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Kjære NBF-medlem, 
 
 
NBFs Årsmøte 2019 nærmer seg, vi minner om tidspunktet og sender herved ut dagsorden og samtlige 
sakspapirer. 
 
Tidspunkt: torsdag 7. mars kl. 18:00. 
Sted: Norsk Billedhoggerforening, Hekkveien 5, Oslo.  
 
Årsmøtet er NBFs høyeste organ og vi oppfordrer alle til å delta.  
 
Vi gjør oppmerksom på vedtektenes paragraf 5-3, første del:  
«Alle medlemmer av NBF 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.»  
 
Til medlemmer regnes alle som har betalt medlemskontingenten for 2018 og/eller 2019. Nye medlemmer 
som ennå ikke har mottatt innbetalingsblankett, regnes også som medlemmer.  
 
 
Fullmakter og forhåndsstemmer  
Fullmakter må meldes til styret på nbf@skulptur.no senest dagen før årsmøtet. Merk mailen «Fullmakt - 
Årsmøtet 2019». Eventuelt kan vedlagte fullmaktsskjema benyttes. Fullmaktshaver medbringer skjemaet i 
underskrevet stand. Fullmakter registreres ved møtets start. 
Forhåndsstemmer (fullmakt med bundet mandat) må meldes til nbf@skultur.no senest dagen før årsmøtet.  
 
 
Valg 
Det skal velges medlemmer både til styret og til nominasjonsutvalget. Styret har ansvar for å legge til rette 
for at valget skjer demokratisk og at medlemmene gis anledning til å foreta veloverveide valg og vil følge 
vedtatt forretningsorden, se side 5. 
 
OBS: Forretningsordenen legger opp til at alle kandidater til valgene skal være presentert for medlemmene i 
forkant av årsmøtet. Dette utelukker benkeforslag på selve årsmøtet. Vi oppfordrer derfor alle om å studere 
kandidatlisten og om at eventuelle «benkeforslag» sendes på e-post til nbf@skulptur.no. 
 
Frist for «benkeforslag»: Torsdag 28. februar kl 12:00  
 
Husk at å sende med en presentasjon av kandidaten/ forenklet CV og en kort motivasjonstekst fra 
kandidaten selv. Oppdatert kandidatliste, inkludert samtlige presentasjoner, sendes medlemmene senest 4. 
mars.  
 
 
 
 
VELKOMMEN DEN 7. MARS!  
 
 
 
Beste hilsen 
Styret 
v/Ebba Moi, styreleder  
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ÅRSMØTE I NORSK BILLEDHOGGERFORENING 2019 
 
 
 

- dagsorden og saksdokumenter - 
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DAGSORDEN 

 
 

 
1. Konstituering 
1.1  Valg av referent, møteledelse, tellekorps og to medlemmer til signering av protokoll 
1.2  Registrering av fullmakter 
1.3  Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden.  
 
2. Aktivitet i 2018  

Presentasjon av NBFs årsrapport samt en redegjørelse for hovedtrekkene i NBFs aktivitet i 2018. 
Utdypende informasjon under pkt. 10  

 
3. Saker  
 Saker fra medlemmer 
 
4. Regnskap 2018  
 Gjennomgang og godkjenning  
 
5. Årsberetning 2018 
 Gjennomgang og godkjenning 
 
6. Handlingsprogram 2019-2020   
 Behandling  
 Vedtak 
 
7. Medlemskontingent 2019 
 Fastsettelse av medlemskontingent.  

Styret foreslår ingen forandring i NBFs medlemskontingent, dvs. fortsatt kr 800,-. Medlemmer over 67 
år betaler kr 400,-. 

 
8. Budsjett 2019 
 Behandling 
 Vedtak 
 
9. Valg 
9.1  Nominasjonutvalget presenterer sine innstillinger til styret 
9.2  Kandidater til styret presenterer seg selv. 
9.3  Valg av styremedlemmer 
9.4  Valg av vararepresentanter til styret 
9.5  Nominasjonutvalget presenterer sine innstillinger til nominasjonsutvalget  
9.6  Valg av medlemmer til nominasjonsutvalget 
 
10. Årsrapport og planer  
 Gjennomgang av årsrapport, redegjørelse for NBFs planlagte aktivitet fremover. 
 
11. Informasjon om NBKs evaluering av valgordning og forslag til endring for landsmøtet 2019 
 
 
Pause midtveis i møtet 
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FORRETNINGSORDEN 

 
 
Møteledelse 

- Styreleder og nestleder er ansvarlig møteledelse 

- Ordstyrer velges av Årsmøtet.  
 
Ordstyring 

- Ordstyreren gir ordet til møtedeltagerne etter hvert som de tegner seg  

- Ønske om innlegg fremsettes ved å rekke hånden i været 

- Saksfremlegg skal ikke være på mer enn 5 minutter  

- Innlegg skal ikke være på mer enn 3 minutter  

- Replikk må knytte seg til siste innlegg og ikke være mer enn 1 minutt  

- Ordstyrer kan gi varsel 30 sekunder før tiden er ute  

- Møtedeltakerne kan når som helst kreve ordet for kommentarer til dagsorden  

 

- Møtedeltager som ber om ordet, viser det ved tegn som vist under  

 

 

Talerett  
Alle medlemmer av NBF har stemme- og talerett på årsmøtet. 
Styret har stemme- og talerett på lik linje med andre medlemmer. 
Administrasjonen gir saksopplysninger til saker når dette er ønskelig. 
Eventuelle eksterne sakkyndige deltar på møtet med talerett på sine særområder i den utstrekning 
møteledelsen finner det aktuelt.  
 
Stemmerett  
Hvert medlem har én stemme. Vedtak fattes med alminnelig flertall dersom vedtektene ikke be- stemmer 
noe annet. Alminnelig flertall betyr at det forslag som har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmene er 
vedtatt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.  
 
 
 
Votering  
Dersom det foreligger flere forslag, foreslår møteledelsen voteringsrekkefølgen. Normalt stemmes det over 
et eventuelt avvisningsforslag først, deretter voteres det over det - eller de - mest ytterliggående forslag. 
Møteledelsen kan henvise en sak til en oppnevnt redaksjonskomité som skal samordne vedtaksforslagene.  
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Avstemninger foregår normalt ved at stemmetegn rekkes i været, men skriftlig avstemning skjer dersom et 
av medlemmene ber om det.  
 
Forslag  
Forslag skal fremmes skriftlig for møtelederne. Forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt. For- slag kan 
heller ikke trekkes dersom noen av medlemmene krever det opprettholdt.  
 
 
Valg 
 
1) Presentasjon av kandidater 
-   Alle kandidater må være presentert for NBFs medlemmer senest 5 dager før årsmøtet. 
 
2) Avstemning  

- Alle kandidatene velges i én avstemning.  

- Vararepresentanter velges særskilt. 

- Kandidater som ikke velges til fast plass (styre, nominasjonsutvalg o.a.) har anledning til å gå videre til 
valg på vararepresentanter 

 
3) Stemmesedler 

- Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag.  

- Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen.  

- Stemmesedlene skal inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende 
avstemming.  

- Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall 
kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.  
 

4) Utfall av valget 

- For å anses som valgt må alle ha absolutt flertall, det vil si mer enn halvparten av de avgitte stemmene. 
Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter.  

- Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd flertall i første omgang, anses de valgt som har fått 
mer enn halvparten av stemmene.  

- Det foretas da bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og i denne avstemmingen anses de valgt 
som har fått flest stemmer.  

- Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  
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SAKER TIL BEHANDLING AV ÅRSMØTET 

 
 
 
 

 Saker fra medlemmer 

Sak 1 - 2019 DELTAGERE TIL SKULPTURBIENNALEN 

Forslagsstiller  Julia Vance 

Flertallskrav  Alminnelig flertall 

Ingress Retningslinjer for valg av utstillere til Skulpturbiennalen (eventuelt 
Skulpturtriennalen) 
 

Saksbeskrivelse  Det eksisterer pr i dag ingen generelle retningslinjer for utvelgelse til 
Skulpturbiennalen. 
 
Skulpturbiennalen er vår mulighet til å vise tverrsummen av norsk skulptur i dag. Da 
vi er en forening for skulptur, mener jeg vi må se på hvordan utstillere velges ut. Det 
er billedhoggere og medlemmer av NBF som har søkt på Skulpturbiennalen i mange 
år uten noensinne å bli valgt ut. Beskjeden til dem som ikke blir valgt ut er som kjent 
at man bare må søke på nytt neste biennale, men i teorien kan da et medlem av NBF 
søke hvert år uten noensinne å bli representert på Skulpturbiennalen. Da utøver 
Skulpturbiennalen over tid en ekskludering av deler av norsk skulptur. 
 
Som kjent blir kunstnerstipend utdelt på bakgrunn kunstnerisk aktivitet, samt til 
kunstnerisk kvalitet. Man må derfor kunne si at det i konkurransen om 
stipendtildelinger (og oppdrag) også er en fordel å være valgt ut som utstiller på 
bl.a.  Skulpturbiennalen. Mye synlighet og aktivitet avstedkommer mere muligheter 
og mer synlighet og mer aktivitet som igjen avstedkommer mer… etc. I motsatt 
tilfelle vil lite synlighet telle ned i konkurransen med andre søkere. 
 
Hvis vi derimot mener at Skulpturbiennalen over tid skal vise bredden i skulptur i 
Norge i dag, og samtidig står ved at medlemsmassen i NBF er tverrsnittet av 
skulptur i Norge i dag, så bør man legge til en kriteria i utvelgelse av utstillere for 
Skulpturbiennalen:  
 

Forslag til vedtak  NBF legger til følgende kriteria under retningslinjer for utvelgelse av utstillere på 
Skulpturbiennalen: Tidligere deltakelse på Skulpturbiennalen skal vekte ned, i 
forhold til annen søker som har samme kvalitet, men som ikke har deltatt tidligere. 
Dette for over tid å sikre ekte bredde i hovedutstillingen av skulpturfaget. 

Styrets 
kommentarer og 
forslag til vedtak 

Open Call og fri innsendelse er av største betydning for et mangfoldig kunstliv. Uten 
dette ville ikke muligheten for å vise interesse for en utstilling være tilstede. Vi 
mener at løsningen for en mer mangfoldig kunstnerrepresentasjon ved SKUBI vil 
være å fremme variasjon blandt de utvalgte kuratorene, heller enn å innskrenke 
kuratorens mulighet til å sette sammen en utstilling.  
 
Styrets forslag til vedtak: Forslaget avvises 
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Sak 2 - 2019 KARANTENE ETTER ARBEIDSSTIPEND 

Forslagsstiller Julia Vance 

Flertallskrav  Alminnelig flertall 

Saksbeskrivelse Kriteriene for stipendtildelinger handler om kunstnerisk kvalitet og aktivitet. 
Økonomi og mengden av kunstnerisk aktivitet henger som kjent sammen. 
Man må derfor kunne si at det i konkurransen om stipendtildelinger skjer en 
konkurransevridning til fordel for kunstnere med arbeidsstipend. 
Bedre økonomi frigjør tid til kunstnerisk aktivitet og stipendmottakere vil 
nødvendigvis kunne vise til et høyere aktivitetsnivå. Det er en kjent sak at antall 
kvalifiserte kunstnere langt overstiger antall stipendhjemler, og i 
konkurransesammenheng vil derfor aktivitetsnivået være svært avgjørende. Dagens 
ordning kan føre til at presumtivt gode kunstnerskap ikke utvikles. Dette er spesielt 
sårbart for kunstnere som har tidkrevende og kostbare arbeidsprosesser. Mange 
billedhoggere møter uforholdsvis store utfordringer mht å utvikle sine kunstnerskap, 
og manglende finansiering kan være fatal. 
  
Skjevheter mht stipendtildelinger kan fungere selvforsterkende. Kunstnere med 
«tunge arbeidsprosesser» uten arbeidsstipend, kan fort risikere å komme inn i en 
ond sirkel. 
Det er også enighet om at det ikke er nok arbeidsstipend til alle som kvalifiserer til 
det. Innføring av karantenetid kan bidra til å bøte på skjevheter. 
Andre land opererer allerede med karantene-tid, så dette burde ikke være 
kontroversielt. 
En karanteneordning fordrer at stipendkomiteen er bevisst hvilke søkere som har 
mottatt ett eller flere stipend. 

Forslag til vedtak  Det skal meldes inn følgende sak fra NBF til behandling på NBK sitt Landsmøte: 
Forslag om å innføre karantene-tid etter to- og flerårige arbeidsstipend. 
Saksbeskrivelse som over. 

Styrets 
kommentarer og 
forslag til vedtak 

Denne saken ble sendt inn til landsmøte i både 2013 og 2015 fra NBF og ble avvist av 
sentralstyret begge gangene. Begrunnelsen sist gang fra sentralstyret var: "Dette 
forslaget ble fremsatt på landsmøtet i 2013, der det ikke ble vedtatt. Det er staten og 
fondene som bestemmer retningslinjer for de enkelte stipend og NBKs landsmøte 
har ingen mulighet for å bestemme dette. Dette er heller ikke en politikk 
sentralstyret stiller seg bak, men viser til sin aktive stipendpolitikk i felles forslag til 
statsbudsjettet 2016.” Denne motivasjonen er like reell idag og styret stiller seg bak 
sentralstyrets motivasjon gjeldende dette. 
 
Styrets forslag til vedtak: Forslaget avvises 

Sak 3 – 2019 PRØVEORDNING BEGRUNNELSE TILDELING 

Forslagsstiller Julia Vance 

Flertallskrav  Alminnelig flertall 

Saksbeskrivelse «Begrunnelsene som stipendkomiteene setter for innstilling til stipend eller avslag er 
interne arbeidsdokumenter. Det er Utvalget som fatter vedtak om stipend eller 
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avslag. Interne arbeidsdokumenter er unntatt offentlighet. Vedtakslistene legges ut 
på våre hjemmesider rett etter at vedtakene er gjort. I søknaden til Statens 
kunstnerstipend fyller søker ut et felt som er en kort oppsummering av søknaden, 
denne teksten kan bli offentliggjort på våre hjemmesider, når vedtakslistene legges 
ut.» (Kulturrådet) 
 
Kriteriene for stipendtildelinger handler om kunstnerisk kvalitet og aktivitet. 
Økonomi og kunstnerisk aktivitet henger sammen og en konkurransevridning til 
fordel for kunstnere med arbeidsstipend er et faktum. 
Bedre økonomi frigjør tid til kunstnerisk aktivitet og stipendmottakere vil 
nødvendigvis kunne vise til et høyere aktivitetsnivå. Det er en kjent sak at antall 
kvalifiserte kunstnere langt overstiger antall stipendhjemler, og i 
konkurransesammenheng vil derfor aktivitetsnivået være svært avgjørende. Dagens 
ordning kan føre til at presumtivt gode kunstnerskap ikke utvikles. Dette er spesielt 
sårbart for kunstnere som har tidkrevende og kostbare arbeidsprosesser. I den 
sammenheng møter mange billedhoggere uforholdsvis store utfordringer mht å 
utvikle sine kunstnerskap, og manglende finansiering kan være fatal. 
  
Skjevheter mht stipendtildelinger kan fungere selvforsterkende. Kunstnere med 
«tunge arbeidsprosesser» uten arbeidsstipend, kan fort risikere å komme inn i en 
ond sirkel. 
 
Innføring av offentliggjøring av begrunnelse for tildeling* av arbeidsstipend vil ha et 
læringspotensial for dem som ikke får tildelt arbeidsstipend. 
 
*Det er kun snakk om begrunnelse for dem som FÅR tildelt arbeidsstipend. 
 
Innføring av offentliggjøring av begrunnelse for tildelingene viser dessuten en 
etterprøvbarhet og åpenhet utad for hva kulturmidler går tid, som på sikt kan bidra 
til å høyne status og anseelse til faget vårt. Etterprøvbarhet og åpenhet burde ikke 
være kontroversielt. 
 

Forslag til vedtak Det skal meldes inn følgende sak fra NBF til behandling på NBK sitt Landsmøte: 
Forslag om å innføre en prøveordning med begrunnelse for tildeling av 
arbeidsstipend, samt offentliggjøring av begrunnelsene. Saksbeskrivelse som over. 
 

Styrets 
kommentarer og 
forslag til vedtak 

Vi i styret stiller oss kritisk til at det er en læringseffekt av at andre kan lese 
begrunnelsen for arbeidsstipend, og vi tror heller ikke at det kommer til å bidra til 
etterprøvbarhet eller åpenhet. Videre mener vi at dette vil pålegge en allerede 
presset stipendkomité uforholdsmessig mye ekstraarbeid. Vi tror ikke det vil skape 
ro, men snarere ha motsatt effekt. 
 
Styrets forslag til vedtak: Forslaget avvises 
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Resultatregnskap 2018 (foreløpig, ikke revidert) 
 

 

 

Driftsinntekter og driftskostnader 2018  2017  

 

Samlede driftsinntekter  6.904.136  8.499.932 

Utbetalt vederlag og provisjon, varekostnad - 418.000  - 436.730   

Dekningsbidrag 6.486.136  8.063.201 

 

 

Personalkostnad 2.249.991  1.921.717 

Vedlikehold (ombygging) 2.158.140  3.933.901 

Andre driftkostnader 1.904.937  2.139.747 

Sum driftkostnader 6.313.068  7.995.365 

 

 

Driftresultat 173.068  67.837 

 

Finansinntekter og finanskostnader 

Annen renteinntekt 3.597  2.554  

Valutagevinst (agio) 205  5.206 

Annen finansinntekt 3.254  2.949 

Annen rentekostnad - 750  - 130 

Valutatap (disagio) -426  - 2.248 

Sum finansposter 5.881  8.331 

 

Ordinært resultat før skattekostnad 178.950  76.168 

Ordinært resultat 178.950  76.168 
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Balanse 2018 (foreløpig, ikke revidert) 

 

 

Egenkapital og gjeld 2018 2017   

 

Opptjent egenkapital  

Annen egenkapital 330.751 151.801 

Sum opptjent egenkapital 330.751 151.801 

 

Sum egenkapital 330.751 151.801 

 

 

Leverandørgjeld 39.597 755.863 

Skyldig offentlige avgifter 144.447 249.700 

Annen kortsiktig gjeld 337.902 2.577.249 

Sum kortsiktig gjeld 675.891 3.582.811 

 

Sum gjeld 675.891 3.582.811 

 

Sum egenkapital og gjeld 1.006.642 3.734.612 
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Budsjett 2019 

 

  

Salgs- og leieinntekter kunstverk 2.130.000 

Offentlige tilskudd 3.400.000 

Kontingenter 280.000 

Leieintekter eiendom/utstyr 304.000 

 

Sum inntekter 6.114.000 

 

 

 

Provisjon og vederlag til kunstnere 1.650.000 

Personalkostnader og styrehonorarer 2.810.000 

Regnskap og revisjon 205.000 

Kostnader lokaler 550.000 

Kontor-, vedlikehold- og driftsutgifter 832.000  

Uforutsette utgifter 40.000 

 

Sum driftskostnad 6.087.000 

 

 

Årsresultat 27.000 
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ÅRSBERETNING 2018 (foreløpig) 

NORSK BILLEDHOGGERFORENING 

 

Organisasjonsnummer 993 159 794 

Sted: Oslo 

Dato: 19. februar 2019 

 

 

 

1. Virksomhetens art og lokalisering 

Norsk Billedhoggerforening (NBF) er en fagorganisasjon for profesjonelle billedhoggere. NBF skal ivareta medlemmenes 

faglige, økonomiske, ideelle og sosiale interesser. Gjennom sin virksomhet skal NBF være en aktiv formidler av 

tredimensjonal samtidskunst og derigjennom arbeide for samfunnets forståelse for, og bruk av, skulptur. Norsk 

Billedhoggerforening er lokalisert i Hekkveien 5 i Oslo. 

 

2. Rettvisende oversikt over utvikling, resultat og stilling 

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte regnskap en rettvisende oversikt over aktiviteten i foreningen i 2018. Styret 

kjenner ikke til andre forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for det fremlagte regnskap. 

 

3. Fortsatt drift 

Regnskapet viser et overskudd på kr 178.950. Styret anser seg fornøyd med resultatet og mener forutsetning for fortsatt 

drift er tilstede. 

 

4. Arbeidsmiljø 

Arbeidsmiljøet ansees som godt, med lavt sykefravær. Foreningen har ikke hatt skader eller ulykker i 2018. 

 

5. Ytre miljø 

Foreningen foretar ikke noe utslipp og forurenser ikke det ytre miljø. 

 

6. Likestilling 

Det er ansatt 3 kvinner og 1 mann ved Norsk Billedhoggerforening. Styret består av 3 kvinner og 2 menn. Det er ikke 

iverksatt spesielle tiltak på området i 2018. 

 

 

 

 

 

   Ebba Moi    Stian Ådlandsvik 

   Styreleder     Nestleder 

 

 

 

 

   Marius Dahl     Janne Kruse 

   Styremedlem     Styremedlem 

 

 

 

 

   Anna Widén     Erik Steen 

   Styremedlem     Daglig leder 
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NBF - HANDLINGSPLAN 2019 – 2020 

 
 

 
NBF skal arbeide for å styrke betingelsene for kunstnerisk virke og ivareta sine medlemmers 

økonomiske, opphavsrettslige og sosiale rettigheter. Med fokus på disse punktene: 

 

1. NBF skal arbeide for at prinsippet om fagfellevurderinger holdes i hevd på billedkunstfeltet og en 

økt tilstedeværelse av kunstnernes kompetanse i relevante beslutningsprosesser.  

2. NBF skal arbeide for å styrke regelverket (politiskt) og kunnskap om kunst i offentlig rom hos 

potensielle oppdragsgivere.  

3. NBF skal arbeide for å styrke kunstnernes mulighet til fri innsendelse til prekvalifiseringer ved 

anskaffelse av kunst i offentlige rom. 

4. NBF skal arbeide for at honorarordningen for kunstnere blir permanent for både statlige og 

kommunale institusjoner.  

5. NBF skal fortsette arbeidet med å få en fungerende ordning for utstillingsvederlagene som sørger 

for at kunstnerne får det de har krav på ifm. avtalen med staten. 

6. NBF skal be NBK utrede status i Kunstnerforsikringen. Hvor mange kunstnere benytter seg av 

ordningen? Er brukerne fornøyd? Kost/nytte analyse. 

7. NBF skal arbeide for en avskrivningsordning for salg av kunst. 

 

 

Styrke NBF som profesjonell medlemsorganisasjon for hele landet: 

 

1. Etablere NBF produksjon som et tredje ben i organisasjonen som skal yte medlemsservice – praktisk 

rådgivning og bistand med offentlige oppdrag 

2. NBF skal arbeide for en regional jubileumsutstilling til 2021 som blir starten på den nye 

skulpturtriennalen.  
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VALG 

 
 
 
Det skal i år velges, eller gjenvelges:   

- 2 styremedlemmer 

- 3 vararepresentanter til styret 

- 2 medlemmer av nominasjonsutvalget 

- 1 vararepresentanter til nominasjonsutvalget 
 
 
 
 

NOMINASJONSUTVALGETS INNSTILLING 

 
 
 
2 styremedlemmer: 

- Janne Kruse (gjenvalg) 

- Stian Ådlandsvik (gjenvalg) 
 
3 vararepresentanter til styret: 

- Anneke Von Der Fehr 

- Gabriel Johann Kvendseth 

- Tore Reisch (gjenvalg) 
 
2 medlemmer av nominasjonsutvalget:  

- Torgrim Torve (fra varaplass) 

- Signe Solberg (gjenvalg) 
 
1 vararepresentant til nominasjonsutvalget: 

- Tone Myskja 
 
 
 
 

REDEGJØRELSE FOR NOMINASJONSUTVALGETS ARBEID  
OG BEGRUNNELSE FOR NOMINERINGENE 

 
 

 
Forberedelser 
I forkant av nomineringsarbeidet har nominasjonsutvalget (NU) hatt kommunikasjon med styret og sendt 
informasjon om årets valg ut til medlemmene. Alle er blitt oppfordret til å sende inn kandidatforslag.  
Til grunn for NUs arbeid ligger NBFs vedtekter og innspill både fra NBFs medlemmer og fra styret. 
 
Et samlet NU har hatt individuelle samtaler med alle styrets medlemmer og vararepresentanter, og med 
daglig leder. Hensikten var å fange opp behov og utfordringer, dessuten å kartlegge hvordan de enkelte 
forholder seg til gjenvalg.  
Styret fremstår som velfungerende, kompetent og med stort engasjement. Det synes å være et godt 
samarbeidsklima internt i styret og mellom styret og daglig leder/ administrasjonen. 
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Begge de to styremedlemmene som er på valg, ønsker gjenvalg. 
To av tre vararepresentanter kunne tenke seg gjenvalg til varaplass, men ingen av vararepresentantene 
ønsker å stille til valg som ordinært styremedlem i år. Alle vararepresentantene kunne tenke seg å bli valgt til 
ordinære styremedlemmer på et senere tidspunkt. Etter NUs skjønn er alle tre godt egnet til å være 
styremedlemmer, og har notert seg navnene som mulige kandidater til nomineringer, også med henblikk på 
fremtidige nominasjonsprosesser.  
 
Når det gjelder representasjon, har det sittende styret begrensninger mht geografisk og aldersmessig 
spredning. Alle de fem styremedlemmene bor og arbeider i Oslo, eller på Østlandet; og de representerer et 
relativt lite aldersspenn (37 - 49 år).  
 
 
Mål  
Mål for NUs arbeid har vært vært å finne frem til faglig sterke kandidater med stort engasjement, på 
bakgrunn av innspill fra styret, NBFs medlemmer og eget skjønn. Videre at nomineringene skal bidra til å gi 
styret større spredning mht geografi og alder, samtidig som kjønnsbalansen ivaretas.  
 
 
Nomineringer 
Styremedlemmer 
NU ønsker å bidra til at et velfungerende styre kan fortsette påbegynt arbeid og innstiller både Janne Kruse 
og Stian Ådlandsvik til gjenvalg.  
Det er NUs overbevisning at erfaringsbakgrunn, kompetanse, engasjement og personlig egnethet for begges 
vedkommende vil utgjøre en stor ressurs for NBF fremover.  
 
Vararepresentanter til styret 
En varaplass fungerer som aspirasjon til styret. NU nominerer Anneke Von Der Fehr, Gabriel Johann 
Kvendseth og Tore Reisch til styrets vararepresentanter. Etter vårt skjønn er disse godt egnet til styrearbeid 
og vil, sammen med styres ordinære medlemmer, representere et større «faglig, aldersmessig, 
kjønnsmessig, geografisk og kunstnerisk mangfold» (jf vedtektenes § 8-4).  
 
Medlemmer og vararepresentant til nominasjonsutvalget 
NU innstiller Signe Solberg til gjenvalg. Hun er p.t. i mammapermisjon.  
NUs vararepresentant Torgrim Torve har deltatt i aktivt nominasjonsarbeidet hele veien; den siste tiden har 
han i Signe Solbergs fravær vært desto mer aktiv. Han innstilles nå til ordinært medlem av NU.  
NUs medlem, Gunn Harbitz ønsker ikke gjenvalg.  
Tone Myskja innstilles til nominasjonsutvalgets vararepresentant. Hennes brede kontaktnett og allsidige 
erfaringsbakgrunn vil være til berikelse for NUs arbeid.  
 
 
 
 
Med vennlig hilsen, 
 
NU 
Gunn Harbitz, Signe Solberg, Torgrim Torve, Christine Aspelund 
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ANDRE KANDIDATFORSLAG 

 
 

 
 
 
Forslag fra medlemmer:  
 
 
Styremedlem: 
 
- Bjørn Erik Haugen  
 
Ønsker fast plass i styret, men stiller også gjerne til varaplass 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTASJON AV NYE KANDIDATER TIL NBFs STYRE 

 
 

 
Alfabetisk rekkefølge, kandidater til styret først, deretter styrets varaplasser:  
 

a) Styremedlem  Haugen, Bjørn Erik 
b) Varamedlem  Kvendseth, Gabriel Johann  
c) Varamedlem  Von Der Fehr, Anneke 

 
 
CV for kandidatene er tilgjengellig her 
 
 
 
 
a) Haugen, Bjørn Erik 
 
Jeg er billedkunstner med bachelor fra Kunstakademiet i Trondheim og en mastergrad fra Kunstakademiet i 
Oslo. Jag er medlem av NBF og bosatt på Kampen i Oslo. For tiden arbeider jeg med et stipendiatprosjekt 
på NMH om politisk musikkteater.  
 
Tidligere har sittet i styret i Nymusikks komponistgruppe hvor jeg og var leder i 2012, så jeg har erfaring med 
verv. For tiden sitter jeg i KUST-utvalget på NMH hvor jeg arbeider med utvalg av stipendiater til kunstnerisk 
utviklingsarbeid.  
 
Jeg kan tenke meg å sitte i styret siden NBF er den foreningen jeg mener passer mitt arbeid og fagfelt best, 
jeg arbeider mye med video som installasjon og skulptur. NBF er i en spennende fase med nytt gallerirom og 
nye ansatte, og jeg synes det virker interessant. Jeg mener jeg og kan bidra, siden jeg har et bredt 
arbeidsfelt og har erfaring fra styrearbeid fra tidligere. 
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c) Kvendseth, Gabriel Johann 
 
Jeg er født i 1984 og kommer fra Karlsøy i Troms. I snart 12 år har jeg bodd og jobbet i Bergen, hvor jeg 
også studerte. 
Praksisen min er spredt, men jeg jobber hovedsakelig med skulptur, interaktiv installasjon og tekst. Selve 
grunnlinjen er skulpturer formet av funne materialer. De senere år har jeg stilt ut ved mellom annet 
Nordnorsk Kunstmuseum, Samisk senter for samtidskunst, RAKE Visningsrom, Murmansk Regional Art 
Museum, Arkhangelsk Fine Arts Museum, KRAFT, Kristiansand Kunsthall, Kunstindustrimuséet, Kreuzberg 
Pavillon og KODE2. 
 
Utover selve kunstpraksisen har jeg allsidig organisasjonserfaring fra varaverv i UKS, Bildende kunstneres 
forening Hordaland og VISP, samt styreverv i Kunstgarasjen i Bergen og Kunstnerverksteder CS55. Ved 
siden av dette har jeg jobbet som frilans galleritekniker og scenearbeider for ulike institusjoner i Bergen, 
blant annet Festspillene, Den Nationale Scene, KODE, VOLT, BIT Teatergarasjen og Bergen Assembly. 
 
Jeg takker ja til å la meg nominere som vara i styret til Billedhoggerforeningen simpelthen fordi jeg har et 
godt inntrykk av organisasjonen, og fordi jeg opplever at foreningen representerer mine interesser som 
kunstner. Det ville være et ubetinget gode å være med på å jobbe for foreningen og fremme medlemmenes 
interesser. 
 
 
 
b) Von Der Fehr, Anneke 
 
Da nominasjonskomiteen foreslo meg som vararepresentant til styret i NBF, var dette både hyggelig og 
veldig spennende. Det er interessant å kunne få innblikk i hvordan arbeidet i NBF foregår pr. i dag.  
 
Andre har lagt ned mye tid og arbeid med fagpolitikk, opprettholdt og forbedret stipendordningen, atelier- 
og arbeidsforhold, samt forsøkt å forbedre den økonomiske situasjonen til kunstnerne. Dette har jeg nytt 
godt av, og det er på tide at også jeg bidrar med mitt. 
 
De siste årene har det skjedd mye positivt på ulike områder i NBF, som for eksempel rehabilitering av huset 
med nye utstillingsrom, studio 11, og på mange måter en økt aktivitet i foreningen. Jeg ønsker å få være med 
å arbeide videre med dette, og å fremme kunstens og spesielt skulpturens plass i det norske kultur og 
samfunnsliv.  
  
Selv har jeg bred erfaring innen kunstnerisk virksomhet – både mht. kunstnerisk arbeid og formidling. Se for 
øvrig en kortfattet CV. 
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PRESENTASJON AV NYE KANDIDATER TIL NBFs NOMINASJONSUTVALG 

 
 
 
a) Varamedlem NU  Tone Myskja 
 
 
CV er tilgjengelig her 
 
 
 
a) Tone Myskja 
 
Jeg ønsker å stille til valg for vara i Nominasjonsutvalget Norsk Billedhoggerforening fordi jeg synes dette er 
en viktig og interessant oppgave. Jeg er bosatt både i Søndre Land (Oppland) og Oslo, og har med det 
kunnskap om kunstmiljøet i begge regioner. 
 
Jeg har erfaring fra styreverv: 
 
BKOs representant i Lillehammer Kunstmuseums styre 2016 - 2018 
BKOs vara representant i Lillehammer Kunstmuseums styre 2014 - 16 
Vara for styret i Fond for Lyd og Bilde, 2014 
 
Jeg har også hatt følgende tillitverv: 
 
Leder BKOs regionalkomite utstillingsstipend 2015 
Vara BKOs rep. i Østlandsutstillingens styre 2014 
Stipendkomiteen, Norske Billedkunstnere, 2000, 2001 og 2010 
Opptaksjury Statens Kunstakademi, 2004 
Referansegruppe Norsk Kulturråd, barn og unge, 2010 
 
Jeg er medlem i NBK, NBF og BKO 
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VEDTEKTER FOR NORSK BILLEDHOGGERFORENING 

(sist endret av årsmøtet 7. mars 2017) 
 
 

§ 1 NAVN 
 

Norsk Billedhoggerforening (NBF) er en fagorganisasjon for profesjonelle billedhuggere. 
 

NBF er en av Norske Billedkunstneres landsdekkende faggruppeorganisasjoner og er forpliktet av 
vedtekter og landsmøtevedtak i Norske Billedkunstnere (NBK). 

 
NBF er organisert som en forening uten selvstendig økonomisk formål. 

 
 
 

§ 2 FORMÅL 
 

NBF skal ivareta medlemmenes faglige, økonomiske, ideelle og sosiale interesser; og arbeide for gode 
kollegiale forhold. NBF skal være rådgiver for Norske Billedkunstnere (NBK) i alle saker som angår 
skulptur. 

 
Gjennom sin virksomhet skal NBF være en aktiv formidler av tredimensjonal samtidskunst og deri- gjennom 
arbeide for samfunnets forståelse for, og bruk av, skulptur. 

 
 
 

§ 3 MEDLEMSKAP 
 

§ 3-1. Medlemskap oppnås av profesjonelle billedkunstnere som arbeider innenfor tredimensjonal kunst, 
og som oppfyller opptakskriterier vedtatt på årsmøtet. 
Medlemskap er forbeholdt kunstnere bosatt i Norge og norske kunstnere bosatt i utlandet. 
Medlemskap i NBF medfører automatisk medlemskap i NBK. 
Søknad om medlemskap rettes skriftlig til NBFs styre. 

 
§ 3-2. Medlemmer plikter å svare kontingent til både NBF og NBK. Kontingentene innbetales til NBK. 
Kontingenten til NBF fastsettes av årsmøtet. 

 
Medlemmer som ikke har betalt kontingentene innen årets utgang og som har mottatt skriftlig på- krav, 
mister sitt medlemskap i NBF. Nytt medlemskap kan bare oppnås etter betaling av skyldig kontingent. 
Ved oppnådd pensjonsalder svares halve kontingenten til NBF. 

 
§ 3-3. Ved innmelding gir det enkelte medlem fullmakt til at NBF kan forhandle om og inngå kollek- tive 
avtaler med myndigheter og brukere i saker som bare angår skulptur. Fullmakten er ikke-eks- klusiv. (Jfr. 
Gjeldende bestemmelse i NBKs vedtekter § 2-2) 

 
 
 

§ 4 NORSK BILLEDHOGGERFORENINGs ORGANER 
 

Årsmøtet (§ 5), Styret (§ 7), Nominasjonsutvalg (§ 8), Kunstnerisk råd (§ 9) 
 
 

§ 5 ÅRSMØTET 
 

§ 5-1: Årsmøtet 
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Årsmøtet er NBFs øverste organ. Vedtak fattet på årsmøtet er bindende for NBFs medlemmer. 
 

§ 5-2. Frister 
Årsmøtet holdes hvert år før 10. mars. Innkalling med foreløpig dagsorden sendes ut minst 2 må- neder 
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 frem- met på denne 
måten kan tas opp på årsmøtet. 

 
§ 5-3. Årsmøtet 
Alle medlemmer av NBF har rett til å møte på årsmøtet. Medlemmer som ikke kan møte på Årsmø- tet 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 lovlig innkalt, inn- kalles det til nytt 
årsmøte innen 3 uker. Dette årsmøtet kan bare behandle saker som var fremmet til det ordinære årsmøtet. 

 
§ 5-4. Observatører 
Inviterte observatører har møterett, men ikke stemmerett. 

 
§ 5-5. Konstituering av Årsmøtet 
Årsmøtet konstitueres ved godkjenning av innkallingen, fastsettelse av dagsorden og valg av 
møteledere og to representanter til å godkjenne referatet. 

 
§ 5-6. Årsmøtesaker 
Årsmøtet behandler: 
- Styrets årsberetning 
- Regnskap med revisjonsberetning 
- Saker fremmet av eller gjennom styret. 
- Handlingsprogram for kommende periode 
- Budsjett for kommende periode 
- Fastsettelse av medlemskontingent 
- Oppnevninger 
- Valg 

 
§ 5-7. Valg 
Årsmøtet velger: 
5 styremedlemmer (styreleder og 4 styrerepresentanter) 3 
vararepresentanter til styret 
Nominasjonsutvalg med vara (3 medlemmer + 1 vara) 
Revisor når dette er aktuelt 
Delegater til NBKs landsmøte. Disse bør fortrinnsvis velges blant NBFs styremedlemmer. 

 
Representanter til alle verv velges for 2 år. Vara velges for ett år. Samme person kan ikke velges til flere av 
organisasjonens organer. Ved alle valg, er det bare medlemmer av Norsk Billedhoggerfor- ening som er 
valgbare. 

 
 
 
 
 
 

§ 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. 
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§ 7 STYRET 
 

§ 7-1. Styret er NBFs øverste organ mellom årsmøtene. Styret velger selv sin leder/nestleder. 
 

§ 7-2. Styret leder NBFs virksomhet, med unntak av de oppgaver som etter vedtektene er tillagt 
årsmøtet (§ 5), Nominasjonsutvalg (§ 8) og kunstnerisk råd. 
Styret har ansvar for gjennomføring av vedtak fattet på årsmøtet. 

 
§ 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. 

 
§ 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. 

 
§ 7-5. Styret er ansvarlig for foreningens daglige drift og ansetter daglig leder. Styret er NBF’s 
kunstneriske råd. Det tilstrebes at NBFs styre er representert i NBKs styre. Styret avholder minst 6 
styremøter i året og er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Det føres protokoll fra 
møtene. 

 
 
 

§ 8 NOMINASJONSUTVALG 
 

§ 8-1. Nominasjonsutvalget skal under hensyn til forslag fra styret og medlemmene, nominere kandidater 
til valg av styreleder, øvrige styremedlemmer og nominasjonsutvalg. Nominasjonsutval- gets 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 kandi- dater til 
Den Nasjonale Jury og NBKs Stipendkomite. 

 
§ 8-4 Nominasjonsutvalget skal i sitt arbeid, tilstrebe faglig, aldersmessig, kjønnsmessig, geogra- fisk og 
kunstnerisk mangfold. 

 
§ 8-5 Nominasjonsutvalget er beslutningsdyktig når 3 (alle) av utvalgets medlemmer eller vara- 
medlemmer, er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall. 

 
 
 
 

§ 9 KUNSTNERISK RÅD 
 

§ 9.1 Styret er NBFs kunstfaglige råd og jury. Som kunstnerisk råd er styret ansvarlig for kunstneri- ske 
vurderinger og juryering i forbindelse med medlemsopptak, utstillinger, stipendtildelinger, kon- kurranser 
og lignende. 
Styret delegerer kunstfaglige avgjørelser ved å oppnevne spesifikke kunstfaglige råd i forbindelse med 
ulike utstillingsprosjekter. Styret oppnevner juryrepresentanter til kunstnerkonkurranser. 
 
§ 9.2 Kunstnerisk råd er beslutningsdyktig når minst 3 av rådets medlemmer eller varamedlemmer, 
herunder leder eller nestleder, er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemme- likhet 
er leders eller, i dennes fravær, nestleders stemme avgjørende. 
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§ 9.3 Kunstnerisk råd utfører sitt arbeid selvstendig og innenfor sitt mandat. Avgjørelser fattet av 
Kunstnerisk Råd kan ikke overprøves og behøver ikke begrunnes. 

 
 
 

§ 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 NBFs årsmøtevedtak kan ikke overprøves ved uravstemning. 
Landsomfattende uravstemninger som er bindende etter NBKs vedtekter, binder også NBFs med- lemmer. 
Dersom ikke minst 2/3 av medlemmene i uravstemningen stemmer likelydende, er ikke uravstem- ningen 
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 NBF 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 NBFs midler og andre aktiva skal 
ivaretas og/eller disponeres og tilbakeføres medlemmene, og være i samsvar med NBFs for- mål. 

 
 
 

§ 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 god- kjent på 
NBKs Landsmøte. 
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_________________________________________________________________________________________ 
 

FULLMAKTER 
_________________________________________________________________________________________ 
Fra NBFs vedtekter:  
 

§ 5-3(a). Årsmøtet  

Alle medlemmer av NBF 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. 

 

_________________________________________________________________________________________ 
 

FULLMAKT MED BUNDET MANDAT (= FORHÅNDSSTEMME) 
_________________________________________________________________________________________ 
 

Forhåndsstemmer sendes til nbf@skultur.no senest dagen før årsmøtet. 

 

 

———✂———————————✂———————————✂———————————✂——— 

 

 
FULLMAKT TIL BRUK PÅ NBFs ÅRSMØTE 2018 

_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
FULLMAKT FRA __________________________________ 
 
 
Herved gir jeg 
 
________________________________________________ 
Navn på fullmaktshaver  
 
 
fullmakt til å bruke min stemme på NBFs årsmøte 2018 
 
 
 
________________________________________________  
Signatur  
 
 
Fullmakt kan også sendes på sms til fullmaktshaver. Evt på e-post, men da med kopi til nbf@skultur.no. 
Fullmakter registreres i starten av årsmøtet.  


