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Sak 1. Innkalling og konstituering av årsmøte 
  
Til medlemmene i Nord-Norske Bildende Kunstnere: 
INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORD-NORSKE BILDENDE KUNSTNERE 
Styret innkaller herved til årsmøte i Nord-Norske Bildende Kunstnere, i henhold til vedtektenes 
§5, Dato: 9. mars 2019 kl. 13:00-15:00  Møtested: Scandic Hotell, Harstad.  
Det forventes at alle som deltar på årsmøtet har lest årsmeldingen og vedlegg, og møter godt 
forberedt. Vel møtt! Med hilsen styret i Nord-Norske Bildende Kunstnere.   
  
Styrets forslag til dagsorden: 
  
1.   Konstituering av årsmøtet: 

1.1.   Godkjenning av innkalling og dagsorden 
1.2.   Valg av møteleder 
1.3.      Valg av 2 referenter 
1.4.   Valg av 2 personer til å underskrive protokollen 
1.5.      Valg av tellekorps                                        
1.6.    Navneopprop 
1.7.    Godkjenning av stemmefullmakter 

2.   Styrets beretning for 2018 
2.1.      Styrets virksomhet i perioden 
2.2.   Gjennomføring av NNBK’s handlingsplan 

3.   Juryen sin beretning for 2018                                                                     
4.   Regnskap for Nord-Norske Bildende Kunstnere 2018 

4.1.   Balanseregnskap 2018 
4.2.   Resultatregnskap 2018 

5.   Forslag til handlingsprogram for 2019 - 2020 
6.   Saker til årsmøtet   
7.       Forslag til budsjett 2020        
8.   Valg 

7.1.    Styreleder 
7.2.    Styremedlem 
7.3.    Varamedlem til styre 
7.4.    Jurymedlemmer 
7.5.    Nominasjonsutvalg 

  
Ifølge vedtektene § 5-3. og §5-4 har alle medlemmer av NNBK har rett til å møte på Årsmøtet. 
Medlemmer som ikke kan møte på Årsmøtet kan gi skriftlig fullmakt til et annet medlem. 
Fullmakt med åpent mandat sendes et medlem, fullmakt med bundet mandat sendes styret. 
Ingen medlemmer kan ha mer enn to fullmakter. Inviterte observatører har møterett, men ikke 
stemmerett. (NNBK’s vedtekter i sin helhet er vedlagt årsmeldingen). 
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Sak 2. Styrets beretning 2018 
  
Nord-Norske Bildende Kunstnere skal være en levedyktig og inkluderende forening, hvor gamle 
og nye medlemmer finner det attraktivt å være medlem. Dette skal skje ved hjelp av fagpolitisk 
arbeid med faglig kompetanse og integritet, samt synliggjøring av foreningen i samfunnet og 
media. Nord-Norske Bildende Kunstnere skal være en aktiv deltager på den nordnorske 
arenaen og skape interesse og forståelse for kunst og kunstnernes situasjon, og søke å 
forbedre vilkårene for medlemmene. 
  
Styrets forord 
 
Kunstnere skaper mangfold av kunstneriske ytringer som kan utfordre, kommentere og 
analysere samtiden. Arbeidet kunstnere gjør og måten de åpner for å stille spørsmål, 
eksperimentere og forestille seg alternative virkelighetsforståelser er ytringer som er viktige for 
et fungerende demokratisk samfunn. 
 
Jo viktigere samfunnsoppdraget oppfattes som, desto sterkere vil kunstnerne kunne stå på sine 
krav til å utøve sin profesjon.  
 
Derfor trengs en kulturpolitikk som kombinerer sterk offentlig finansiering med høy grad av 
kunstnerisk frihet. Kunstnere er start “frøet” i kulturens økosystem. Samtidig de som oftest står 
uten inntjening etter endt utstilling og prosjekt. Denne manglende inntjening er et problem, 
viktige stemmer forsvinner når kunstneres lave inntekter blir et hinder for ytringsfrihet og 
skapelse.  
 
Nå kommer endringer i regionreformen, den nordnorske kulturavtalen skal reforhandles og 
finansieringsalternativer stykkes opp i mindre biter som gir dårligere oversikt.  
Dette er endringer NNBK må forholde seg til og styret må bli enda flinkere å samarbeide med 
andre organisasjoner. Organisasjonene og kunstnerne er sterkere samlet og tydeligere med en 
felles røst. 
 
Det er viktig at NNBKs medlemmer er med på å tydeliggjøre samfunnsoppdraget vårt. Vise at 
det handler om mer enn å holde et kulturliv i gang med nye ideer og bilder, men at kunstnere er 
en betydelig del av et demokratisk samfunn og refleksjon. Kunstnerne er en vesentlig del av 
identitetsutviklingen og distriktspolitikken i en langstrakt nasjon. Kunstnere bidrar med flere 
verdier enn hva som kan måles i kroner og ører. 
 
NNBK arbeider for å gi kunstnere i Nord-Norge synlighet og muligheter til å vise sitt arbeid. 
Styret mener det er essensielt at det er i hvert fall èn kunstner på hvert nes, ute på vidda, høyt 
til fjells og langt uti havet. Kunstnere tilbyr unike blikk som utfordrer den innarbeidede 
virkelighetsforståelsen.   
 
Styret takker for tilliten og retter en stor takk til alle som gjør en viktig jobb i de ulike verv, og til 
alle medlemmer som har kommet med gode innspill i løpet av året. 
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Styret minner på: 
NBK har avtale med Thon Hotel og styret videreformidler til våre medlemmer. 
Ved behov for hotell, enten jobbrelatert eller privat, gir Thon Hotel ca. 18% rabatt. 
  
Benytt dere av innloggingskoden under. 
  
Din innlogging kode / kundenummer er: TB011055 
Firmanavn: NBK 
 
NNBK har avtale med Smarthotel: 

 
Forus / post.forus@smarthotel.no 
Oslo / post.oslo@smarthotel.no 
Tromsø / post.tromso@smarthotel.no 
Hammerfest / post.hammerfest@smarthotel.no 
Bergen Harbour / post@bergenharbourhotel.no 
 
Block out dates Smarthotel: 
Hammerfest : Barentshavkonferansen 
Forus : OTD og ONS 
Oslo : Nordshipping messen og Holmenkollstafetten, 
Tromsø : Midnight Sun Marathon 
 
NNBK har avtale med Norlines om 55% rabatt på frakt av kunst.  
Kundenummer er 443760.  
Du må vise bekreftelse om medlemskap i NNBK. Medlemskap står på oblat du mottar fra 
banken som du fester på medlemskortet ditt du mottok fra NBK sammen med faktura.  
Frakt betales på stedet, kort/kontant. 
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Nord-Norske Bildende Kunstnere - Oversikt over verv og tillitsvalgte 

NNBK styre 
Styreleder: Ina Otzko                                                                               2018-2020 
Nestleder: Camilla Nicolaisen                                                                    2018-2020 
Espen Tversland                                                                                   2018-2020 
Simen Engen Larsen        2018-2020 
Vara: Camilla Figenschou       2018-2019 
Vara: Liv Bangsund         2018-2019 

 
NNBK jury 
Marianne Bjørnmyr         2017-2019 
Trygve Luktvasslimo         2017-2019 
Aslaug M. Juliussen        2018-2020 
Vara: Rina Charlott Lindgren        2018-2019 
Vara: Tor Arne Losnedal        2018-2019 
Vara: Chris Reddy         2018-2019 
 
NNBK nominasjonsutvalg 
Are Andreassen         2017-2019 
Marita Isobel Solberg         2017-2019 
Vebjørg Hagene Thoe        2017-2019 
Vara: Ida Walenius         2016-2018 
 
NNKS nominasjonsutvalg 
NNBK: Marita Isobel Solberg       2018-2019 
NKNN: Solveig Ovanger        2018-2019 
EKSTERN: Kristoffer Dolmen       2018-2020 
Personlig vara for ekstern: Kjersti Solbakken    2019-2020 
 
NNKS styre 
Vibeke Steinsholm        2016-2020 
Jet Pascua         2018-2022 
Vara: Arnold Johansen       2016-2022 
 
NNKS kontrollutvalg 
Scott Thoe          2018-2020  
Vara: Jenny-Marie Johnsen       2018-2019                  
 
Nordnorsk Kunstmuseums styre (felles med NKNN):  
Kristin Tårnes                                                                                             2016-2019 
Vara: Inger Blix Kvammen                                                     2016-2019                                    
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Forkortelser i alfabetisk rekkefølge: 
AiR   High North AiR-nettverket 
DNNK                  Den nordnorske kunstutstilling 
FINN                    Festspillene i Nord-Norge 
FFF                       Forbundet frie fotografer 
HATS           Hålogaland amatørteaterselskap 
IKT   International Association of Curators of Contemporary Art 
KORO   Kunst i Offentlige Rom 
LIAF   Lofoten International Art Festival 
NBK                     Norske billedkunstnere 
NK                       Norske kunsthåndverkere 
NKNN                  Norske kunsthåndverkere Nord-Norge 
NNBK                  Nord-Norske Bildende Kunstnere 
NNKM   Nordnorsk Kunstmuseum 
NNKS          Nordnorsk Kunstnersenter 
OCA   Office of contemporary art 
Oslo Pilot  To-årig prosjekt som utforsker kunstens rolle i og for offentlige rom 
RadArt                     Nettverk for fri scenekunst 
SDG   Samisk Kunstnersenter / Sámi Dáiddaguovddáš 
SDS              Samisk Kunstnerforbund 
SKINN      Se Kunst i Nord-Norge 
TIFF   Tromsø International Film Festival 
UiT   Universitetet i Tromsø- Norges Arktiske Universitet 
SÍM   Samband íslenskra myndlistarmanna 
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2.1. Styrets virksomhet i perioden 
 
Det har vært et aktivt år i styret med deltagelse, tilstedeværelse på viktige politiske og 
kunstneriske begivenheter i landsdelen og nasjonalt. Her følger en kronologisk oversikt over 
året, deretter følger punkt 2.2 om gjennomføringen av handlingsplanen. 
Styret har avholdt 8 styremøter i perioden og flere arbeidsmøter via skype. 
 

- 19. februar: Styremøte, skype 
  

- 19. mars: Telefonmøte med Bodø kommune, Hege Ness Grøtterud, kunstnere i Bodø 
ang. Strategisk handlingsplan for visuell kunst 
 

- 18. mars: Epostrunde med grunnorganisasjoner om honorarordninger 
 

- 20. mars: Innspillsbrev Bodø kommune, sendt kommunen og gruppeledere som 
behandler kunstplanen internt 

 
-  20. mars: Skypemøte  

 
- 22. mars:  Sendt søknad fagpolitiske midler 

 
- 3. mai: Festspillene i Nord-Norge og Nordnorsk kunstmuseum stormøte med workshop 

om SNNs pågående kampanje. Samfunnsløftet, Tromsø 
 

- 7. mai: Styremøte Oslo 
 

- 8. mai: Styreseminar med Virke, felles styremøte med NKNN, NNKS 
 

- Mai Felles innspill med NKNN, NNKS til Samfunnsløftet  
 

- 31. mai-01.juni: Ledermøte Lillestrøm 
 

- 01. juni: Personvernerklæring utfylt 
 

- 10. juni: Styremøte, skype 
 

- 23-26. juni: Festspillene i Harstad 
- 12-15. august: Dimming The Northern Lights, internasjonalt kurator besøk i Tromsø fra 

Curatorial Program for Research / CPR, NNBK var lokal arrangør. 
 

- 16. august: Kronikk i AN 
 

- 20. august: Styremøte skype 
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- 22. august: Sendt innspill til Bodø kommune strategiplan for visuell kunst 2018-2019, 
- samarbeid med NKNN 

 
- 06. september: Symposium/debatt Bodø Biennale 

 
- 11. september: Skrivekurs Agnar Kaarbø for styret og medlemmer, Tromsø 

 
- 11. september: Styremøte 

 
- 12-15. september: Finnmarkstur: Vadsø, Kirkenes, Karasjok, Kautokeino, Alta 

 
- 09. oktober: Svart på spørsmål for Kulturrådets undersøkelse 

 
- 12. desember: Kulturrådets Ærespris, Synnøve Persen 

 
- Desember: Søknad/Rapport NOR-ICE, Kulturrådet 

 
- 09. januar: Innlegg Bodø om Europeisk Kulturhovedstad 

 
- 09. januar: Bodø NU 

 
- 14. januar : Helgelands Blad 

 
- 16. januar: Fellesmøte NNBK, NKNN, NNKS, Tromsø 

 
- 17. januar: Styremøte, Tromsø 

 
- 17. januar: Møte med Finnmark fylkeskommune, oppfølging av den Nordnorske 

Kulturavtalen 2018-2012 
 

 
Møter med NKNN og NNKS 
Styrene har hatt to felles møter i perioden i Oslo, mai 2018 og i Tromsø, januar 2019. 
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2.2. Gjennomføring av NNBK handlingsplan for 2018 - 2019   
  
Synlighet 
Styret har endelig vært i Finnmark for å bli bedre kjent med kunstnerne, institusjoner, fylket, 
avstander, muligheter, utfordringer og vilkår. Styret besøkte Vadsø, Kirkenes, Kautokeino, 
Karasjok og Alta i løpet av en liten uke. Under turen hadde styret møte med Finnmark 
fylkeskommune, Vadsø kunstforening. Styret var innom Vadsø Museum / Ruija kvenmuseum, 
Pikene på Broen, Skoltesamisk museum, Kunstskolen i Karasjok, Samisk Senter for 
Samtidskunst, Sametinget, Juhls sølvsmie og galleri, Internasjonale Samisk Filminstitutt, 
Kompetanse og utviklingssenter for samisk husflid og brukskunst, Alta kunstforening, Alta 
Museum, Alta ungdomsskole. Styret fikk også hilst på et par av medlemmene som bor i 
Finnmark. 
 
Styret var representert under stormøte med workshop om SNNs pågående kampanje 
Samfunnsløftet initiert av Festspillene i Nord-Norge og Nordnorsk kunstmuseum i Tromsø.  
 
Styret var tilstede under Festspillene i Nord-Norge og knyttet nettverk i forbindelse med den 
kommende medlemsutstillingen i 2019.  
 
Styret var representert under Bodø Biennale og deltok i symposium og debatten med tema Har 
kunsten en rolle i samfunnsutviklingen? og Trenger vi kunstnerisk kompetanse i 
samfunnsutviklingen? Det virker som forventningene til kunstneres deltagelse i 
samfunnsutviklingen (i for eks. Bodø som Europeisk kulturhovedstad 2024) er stor, men Bodø 
kommunes politikere hadde ikke jobbet aktivt med inkludering gjennom fagorganisasjonene. 
Lokale kunstnere nevnte mangel på kommunikasjon som et av hovedproblemene i Bodø og det 
ble oppfordret av ordstyrer at kunstnere selv må kontakte og prate med politikere. Det er en 
overordnet oppfatning at kunstnere skal ta kontakt med politikere, presse og private investorer 
for å melde seg til tjeneste, vite hva som foregår og være tilgjengelig. Det er uklart hvem 
kunstneren spesifikt skal kontakte og hvem som skal ta beslutninger og godkjenne 
kunstprosjekter. Alle virker å enes om at det trengs tettere samarbeid og en mer åpen 
kommunikasjon. Det er tydelige forventninger til kunst og kunstnere i samfunnet, men er den 
økonomiske støtten slik at samfunnet har lov å forvente? Og hva er egentlig forventet?  
 
I media har styret markert seg gjennom en kronikk i Avisa Nordland med overskriften 
Kunstneropprør om kulturhovedstaden 17.08 der vi kritiserte hvordan de har gått frem i 
prosessen med å søke Bodø inn som Europeisk kulturhovedstad 2024. Kronikken ble signert av 
atten kunstnere, flere av våre medlemmer inkludert styreleder og en politiker. Det ble forside 
hos AN. Styreleder ble i etterkant invitert av Bodø kommune / Nordland fylkeskommune til å 
holde et innlegg under innspillsmøte i Stormen Bibliotek om Bodø som Europeisk 
Kulturhovedstad i januar 2019.  
Are Andreassen fremførte på vegne av styreleder da fly ble innstilt. Innlegg ble publisert i sin 
helhet i Bodø NU og gjengitt sammen med innslag fra kronikk i Helgelands Blad kort tid etter.  
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Innlegg har resultert i at styret er involvert i videre utvikling av søknaden om Bodø som 
Europeisk Kulturhovedstad 2024 og tar del i arbeidet sammen med andre kunstnere og aktører i 
vår. 

 
Det var fint å lese i søknaden at Bodø kommune og Nordland fylkeskommune ønsker å invitere 
oss inn i det videre arbeidet.  

Vi ser bare fordeler for alle om den kunstfaglige delen av søknaden utarbeides i samarbeid og 
at profesjonelle kunst aktører i Bodø og annen kunstfaglig kompetanse i Nordland involveres 
direkte i arbeidet. 

Bodø kommune og Nordland fylke har all grunn til å være stolte av det fantastiske mangfold av 
kunstnere og kunstfaglig kompetanse i Nordland. 

Dette er solide byggeklosser for videreutvikling av Bodø by og Nordland fylke. 

Vi forstår at det kan være spennende å hente inn store navn, men blir vi ikke hakket stoltere av 
å presentere Nordlands egne kunstnere? 

73 av 156 medlemmer i Nord-Norske Bildende Kunstnere er bosatt i Nordland. Det er nesten 
halvparten av medlemsmassen. 

Den kunstneriske visjonen i søknaden er naturens puls. 

De som har best forutsetninger for å ta denne pulsen, er kunstnere med utgangspunkt i Bodø 
og Nordland. 

Vind i håret prosjektet kunne til fordel fokusere på Nordlands kunstnere.  

Hva med å være høystemt og stolte og gi dem en ordentlig scene å skinne på?  

Det vil sannsynligvis være et større trekkplaster enn Kapoor både lokalt, nasjonalt og 
internasjonalt fordi egne kunstnere er en sjelden ferskvare det satses på. Så skal det selvsagt 
også være plass til kunstnere fra andre steder. 

Stol på at kunstnerne har nettverk og kontakter. Kunsten er grenseløs. Stol på at det vil bli plass 
til mange. 

Innfallsvinkelen ville muligens bli annerledes, mer uforutsigbare, men til gjengjeld desto mer 
ambisiøs og spennende. 

Det er viktig å legge til rette for flere langsiktige prosjekter som er solid forankret lokalt – det vil 
si stedsspesifikke kunstprosjekter ledet av eller i direkte samarbeid med kunstnerne i Bodø. Da 
får vi muligheter til å videreutvikle og løfte kunstscenen. Det vil sende sterke signaler.  

Det får ringvirkninger. F.eks. at unge og etablerte kunstnere ser til Bodø eller Nordland når de 
vil etablere seg eller flytte på seg. Det er arbeid- og visningsmuligheter, fagkompetanse og 
kunstnernettverk, en aktiv energi vi kan dra veksel på og være med på å videreutvikle. 

Det bør også være mulig for nyutdannede kunstnere og for de som ikke har tilegnet seg en lang 
CV og erfaring til å kunne delta i prosjekter.  
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Hvordan kan dette gjøres? 

Det må legges en plan som er tydelig på hvordan regionens kunstnere og aktører skal 
involveres spesielt. Og for hvordan regionsentrene skal involveres. Og den må være oppriktig i 
beskrivelsen av langsiktige virkninger. Skal regionsentrene involveres må de involveres i 
programmet, og delta i utforming av programmet. I Nordland er det mye kunstfaglig kompetanse 
utenfor Bodø, på vårt område f.eks. Nordnorsk kunstnersenter. 

Hvorfor? 

For å kvalitetssikre innhold er det viktig å etablere en sammensatt jury som i samarbeid med et 
kuratorteam skal koordinere den kunstneriske aktiviteten som skal skapes. 

Åpne utlysninger for kunstprosjekter 

Søkbare prosjektmidler 

Seminarer 

Workshops 

Kunstformidling 

Kanskje første steg på det visuelle kunstfeltet kan være å invitere Nordnorsk Kunstnersenter, 
profesjonelle kunstaktører i Bodø og kunstnerorganisasjonene 

til en 2-3 dagers workshop der det jobbes med den kunstneriske planen og konkretiserer den? 
Status som Europeisk Kulturhovedstad varer et år. 

Vi forventer en god plan som viser hvordan arbeidet og prosjekter er tenkt utført og finansiert, 
inkludert troverdige ringvirkninger for hva som kommer etter. Spesielt i Bodø, men også i 
regionen for øvrig med tanke på involvering av regionsentrene. Samarbeid er et fint ord å 
artikulere, men enda viktigere å praktisere.  

 
Styret produserer en ny katalog for å få med flere medlemmer. Fra å presentere 93 i den siste 
katalogen presenteres nå 135 kunstnere. Styret er i gang med organisering av 
medlemsutstillingen under FINN i Harstad, juni 2019. Katalogen lanseres i denne sammenheng. 
 
Styret var representert da Synnøve Persen i 2018 ble hedret med Kulturrådets Ærespris i 
Nasjonalgalleriet. Synnøve Persen ble samme år utnevnt til Kommandør av den Kongelige 
Norske St. Olavs Orden som belønning for utmerkede fortjenester for Norge og 
menneskeheten. Velfortjent og stor stas, styret gratulerer!  

Økonomi 
NNBK ønsker å bidra til styrking av medlemmenes økonomi. En viktig sak å følge opp er 
utstillingsavtalen. Styret vil fortsette formidling og synliggjøring av fagkompetanse for oppdrag 
innen konsulentarbeid og kunstprosjekt gjennom organisasjonens møter og sosiale kanaler. 
NNBK er en del av den Nordnorske Kulturavtalen 2018-2021 og mottar et årlig driftstilskudd enn 
så lenge og er forberedt på at endringer vil komme. Styret fortsetter arbeidet for økning i 
stipender, produksjonsmidler og honorar til kunstnerne. Styret har levert innspill til kommunale 
og fylkeskommunale budsjett og planer for visuell kunst. Styret har svart på spørreundersøkelse 
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fra Kulturrådet om Strategier og virkemidler for visuell kunst: Vurdering sett fra det visuelle 
kunstfeltet. Styrene i NNBK, NKNN og NNKS sendte inn felles innspill til Samfunnsløftet og det 
er gledelig at det er valgt ordninger som fremdeles kan komme kunstnerne til gode. 

Nettverk 
Samarbeidsavtalen med SÍM og NNKS for å etablere et 3 årig pilotprosjekt for en gjensidig AiR- 
utveksling mellom SÍM / NNBK er i sitt siste år. NNKS har så langt vært vertskap for tre 
kunstnere, og SÍM èn. Styret er i god dialog med SÍM og vi har fortsatt et godt samarbeid.  
 
NNBK var lokal arrangør for det internasjonale kuratorprogrammet Curatorial Program for 
Research / CPR i Tromsø i August 2018, der åtte kuratorer besøkte Tromsø. Under oppholdet 
presenterte kuratorene seg og sine prosjekter under en event hos Small Project. Kuratorer var 
på studio besøk hos de kunstnerne som anledning til det. Det ble organisert nettverksmiddag 
arrangert av Tromsø Folkekjøkken på Kysten åpent og gratis for kunstnerne. Samarbeidet 
videreutvikles i 2019 og er i planleggingsfase.  
 
Styret fortsetter med styremøter / fellesmøter med NKNN og NNKS under kunst/kultur 
arrangementer i nord.  
 
Kompetanseheving  
Styret har jobbet videre med å strukturere og profesjonalisere styrearbeidet. I regi av NNKS 
sammen med styret i NKNN og NNKS deltok styret i NNBK i styreseminar med Virke våren 
2018. NNBK holdt fjorårets årsmøte i Bodø hvor styret var ansvarlig for fagseminaret som 
bestod av to ulike kurs for kompetanseheving: Bildebehandling og Sketchup 3D.  
Styret arrangerte og deltok på skrivekurs med Agnar Kaarbø i Tromsø, hvor kommunikasjon i 
og mot det offentlige ble gjennomgått med 8 medlemmer. 
 
Lobbyvirksomhet politikere/ følge opp fylkeskommunale ordninger 
Styret har fortsatt å tilrettelegge styremøtene slik at vi samtidig kan være synlige for - og møte 
relevante personer i fylkeskommunene og enkeltkommuner. Styret arbeider videre for å kunne 
komme tettere innpå beslutningsorganene. Styret har hatt telefonmøte med Bodø kommune om 
kommunens nye strategiplaner for visuell kunst og om kunst i offentlig rom og har i samarbeid 
med NKNN sendt påfølgende innspill til denne. Styret har fulgt med Tromsø og det at 
kunstnerne har engasjert seg slik de har gjort med å organisere seg gjennom Kunstnere i 
Tromsø / KiT viser de en solid Tromsø basert fagkompetanse og tyngde som ikke kan 
ignoreres. Tromsø kommune har vedtatt å opprette et kunstfond øremerket kunst i offentlig rom. 
Det er satt av 1% av Tromsø kommunens investeringsbudsjett til bygg og uterom til kunstfondet 
fra og med 2019.  
 
Bodø kommune vedtok sin første handlingsplan for visuell kunst 2018-2019. Styret har vært 
invitert til møter og levert innspill sammen med NKNN. Harstad kommune har også startet 
arbeidet med sin plan for visuell kunst og har vært i kontakt med styret for å innhente 
informasjon.  
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I januar 2019 hadde styret fellesmøte med styrene i NNKS og NKNN og oppfølgingsmøte med 
Finnmark fylkeskommune i forbindelse med den Nordnorske Kulturavtalen 2018-2021. 
Tilstede var Forum for Nordnorske dansekunstnere, Nordnorsk forfatterlag og Norske 
Kunsthåndverkere Nord-Norge. Vi diskuterte leve og arbeidsvilkår - utfordringer som angår alle 
organisasjonene og deres medlemmer og hva organisasjonene kan gjøre for å finne nye veier, 
sammen. Styret ser fordeler med å kunne arrangere årsmøtene samtidig med felles seminar 
hvor vi utvider plattformen og nettverket tverrfaglig.  
 
Rekruttering av nye medlemmer 
NNBK får stadig nye medlemmer, potensialet for nye medlemmer øker i takt med god tilflytting 
av kunstnere til nord samt nyutdannede kunstnere fra Kunstakademiet i Tromsø. Det er viktig å 
kontakte disse for å spre det glade budskap om foreningen NNBK. Det er også en påminnelse 
til dere medlemmer om å lose kunstnere som flytter til landsdelen til å bli medlem i NNBK. 
Dessverre mister NNBK noen medlemmer hvert år på grunn av ubetalt kontingent og 
påfølgende sperrede medlemskap.  
 
Fagpolitisk samarbeid 
Fortsette samarbeidet med NKNN og inngå samarbeid med Nordnorsk forfatterlag                                                
og Forum for nordnorske dansekunstnere om å fremme felles saker for å styrke det nordnorske 
organisasjonsnettverket.   
     
Fagpolitisk nettverk: 
NNBK ønsker å styrke nettverket med blant annet 
 
- Kunstakademiet i Tromsø 
- Kunstforeningen i Tromsø 
- Nordnorsk Kunstmuseum 
- Galleri Nordnorge 
- Samisk senter for samtidskunst 
- RadArt 
- HATS 
- High North AiR-nettverket 
- SKINN/ Se kunst i Nord Norge 
- FINN/ Festspillene i Nord Norge 
- Innovasjon Norge 
- Nnf / Nordnorsk forfatterlag 
- FnnD / Forum for nordnorske dansekunstnere 
- SDS / Samisk Kunstnerforbund 
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Ina Otzko, styreleder  
Camilla Nicolaisen, nestleder  
Espen Tversland, styremedlem 
Simen Engen Larsen, styremedlem 
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Sak 3. Juryen sin beretning 2018 
   
Jury har bestått av Trygve Luktvasslimo, Aslaug Juliussen og Marianne Bjørnmyr. 
  
Vi har hatt tre møter via nett og behandlet 10 søknader om medlemskap. 
 
 I tillegg har Jury hatt følgende oppgaver: 
 

● Reisestipend Nordland fylkeskommune: Trygve Luktvasslimo 
●  Finnmark fylkeskommunes treårige arbeidsstipend for billedkunstnere og 

kunsthåndverkere 2019 - 2021: Aslaug Juliussen 
● Gjennomgang av søknader til AiR-utveksling med SÍM, residency i Svolvær: hele juryen 
● Jury i Den Nordnorske kunstutstilling, Bodø kunstforening: Dan Mariner (medlem i 

NNBK) 
 
 
Vi ønsker følgende nye medlemmer hjertelig velkommen: 
 
Emma Gunnarsson 
Silvia Eliana Martinez 
Maret Anne Sara 
Silke Mathe 
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Sak 4. Regnskap 
 
4.1. Resultatregnskap 
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4.2. Balanseregnskap 
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Sak 5. Forslag til handlingsplan for NNBK 2019 - 2020 
  

● Synlighet 
● Økonomi 
● Nettverk 
● Kompetanseheving 
● Lobbyvirksomhet politikere/ følge opp kommunale og fylkeskommunale ordninger, 

kunstplaner og kunst i offentlig rom. 
● Rekruttering av nye medlemmer 
● Fagpolitisk samarbeid 

 
Synlighet 
Regelmessige oppdateringer på sosiale medier, hvor det videreformidles informasjon om 
muligheter til medlemmene. Medlemmene sender info til NNBK om arrangementer utstillinger 
etc. som formidles via sosiale medier. Katalogen er et fint visittkort styret vil benytte seg aktivt 
av for å fremme sine medlemmer og organisasjonen nasjonalt og internasjonalt. 
 
Styret fortsetter med å legge møter til kulturarrangement i Nord og være tilstede og i aktiv dialog 
med medlemmer og andre kunst- og kulturaktører i Nord-Norge. Styret fortsetter sine 
ambisjoner om at NNBK skal være synlig i media og fronte viktige kunstpolitiske saker.  
 
Økonomi 
NNBK skal bidra til styrking av medlemmenes økonomi. En viktig sak å følge opp er 
utstillingsavtalen. Det er viktig at medlemmene selv også er aktive pådrivere. Styret fortsetter 
formidling og synliggjøring av fagkompetanse for oppdrag innen konsulentarbeid og 
kunstprosjekt gjennom våre kanaler. NNBK er en del av den Nordnorske Kulturavtalen 2018-
2021. Styret ønsker å samarbeide med de øvrige organisasjonene som er under samme 
ordning med tanke på endringer som vil komme gjennom regionreformen og sammenslåing av 
fylker. Styret fortsetter å arbeide for styrking av organisasjonens økonomi, økning i stipender, 
produksjon- og prosjektmidler og honorar til kunstnerne. Styret anser det som særdeles viktig at 
det opprettes egne søkbare midler for visuell kunst og at det blir etablert flere arbeidsstipend. 
Styret fortsetter sitt opplysningsarbeid til kommuner og fylkeskommunene og lobbyvirksomhet 
for å synliggjøre viktigheten i å benytte seg av kunstfaglig kompetanse som finnes i regionen. 
 
Nettverk 
NNBK ønsker å være synlig, følge opp og få en tettere kontakt med våre nettverk både 
nasjonalt og internasjonalt. For gjensidig utveksling av informasjon og relevante oppdateringer 
for videreutvikling av organisasjonen og muligheter for medlemmene. Styret fortsetter med 
styremøter / fellesmøter med NKNN og NNKS under FINN i Harstad, LIAF i Lofoten og TIFF i 
Tromsø og andre kunst/kultur arrangementer i nord. 
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Kompetanseheving 
Styret deltar regelmessig på styreseminar i regi av Virke sammen med styret i NKNN og NNKS 
for å profesjonalisere styrearbeidet og heve kompetansen om styrearbeid blant styrets 
medlemmer. NNKS vil legge til rette for et nytt styreseminar med Virke for organisasjonenes 
styremedlemmer i løpet av våren 2020. Arrangere relevante kurs for styret og medlemmene. 
 
Lobbyvirksomhet politikere/ følge opp fylkeskommunale ordninger 
Styret skal ha en direkte dialog med de kommunale- og fylkeskommunale kulturavdelingene i 
Nord-Norge. NNBK skal være pådrivere i debatten om kunstnernes stilling i samfunnet. 
Synliggjøre kunstnernes kompetanse og profesjonalitet og arbeide for at kommunene / 
fylkeskommunene ivaretar eksisterende og legger til rette for eller oppretter nye gode atelier 
ordninger og visningsrom. Følge opp kommunale og fylkeskommunale planer for visuell kunst 
og at kunstnerne involveres i utformingen og videre engasjeres for oppdrag som kunstner, 
kunstkonsulent, komitè vdr. Kunst i offentlig rom. 
 
Rekruttering av nye medlemmer 
NNBK får stadig flere medlemmer, potensialet for nye medlemmer øker også i takt med god 
tilflytting av kunstnere til nord samt nyutdannede kunstnere fra Kunstakademiet i Tromsø. Det er 
viktig å kontakte disse for å spre det glade budskap om foreningen NNBK. Det er også en 
påminnelse til medlemmene om å lose kunstnere som flytter til landsdelen til å bli medlem i 
NNBK. Katalogen kan med fordel benyttes i arbeidet med rekruttering av nye medlemmer.	
     
Fagpolitisk samarbeid 
Fortsette samarbeidet med NKNN og inngå samarbeid med Nordnorsk forfatterlag                                                
og Forum for nordnorske dansekunstnere om å fremme felles saker for å styrke det nordnorske 
organisasjonsnettverket.   
  
Fagpolitisk samarbeid: 
- NBK/ Norske Billedkunstnere 
- Distrikts- og grunnorganisasjonene 
- NK/ Norske Kunsthåndverkere 
- NKNN/ Norske Kunsthåndverkere Nord Norge 
- Nordnorsk kunstnersenter 
- SDS/ Samisk Kunstnerforbund 
- Fylkeskommunene Nordland, Troms og Finnmark 
- Nordnorske kommuner med engasjement på kunstscenen 
- Sametinget 
- Kunstnett Nord-Norge 
- Nordnorsk forfatterlag 
- Forum for nordnorske dansekunstnere 
 
NNBK ønsker å styrke nettverket med blant annet: 
- Kunstakademiet i Tromsø 
- Kunstforeninga i Tromsø 
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- Nordnorsk Kunstmuseum 
- Galleri Nordnorge 
- Samisk senter for samtidskunst 
- Pikene på Broen 
- RadArt 
- HATS 
- High North AiR-nettverket 
- SKINN/ Se kunst i Nord-Norge 
- FINN/ Festspillene i Nord-Norge 
- Innovasjon Norge 
- KORO 
- OCA 
- Sparebank Nord-Norge / samfunnsløftet 
  
Sak 6. Saker fremmet av eller gjennom styret 
 
6.1 
Jenny-Marie Johnsen er oppnevnt av NBK som styremedlem i styret for Nordland Kunst- og 
Filmfagskole. Skolen er nå i en økonomisk krise som følge av Nordland fylkeskommune ikke 
anser det som sin oppgave å eie og finansiere en høgskoleutdanning. Skolen må skaffe statlig 
finansiering innen utgangen av 2021. Hvis ikke vil fylke som eier starte en styrt avvikling av 
skolen. Styret anmoder NNBK om et støttevedtak, en resolusjon, for å være med på å oppmode 
at myndighetene sikrer finansieringen av bachelorstudiet Bevegelige bilder ved at det tildeles 
studiehjemler over statsbudsjettet ved revidert statsbudsjett våren 2019. 
 
Forslag til støttevedtak: 
 
NORDLAND KUNST- OG FILMFAGSKOLE ER I FARE 
Årsmøtet i NNBK er kjent med den krevende situasjonen for Nordland kunst- og filmfagskole 
som følge av at skolen gjennom de siste årene har blitt videreutviklet fra fagskole til høgskole. 
Nordland fylkeskommune, som eier Nordland kunst- og filmfagskole, har gjennom sitt 
langtidsbudsjett informert skolen om at fylkeskommunen ikke anser det som sin oppgave og eie 
og finansiere en høgskoleutdanning og har på den bakgrunn besluttet at skolen må skaffe seg 
statlig finansiering innen utgangen av 2021, eller vil fylket som eier starte en styrt avvikling av 
skolen. 
 
NNBK anerkjenner Nordland kunst- og filmfagskoles betydning for utviklingen av kunst- og 
filmfeltet i Norge generelt og i Nord Norge spesielt og vil på dette grunnlag oppmode 
myndighetene om å sikre finansieringen av bachelorstudiet Bevegelige bilder ved at det tildeles 
studiehjemler over statsbudsjettet og at dette skjer allerede fra revidert budsjett våren 2019 med 
en gradvis opptrapping i 2020 og 2021. 
 
Styrets innstilling: Styret støtter forslaget. 
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Sak 7. Forslag budsjett 2019-2020 
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NOMINASJONSUTVALGETS INNSTILLING 2019 
  
NNBK STYRE: 
Styreleder: Ina Otzko  (ikke på valg)      2018-2020 
Styremedlem: Espen Tversland (ikke på valg)    2018-2020 
Styremedlem: Camilla Nicolaisen (ikke på valg)    2018-2020 
Styremedlem: Simen Engen Larsen  (ikke på valg)    2018-2020  
  
Vara:  
Vara: Liv Bangsund         2019-2020 
Vara: Vemund Thoe         2019-2020 
Vara: Hanne Lydia Opøien Figenscou      2019-2020 
 
NNBK JURY: 
Jurymedlem: Aslaug Juliussen (ikke på valg)    2018-2020  
Jurymedlem: Ingeborg Annie Lindahl      2019-2021 
Jurymedlem: Trond Ansten       2019-2021 
Vara: Elisabet Alsos Strand       2019-2020 
Vara: Rina Charlotte Lindgren       2019-2020 
Vara: Tor Arne Losnedal        2019-2020  
 
  
NNBK NOMINASJONSUTVALG: 
Grethe Irene Einarsen        2019-2021 
Velges på årsmøtet        2019-2021 
Velges på årsmøtet        2019-2021 
Vara: Velges på årsmøtet       2019-2020  
  
NORDNORSK KUNSTNERSENTERS KONTROLLUTVALG: 
Scott Thoe (ikke på valg)       2018-2020 
Vara: Velges på årsmøtet       2019-2020 
 
 
Dato: 12.02.2019 

  
Marita Isobel Solberg, Vebjørg Hagene Thoe, Are Andreassen 
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Til Orientering:  

Til Årsmøtene 2019 i NNBK og NK Nord-Norge  

Styret i NNKS diskuterte ønskede kvalifikasjoner for det eksterne styremedlemmet som skal inn 
i styret fra neste periode. Ut fra NNKS nåværende situasjon og forventede utfordringer i årene 
som kommer ser styret at et styremedlem med solid erfaring og nettverk fra politikk og politiske 
prosesser på regionalt og nasjonalt nivå vil kunne bli et godt tilskudd til styret. 

Innstilling av kandidater til styret i NNKS 2019 

Representant NKNN: Sigrid Høyforsslett Bjørbekk 

Sigrid er en aktiv og engasjert kunstner som i løpet av årene som styremedlem i NK og BONO, 
samt gjennom kunstpolitisk arbeid lokalt, har fått en god forståelse for og erfaring med 
fagpolitisk arbeid. Hun har også gjennom arbeid som frilanskurator og samarbeid med ulike 
visningsrom og institusjoner, Stormen Kunst, Bruket og NOK, opparbeidet seg kunnskap om 
utfordringer og muligheter i drift av visningsrom/galleri. 

2019-2021 Representant ekstern medlem:  Ørjan Arntzen 

Ørjan har markert seg som en dyktig byråkrat og kommunepolitiker i Lofoten, nå leder i Flakstad 
SV. Han har vært ansatt i Lofotrådet og sist i Lofoten Matpark, der stedsutvikling, 
regionsamarbeid og kulturnæring er viktige områder. Ørjan har vært prosjektleder for flere 
vellykkede satsinger, og hans kompetanse på strategi og politikk er allsidig.  

2019-2021 Representant vara eksternt medlem: Trine Noodt 

Trine Noodt er fra Alta, hun har tidligere erfaring som leder av NNBK. Hun er i dag en engasjert 
og dreven Venstre politiker. Hun har engasjert seg i kulturpolitikk blant annet gjennom 
styrelederverv i Se Kunst i Nord-Norge, og hun har bred erfaring fra regionalpolitikk og ulike 
prosjekter. 

Med vennlig hilsen Nominasjonskomiteen for Nordnorsk Kunstnersenter  

                                            
Vebjørg Hagene Thoe    Heidi Kristiansen 

NNBK             NKNN 
 
 
Kristoffer Dolmen 
Ekstern representant 
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Vedlegg: 
- Årsmøtereferat 2018 
- Vedtekter 
- Medlemsliste 
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Vedlegg 2.  
VEDTEKTER FOR NORD-NORSKE BILDENDE KUNSTNERE 
  
VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 1980. ENDRINGER 1981, 82, 84, 87, 94, 97, 06, 10, 12 og 2015. 
GODKJENT PÅ NBKS LANDSMØTE 2015. 
  
§ 1: NAVN OG ORGANISASJON 
  
Nord-Norske Bildende Kunstnere (heretter kalt NNBK) er en fagorganisasjon for profesjonelle 
billedkunstnere i Nord-Norge. 
  
NNBK er en av Norske Billedkunstneres distriktsorganisasjoner og er forpliktet av vedtekter og 
landsmøtevedtak i Norske Billedkunstnere. 
  
NNBK er organisert som en forening uten selvstendig økonomisk formål. 
  
 § 2: FORMÅL 
  
NNBK skal ivareta billedkunstnernes faglige, økonomiske, ideelle og sosiale interesser i Nord-
Norge. 
  
 § 3: MEDLEMSKAP 
  
§ 3-1. Skriftlig søknad om medlemskap stiles til NNBKs Jury.  Medlemskap oppnås av 
profesjonelle billedkunstnere bosatt i eller med tilknytning til Nord-Norge, og som oppfyller 
vedtatte opptaksvilkår for distriktsorganisasjonene, vedtatt på NBKs Landsmøte. Medlemskap i 
NNBK medfører automatisk medlemskap i NBK. 
  
§ 3-2. Medlemmer plikter å svare kontingent til både NNBK og NBK. Kontingentene innbetales 
til NBK. Kontingenten til NNBK fastsettes av årsmøtet. 
Medlemmer som ikke har betalt kontingentene innen årets utgang og som har mottatt skriftlig 
påkrav, mister sitt medlemskap i NNBK. Nytt medlemskap kan bare oppnås etter betaling av 
skyldig kontingent. Ved oppnådd pensjonsalder svares halve kontingenten til NNBK. 
  
§ 3-3. Profesjonelle billedkunstnere som bosetter seg for kortere eller lengre tid i Nord-Norge 
har rett til opptak uten ny vurdering når de har vært medlem i en annen distriktsorganisasjon. 
  
§ 3-4. Ved innmelding gir det enkelte medlem fullmakt til at NNBK kan [i]forhandle om og inngå 
kollektive avtaler med myndigheter og lokale brukere i Nord-Norge. Fullmakten er ikke-
eksklusiv. 
  
 § 4: NNBKS ORGANER 
Årsmøtet (§ 5), Styret (§ 7), Nominasjonsutvalget (§ 8), Jury (§ 9) 
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§ 5: ÅRSMØTET 
  
§ 5-1. Årsmøtet er NNBKs øverste organ. Vedtak fattet på Årsmøtet er bindende for NNBKs 
medlemmer. § 5-2. Årsmøtet holdes hvert år før 10. mars. Innkalling med foreløpig dagsorden 
sendes ut minst 2 måneder før møtet. Saker til Årsmøtet fremmes til Styret og må være 
innkommet 4 uker før Årsmøtet. Dagsorden med samtlige sakspapirer sendes ut minst 2 uker 
før møtet. Bare saker som er fremmet på denne måten kan tas opp på Årsmøtet. 
  
§ 5-3. Alle medlemmer av NNBK har rett til å møte på Årsmøtet. Medlemmer som ikke kan møte 
på Årsmøtet kan gi skriftlig fullmakt til et annet medlem. Fullmakt med åpent mandat sendes et 
medlem, fullmakt med bundet mandat sendes styret. Ingen medlemmer kan ha mer enn to 
fullmakter. 
Årsmøtet er beslutningsdyktig når, det er lovlig innkalt. Dersom Årsmøtet ikke er 
beslutningsdyktig, innkalles det til nytt årsmøte innen 3 uker. Dette Årsmøtet kan bare behandle 
saker som var fremmet til det ordinære Årsmøtet. 
  
§ 5-4. Inviterte observatører har møterett, men ikke stemmerett. 
  
§ 5-5. Årsmøtet konstitueres ved godkjenning av innkallingen, fastsettelse av dagsorden og valg 
av møteledere og to medlemmer til å godkjenne referatet. 
  
§ 5-6. Årsmøtet behandler: 
  

       Styrets årsberetning 
       Regnskap 
       Saker fremmet av eller gjennom Styret 
       Handlingsprogram for kommende periode 
       Budsjett for kommende periode 
       Fastsettelse av medlemskontingent 
       Oppnevninger til Nordnorsk Kunstnersenter 
       Valg 

  
§ 5-7. Årsmøtet velger: 
  

Styrets Leder 
Styrets medlemmer med vara 
Jury med vara 
Nominasjonsutvalg med vara 
Delegater til Landsmøtet i Norske Billedkunstnere 

  
Representanter til alle verv velges for 2 år. Vara velges for ett år. Samme person kan ikke 
velges til flere av NNBKs organer. Ved alle valg, er det bare medlemmer av NNBK som er 
valgbare. 
§ 5-8 Årsmøtet oppnevner: 
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Nordnorsk kunstnersenters styre med vara (2+2 personer) Velges for 4 år 
Nordnorsk kunstnersenters kontrollutvalg (1 person) Velges for 2 år 
  

§ 6 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 
Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 4 ukers varsel når minst 1/10 av 
medlemmene, eller et flertall i styret, krever det. Krav om ekstraordinært årsmøte skal fremmes 
skriftlig til styret. Sakspapirer skal følge innkallingen. Kun den eller de saker det blir krevd 
ekstraordinært årsmøte for kan behandles. Møtet konstituerer seg på samme måte som et 
ordinært årsmøte 
  
§ 7. STYRET 
  
§ 7-1. Styret er NNBKs øverste organ mellom årsmøtene. Styret velger selv sin nestleder. Styret 
består av leder, nestleder, to styremedlemmer og tre varamedlemmer. 
  
§ 7-2. Styret leder og har ansvar for NNBKs virksomhet, med unntak av de oppgaver som etter 
vedtektene er tillagt Årsmøtet (§ 5), Nominasjonsutvalget (§8), Juryen (§ 9). 
Styret har ansvar for gjennomføring av vedtak fattet på Årsmøtet. Styret kan oppnevne 
arbeidsgrupper etter behov. 
  
§ 7-3. Styret innkalles og sakspapirer sendes ut, i god tid før styremøtet. Det skal føres referat 
fra styremøtene. Innkalling, saksliste og referat gjøres fortløpende tilgjengelig for medlemmene 
etter forespørsel. Medlemmene informeres om styrets aktivitet i løpet av året. 
  
§7-4. Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmer eller vara, herunder også leder 
eller nestleder, er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er 
leders eller, i dennes fravær, nestleders stemme avgjørende. 
  
§ 8 NOMINASJONSUTVALGET 
  
§ 8-1 Nominasjonsutvalget består av tre medlemmer og en vara. Den skal under hensyn til 
forslag fra Styret og medlemmene, nominere kandidater til valg av styreleder, øvrige 
styremedlemmer, Nominasjonsutvalget, Juryen og de øvrige verv som velges på NNBKs 
årsmøte. Nominasjonsutvalgets innstilling skal følge sakspapirene til Årsmøtet. 
  
§ 8-2 Nominasjonsutvalget skal under hensyn til forslag fra Styret og medlemmene foreslå inntil 
tre kandidater til hvert av vervene som skal velges på NBKs Landsmøte. 
  
§ 8-3 Nominasjonsutvalget skal under hensyn til forslag fra Styret og medlemmene foreslå 
kandidater til Den Nasjonale Jury og NBKs Stipendkomite. 
  
§ 8-4 Nominasjonsutvalget skal i sitt arbeid, tilstrebe faglig, aldersmessig, kjønnsmessig, 
geografisk og kulturelt mangfold. 
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§ 8-5 Nominasjonsutvalget er beslutningsdyktig når 3 av utvalgets medlemmer eller 
varamedlemmer, er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall. 
  
§ 9 JURY 

§ 9-1. Juryen er ansvarlig for kunstneriske vurderinger og juryering i forbindelse med 
medlemsopptak, utstillinger, stipendtildelinger, konkurranser og lignende. 
  
§ 9-2. Juryen består av tre representanter med tre vararepresentanter hvor av flest mulige 
faggrupper innen billedkunstfeltet er representert. 
  
§ 9-3. Juryen velges for to år av gangen. 
  
§ 9-4. Juryen utfører sitt arbeid selvstendig og innenfor sitt mandat. Juryens avgjørelser kan 
ikke overprøves og behøver ikke begrunnes. 
  
§ 9-6. Juryen velger selv leder. Juryen skal være fulltallig for å være beslutningsdyktig. 
  
 § 10. MEDLEMSMØTER 
Styret innkaller til medlemsmøter etter behov. Møtenes funksjon er å diskutere aktuelle saker og 
utveksle erfaringer. 
  
§ 11. URAVSTEMNING 
Styret, kan sende saker av spesielt stor viktighet for medlemmene til avgjørelse ved 
uravstemning. Likeledes kan Årsmøtet eller Ekstraordinært Årsmøte vedta at en sak skal 
sendes til uravstemning. 
NBKs Landsmøtevedtak og NNBKs Årsmøtevedtak kan ikke overprøves ved uravstemning. 
Landsomfattende uravstemninger som er bindende etter NBKs vedtekter, binder også NNBKs 
medlemmer. 
Dersom ikke minst 2/3 av medlemmene i uravstemningen stemmer likelydende, er ikke 
uravstemningen bindende, og den endelige avgjørelse tas av Styret. Årsmøtet fastsetter 
instrukser for den praktiske gjennomføringen av uravstemning. 
  
 § 12. OPPLØSNING 
For at vedtak om oppløsning av NNBK skal være gyldig, må det vedtas av 2 påfølgende 
Årsmøter med et flertall på 2/3 av de avgitte stemmer. I tilfelle vedtak om oppløsning, skal det 
samtidig besluttes hvorledes NNBKs midler og andre aktiva skal ivaretas og/eller disponeres. 
  
 § 13. VEDTEKTSENDRINGER 
Endringer av vedtekter krever 2/3 flertall på Årsmøtet. Vedtektsendringer trer i kraft etter 
foreløpig godkjenning av NBKs sentralstyre. Vedtektsendringer anses først endelig vedtatt når 
de er godkjent på NBKs Landsmøte. 
  
[i] Jfr. Gjeldende § 2-2 i NBKs vedtekter.  
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Vedlegg 3.  
PER 08.02.2019 har NNBK 159 MEDLEMMER: Nordland 74 / Troms 28 / Finnmark 
19 / Oslo 11 / Andre steder 22 
 
AALTO,	EEVAHENNA	
AAMOT,	ANN	MARI	
AASJORD,	HUGO	
ADDE,	PER	
AIRA,	EVA	
ÅMO,	LINN	REBEKKA	
ANDREASSEN,	ALEKSANDER	
JOHAN	
ANDREASSEN,	ARE	
ANDREASSEN,	ASTRID	WIBEKE	
ANDREASSEN,	LIV	
ANSTEN,	TROND	
AUNE,	BENT	
AURLAND,	SISSEL	
BAKKESLETT,	EVA	
BANGSUND,	LIV	
BERGE,	KJETIL	I.	
BERGSMO,	TRYM	I.	
BERNTSEN,	SVEIN-ARILD	
BEYER,	NINA	
BIE-LARSEN,	EVEN	
BIONG,	HEDVIG	
BIRKELAND,	CAMILLA	
BIRKELAND,	INGELA	
BJØRNMYR,	MARIANNE	
BODØGAARD,	HARALD	
BORST,	MYRIAM	
BRUN,	ANNELISE	
BUSSE,	TANYA	
CAESAR,	MARI	
COLDEVIN,	ANNE-GRETHE	
CYNN,	CHRISTINE	
DAHLMO,	KARI	ELISABETH	
DAREN,	ODDVAR	INGE	NIKOLAI	
DILLAN,	IVAR	
DOLVEN,	ANNE	KATRINE	
EINARSEN,	GRETHE	IRENE	
EINARSEN,	HANNE	GRETE	
ELFSTEDT,	KARI	
ERDAHL,	THOR	
ESAISSEN,	TOR	
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FIGENSCHOU,	CAMILLA	
FIGENSCHOU,	HANNE	LYDIA	O.	
FJEREIDE,	TONE	
FOLKAN,	GRO	
FREDRIKSEN,	SISSEL	
GANGVIK,	ESPEN	
GAUP,	AAGE	
GJERTSEN,	KARL-GUSTAV	
GRADIN,	MARIA	
GRUNDVÅG,	KÅRE	A.	
GRYTTING,	INGER	J.	
GULDHAV,	KJELL	IVAR	
GUNDERSEN,	ANNE	
GUNDERSEN,	HEGE	
GUNNARSSON,	EMMA	
GUNNENG,	GRETHE	
HALD,	GRETHE	
HAMMERBECK,	CHRISTIAN	IVAR	
HANSEN,	KURT	EDVIN	BLIX	
HARR,	EVA	
HENRIKSEN,	YNGVE	
HERNES,	SIGFRID	INGEBJØRG	
HIVAND,	AINO	
HOLTEN,	RAGNHILD	ADELHEID	
HUGLEN,	RAKEL	ELICE	
HVOSLEF,	LINE	
ISDAL,	KJERSTI	
JACOBSEN,	TOVE	HOV	
JAKHELLN,	BJØRG	HEGGSTAD	
JAKOBSEN,	DAGMAR	ANITA	
JOHANNESSEN,	TORIL	
JOHANSEN,	ARNOLD	
JOHANSEN,	GRY_HEGE	
JOHANSEN,	METTE	
JOHANSEN,	RANNVEIG	
JOHANSEN,	RUNE	
JOHNSEN,	HILDE	HAUAN	
JOHNSEN,	JENNY-MARIE	
JOVIC,	IRENA	
JULIUSSEN,	ASLAUG	
JUVIK,	INGJERD	HANSEN	
KARLSEN,	LARS-ERIK	
KJÆRVIK,	HALVARD	
KLAUS,	REGINE	ANDREA	
KRISTIANSEN,	HERLEIK	
KRYBO,	LAJLA	
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KUIL,	JURJEN	JAN	
KVAAL,	GRETE	ANDREA	
KVAMMEN,	INGER	BLIX	
KVITVIK,	SIRI	
LANGE,	TINE	SUREL	
LANGSETH,	BJØRG	
LARSEN,	SIMEN	ENGEN	
LIEN,	HARALD	
LINDAHL,	INGEBORG	ANNIE	
LINDGREN,	RINA	CHARLOTT	
LOSNEDAHL,	THOR	ARNE	
LUKTVASSLIMO,	TRYGVE	
LUNDKVIST,	ANN-CATHRINE	TINE	
MANZ,	VALENTIN	
MARIENDAL,	ANNE	
MARINER,	DAN	
MARTINEZ,	SILVIA	ELIANA	
MATHE,	SILKE	
MATHISEN,	HANS	RAGNAR	
MELBØE,	NINA	JO	
MONSSEN,	ULF	
MYKLEBUST,	MARIT	
MYRVANG,	HARALD	
NANGO,	MATHIS	
NATVIG,	EIVIND	H.	
NICOLAISEN,	CAMILLA	R	
NILSEN,	HEGE	ANNESTAD	
NILSEN,	TORSTEIN	
NILSEN,	TROND	EGIL	
NORMANN,	HARRIET	
NYBOSTAD,	ANNE	RITA	
OTZKO,	INA	HELEN	
OVANGER,	SOLVEIG	
OVANGER,	TORUNN	
ØVERÅS,	ANE	
PASCUA,	EARL	STANLEY	
PAULSEN,	MORTEN	
PEDERSEN,	HILDE	SKANCKE	
PEDERSEN,	KIRSTEN	SKAAR	
PERSEN,	SYNNØVE	
RASMUSSEN,	IRENE	
REDDY,	CHRIS	
REIERSEN,	AGNES	
REINSNES,	INGUNN	J.M.	
SARA,	MARET	ANNE	
SCHULTZ,	SONJA	
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SCOBIE,	EVELYN	
SOLBERG,	MARITA	ISOBEL	
SØRENSEN,	ARNE	
STANGENES,	SISSEL	
STAVANG,	BJØRN	TORE	
STORVIK,	HELLE	
STRAND,	ELISABET	ALSOS	
STRAND,	OLA	
SULIKOWSKA,	AGATA	
MAGDALENA	
SVEEN,	ARVID	
SVENDSEN,	JOHANNE	SEINES	
TÅRNES,	KRISTIN	
THOE,	SCOTT	
THOE,	VEBJØRG	HAGENE	
THOE,	VEMUND	
THÖLE-JUUL,	JANNA	
THORESEN,	SILJE	FIGENSCHOU	
TOBIASSEN,	GERD	KARIN	
TOLLEFSEN,	ESPEN	
TOLLEFSEN,	GUNNAR	
TVERSLAND,	ESPEN	
VEVLE,	KARI	
VISTER,	ELIN	MAR	ØYEN	
WALENIUS,	IDA	
WINTHER-SVENDSEN,	GRETHE	
WOLD,	ÅSNE	
ZETTERQUIST,	KAJSA	

 


