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Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg av møteleder og 2 ansvarlige referenter og 2 til å underskrive protokollen.
Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Godkjenning av forretningsorden og fullmakter.
Godkjenning av styrets årsrapport.
Regnskap for foreningen.
Kontrollutvalgets rapport.
Godkjenning av styrets handlingsplan.
Godkjenning av foreningens arbeidsbudsjett 2016.
Referatsaker:
a. Årsrapport fra Norske Grafikeres Fond.
b. Regnskap fra Norske Grafikeres Fond og Mejdells legat.

PAUSE MED ENKEL SERVERING.
10. Saker til behandling.
11. Valg.
Innstilling fra valgkomiteen.
Vedlegg:
		

Norske Grafikeres vedtekter, Opptakskriterier og definisjoner
Skjema for utfylling av fullmakt.

Styrets forslag til forretningsorden:
1. Representanter som ønsker ordet i debatten skal tilkjennegi dette ved å gi tegn til
møteleder med sin nummerplate.
2. Om det er nødvendig av hensyn til møteavviklingen, kan møteleder foreslå begrenset tid.
3. Representanter som forlanger ordet ”til forretningsorden” gis anledning til, utenom tiden, å
holde korte innlegg om saksbehandling, avstemmingsform, forslag om strek, begrensning
av taletid eller lignende. Til forretningsorden gis ingen orden mer enn en gang, og høyst 2
min. til hver sak. Det er ikke anledning til å kommentere realiteten i vedkommende sak.
4. Når det fremsettes forslag om strek, skal nye talere gis adgang til å tegne seg på talerlista
før strek blir satt.
5. Forslag skal leveres skriftlig til møteleder og skal refereres muntlig av denne. Nytt forslag
kan ikke opptas etter at det er vedtatt å sette strek. Forslag uten forbindelse med sakene
på sakslista kan ikke behandles.
6. Valg foregår skriftlig hvis noen forlanger det.
Fullmakter:
Bakerst i papirene er det lagt ved et skjema om utfylling av fullmakt. Hvert medlem kan ha inntil 4
fullmakter. En fullmakt er strengt personlig og kan ikke overdras.
Alle som har fullmakter bes møte i god tid før generalforsamlingen begynner slik at fullmakter kan
registreres før møtet starter og ikke legge beslag på møtetiden.
Årsmelding Norske Grafikere 2015:
1. Organisasjon / administrasjon. Styre, utvalg og verv.
På årsmøtet 16. mars 2015 fikk Norske Grafikere følgende tillitsvalgte:
STYRET:
Anders Kjellesvik, styreleder
		
Jannik Abel, nestleder
		Marius Martinussen
Solveig Landa
Hedvig Sønstabø Thorkildsen
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Varamedlemmer:

1. Anne Kari Ødegård,
2. Ingebjørg Une Hagen,
3. Runi Langum
4. Elisabeth Rydland Nilssen

Valgkomiteen: Gro Finne, Åse Anda, Torgrim Sund
Kontrollutvalget: Asbjørn Hollerud, Kari Benthe Faleide, Randi Strand
NORSKE GRAFIKERES FOND:
Arnold Johansen
Are Andreassen		
Lars Teigum		

personlig vara: Ellen Karin Mæhlum
personlig vara: Karin Augusta Nogva
personlig vara: Elisabeth Rydland Nilssen

Personale:
Bjørg Emilie Moen, daglig leder
		
Benedicte Macé Stensrud, Utstillingskoordinator
		
Tomas Bjerke Holen 60%, Kunstnerisk rådgiver
		
Helgevakter: Silje Johannesen, Marianne Boberg, Haakon Haraldsen Roen
Regnskap:

Jan Hultgren

Revisor:

Revisjon NOR 1 AS v/ K. Vindenes.

Lokaler:

Vi har gått inn i det 15. året i Tollbugata 24.

Vedlikehold og anskaffelser:
Daglig leder oppgraderte sitt kontor som ble stengt på grunn av muggsopp i veggene. Kontoret
ble malt på dugnad av administrasjonen og det ble kjøpt inn nye kontormøbler.
2. Medlemmer:
Foreningen har pr. 31.12.2015 328 medlemmer som har betalt medlemskontingenten.
Nye medlemmer:
Anne Sara Loe, Janne Paulsen, Stein Are Kjærås Dahl, Julie Ebbing, Hanne Grete Einarsen, Stig
Andresen, Julia Mordvinova Gilje, Daniel Persson, Jan Freuchen, Kiyoshi Yamamoto.
Medlemsinformasjon: Nyhetsbrev ble sendt ut og informasjon på email til medlemmene.
Medlemmene mottok nyhetsbrev fra styreleder i oktober hvor det ble informert om styrets
pågående arbeid og planer frem mot NG 100 år.
3. Møter:
3.1. Styremøter.
Det har vært avholdt 7 styremøter og 1 økonomimøte i 2015. I tillegg har det vært 2 møter for
juryering (opptak av nye medlemmer) og behandling av utstillingssøknader.
3.2. Nordiske møter.
24. og 25. oktober deltok NG på GraN (Grafik Nordica), seminar og utstilling på Akureyris
Kunstmuseum. Våre representanter Solveig Landa (fra styret) og varamedlem Ingebjørg Une Hagen
var på Island sammen med deltakere fra Danmark, Finland, Færøyene, Grønland, Island, og Sverige.
Våre utstillere var Sidsel Westbø, Ellen Karin Mæhlum. Petter Buhagen og Ola Jonsrud.
Solveig Landa er av NG styret valgt som norsk delegat til videre samarbeid med GraN (Grafik
Nordica).
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3.3. Kurs og seminar.
Styret hadde kurs i styrearbeid med advokat Hilde Sjeggestad i september.
De faste ansatte var på studietur til Venezia for å se den 56. Biennalen, All the World´s Futures.
Hensikten var å få et innsyn i hva som presenteres på den internasjonale kunstscene.
Daglig leder deltok på et møte i Norsk Kulturråd hvor omlegging av søknad fra post 55 til post 74
ble behandlet.
Hele styret og Tomas Bjerke Holen deltok på fagseminaret Printmaking in the expanded field på
KHiO 15. - 18. september.
4. Fagpolitikk NG 2015:
NG har hatt flere møter med de andre fagorganisasjonene i NBK.
5. og 6. juni deltok styret på NBKs Landsmøte.
Mandag 29. oktober representerte Jannik Abel NG i ledermøte med LNM, NBF, NG, NTK, TF og
UKS. Styreleder hadde permisjon. Samarbeid, kontakt og deltakelse i fagpolitisk arbeid med NBKsystemet prioriteres.
5. Webside og nettbutikk:
Ny portal for netthandel ble påbegynt i slutten av året. Dette vil bidra til mer salg på nett. Det er
også rimeligere enn det som NG har hatt til nå.
Nettgalleriet er blitt kjent blant publikum, både når det gjelder kjøp av grafikk, men også en
oversikt over bilder medlemmene kan tilby. Det ligger nå over 1100 bilder på nettgalleriet.
Den fungerer som en god salgskanal for foreningens kommisjonsavdeling. I løpet av 2015 har
aktiviteten økt og det er langt flere som kjenner til siden nå enn tidligere. Nettgalleriet er under
stadig utvikling og vil i løpet av 2016 fremstå som en moderne presentasjons- og salgskanal for
publikum.
6. Formidling:
Kunsthøgskolen har hatt forelesning i galleriet. Skoleklasser har vært på flere utstillinger hvor det
er blitt informert om grafiske teknikker og om faget generelt.
Utstillingen ”River on paper” tok for seg forholdet mellom grafikk og poesi. Her var det 10 kjente
kinesiske poeter som møtte 10 grafikere. Omstendighetene rundt uttrykksfrihet var temaer i
diktene.
Denne utstillingen ble besøkt av flere skoleklasser og vakte oppmerksomhet i kinesiske miljøer i
Norge.
NG har fortsatt og videreutviklet samarbeide med galleri RAM, SOFT, LNM, Tegnerforbundet,
Nasjonalmuseet, Oslo Kunstforening, Format, og Kunstverket. Samarbeidsprosjektet er samlet
under Art district. Samtlige galleriet har et eget skilt ved inngangspartiet. I August ble det
arrangert en felles kunstfestival, hvor hvert galleri bidro med et 20 minutters innslag. NG hadde
omvisning i utstillingen.
Det var meget gode tilbakemeldinger og det er planlagt nytt arrangement i 2016.01.15.
Formidling via sosiale medier som facebook, twitter og Instagram er viktige formidlingskanaler.
Disse er med på å øke oppmerksomheten mot et bredere publikum
6.1. Omvisninger / kunstnersamtale.
På utstillingsåpningen til Svend-Allan Sørensen ble det arrangert en kunstnersamtale mellom
kunstnerisk rådgiver og kunstneren. Det ble også arrangert omvisning med kunstneren tilstede i
utstillingene til Tom Eidsvold Larsen og Sigrid Øyrehagen.
I mai var NG vertskap for Ship to Gaza. Dette var et arrangement initiert av Klassekampen. NG bisto
med lokaler da flere av foreningens medlemmer donerte et trykk til aksjonen.

3

I desember ble det arrangert en boklansering sammen med Dag Solhjell i anledning utgivelse av
boken ”Anne Breivik: Kunstner, gründer og kunstpolitiker”. Tilstede var redaktør Dag Solhjell og
forfatter av boken, Cathrine Lillo-Stenberg.
6.2. Utstillinger i 2015.
08.01.15 – 01.02.15
Åse Anda
05.02.15 – 01.03.15
River on paper
05.03.15 – 01.04.15
Niclas Gulbrandsen, minneutstilling
09.04.15 – 03.05.15
PENTA
07.05.15 – 31.05.15
Giske Sigmundstad
04.06.15 – 28.06.15
Tom Eidsvold Larsen
06.08.15 – 30.08.15
Yamamoto - Thorkildsen
03.09.15 – 27.09.15
Ragnhild Løkke
01.10.15 – 25.10.15
Svend-Allan Sørensen
29.10.15 – 22.11.15
Petter Buhagen og Ingri Haraldsen
26.11.15 – 23.12.15
Sigrid Øyrehagen
Pressedekningen har vært god. Det har vært pressedekning på 6 av 11 utstillinger i 2015. På
Åse Andas utstilling var det intervju med kunstneren i Klassekampen. Niclas Gulbrandsens
minneutstilling var det en omtale. Tom Eidsvold Larsen ble intervjuet av Klassekampen. Petter
Buhagen og Ingri Haraldsen fikk anmeldelse av Lars Elton i Dagsavisen. Sigrid Øyrehagen fikk
omtale i Drammens tidende.
					
6.3. Utleieutstillinger.
Kulturdepartementet leier til sammen 74 bilder fra Norske Grafikere.
6.4. Offentlig innkjøp.
Det er i alt solgt 81 bilder til offentlige instanser.
Østsiden sykehjem, Fredrikstad: Vegge/Kolsrud			
6 bilder
Statens Helsetilsyn: Egil Røed						4 bilder
Norsk Sykepleierforbund: Gro Finne					
1 bilde
HiOA: Søssa Magnus							2 bilder
Norsk Tipping: Søssa Magnus, Jeannie Ozon Høydahl, June Sira, Christopher Rådlund, Marianne
Boberg, Alf Chr. Hvaring, Mattias Härenstam.				
7 bilder
Kunnskapsdepartementet: Erik Solheim				
2 bilder
UiO: Ingri Egeberg, Anne Kristin Ferking				
5 bilder
Nasjonalmuseet: Annette Kierulf, Caroline Kierulf			
4 bilder
Den norske Ambassaden i København: Åse Anda			
1 bilde
Den norske ambassaden i Beirut: Ingrid Haukelidsæter, Hanne May Scheen, Ørnulf Opdahl, Lars
Teigum, Solveig Landa.							9 bilder
Haukeland sykehus: Søsssa Magnus, Ingeborg Stana			
3 bilder
KLP: Alf Chr. Hvaring							1 bilde
Norsk Radiografforbund: B. Thorhallsdottir, Hanne G. Einarsen, Alf Chr. Hvaring, Anne Kampmann,
Nina Due, Vegge/Kolsrud, Ingri Egeberg, Marianne Boberg, Siw Lurås 15 bilder
Norsk Kritikerlag: Niclas Gulbrandsen					
9 bilder
Haugesund billedgalleri: Niclas Gulbrandsen				
12 bilder
7. ØKONOMI OG INTERNE FORHOLD.
Generelt
Styret bekrefter at forutsetning for fortsatt drift er tilstede. Resultatet for foreningen med
tilhørende utstillingsservice ga i 2015 et underskudd på NOK 128.319. Egenkapitalen pr. 31.12-2015
er på NOK 831 781.
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Det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter gir etter styrets oppfatning
tilfredsstillende uttrykk for resultatet i 2015 og den økonomiske stilling ved årsskiftet.
Driften ivaretas av 2 stillinger på full tid og en 60% stilling, samt et varierende antall deltidsansatte.
Det utføres i alt 3 årsverk. Arbeidsmiljøet anses som godt. Det er ikke igangsatt tiltak for å
bedre arbeidsmiljøet. Det er overvekt av kvinnelige ansatte og det er en målsetting å bedre
kjønnsbalansen.
Driften forurenser ikke det ytre miljø.
Det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter gir etter styrets oppfatning
tilfredsstillende uttrykk for resultatet i 2015 og den økonomiske stilling ved årsskiftet.
Utover det som fremkommer av årsoppgjøret kjenner ikke styret til andre forhold som er av
interesse for å bedømme foreningen.
7.1. God virksomhetsstyring.
Norske Grafikere er en medlemsstyrt forening, og god virksomhetsstyring defineres av Norske
Grafikere som de mål og overordnede prinsipper Norske Grafikere styres og kontrolleres etter,
samt de strukturer som regulerer samspillet mellom Norske Grafikeres administrasjon og styrende
organer. Styrets oppgaver er regulert i vedtektene. Styret leder foreningen i samsvar med
foreningens vedtekter og generalforsamlingens beslutninger.

			Oslo, 16. februar 2016

Anders Kjellesvik				
Styreleder 					
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KONTROLLUTVALGETS RAPPORT FOR 2015
Kontrollutvalget har blitt holdt løpende orientert om styrets arbeid gjennom møteinnkallinger,
møtereferater og regnskap. Innkallinger og møtevirksomhet er avholdt iflg. vedtektene. Tilstede fra
Kontrollkomiteen på økonomimøtet: Asbjørn Hollerud og Randi Strand.
Styret har gjort fagpolitisk arbeid, samarbeidet med NBK, andre grunnorganisasjoner, og deltatt på
Landsmøtet. Kurset i styrearbeid med NBK’s advokat Hilde Skjeggestad virker å ha hatt en meget
positiv virkning på styrets arbeid, som for eksempel møte- og referatrutiner, varainnkallelser og
arbeidsgiveroppgaver.
At NG øker utstillingsvederlaget styrker grafikernes økonomiske situasjon og følger opp NBK’s og
myndighetens satsning på dette området.
Styret har hatt oppe saker om honorarer for styrearbeid. Vedtektene sier ikke noe om hvordan
honorarene for de ulike vervene skal fordeles, og det er slik sett opp til styret å foreta en fordeling
innenfor vedtatt budsjett. Kontrollutvalget anser likevel at det vil være bra om styret ser på størrelse
på, og prinsipper for honorarer for alle verv. Kontrollutvalget syns det er viktig at innsats for
foreningen honoreres og mener det er bra om det fins klare retningslinjer for dette. Det vil gjøre
rekruttering / valgkomiteens arbeid lettere.
Det er positivt at styret har samarbeidet, og fortsetter samarbeid på nordisk nivå. Videre at de har
internasjonale utstillinger. Norske Grafikere har arrangert 1 medlemskveld. Det er bra for
formidlingen at foreningen får ny webside, og at arbeidet mot jubileumsutstillingen 100 år i 2019 er
i gang.
Annonseutgifter utgjør NOK 223.208,-, og samlet salgsinntekter utgjør NOK 1.182.240,-.
Kontrollutvalget etterspør en vurdering av hvordan annonseringen står i forhold til salget.
Vi stiller oss undrende til at en strømutgifter, som vi antar kan være en relativt forutsigbar post, er
budsjettert med 350 000,-; en langt høyere sum enn det som ble den faktiske utgiften; 180 007,-.
Kontrollkomiteen ser ut fra stillingsbeskrivelsen til daglig leder at «Daglig leder er sekretær for
styret i Norske Grafikeres Fond.» I Note 3 (Personalkostnader) står det «Herav utgjør lønn og
andre godtgjørelser til daglig leder NOK 557 868 kr. I tillegg er det utbetalt 71500 kr til daglig leder
for sekretærfunksjonen i Norske Grafikeres Fond.» Kontrollkomiteen ønsker å presisere at daglig
leder ikke har sekretærfunksjonen som en ekstra stilling, men at det er en del av en 100% stilling
i Norske Grafikere. Den totale lønnen fra Norske Grafikere til daglig leder er 629 398 kr, hvorav
71500 kr blir betalt av Norske Grafikeres Fond.
Revisor sitt pålegg om bedre internkontroll er tatt tak i, og det er positivt at nytt
faktureringssystem er vedtatt og har startet. Styrets vedtak om en mer detaljert og en hyppigere
gjennomgang av økonomistyringen er også et bra tiltak.
Regnskapstallene for hele året viser et underskudd på 128.319. Vi ser fram til at foreningen
kommer i gang med vedtatt forsøk på økt salg til bedrifter.
På årsmøtet i 2013 ble det vedtatt at NG skulle se på forholdet mellom NGV og NG. På årsmøtet i
2014 ble det kommentert at denne saken ikke er fulgt opp. Saken er fortsatt ikke fulgt opp, og må
følges opp. En egen note i regnskapet som forklarer hva GUS er i forhold til
Foreningsvirksomheten, hadde vært å foretrekke.

Asbjørn Hollerud 			

Kari Bente Faleide 			

Randi Strand
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HANDLINGSPLAN 2016

Målsetting:
·
·
·

Å tilby medlemmene et sosialt og faglig nettverk.
Å synliggjøre og styrke grafikk nasjonalt og internasjonalt.
Å legge fundamentet og starte planlegging for NG sitt 100 års jubileum i 2019.

1. Faglige interesser:
NG skal fortsette arbeidet med å styrke sin faglige profil og skape forståelse for grafikkfaget.
NG skal arbeide mot et bredere samarbeide med det nordiske grafikkmiljøet. Det skal arbeides aktivt med
gjennomførelse og deltakelse i fellesprosjekter og utstillinger internasjonalt.
NG skal arbeide for rekruttering til foreningen gjennom aktiv kontakt med skoler og kunstmiljøet. NG ønsker
å involvere grafikkstudenter i prosjekter og utstillinger.
NG skal være synlige og fortsatt utvikle seg via digitale kanaler, så som hjemmeside og nettbutikk.
NG skal arbeide for personalutvikling, et bra arbeidsmiljø og samhold i organisasjonen.
NG har 100 års jubileum i 2019. I den forbindelse jobber NG mot å skape muligheter for medlemmene
og synliggjøre fagfeltet. Det arbeides mot utstillinger og en bokutgivelse som skal presentere alle
medlemmenes kunst.
NG skal drive informasjonsarbeid knyttet til foreningens etiske retningslinjer og forskjellen på originalgrafilkk
og reproduksjoner.
2. Sosiale interesser:
NG ønsker å være et faglig og sosialt møtested, dette gjøres gjennom åpninger, temakvelder og
medlemskvelder.
3.Økonomiske interesser:
NG skal fokusere på en god forretningsforståelse og arbeide mot på økt salg til privatkunder og bedrifter.
Foreningen skal arbeide mot et regnskap som går i balanse.
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BUDSJETTFORSLAG FOR 2016.
Inntekter:
Statstilskudd:					
Kontingenter					
Bidrag fra NG Fond:				
Bidrag øvrige					
Provisjonsinntekter:				
Utleie utstillinger:				
Netto inntekt salg rammer etc.		
Renteinntekter:				

1.879.000
140.000
450.000
100.000
1.250.000
60.000
250.000
20.000

Sum inntekter:				

4.149.000

Kostnader:
Personalkostnader:			
Kurs, seminarer etc			
100 års jubileum 2019			
Reiser, møter etc.				
Honorar revisjon:		
		
Honorar regnskap				
Kontorrekvisita:				
Telefon, porto, internett			
Nettbutikk, drift				
Leie, innkjøp kontormaskiner:		
Husleie					
Strøm, fellesutgifter				
Forsikringer					
Gebyr kortselskaper, bank			
Utstillingskostnader:			
Annonser:					
Vedlikehold:					
Utstillingsvederlag:				

2.150.000
50.000
50.000
100.000
45.000
150.000
30.000
70.000
30.000
70.000
570.000
150.000
60.000
30.000
100.000
200.000
70.000
220.000

Sum:						

4.145.000

Estimert overskudd på kr. 4.000,-.

Oslo, 11.02.2016
BEM
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NORSKE GRAFIKERES FOND

ÅRSRAPPORT 2015.
Årsrapporten følger regnskapsåret 2015.
STYRETS BERETNING.
Norske Grafikeres Fond er et disposisjons- og reguleringsfond som finansieres gjennom en årlig
bevilgning fra staten i henhold til §1 og §4 i lov nr. 23 av 23. Mai 1987 om bibliotekvederlag.
Fordelingen av midlene følger retningslinjer fastsatt av Kulturdepartementet av 16. august
1998, og fordeles slik at de stimulerer skapende virksomhet, på faglig grunnlag uten hensyn til
organisasjonstilhørighet. Fondets forretningsadresse er den samme som foreningen Norske
Grafikere, Tollbugaten 24, 0157 Oslo.
Styret bekrefter at alle forutsetninger for fortsatt drift er tilstede.
Fondet har ingen ansatte. Driften ivaretas av Norske Grafikere. Styret beslutter utdelinger og gir
retningslinjer for driften. For styrearbeid blir styret honorert for medgått tid. Fondet har kun en
deltidsansatt regnskapsfører. Fondet har et godt arbeidsmiljø. Likestilling søkes ivaretatt.
Det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter, gir etter styrets oppfatning et
tilfredsstillende uttrykk for resultatet i 2015 og fondets økonomiske stilling ved årsskiftet. Styret i
Norske Grafikeres Fond forvalter også avkastningen av grunnkapitalen i Kathinka og Olaf Mejdells
Legat. (Se egen årsrapport for dette.)
Norske Grafikeres Fond mottok i 2015 kr. 1.663 312 i Bibliotekvederlag.
STYRETS SAMMENSETNING.
Styret består av tre medlemmer med personlige varamedlemmer. Fondets styre velges av
Foreningen Norske Grafikeres generalforsamling for tre år av gangen, med utskiftning av ett
styremedlem og et varamedlem årlig.
		
Are Andreassen			
personlig vara Gunhild Vegge
Lars Teigum			
personlig vara Elisabeth Rydland Nilssen
Arnold Johansen		
personlig vara Ellen Karin Mæhlum
DAGLIG LEDER FOR FONDET.
Bjørg Emilie Moen som også er daglig leder i foreningen Norske Grafikere.

Tollbugaten 24, 0157 Oslo. Tel 23 35 89 40. Fax 23 35 89 49. Mail bjorg.emilie.moen@norske-grafikere.no.
Bankkonto 6011 05 89789. Organisasjonsnr. 975506339
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						NORSKE GRAFIKERES FOND
REGNSKAP.
Jan Hultgren.
REVISJON.
Revisjon 1 Nor AS v/Kristin Vindenes.
MØTER.
Styret har søkt å finne en driftsform som gir større fleksibilitet. I tillegg till ordinære møter, har det
forekommet telefon- og emailkonsultasjoner. Ordinære styremøter med tildeling av midler (stipendier og
prosjektstøtte) ble avholdt 13. mai og 4. november 2013. I tillegg har det vært møter vedrørende Quadrat
Nou stipendiet. Et av møtene ble lagt til Barcelona med verksmester og stipendiat.
ØKONOMI.
Fondet har stabil økonomi. I 2015 er det et underskudd på NOK 137.558-.
Oversikt over administrasjonskostnader de siste årene:		
År:
Inntekter:
Adm.omk				Tildelinger til NG:
1998
764 688
96 755		
12,6%			
271 725		
35,5%
1999
815 892		186 732		22,9%			222 277		27,2%
2000
879 092		121 147		13,9%			250 500		28,8%
2001
918 052		129 016		14,4%			280 000		30,5%
2002
998 313		121 230		12,1%			328 000		32,9%
2003
1035 674
106 818		10,3%			300 000		28,9%
2004
1046 788
118 358		11,3%			467 100		44,6%
2005
1064 620
133 409		12,5%			500 000		46,9%
2006
1099 212
100 642
9,1%			
410 000		
37,3%
2007
1137 729
123 598		10,8%			425 000		37,2%
2008
1239 498
150 174		
12%			
600 000		
48 %
2009
1313 222
234 079		
17%			
470 000		
35 %
2010
1366942
170 990		12,5%			466 000		34%
2011
1.425.772
173.534		12,1%			500 000		35%
2012
1.477.965
181.144		12.2%			438 000		30%
2013
1.542.054
181.133		11,75%			440.000		29%
2014
1.625.878
212258		13%			500.000		31%
2015
1.663.312
258.135		15%			450.000		27%

PROSJEKT- OG STIPENDMIDLER.
Quadrat Nou stipendiet ble utlyst. Rebecca Angelica Nordbø ble tildelt stipendiet for 2015.
Det ble vedtatt å etablere et nytt stipend. Det er Norske Grafikeres Fonds grafikkpris på kr. 50.000,-. Prisen
blir tildelt en grafiker som er blitt juryert inn på Høstutstillingen. I år gikk prisen til Ellen Karin Mæhlum. Hun
mottok prisen med følgende begrunnelse: Hun får prisen for sine to grafiske arbeider som tar opp dagsaktuelle
temaer som flyktningeproblematikk og folkevandring som vi i dag er vitne til. Samtidig som hun utvider grafikkens
reportoar. Hun eksperimenterer med teknikker avhengig av temaet hun jobber med.
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OPPLYSNINGS- OG RAPPORTERINGSPLIKT.
For å synliggjøre bruken av fondets midler er mottakerne av prosjektstøtte pålagt å opplyse om at prosjektet
er støttet av Norske Grafikeres Fond. Det må rapporteres om bruken av midlene før det kan søkes om ny
støtte fra fondet. Dette kravet gjelder for samtlige mottakere. Mottakere som har mottatt støtte og som ikke
leverer rapport, vil ikke bli vurdert ved senere tildelinger.
TILDELINGER 2015:
Grafikernes Hovedstipend:
Magne Vangsnes					100.000
Norske Grafikeres Fonds stipendier:
Hege Cathrine Thoresen				50.000
Kai Rittun					50.000
Cathrine Dahl og Ørjan Aas			
50.000
Patrik Berg					50.000
Søssa Magnus					50.000			
Quadrat Nou stipendiet
Rebecca Angelica Nordbø		
		
108.293					
				
Tildeling av prosjektstøtte:
Torgrim Wahl Sund				60.000
Silvia Martinez					50.000
Vegge/Kolsrud					50.000
Mattias Härenstam				50.000
Anders Kjellesvik					45.000
Rebecca Nordbø					31.000
Lademoen Kunstnerverksted			80.000
Ingrid Haukelidsæter				30.000
Esther Breslin					42.000
Eli Hovdenak					30.000
Jon Hoelstad Dæhli				30.000
Espen Friberg					10.000
Jan Freuchen					32.000
Martin Due					30.000
Hanne Grete Einarsen				22.000
Norske Grafikere				
450.000
Norske Grafikeres Fonds Grafikkpris:
Ellen Karin Mæhlum				50.000
		
Oslo, 16. februar 2016

Are Andreassen		Lars Teigum			Arnold Johansen
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1. Forslag til Vedtak fra Styret
Generalforsamlingen tilslutter seg å høyne styrelederhonorar fra nåværende NOK 50 000,- til NOK
75 000,-.
Begrunnelse: Styret mener honoraret for styreledervervet er for lavt i forhold til arbeidsmengden
vervet medfører. Sammenlignet med øvrige landsdekkende organisasjonene i NBK (NTK, LNM, UKS,
TF og NBF), ligger styrelederhonoraret også langt under. Styreleder i de øvrige organisasjonene blir
honorert med fra kr 70.000,- (TF) - ca 250.000,- (UKS) pr år. Styret mener forslaget er et viktig vedtak,
og at det etterfølger NBKs fokus på rettferdig honorering og lønn for arbeid. Vedtaket vil bidra til å
sikre profesjonalitet, og vil være med på å styrke NG i sin helhet.

2. Forslag til Vedtak fra Styret
Generalforsamlingen tilslutter seg at styremedlemmer kan utføre ekstra timelønnet arbeid
tilknyttet Norske Grafikere. Arbeidsoppgave må på forhånd avtales og godkjennes av Styreleder og
Daglig leder. Sats for timelønnet arbeid vil være gjeldende sats jf. styremøter, NOK 275,-.
Begrunnelse: Forslaget er først og fremst påtenkt nestleder. Det vil gi NG muligheten til å
benytte seg av timelønnet arbeid ved spesielle behov. Det må kunne forsvares økonomisk innenfor
gjeldene budsjett og ansvarlig økonomisk styring. Honorar til styremedlemmer for ekstraarbeid
er vanlig praksis i de andre landsdekkende organisasjonene i NBK. Styret mener det er viktig at
NG følger våre søsterorganisasjoner og NBKs fokus på rettferdig honorering og lønn for arbeid.
Dette vil bidra til profesjonalitet i styret. Til informasjon vurderer Tegneforbundet også honorar for
nestlederstillingen.
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FORSLAG OM VEDTEKTSENDRING FRA GRO FINNE og ÅSE ANDA.
FORSLAG 1: NORSKE GRAFIKERE
Til generalforsamlingen i Norske Grafikere 2016.
Forslag til vedtektsendring § 6. 2. Avsnitt.
”De fem styremedlemmer er”
1 styreleder
2. 4 styremedlemmer. Disse to punktene er som før.
Endring av pkt. 3. Nytt forslag:
”2 varamedlemmer i prioritert rekkefølge”
Begrunnelse:
Det er ikke behov for så mange vararepresentanter. 3. Og 4. Vara blir aldri innkalt.

FORSLAG 2. FOR NORSKE GRAFIKERES FOND.
Endring av NGFs § 4. Nytt forslag:
”Fondets midler forvaltes av et styre på tre medlemmer med en vararepresentant. Disse velges av
generalforsamlingen i Foreningen Norske Grafikere for tre år av gangen. Ett av medlemmene går ut
hvert år, de to første årene etter loddtrekning. Det er ikke anledning til gjenvalg.”
Begrunnelse:
Det er vanskelig å fylle så mange verv. Uklarhet omkring habilitet. Som vara risikerer man å bli
bundet opp i et verv med liten innflytelse som samtidig innebærer begrensninger, i og med at det
vil være vanskelig å søke fondet samtidig som man innehar vervet.
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VALGKOMITEENS INNSTILLING 2016.

Styret:				Anders Kjellesvik, styreleder. 1 år igjen.					
				
Jannik Abel, nestleder. 1 år igjen
				Hedvig Thorkildsen, 1 år igjen
				Solveig Landa, gjenvalg
				Ingebjørg Une Hagen, ny
Varamedlemmer til styret:
				
Elisabeth Rydland Nilssen, 1 år igjen
				
Runi Langum, 1 år igjen
				Tom S. Kosmo, ny
				Tom Eidsvold Larsen, ny
Kontrollutvalget:		
Randi Strand, 1 år igjen
				Elin Gabrielsen, ny
				Elisabet Alsos Strand, ny
Valgkomiteen:			
Åse Anda, 1 år igjen
				
Torgrim Sund, 1 år igjen.
				Mattias Härenstam, ny

NORSKE GRAFIKERES FOND OG KATHINKA OG OLAF MEJDELLS LEGAT.
Styremedlem:				Personlig vara:
Lars Teigum, 1 år igjen			
Elisabeth Rydland Nilssen, 1 år igjen
Arnold Johansen, 2 år igjen		
Ellen Karin Mæhlum, 2 år igjen
Mari Krokann Berge, ny			
Ingrid Haukelidsæter, ny

Oslo, 2. februar 2016

Gro Finne				Åse Anda			

Torgrim Wahl Sund
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Vedtekter for Norske Grafikere
Vedtatt på generalforsamlingen 1982. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 7. mars
1984, 9. mars 1989, 7. mars 1997, 10. mars 2000 og 12. mars 2004.
Vedtektene er tilpasset normallovene for grunnorganisasjonene i NBK.

§ 1. Formål
Norske Grafikere er en faglig forening av yrkesaktive grafikere.
Norske Grafikere er partipolitisk uavhengig.
Foreningens formål er å ivareta medlemmenes faglige, sosiale og økonomiske interesser
og å arbeide for gode kollegiale forhold.
Norske Grafikere skal arbeide for å øke samfunnets bruk av grafikk.
§ 2. Organisasjonstilhørighet
Norske Grafikere er grunnorganisasjon i NBK. Norske Grafikere er bundet av NBKs
vedtekter.
Vedtak fattet på NBKs landsmøter er bindende for Norske Grafikere og Norske Grafikeres
medlemmer.
§ 3. Medlemskap
Rett til medlemskap har yrkesaktive grafikere som fyller vilkårene for opptak.
Krav om medlemskap rettes til styret som tildeler medlemskap i h.t. gjeldende
opptaksvilkår. Utenlandske grafikere bosatt i Norge får medlemskap i Norske Grafikere på
samme vilkår som øvrige søkere.
Medlemmer som grovt motarbeider foreningen og medlemmenes felles interesser, kan
utelukkes for kortere eller lengre tid om 2/3 av generalforsamlingen forlanger det.
Slikt vedtak kan appelleres til neste generalforsamling.
Generalforsamlingens vedtak gis ikke oppsettende virkning ved appell til neste
generalforsamling.
§ 4. Forhandlingsrett / Avtalerett
Medlemskap i Norske Grafikere medfører at det enkelte medlem gir organisasjonen
fullmakt til representere seg i forhandlinger og ved inngåelse av avtaler med stat, fylke
og kommune. Likeledes innebærer medlemskapet at organisasjonen innenfor de rammer
NBKs landsmøte fastsetter, gis hjemmel til å representere medlemmet ved inngåelse av
avtaler om bruk av de av medlemmenes verker som er utgitt, offentliggjort eller overdradd
eksemplar av. Denne bestemmelsen gjelder ikke medlemmer som også er medlem av en
distriktsorganisasjon tilsluttet NBK.
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§ 5. Generalforsamling
a) Generalforsamlingen er Norske Grafikeres høyeste organ. Den avholdes hvert år innen
utgangen av mars måned, og skal kunngjøres minst 2 måneder i forveien. Forslag som
medlemmene vil ha tatt opp på generalforsamlingen må sendes styret minst 4 uker før
denne. Alle forslag og dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen, skal være
medlemmene i hende senest 14 dager før denne. Kun de saker som er fremmet på denne
måten kan tas opp og behandles på generalforsamlingen.
b) Medlemmer som ikke kan møte til generalforsamlingen, kan gi skriftlig fullmakt til et
annet medlem. Ingen medlemmer kan ha flere enn fire fullmakter.
c) Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når den er lovlig innkalt.
d) Styret, kontrollutvalget eller 1/10 av medlemmene kan skriftlig kreve ekstraordinær
generalforsamling, men kun den eller de saker det ble krevet ekstraordinær
generalforsamling for, kan behandles på denne. Ekstraordinær generalforsamling innkalles
med minst 3 ukers varsel. Valg foretatt på ekstraordinær generalforsamling er gyldige til
etterfølgende ordinære generalforsamling.
e) Generalforsamlingen behandler:
Styrets årsrapport.
Kontrollutvalgets rapport.
Regnskap.
Innkomne forslag.
Saker fremmet av styret.
Handlingsprogram.
Budsjett.
Valg av styrets leder, valg av styremedlemmer og varamedlemmer, medlemmer til
kontrollutvalg og valgkomite. Det skal videre velges styremedlemmer til Norske Grafikeres
Fond, og til eventuelt andre organ opprettet av generalforsamlingen og delegater til NBKs
landsmøte.
§ 6. Styret
a) På generalforsamlingen plikter styret å legge frem årsrapport, revidert regnskap og
handlingsprogram for neste styringsperiode. Et styre på 5 medlemmer skal velges på
Norske Grafikeres generalforsamling. Styreperioden er 2 år. For å sikre kontinuitet bør
styreleder og 1 styremedlem velges ett år, det neste år velges 3 styremedlemmer.
De 5 styremedlemmene er:
1. Styreleder
2. 4 Styremedlemmer
3. 4 Varamedlemmer i prioritert rekkefølge (d.v.s. 1. vare, 2. vara osv.)
b) To av varemedlemmene er på valg annen hvert år, men den prioriterte rekkefølgen kan
endres hvert år. 1. og 2. vara blir innkalt til juryering og er derved medlemmer av storstyret
ved opptak av nye medlemmer.
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c) Styret konstituerer seg m.h.t. valg av nestleder.
d) Styret har det overordnete ansvar for driften av foreningen.
e) Styret skal arbeide etter gjeldene prinsippvedtak, retningslinjer og handlingsprogram
vedtatt av generalforsamlingen. Styret skal ha minst 4 møter i året.
f) Styremøter innkalles med minst 1 ukes varsel. Styret er beslutningsdyktig når
styreleder og 3 medlemmer (varamedlemmer) er tilstede. Beslutninger skal nedfelles i
skriftlige vedtak i protokollen før de realiseres. Forslag til vedtak må få tilslutning fra minst
3 styremedlemmer for å kunne ansees vedtatt.
g) Hvert styremedlem kan innkalle styret når de finner det påkrevet utover det fastsatte
antall møter.
h) Det skal avholdes 2 faste budsjett/regnskapsmøter i året. Disse skal avholdes med
minst 1 medlem fra Kontrollutvalget.
i) Styret kan pålegge styremedlemmene taushetsplikt i saker der styret finner det
nødvendig av hensyn til foreningens interesser eller personvern.
j) På generalforsamlingen plikter styret å legge frem årsrapport, revidert regnskap og
handlingsprogram for neste styreperiode.
§ 7. Kontrollutvalget
Et kontrollutvalg på 3 medlemmer velges på generalforsamlingen. Kontrollutvalget
velger selv sin leder. Valgperioden er 2 år, annen hvert år velges 1 og 2 medlemmer.
Kontrollutvalget har til oppgave å foreta kritisk revisjon av styrets virksomhet og
økonomiske disposisjoner, og avgi beretning om dette til generalforsamlingen.
Kontrollutvalget kan kreve ekstraordinær generalforsamling om de mener styret
går ut over eller ikke oppfyller sitt mandat i flg. vedtekter og vedtak fattet på
generalforsamlingen. Minst 1 medlem fra kontrollutvalget møter på de faste
budsjettmøtene i året samt på generalforsamlingen. Kontrollutvalget har observasjonsrett
på styremøter, og skal ha informasjon om styrets virksomhet i form av møtereferat og
møteinnkallinger. Styret plikter å besørge at kontrollutvalget skal få tilgang til de av
foreningens dokumenter som Kontrollutvalget anser nødvendig for sitt arbeide.
§ 8. Valgkomite
Valgkomiteen (nominasjonsutvalg) foreslår kanditater til de tillitsverv som skal besettes
på generalforsamlingen. Valgkomiteen består av 3 medlemmer som selv velger sin leder.
Valgperioden er 2 år. Annen hvert år velges 1 og 2 medlemmer. Valgkomiteen vurderer i
samråd med styret ønsket kompetanse til de personer som innstilles til tillitsverv.
§ 9. Lojalitet
Tillitsvalgte forplikter seg til lojalt å arbeide for foreningen i h.h.t. formålsparagraf og
vedtak fattet på generalforsamlingen og i styret.
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§ 10. Daglig leder
Daglig leder har ansvaret for å lede foreningens daglige drift.
Daglig leder har personalansvar for de ansatte.
§ 11. Medlemsmøte
Medlemsmøter innkalles av styret, og de uttaler seg om de saker som styret eller
medlemsmøtet selv tar opp. Medlemsmøtets uttalelser er rådgivende for styret.
Det skal avholdes minst 1 medlemsmøte i året.
§12. Kontingent
Årskontingenten fastsettes av generalforsamlingen. All kontingent betales gjennom NBK.
Unnlatelse av betaling av fagpolitisk kontingent for foregående år, medfører foreløpig
utelukkelse fra foreningen. Ubetalt kontingent for mer enn 1 år fører, etter skriftlig varsel, til
opphevelse av medlemskap og de rettigheter det gir. Styret kan i spesielle tilfeller innvilge
utsettelse etter skriftlig søknad.
§ 13. Uravstemning
Viktige saker kan avgjøres ved uravstemning når generalforsamlingen ønsker det.
Ved uravstemning gjelder simpelt flertall.
Styret kan ikke bruke uravstemning for å sette generalforsamlingsvedtak ut av kraft.
Uravstemning som er bindende etter NBKs lover, er bindende også for Norske Grafikere og
Norske Grafikeres medlemmer.
§ 14. Oppløsning
Til beslutning om oppløsning av foreningen kreves 2/3 flertall på ekstraordinær
generalforsamling, som må innkalles med 3 måneders varsel.
Besluttes foreningen oppløst, settes foreningens midler i et fond i overensstemmelse med
formålsparagrafen. Dette fondet forvaltes av Norske Billedkunstnere.
§15. Vedtektsendringer
Forandringer av disse vedtekter krever 2/3 flertall på generalforsamlingen.
Forslag til endringer må kunngjøres for medlemmene i ht. § 5.
Lovendringer trer ikke i kraft før de er godkjent av NBKs landsmøte.
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Opptakskriterier
Vedtatt på Norske Grafikeres generalforsamling 9. mars 2001.
1. Medlemskap i Norske Grafikere kan oppnås ved skriftlig søknad til styret og innsending
av 10 grafiske verk. Fullført studium ved kunstfaglig høgskole tillegges stor vekt ved
vurderingen av søknaden.
2. Søknaden vurderes av storstyret i Norske Grafikere. Minst 6 grafikere må være til stede.
Definisjon av kunstgrafikk
Vedtatt på Norske Grafikeres generalforsamling 9. mars 2001.
Kunstgrafikk er et verk som helt eller i vesentlig grad er fremstilt ved hjelp av et
trykkmateriale som med en kunstnerisk hensikt er utformet eller arrangert av kunstneren.
Kunstgrafikk kan også omfate verk som er fremstilt digitalt.
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FULLMAKT
Med dette gir jeg 		

Fullmakt til 		
å representere meg ved Norske Grafikeres Generalforsamling
mandag 14. mars 2016.

												
							
dato og underskrift

Kan du ikke komme på generalforsamlingen, så send din fullmakt med en kollega.
Hver grafikere kan ha 4 fullmakter.
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