medlemmer fra samtlige tre fylker. Valg av 
personlig vararepresentanter følger ordningen for styremedlemmer. 
Styremedlemmene står på valg i slik rekkefølge : Finnmark, Troms, Nordland. 
Valgperioden er  3 år med adgang til gjenvalg. Inntrer varig forfall blant 
vararepresentantene til styret i løpet av årsmøteperioden, skal styret i samråd 
med valgkomiteen utpeke en ny vararepresentant som fungerer frem til neste 
årsmøte.

§ 7. Revisjon
Regnskapet skal revideres av registrert/statsautorisert revisor.

§ 8. Kunstnerisk råd
SKINNs styre kan opprette et kunstfaglig råd eller knytte til seg ekstern 
kompetanse etter behov.

§ 9. Oppløsning 
Ved oppløsning skal Norske Kunstforeninger forvalte foreningens midler til 
beste for nordnorsk kunstformidling

§ 10. Vedtekter
Vedtektene kan endres på årsmøtet med 2/3 flertall, ved 2. gangs behandling 
med simpelt flertall. dersom 1/3 av medlemmene ønsker det, skal endringene 
skje ved uravstemning.

Vedtektene endret siste gang på årsmøtet 
28. mars 2009. 

Vedtekter
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SE KUNST I NORD-NORGE!


