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Referat for Årsmøtet 2018 i Nordnorsk 

kunstnersenter 

11. mars 2018, kl. 09.00-12.00. Bodø, Thon Hotel Nordlys  

Dagsorden  

1/18 Åpning 

 Navneopprop av observatører Kristin Risan og Ida Walenius 

 Presentasjon av styret gjennom Cecilie Haaland 

2/18 Konstituering  

 Møteleder Sigfrid Hernes 

 Referenter Dagmar Mildes og Janna Thöle-Juul 

 Redaksjonskomite ́  

 Tellekorps Siri Kvitvik og Mette Paalgard 

 Representanter til å skrive under referatet Inger Anne Nyaas og Johanne 

Seines Svendsen 

3/18 Godkjenning av innkalling 
Innkalling godkjent 

4/18 Godkjenning av dagsorden 
Dagsorden godkjent 

Endringer:  

- Side 39(pdf): «På vegne av organisasjonene» endres til «På vegne av styrene» 

- Endring av rekkefølge:  

8/18 Revidert budsjett 2018 og Budsjett 2019 kommer etter 10/18 Innmeldte 

saker 

5/18 Årsberetning 
Årsberetning godkjent 



6/18 Regnskap og revisjonsberetning 
Regnskap og revisjonsberetning godkjent 

7/18 Virksomhetsplan 
Virksomhetsplan godkjent 

8/18 Revidert budsjett 2018 og budsjett 2019 
Revidert budsjett 2018 og budsjett 2019 godkjent 

9/18 Kontrollutvalgets rapport  
Tas til etterretning 

10/18 Innmeldte saker 
1. trekkes 

2. vedtatt 

3. trekkes 

4. vedtatt 

5. vedtatt 

6. vedtatt 

7. vedtatt 

8. Forslaget falt 

9. trekkes og styre bes om å ta opp saken 

 

I. Nettforum. Fra Grete Andrea Kvaal 

Forslag til årsmøtet i NNKS 11.03.18 

NettForum 

Internett knytter hele verden sammen, og dette bør også skje her i vår langstrakte 

landsdel. Vi sitter på hvert vårt ness, og møtes til årsmøtet.  Vi trenger å vite hva som 

skjer i disse ulike fjorder og ness, bygder og byer. I et NettForum kan vi dele gode og 

mindre gode ideer, fortelle om utstillinger, møtevirksomhet, faglige artikler, 

fagpolitiske problemstillinger mm. Og vi vil kunne bli mere synlige for hverandre. 

Forslag til vedtak: 



«Det organiseres et NettForum beregnet på medlemmer i Nord-Norske Bildende 

Kunstnere og Norske kunsthåndverkere Nord-Norge. Styrene v/leder i NNBK og 

NKNN bytter på redaktøransvar, med et år av gangen. Den praktiske organiseringen 

skjer ved Nordnorsk Kunstnersenter.»  

Grete Andrea Kvaal 

*** 

Styrets vurdering av saken: 

Styret i NNKS mener det bør være enkelt å opprette et slikt forum med en av de 

ulike tekniske løsninger som er åpent tilgjengelige i dag. Siden NKNN og NNBK er 

redaktører, er dette noe som kan opprettes av organisasjonene selv. 

Styrets forslag til vedtak: 

Nordnorsk kunstnersenter organiserer ikke et nettforum for medlemmer av NNBK 

og NKNN, men overlater dette til organisasjonene. 

Vedtak: Forslaget trekkes 

  



II. Jubileumsutstilling 2019. Fra Vebjørg Hagene Thoe, Marit 

Landsend, Ingrid Cimmerbeck, Yngve Hagbart Henriksen, 

Grethe Winther-Svendsen, Scott Thoe, Lars Erik Karlsen, Tine 

Lundkvist, Hedvig Biong, Thor Erdahl, Are Andreassen, Chris 

Reddy 

 

I 2019 er det 40 år siden NNKS ble etablert i Svolvær. Dette kom i stand etter initiativ 

fra lokale kunstnere. 

NNKS har vært en viktig institusjon for nordnorske kunstnere/kunsthåndverkere. 

Det er mange år siden kunstnersentrets medlemmer har vært presentert i en felles 

utstilling. Publikum har også etterspurt dette. 

Vi synes 40-års-jubileet er en fin anledning for en stor, felles presentasjon. En slik 

utstilling bør vise mangfold og den kreative nerven som nordnorske kunstnere 

arbeider ut fra. Mangfold, lekenhet og fantasi må  komme fram. Derfor bør 

utstillingen ha form av en mønstring med fri innsendelse.  

 

Forslag til vedtak: 

Sommerutstillingen ved Nordnorsk kunstnersenter 2019 skal være en stor mønstring 

av nordnorske kunstnere/kunsthåndverkere. Utstillingen skal ha fri innsendelse og 

være ujuryert. 

*** 

Styrets vurdering av saken: 

Styret mener dette kan bli en fin del av NNKS sin 40-årsmarkering. Dersom mange 

nordnorske kunstnere ønsker å delta, kan en ujuryert utstilling med mulighet for fri 

innsendelse kunne komme til å kreve større plass enn galleriet i Svolvær. Ved behov 

kan utstillingsarealet utvides til å omfatte butikklokalet. Dette vil medføre noe 

mindre omsetning av kunst og reduserte inntekter fra provisjonssalg. 

Styrets forslag til vedtak: 

Årsmøtet stemmer for vedtaket i den innsendte saken, og for at kunstnersenteret tar i 

bruk butikklokalet som utstillingsareal ved behov. 

 

Vedtak: Vedtatt 

 



III. Årlig medlemsutstilling i NNKS' lokaler. Fra Grete Andrea 

Kvaal 

Forslag til årsmøtet i NNKS 11.03.18: Medlemsutstilling 

I løpet av de siste årene er muligheten for å stille ut i landsdelen blitt svært begrenset. 

Det arrangeres få utstillinger med fri innsendelse. Stadig flere visningssteder i 

landsdelen og landet forøvrig benytter seg av kuratorer til å velge ut kunstnere. 

Dette innebærer at svært mange kunstnere har få arena å vise sin kunst, og således 

bli mere synlig for kuratorer og for potensielle kunstkjøpere.  

En medlemsutstilling vil være i tråd med strategien Nordnorsk Kunstnersenter har 

skissert (årsmelding 2016, 4.6):  

«NNKS skal være en ressurs for kunstnere i landsdelen.  Et overordnet mål som 

følger av dette er å gjøre flest mulig kunstnere mer synlig for mulige 

samarbeidspartnere, kunstkjøpere og andre utstillingssteder.» 

Forslag til vedtak: 

«Nordnorsk Kunstnersenter arrangerer årlig en sommerutstilling i  

NNKS`lokaler for medlemmer av NNBK og NKNN.» 

Grete Andrea Kvaal 

*** 

Styrets vurdering av saken: 

Styret forstår forslaget som en stor gruppeutstilling med mange deltakende 

kunstnere fra NKNN og NNBK, og med fri innsendelse. 

Nordnorsk kunstnersenter lager hvert år flere utstillinger med medlemmer av 

NKNN og NNBK. NNKS sin kunsthandel gir kunstnere mulighet til å bli synlige for 

kunstkjøpere. Gjennom blant annet mulighet til å profilere seg på nettsider, 

portfolioarkiv og i publikasjon produsert av NNBK og støttet av NNKS synliggjør 

også NNKS nordnorske kunstnere. 

En utstilling som foreslått er én måte å synliggjøre nordnorske kunstnere på, som gir 

begrenset informasjon om hver enkelt kunstner og dennes arbeid. Styret mener det er 

lite hensiktsmessig å binde opp utstillingslokalet i Svolvær til én bestemt utstilling 

med ett bestemt format på ett bestemt tidspunkt. 

Styrets forslag til vedtak: 

Årsmøtet innfører ikke en fast, årlig sommerutstilling i NNKS' lokaler for 

medlemmer av NNBK og NKNN. 



Vedtak: Forslaget trekkes 

IV. Presisering av § 5 i NNKS' vedtekter. Fra styret i NKNN 

NKNN ønsker å fremme en sak om presisering i/ tillegg i § 5, Styret.  

Begrunnelse  

I §5 i NNKS vedtekter er det ikke noe punkt som sier hvor mange medlemmer av 

styret som skal være tilstede for at styret skal være besluttningsdyktig. I § 3 er det 

derimot presisert at 1/3 av medlemmene (inkl. stemmefullmakter) må være tilstede 

for at årsmøtet skal være  besluttningsdyktig. NKNN mener det også må komme 

frem i § 5 hvor mange medlemmer av styret som må være tilstede for at styret skal 

være besluttningsdyktig.   

Det er heller ikke spesifisert i §5 at styreleder har dobbelstemme ved stemmelikhet. 

Dette har vært praktisert, men er ikke nedfelt i NNKS vedtekter og bør derfor 

komme inn i vedtektene. NKNN foreslå derfor følgende tillegg i NNKS vedtekter 

paragraf 5: 

 Styret er besluttningsdyktig når minimum 4 styremedlemmer/vara er 
tilstede.  

 Styreleder har dobbelstemme ved stemmelikhet.  
 

Forslag til vedtak:  

NNKS styre er besluttningsdyktig når minimum 4 av styrets medlemmer/vara er 

tilstede. Styre leder har dobbelstemme ved stemmelikhet.  

*** 

Styrets vurdering av saken: 

Forslaget samsvarer med innholdet i styreinstruks for kunstnersenteret, vedtatt i 

styremøte 6. november 2014, der det heter at: 

4.3 Behandling av saker i møte 

Styreleder skal lede styremøtet i henhold til dagsorden. Styreleder eller den han/hun peker ut, 

når dette er avtalt på forhånd, skal stå for presentasjon av den enkelte styresak.   

Styret kan treffe beslutning når mer enn halvparten av styremedlemmene deltar i møtet, eller 

på annen måte deltar i styrebehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe beslutninger uten at 

alle styremedlemmene er gitt anledning til å delta i behandlingen av saken. 

Styrebeslutning treffes ved flertallsvedtak blant de som deltar i møtet. Ved stemmelikhet 

gjelder det som møtelederen har stemt for. 



Styret ser på bakgrunn av dette ingen problemer ved at årsmøtet nedfeller dette i 

NNKS sine vedtekter. 

Vedtak: vedtatt 

 

V. Prioritering av arbeid med kunst i offentlig rom. Fra 

styrene i NKNN og NNBK 

 

SAK 1 TIL NNKS ÅRSMØTE 2018 FREMMET AV NNBK & NKNN  

Kunst i offentlig rom - KUNSTORDNINGEN  

 

NKNN viser til årsberetningen for 2016 ang. pkt. 7.0. Kunst i offentlig rom sitat: ” 

Med bakgrunn i blant annet denne situasjonen, arbeider Kunstnersentrene i Norge 

(KiN) som er en fellesorganisasjon for alle landets kunstnersentre, for å styrke 

kunstnernes rolle i forhold til arbeidet med offentlig kunst. NNKS følger og deltar i 

dette arbeidet.” 

Det skjer mye ute i kommunene når det gjelder kunstordningen/kunst i offentlige 

rom. Flere kommuner har vedtatt kunstordningen uten å få på plass gode rutiner og 

retningslinjer i forvaltingen av kunstordningen. Kunstnerne opplever å bli satt på 

sidelinjen samt at det oppleves som om NNKS heller ikke er en synlig og 

tilstedeværende ressurs for kommunene. 

Det er derfor essensielt og svært viktig at NNKS tar en aktiv og offensiv rolle for å bli 

en ressurs for kommunene og fylkene i nord for synliggjøring av kompetanse blant 

kunstnere lokalt og regionalt samt at NNKS markedsfører seg selv som en 

samarbeidspartner med stor kompetanse innen kunst i offentlig rom. 

NKNN mener dette best kan ivaretas ved at det øremerkes midler til arbeidet hvor 

hovedoppgaven er å jobbe mot kommuner og fylker i nord. 

Det viser seg at de kunstnersentrene som prioriterer dette arbeidet genererer flere 

oppdrag til kunstnere, både som konsulenter og utsmykkere, men sikrer også, 

gjennom et godt samarbeid med kommuner og fylker, en god forvaltning av 

offentlige midler. En dårlig forvaltning av kunst i offentlig rom ute i 

kommuner/fylker vil alltid slå tilbake på kunstfeltet.  

NNKS bør arbeide for å bli KORO´s samarbeidspartner i Nord-Norge, slik som de 

har fått til ved Kunstnersentret i Østfold. NNKS må kunne tilby oppdragsgivere for 



kunst i offentlige rom, være seg kommuner, fylkeskommuner og det private 

næringsliv. Prioriterte oppgaver bør være: 

 

• Utlysning av konsulentoppdrag gjennom KORO sitt nasjonale 

konsulentregister og gjennom nyhetsbrevet vårt. 

• Anbefale kvalifiserte kunstkonsulenter. 

• Videreformidle informasjon om prekvalifisering og konkurranser. 

• Kvalitetssikre kunstplanen og budsjettet. 

• Veilede kunstkonsulenter. 

• Veilede oppdragsgiver (kommuner, fylkeskommunen, private næringsliv). 

• Bidra med fagkompetanse til søknader om tilskudd. 

• Gi en oversikt over offentlig kunst i Nord-Norge. 

• Råd og tips om: skilting, fotografering, formidling, offisiell åpning og presse. 

• Evaluering av prosessen/ prosjektarbeidet. 

 

FORSLAG TIL VEDTAK:  

NNKS skal for de neste 4 år prioritere arbeidet med kunst i offentlige 

rom/kunstordningen i kommunene og fylkeskommunene. NNKS skal være en aktiv 

og deltakende ressurs for offentlige og private instanser. Det avsettes og prioriteres 

økonomiske midler til dette arbeidet for perioden. 

*** 

Styrets vurdering av saken: 

Styret deler organisasjonene (NNBK og NKNN) sine intensjoner og mål i saken. 

Styret har prioritert arbeid på dette området i revidert budsjett for 2018 og budsjett 

for 2019. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Årsmøtet stemmer for vedtaket i den innsendte saken. 

 

Vedtak: vedtatt 



  



VI. Utvidelse av styret med en ekstern representant. Fra 

styret i NNKS 

 

FORSLAG OM UTVIDELSE AV STYRET I NORDNORSK KUNSTNERSENTER 

(NNKS) MED ET EKSTERNT MEDLEM 

 

 

BAKGRUNN: 

Styret i NNKS foreslår å utvide kunstnersenterets styre med et styremedlem, valgt på 

fritt grunnlag av årsmøtet/representantskapet etter innstilling fra 

nominasjonskomiteen. Dette er i tråd med anbefalingen fra arbeidsgruppa som i 2016 

ble nedsatt av styrene i NNKS, NNBK og NKNN for å se på og komme med 

anbefalinger om endringer i Nordnorsk Kunstnersenters organisasjonsstruktur. 

Styret i NNKS ser det som viktig å fa ̊ inn en representant som kan komplettere og 

bidra til styrets samlede kompetanse. 

Styret består i dag av dag av 6 medlemmer med varamedlemmer: To representanter 

fra NNBK, to representanter fra NKNN, en representant fra de ansatte og en 

representant oppnevnt av Nordland Fylkeskommune, på vegne av Finnmark, Troms 

og Nordland fylkeskommuner. Med den nye styresammensetning vil styret bestå av 

7 medlemmer, der kunstnere utgjør flertallet i styret. 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Årsmøtet vedtar at styret i NNKS utvides med ett eksternt medlem med 

varamedlem. Dette styremedlemmet velges på fritt grunnlag av 

årsmøtet/representantskapet, etter innstilling fra nominasjonsutvalget.  

 

Styret i NNKS 

 

For mer detaljert er info: se www.nnks.no. 

http://www.nnks.no/for-kunstnere/diverse-dokumenter/ 

Dokumenter under overskriften Utredning av ny organisasjonsstruktur for NNKS 

(orientering på NKNNs og NNBKs medlemsmøter). 

 



Kommentar:  

Avstemning gjennom håndsrekking:  

-  1 stemme imot 

-  3 stemmer blank 

- 87 stemmer for  

Vedtak: Forslaget vedtatt 

 

VII. Vedtektsendring av § 5 i NNKS sine vedtekter. Fra styret 

i NNKS 

Forslag til vedtektsendring: (Dersom sak VI. vedtas av årsmøtet 2018) 

Ny § 5 i NNKS sine vedtekter (skrift i blått=endringer) 

§ 5 STYRET 

Styret er NNKS øverste organ mellom årsmøtene/representantskapsmøtene. Styret 

har 7 medlemmer med varamedlemmer.  

Styret har følgende sammensetning:  

 2 representanter valgt av NNBK, med 2 varamedlemmer 

 2 representanter valgt av NKNN, med 2 varamedlemmer 

Disse nomineres av NNKS' nominasjonsutvalg og velges på organisasjonenes 

årsmøter. Det praktiseres rullerende ordning. 

 1 representant med vara oppnevnt av Nordland fylkeskommune, på vegne av 

Finnmark, Troms og Nordland fylkeskommuner. 

 1 representant valgt blant, og av, de ansatte ved Nordnorsk kunstnersenter. 

 1 representant med varamedlem velges på fritt grunnlag 

Representanten valgt på fritt grunnlag nomineres av NNKS' nominasjonsutvalg og 

velges på årsmøtet/representantskapsmøtene i NNKS. 

Styremedlemmene velges for en periode på 4 år. Et styremedlem kan bare sitte 2 

sammenhengende perioder. 

Styremedlemmet fra de ansatte velges for to år av gangen. 

Representanten valgt på fritt grunnlag velges for 2 år av gangen med mulighet for 

gjenvalg. 

Styrets oppgaver: 



 styret er ansvarlig for kunstnersenterets kunstfaglige profil, budsjetter, 

regnskap og årsmelding 

 styret skal påse at driften er i samsvar med gjeldende virksomhetsplan og 

vedtekter 

 styret skal innkalle til årsmøte en gang i året 

 styret skal legge fram regnskaper og årsmeldinger 

 styret skal foreta ansettelse av daglig leder og utarbeide stillingsinstruks for 

denne 

Vedtak: Forslaget vedtatt 

 

VIII. Innføring av prøveperiode med representantskap i 

NNKS. Fra styrene i NKNN, NNBK, NNKS 

FORSLAG OM OPPRETTELSE AV REPRESENTANTSKAP/ 

NY ORGANISASJONSFORM FOR NORDNORSK KUNSTNERSENTER 

(NNKS) 

 

BAKGRUNN: 

Styrene i NNKS, NNBK og NKNN har de seneste årene arbeidet tettere sammen og 

blant annet hatt årlige, felles samlinger. Et overordnet mål med dette har vært å 

styrke organisasjonenes samlede arbeid og stilling i samfunnet. I denne prosessen 

har vi kommet fram til at en endring av kunstnersenterets organisasjonsstruktur vil 

være et viktig og riktig grep for å trygge NNKS' fremtid og utvikling. 

 

Derfor foreslår vi å endre organisasjonen slik: 

I dag er årsmøtet senterets øverste organ. Vi foreslår at det i stedet for årsmøtet 

opprettes et representantskap, som overtar alle årsmøtets funksjoner. 

Representantskapet skal bestå av styrene i NNBK (Nord Norske Bildene Kunstnere) 

og NKNN (Norske Kunsthåndverkere Nord-Norge), samt representanter fra 

tilskuddspartnere og representanter valgt på fritt grunnlag. Dette er i tråd med 

anbefalingen fra arbeidsgruppa som i 2016 ble nedsatt av styrene i NNKS, NNBK og 

NKNN for å se på og komme med anbefalinger om endringer i Nordnorsk 

Kunstnersenters organisasjonsstruktur. 

 

 



MÅL: 

Et representantskap vil føre til et bedre og nærmere samarbeid mellom 

organisasjonene og NNKS, som igjen skaper tettere kontakt og større transparens. 

Samordning av strategier, langsiktige mål og handling vil gjøre oss alle sterkere. 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Årsmøtet i NNKS vedtar å innføre et representantskap som øverste organ for 

Nordnorsk Kunstnersenter. Representantskapsmodellen skal ha en prøvetid på 4 år. 

I denne prøveperioden styres NNKS ut fra vedtekter vedlagt dette saksforslaget. 

 

På vegne av organisasjonene: 

For NNBK: Tone Fjæreide, styremedlem 

For NKNN: Dagmar Mildes, styremedlem 

For NNKS: Cecilie Haaland, styreleder 

Referat: «På vegne av organisasjonene» endres til «På vegne av styrene» 

 

 

For mer detaljert er info: se www.nnks.no. 

http://www.nnks.no/for-kunstnere/diverse-dokumenter/ 

Dokumenter under overskriften Utredning av ny organisasjonsstruktur for NNKS (orientering på 

NKNNs og NNBKs medlemsmøter). 

 

Vedtekter for fire års prøveperiode med representantskap 2018-2022 

VEDTEKTER FOR  

NORDNORSK KUNSTNERSENTER 

Blått = endringer 

 

§ 1 FORMÅL 

http://www.nnks.no/for-kunstnere/diverse-dokumenter/


Nordnorsk Kunstnersenters formål er å formidle billedkunst og kunsthåndverk, utbre interessen for 

billedkunst og kunsthåndverk, samt skape og formidle arbeidsoppgaver for billedkunstnere og 

kunsthåndverkere. 

 

Senteret skal gjennom den kunstnerstyrte formidlingen sikre kunstnerne ytringsfrihet og motvirke 

uheldig kommersialisering av kunstlivet. 
 

§ 2 ORGANISERING 

 

Nordnorsk Kunstnersenter er en selvstendig institusjon som drives i samarbeid mellom Nord-Norske 

Bildende Kunstnere og Norske Kunsthåndverkere Nord-Norge og eies i fellesskap av disse 

organisasjonene. 

 

§ 3  NNKS’s ORGANER 

Organene i NNKS er representantskapet (§ 4), styret (§ 6) og nominasjonsutvalget (§ 7) 

 

§ 4  REPRESENTANTSKAPET 

Representantskapet er Nordnorsk Kunstnersenters øverste organ. Representantskapet skal velge styre 

til kunstnersenteret, representant til nominasjonsutvalg og føre tilsyn med styrets arbeid. 

Etter prøveperioden, i 2022, skal det kalles inn til årsmøte i NNKS etter gammel ordning for at 

årsmøtet skal ta endelig stilling til representantskapsmodellen. 

Representantskapet består av 14 personer fordelt på følgende måte: 

 4 representanter med varamedlemmer som er styret i NNBK 

 2 representanter med varamedlemmer fra NNBK, velges av årsmøte i NNBK 

 3 representanter med varamedlemmer som er styret i NKNN 

 2 representanter med varamedlemmer fra NKNN, velges av årsmøte i NKNN 

 1 representant med varamedlem oppnevnt Nordland fylkeskommune 

 1 representant med vara oppnevnt av Vågan kommune 

 1 representant med varamedlem oppnevnt organisasjonene i felleskap på fritt grunnlag 

(alternering) 

 

Representantene velges for en periode på to år, med mulighet for gjenvalg for to nye år.  

Det skal etterstrebes at ikke store deler av representantskapet skiftes ut på samme tid.  

Om nødvendig velges representanter for ett år for å oppnå dette. 

 

Representantskapet konstituerer seg selv og velger leder med to års funksjonstid. Leder velges blant 

organisasjonenes representanter, styrelederne i organisasjonene kan ikke velges til dette vervet. 

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst 10 representanter er tilstede. Ved stemmelikhet er 

leders stemme avgjørende. Alle valg, med unntak av vedtektsendringer eller 

oppløsning som krever ¾ flertall, skjer med alminnelig flertall. 



Daglig leder for NNKS møter som sekretær for representantskapet og fører protokoll fra møtene. 

Daglig leder har møteplikt og talerett, men ikke forslags- og stemmerett på representantskapets møter. 

NNKSs styreleder og nestleder har møteplikt med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett på 

representantskapets møter. Styrets resterende medlemmer har møte- og talerett. 

Under valg av nytt styre fratrer hele styret representantskapsmøtet. 

 

REPRESENTANTSKAPSMØTE  

 Representantskapet skal avholde årsmøte hvert år i etterkant av NNBK og NKNN sine 

årsmøter. 

 Innkalling sendes ut minst to måneder før representantskapsmøtet. 

 Saker til representantskapsmøtet fremmes gjennom organisasjonene NNBK og NKNN og må 

være innkommet styret i NNKS innen fire uker før representantskapsmøtet. 

 Dagsorden med samtlige sakspapirer sendes ut minst to uker før representantskapsmøtet. 

 

Representantskapsmøtet skal behandle: 

 

 Valg av ordstyrer og to representanter til å underskrive protokollen 

 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 Årsmelding og årsregnskap fra styret 

 Saker fremmet for representantskap gjennom styret 

 Strategi- og virksomhetsplaner 

 Budsjett for påfølgende år 

 Valg av revisor 

 Valg av styremedlemmer 

 Valg av representant til nominasjonsutvalg 

 
Representantskapsmøtet kan kun behandle saker som er fremmet gjennom innkallingen. 

 

§ 5 EKSTRAORDINÆRT REPRESENTANTSSKAPSMØTE 
 

Ekstraordinært representantskapsmøte kan innkalles av styret for NNKS, kontrollutvalget, eller om det 

kreves av 1/10 av medlemmene representantskapet. Saksgangen er som for ordinært 

representantskapsmøte, men bare de saker som det blir krevd ekstraordinært for, kan behandles. 

 

§ 6 STYRET 

Styret er NNKS øverste organ mellom årsmøtene/representantskapsmøtene. Styret har 7 medlemmer 

med varamedlemmer.  

Styret har følgende sammensetning:  

 2 representanter valgt av NNBK, med 2 varamedlemmer 

 2 representanter valgt av NKNN, med 2 varamedlemmer 



Disse nomineres av NNKS' nominasjonsutvalg og velges på organisasjonenes årsmøter. Det 

praktiseres rullerende ordning. 

 1 representant med vara oppnevnt av Nordland fylkeskommune, på vegne av Finnmark, 

Troms og Nordland fylkeskommuner. 

 1 representant valgt blant, og av, de ansatte ved Nordnorsk kunstnersenter. 

 1 representant med varamedlem velges på fritt grunnlag 

Representanten valgt på fritt grunnlag nomineres av NNKS' nominasjonsutvalg og velges på 

årsmøtet/representantskapsmøtene i NNKS. 

Styremedlemmene velges for en periode på 4 år. Et styremedlem kan bare sitte 2 sammenhengende 

perioder. 

Styremedlemmet fra de ansatte velges for to år av gangen. 

Representanten valgt på fritt grunnlag velges for 2 år av gangen med mulighet for gjenvalg. 

Styrets oppgaver: 

 styret er ansvarlig for kunstnersenterets kunstfaglige profil, budsjetter, regnskap og årsmelding 

 styret skal påse at driften er i samsvar med gjeldende virksomhetsplan og vedtekter 

 styret skal innkalle til årsmøte en gang i året 

 styret skal legge fram regnskaper og årsmeldinger 

 styret skal foreta ansettelse av daglig leder og utarbeide stillingsinstruks for denne 

 

§ 7 NOMINASJONSUTVALG 

 

Oppnevnes av styrene i NNBK, NKNN og representantskapet i NNKS 

 1 representant med vara fra NNBK’s nominasjonsutvalg, oppnevnt av NNBK's styre 

 1 representant med vara fra NKNN’s valgkomite, oppnevnt av NKNN's styre 

 1 representant med vara utnevnes på fritt grunnlag av representantskapet i NNKS 

 

Nominasjonsutvalget innstiller kandidater til styret.  Utvalget arbeider etter instruks vedtatt av styret. 

Medlemmene i utvalget oppnevnes/velges for to år av gangen. Styrene i organisasjonene sender inn 

skriftlig melding til styret i NNKS om hvem de har oppnevnt. Utvalgets forhandlingene er interne, og 

utvalgets medlemmer skal behandle sitt arbeid med fortrolighet. 

Utvalget konstituerer seg selv med leder. Utvalget skal ha dialog med daglig leder og styreleder i 

NNKS for å avklare behov for kompetanse i styret. 

 

§ 8 KONTROLLUTVALG 

Kontrollutvalget har følgende oppgaver: 

 Kontrollutvalget skal foreta en kritisk vurdering av styrets og 

representantskapsmøteoppnevnte komiteers arbeid, og påse at representantskapsmøtets 

intensjoner og vedtak blir fulgt. Mangler og feil skal påpekes på representantskapsmøtet. 

 Kontrollutvalget har 2 medlemmer: 1 fra NNBK og 1 fra NKNN. 



 Kontrollutvalgets medlemmer velges på NNBK og NKNNs årsmøter. 

 Kontrollutvalget velges for 1 år. 

 Kontrollutvalget skal kunne innkalle til ekstraordinært representantskapsmøte dersom 

man mener at styret eller andre komiteer ikke oppfyller Nordnorsk Kunstnersenters 

vedtekter eller sitt mandat fra årsmøtet. 

 Kontrollutvalget skal ha tilgang til samtlige av NNKS’s journalførte dokumenter. 

 Kontrollutvalgets medlemmer kan ikke ha andre tillitsverv i NNBK eller NKNN. 

 

 

§ 9 LÅNEOPPTAK OG ANDRE FINANSIELLE DISPOSISJONER 
 

Låneopptak og andre finansielle disposisjoner krever samtykke fra departementet. 

§ 10 URAVSTEMNING 

 

Styret kan sende saker som har spesielt stor viktighet for Nordnorsk kunstnersenter til uravstemning. 

Likeledes kan representantskapsmøtet eller ekstraordinært representantskapsmøte vedta at en slik sak skal 

ut til uravstemning. Styret kan ikke bruke uravstemning for å sette representantskapsmøtevedtak ut av 

kraft.  Dersom ikke minst 2/3 av medlemmene deltar i uravstemningen eller minst halvparten stemmer likt, 

er ikke uravstemningen bindende, og den endelige avgjørelse kan tas av styret. 

 

§ 11  VEDTEKTSENDRINGER 

 

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall på representantskapsmøtet. 

 

§ 12 HABILITET 

Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål i styremøter eller på annen 

måte som har slik særlig betydning for ham eller henne selv eller for hans eller hennes nærstående, at 

vedkommende må anses for å ha en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. 

Styremedlemmer har en særlig plikt til å vurdere sin egen habilitet og redegjøre for forhold som kan 

påvirke denne i forkant av behandlingen av hver enkelt sak som forelegges styret. Et styremedlem som er 

usikker på egen habilitet i forhold til en sak skal forelegge denne for styrets leder og/eller hele styret. 

 

§ 13 OPPLØSNING 

Oppløsning av organisasjonen kan bare skje når 2 påfølgende representantskapsmøter – evt. 

representantskapsmøte og ekstraordinært representantskapsmøte – stemmer for oppløsning med 2/3 

flertall. 

Ved oppløsning av Nordnorsk Kunstnersenter skal Kunstnersenterets verdier tilfalle formål som er mest 

mulig i overensstemmelse med Kunstnersenterets tidligere formål. Midler og eiendeler skal fordeles i 

samråd mellom NKNN, NNBK og offentlige myndigheter. 

 

 



 

Kommentar: 

Styreleder opplyser om at representantskapsmodellen er en vanlig 

organsisajonsmodell.De fleste av landets 16 kunstsentre har denne formen.  

Representantsakapet velges av kunstnerorganisasjonene og ivaretar dermed 

kunstnernes stemme. 

Det fysiske treffpunktet årsmøte for kunstnerorganisasjonene vil fortsatt finne 

sted. Det kan være hensiktsmessig å etablere et felles medlemsmøte for NNBK og 

NKNN i tillegg.  

 

Bekymringer som ble ytret av medlemmene:  

- Den demokratisk ordning forsvinner, kunstnere kan ikke lenger være med 

å direkte bestemmme kunstnersenterets fremtid  

- I en tid der kunstnernes styringsrett trues handler dette også om en 

strategisk kamp om kunstnernes rettigheter. Det er viktig å fremme 

kunstnernes kompetanse og årsmøte bør forbli øverste organ. 

- Samarbeidet mellom NKNN og NNBK er verdifullt og viktig. At årsmøte 

for NNKS faller bort anses som svekkelse av dette samarbeidet. 

  

Avstemning: Skriftlig 

2/3-dels flertall bestemmer utfallet, dette på grunn av vedtektsendring (60 av 90 

stemmer) 

Resultat: 

- ja: 53 

- nei: 34 

- blank: 3 

Vedtak: Forslaget falt 

 

  



IX. Kontrollutvalget for NNKS. Fra Camilla Skadberg 

 
ÅRSMØTE 2018 - innmelding av sak: 
 
Saksemne:  
Ang. Kontrollutvalget som valgt organ med oppnevnte verv  - mangler utvalget rutiner og en 
praksis på tilhørighet eller er ordningen utgått på dato ? 
 
Komiteen har to valgte medlemmer med ett varamedlem hver. Arbeidet honoreres. 
  
Spørsmål: 
 

– Er utvalgets kontrollerende rolle pro forma og blir derfor vervet uinteressant /   inaktivt 
i stedet for aktivt og fungerende? 

  
– Er utvalget for “lite” og for eksternt til at vervet beholder interesse over tid og 

involvering utøves? 
  
Nåværende praksis: 

– Utvalget blir ikke reelt nedfelt i de to fagorganisasjonene gjennom ansvarliggjøring / 
oppfølging - kontakt i rapporteringsåret 

– Utvalgsmedlemmer deltar ikke i rapporteringsåret på eks. styremøte i 
fagorganisasjonene eller som observatør på styremøte i NNKS 

  
Utenom vedtektene er det pr. i dag ikke etablerte rutiner - en veiledning med info til vervet, som 
følges av utvalgsmedlemmene eks:  

- Ingen rutiner ang. konstituering av utvalget  
- Ikke aktiv kontakt pr. mail eller telefon utvalgsmedlemmer imellom 
- Ingen rutinemessig kontakt / interaksjon med fagorganisajonene i rapporteringåret.  
- Ikke oppgavefordeling ang. rapporteringen til årsmøtet  

 
 

Formelle begrensninger i verv: 
Punktet i vedtektene ang. andre verv  endres og det presiseres at dette omhandler andre verv i 
NNKS, ikke eks. verv i fagorganisasjonene. 
 

 
1. Forslag til vedtak: 

a .  Kontrollutvalget fortsetter som tidligere. 
 
b .  Det nedfelles enkle arbeidsrutiner for utvalget i rapporteringsåret hvor   
       utvalgsmedlemmer innkalles til min. ett styremøte i sin respektive fagorg. 
       Et av utvalgsmedlemmene  deltar  som observatør  på min. ett styremøte for NNKS. 
 
c .  Kontrollutvalget opphører. 
 
              2. Forslag til vedtektsendring: 
a .  Punktet ang. andre verv i vedtektene presiseres med: …….ingen andre verv i    
       organisasjonen NNKS  Nordnorsk Kunstnersenter.                  
 
 
 
v/ M. Camilla Skadberg 



Vedlegg til sak IX.: 

 

KONTROLLUTVALGET – årshjul 
 

 
Vedtekter - oppgaveinstruks;  § 6 KONTROLLUTVALG 
 

KU - Kontrollutvalget har følgende oppgaver: 

 Kontrollutvalget skal foreta en kritisk vurdering av styrets og årsmøteoppnevnte 
komiteers arbeid, og påse at årsmøtets intensjoner og vedtak blir fulgt. Mangler og feil 
skal påpekes på årsmøtet. 

 Kontrollutvalget har 2 medlemmer: 1 fra NNBK og 1 fra NKNN. 

 Kontrollutvalgets medlemmer velges på NNBK og NKNNs årsmøter. 

 Kontrollutvalget velges for 1 år. 

 Kontrollutvalget skal kunne innkalle til ekstraordinært årsmøte dersom man mener at 
styret eller andre komiteer ikke oppfyller Nordnorsk Kunstnersenters vedtekter eller sitt 
mandat fra årsmøtet. 

 Kontrollutvalget skal ha tilgang til samtlige av NNKS’s journalførte dokumenter. 

 Kontrollutvalgets medlemmer kan ikke ha andre tillitsverv i NNBK eller NKNN. 
 

• Etablere utvalget 
via telefon / mail.

•Begynne løpende 
innsyn

• Felles utarbeidelse 
av rapporten

• Fremlegg på  
årsmøtet for NNKS

• Kontakt opprettes 
for en vurdering så 
langt i driftsåret

Desember  mnd. -

oppsummering av 
innsyn

Utarbeide 
rapporten

Mars mnd. -
årsmøteavvikling 

i NNKS

April mnd. -
konstituere det 

nye 

KU - utvalget

(Høstperioden -
møtedeltagelse i 

fagorg.?)



 
 
KOORDINERING / SAMORDNING i rapporteringsåret for kontrollutvalget 

 Valgkomiteene i NNBK og NKNN oppnevner et medlem m/ 1 vara til kontrollutvalget fra sine 
fagorganisasjoner 
 

 Oversikten på tidsopphør av verv til utvalget med forslag til og gjenvalg  og nye oppnevnte 
kandidater, legges inn i årsmeldingen for hver fagorganisasjon. 

 

 Etter årsmøtet oversender styret i den respektive fagorganisasjonen oppnevnte navn i 
vervene til alle i det nye  kontrollutvalget, hvor mailadr., postadresse og mobilnummer 
oppgis. 

  
UTVALGET: 

 Etter årsmøtet oppgir daglig leder i NNKS nettlink med passord for løpende innsyn i 
kunstnersenterets mapper ang.: - møtevirksomhet, saksgang, referater og meldinger, 
økonomirapporter og relevant arkiv. NNKS sender løpende utvalgsmedlemmene kopi av 
styremøteinnkallinger og dokumenter til møtet.  

 

 De 2 oppnevnte medlemmene i vervene skal ha opprettet kontakt og konstituere tvalget 
innen 4 uker etter årsmøteavviklingen.  
Hvert medlem etablerer kontakt med sin vara. 
 

 Ved kontakt sjekkes at tilgangen til styrereferater etc. er virksom. Alle i verv gjennomfører 
innsyn fremover i vurderingsperioden.  
 

 Oppstår spørsmål underveis tar KU - medlemmene kontakt med hverandre . 
 

 Ved kalenderårets utgang gjøres et nytt dialogmøte via mail eller telefon mellom 
medlemmene I KU. Den respektive vara kontaktes hvor innsyn og gjennomgang av 
møtereferater etc. til nå samkjøres. 
 

 (ev. Etablere noe møtevirksomhet)  
 

RAPPORTERING: 

 Etter at styremøtene for driftsåret i NNKS er gjennomført og Kunstnersenterets årsmelding 
er tilgjengelig, samarbeider medlemmene i utvalget med hverandre om å utforme 
rapporteringen fra KU.      (- rullere på/ avtale et hovedansva  for rapporten) 
  

 Hvert medlem kontakter sin vararepresentant og oversender en kopi av   
Årsrapportentil orientering. 

 

 Den ferdige rapporten med innscannet underskrift i blå penn  av  2 utvalgsmedlemmer 
sendes til daglig leder i NNKS 

.…………………… 

 Kontrollutvalgets rapport ferdigstilles før årsmeldingen for NNKS går ut til 
eierorganisasjonene. KU’s rapport kan om nødvendig også legges ved i sakspapirene 
som deles ut på årsmøtet for NNKS. 
Rapporten oversendes uansett fremleggsmåte til NNKS i tide før driftsårets 
eiermøteavvikling. 



 Honorar for verv i utvalget utbetales fra NNKS  i etterkant av årsmøtet. 

.…………………… 

DET ÅRLIGE EIERMØTET / årsmøte 
 

 Rapporten fra KU presenteres som saksfremlegg på årsmøtet gjennom en avtale m/ 
styreleder før møtestart om;  Kontrollutvalgets rapport fremlegges av et utvalgsmedlem eller 
sakspunktet / rapporten gjennomgås av møteleder. 

 

 Ved godkjenning tas rapporten til etterretning på årsmøte gjennom akklamasjon. 
 

 Nyvalgte medlemmer og vara i Kontrollutvalget legges inn under pkt. valg i årsmøtereferatet. 
 
ENDRINGER I VERV 

 Ved eventuelle navnendringer i vervene for KU, vil den respektive valgkomiteen i 
fagorganisasjonene informere NNKS og utvalgsmedlemmer om endringene. 

 
SPØRSMÅL OG VEILEDNING UNDERVEIS 

 Ved behov kan eks. tidligere medlemmer i kontrollkomiteen eller daglig leder / styreleder i 
NNKS kontaktes. 

 M.C.S. - 2017 

 

Vedtak: Forslaget trekkes 

Kommentar: Styret bes om å gå gjennom kontrollutvalget arbeidsbeskrivelse. 

Saken tas opp på styrekurs i mai 2018 i Oslo. 

Kontrollutvalget får ros for sitt grundige arbeid med saken. 

 

11/18 Valg av revisor 

Styrets forslag til vedtak: Nordnorsk revisjon AS. 

Vedtak: Vedtatt 

 

  






