ÅRSMELDING 2016
REGNSKAP OG BUDSJETT
RAPPORTER
Generalforsamling i foreningen Norske Grafikere.
Avholdes mandag 20. mars 2017 kl. 17.00.
Tollbugata 24, 0157 oslo
1

INNHOLD:

1.

Dagsorden 				

1

2.

Styrets forslag til forretningsorden 			

1

3.

Styrets årsmelding for 2016

2

4.

Regnskap

7

5.

Kontrollutvalgets rapport

10

6.

Budsjettforslag for 2017

11

7.

Handlingsplan for 2017

12

8.

Årsrapport for Norske Grafikeres Fond

13

9.

Regnskap for Norske Grafikeres Fond og Mejdells Legat 		

16

10.

Årsrapport for Kathinka og Olaf Mejdells Legat

20

11.

Vedtekter for Kathinka og Olaf Mejdells Legat

21

12.

Forslag til vedteksendring i NGF fra Marianne Boberg 		

22

Forslag til vedteksendring i NGF fra Mari Krokann Berge 		

22

13.

Innkomne saker fra medlemmer: Marianne Gihle, Victoria Fuhr og
Gunnar Haugland 				

24

14.

Innstilling fra valgkomiteen 		

27

15.

Norske Grafikeres vedtekter 		

28

16.

Opptakskriterier og definisjon av kunstgrafikk 		

31

17.

Skjema for utfylling av fullmakt

33

2

Dagsorden:
1.

Valg av møteleder og 2 ansvarlige referenter og 2 til å underskrive protokollen.

2.

Godkjenning av innkalling og dagsorden.

3.

Godkjenning av forretningsorden og fullmakter.

4.

Godkjenning av styrets årsrapport.

5.

Regnskap for foreningen.

6.

Kontrollutvalgets rapport.

7.

Godkjenning av styrets handlingsplan.

8.

Godkjenning av foreningens arbeidsbudsjett 2017.

9.

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.
12. NBKs Landsmøte. Valg av delegater.

13. 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.
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Fullmakter:
Bakerst i papirene er det lagt ved et skjema om utfylling om 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 2016.
1. Organisasjon / administrasjon. Styre, utvalg og verv:
På årsmøtet 14. mars 2016 fikk Norske Grafikere følgende tillitsvalgte:
STYRET:		 Anders Kjellesvik, styreleder
			
Jannik Abel, trakk seg i juni 2016
			
Tom S. Kosmo, nestleder for Jannik Abel
			
Solveig Landa
Hedvig Sønstabø Thorkildsen
Ingebjørg Une Hagen, trakk seg 15.02.17
Varamedlemmer:

1. Tom S. Kosmo, nestleder fra juni 2016
2. Tom Eidsvold Larsen
3. Runi Langum
4. Elisabeth Rydland Nilssen

Valgkomiteen:

Åse Anda, Torgrim Sund, Mattias Härenstam

Kontrollutvalget:

Randi Strand, Elin Gabrielsen, Elisabet Alsos Strand

NORSKE GRAFIKERES FOND:
Arnold Johansen - personlig vara: Ellen Karin Mæhlum
Lars Teigum - personlig vara: Elisabeth Rydland Nilssen
Ingrid Haukelidsæter, fra 22.12.2016 da Mari Krokann Berge trakk seg.
Personale:		
			
			
		
Helgevakter: 		

Bjørg Emilie Moen, daglig leder
Benedicte Macé Stensrud, Utstillingskoordinator
Tomas Bjerke Holen 60%, Kunstnerisk rådgiver

Regnskap:

Adacc Regnskap, v/Elise Bratfoss

Silje Johannesen, Marianne Boberg, Haakon Haraldsen Roen

Revisor:		 Revisjon NOR 1 AS v/ K. Vindenes.
Lokaler:		 Vi har gått inn i det 16. året i Tollbugata 24.
2. Vedlikehold og anskaffelser:
Foreningens datasystem og databaser er fornyet.
Dette innebærer at det er installert et helt nytt Filemaker Pro program. Alle salg registreres i
databasen direkte og det er nå enklere oversikt over salg. Dette forenkler internkontrollen som
revisor har etterlyst.
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Nettbutikken og hjemmesiden er oppdatert. Arkivet over tidligere utstillinger er lettere
tilgjengelig og oversikt over nyheter som er relevante for medlemmer og andre
grafikkinteresserte er mer oversiktlig og hele siden er nå søkbar. Det er nå mulig å legge inn
søkekriterier på nettbutikken slik at man kommer rett inn på det man søker etter. Avtale med
Klarna gjør oppgjør for nettsalg enkelt for NG å håndtere.
Regnskapet er overlatt til Adacc Regnskap i Oslo og NG har nå gått over til en skybasert
løsning. Oversikten er nå bedre da regnskapet stort er oppdatert til enhver tid. Denne
endringen førte til betydelig merarbeide for daglig leder som nå fører deler av regnskapet.
Fordelen med det nye regnskapsprogrammet er at man har god oversikt over salg og
utestående til kunstnerne og dermed kan foreta oppgjør kort tid etter salg.
Søknadsprosedyrene er endret og alle søknader kan nå sendes inn digitalt. Dette vil forenkle
saksbehandlingen.
Disse betydelige endringene har lagt stort beslag på administrasjonen som har hatt ansvar
for og utført endringene. Det er særlig hjemmesidene og den nye nettbutikken som har vært
ressurskrevende.
I forbindelse med oppgraderingen er det kjøpt inn en datamaskin og oppdateringer og
vedlikehold av det interne nettverket, backup og server. Det er lisenser for Klarna, Wordpress
og PowerOfficeGo og supportavtaler.
3. Medlemmer:
Foreningen har pr. 31.12.2016 342 medlemmer som har betalt medlemskontingenten.
Nye medlemmer:
Mia Gjerdrum Helgesen, Embla Øverbye, Ingrid Lilja Arntzen, Pelle Brage, Marius Charles
Johnsen, Linus Krantz, Marianne Karlsen, Rigmor Nygård, Ida Løkken Anstensrud, Ragnhild
Ibsen, Yngve Sortland, Bjørn Kowalski Hansen, Lars Aurtande, Ole Lislerud, Marte Lill O.
Somby, Ragna Misvær Grønstad, Karen Helga Maurstig, Victoria Browne, Trude Johansen,
Sarah Vajira Lindström og Kristoffer Kjølberg.
4. Møter:
4.1. Styremøter
Det har vært avholdt 5 styremøter og 1 økonomimøte i 2016. I tillegg har det vært 2 møter for
juryering (opptak av nye medlemmer) og behandling av utstillingssøknader.
4.2. Nordiske møter
GraN, Grafík Nordica er et samarbeid for å fremme grafikk og opprette kontakt mellom
grafikere i Norden. Landene som er med er Færøyene, Grønland, Island, Danmark, Norge,
Sverige og Finland.
Solveig Landa er Norske Grafikeres representant, og deltok på seminaret i Næstved
(Danmark) den 4. og 6. november 2016. Det er etablert en nordisk komité fra
fagorganisasjonene i de syv medlemslandene. Dette skal sørge for kvalitetssikring av
prosjektene. Neste arrangement er GraN-triennial 2018, en juryert vandreutstilling som skal
innom alle de syv landene.
Anders Kjellesvik har hatt møter med Jan Hartvig Andersson og grafikkverkstedet Steinprent
i Torshavn på Færøyene for å undersøke muligheter for fremtidige samarbeid. Aktuelle
muligheter kan være seg utstillingssamarbeid (NG) eller stipendopphold (NGF). Aktuelle
utstillingssteder på Færøyene er Kunstmuseet i Torshavn, Nordens Hus eller Steinprent. NGF
er informert om mulighet for leie av verksted/stipendopphold.
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4.3. Kurs og seminar
Daglig leder deltok på et Norsk Kulturråds årskonferanse i Stavanger.
Styreleder deltok på ledermøte i NBK på Lillestrøm 25. og 26. november, jf. punkt 4.1
Fagpolitikk.
Kunstnerisk rådgiver Tomas Bjerke Holen deltok på kurs i styrearbeid i regi av Virke.
5. Fagpolitikk NG 2016:
NBK Ledermøte 25. - 26.11.16: Det var to hovedtema på ledermøtet; NBKs arbeid med egen
organisasjonsgjennomgang og revisjon av NBKs Prinsippprogram. Gjennom presentasjoner
ble det delt erfaringer angående utfordringer og muligheter grunnorganisasjonene står
ovenfor. Formålet med ledermøtet er å skape et nytt og moderne NBK. Dette arbeidet vil
fortsette videre mot Landsmøtet 2017, hvor nye løsninger vil presenteres. Samarbeid med
søsterorganisasjonene bør være en prioritert oppgave for NG.
6. Webside og nettbutikk:
Det er installert ny nettside og ny og enklere nettbutikkløsning. Avtalen med Klarna gjør det
trygt og enkelt for brukerne og NG å håndtere salgene. Den fremstår nå som en moderne
presentasjons og salgskanal for foreningen.
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 2016
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.
7. Formidling:
Under åpningen av Ingrid Egebergs utstilling i januar holdt Lars Elton en god og informativ
åpningsstale som belyste Egebergs kunstnerskap gjennom flere år.
Under utstillingen til Arnold Johansen var det flere klasser fra Strykejernet kunstskole og fra
Einar Granums kunstskole. Til sammen var det mellom 4 og 5 klasser fra kunstfagskolene.
Førstelektor Anny Fremmerlid ved UiO, kunsthistorie hadde forelesning om temaene rundt
Magne Furuholmen og Lars Saabye Christensens utstilling. Det var i alt fem kunstklubber og
to forelesninger på Universitet- og høgskolenivå under utstillingen Marginalia v/Furuholmen
og Saabye-Christensen. Det har vært oppmerksomhet fra media som Østlandssendingen, P2
på disse utstillingene. På gruppeutstillingen Innbundet – ubundet og på utstillingen Ny norsk
samtidsgrafikk var det omtale i NRK Østlandssendingen. Galleriet har hatt besøk av flere
kunstklubber i løpet av året.
Det har vært kunstnersamtaler og miniforedrag v/kunstnerisk rådgiver Tomas Bjerke Holen
ved utstillingene til Zdenka Rusova, Hanne-May Scheen og Vilde Salhus Røed.
Zdenka Rusovas utstilling var et samarbeidsprosjekt med Tegnerforbundet i forbindelse med
deres 100 års jubileum i 2016. Hun fikk stor oppmerksomhet i D2 med forsidebilde og en stor
reportasje i magasinet. Denne utstillingen ble besøkt av flere skoleklasser 7 skoleklasser og
flere grupper. Formidlingen var en del av Tegnerbiennalen.
På nettsiden og på facebook blir en grafikere presentert fortløpende. En ny grafiker er
blitt presentert ukentlig. Dette er godt mottatt på facebook og det er kommet å positive
tilbakemeldinger fra besøkende i galleriet. Formidling via facebook og instagram vil bli
prioritert fremover.
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NG har i samarbeide med RAM, SOFT, LNM, Tegnerforbundet, Nasjonalmuseet, Oslo
Kunstforening, Format og Kunstverket. Det arbeides mot et mer variert formidlingsopplegg på
facebook-siden som er opprettet for Kunst i Kvadraturen.
Det var 8000 besøkende i galleriet.
7.1. Utstillinger i 2016
09.01.16 – 31.02.16		
04.02.16 – 28.02.16		
03.03.16 – 03.04.16		
07.04.16 – 30.04.16		
				
				
07.05.16 – 29.05.16		
02.06.16 – 26.06.16		
04.08.16 – 21.08.16

Ingri Egeberg, We are already there.
Magne Furuholmen/Lars Saabye Christens. Marginalia
Stig Andresen. Bilder fra Jerez de la Frontera.
Innbundet/ubundet. Simon Faithful, Jan Freuchen, Sarah
Jost, Imi Maufe, Rebecca Angelica Nordbø, Randi Nygård,
Ellen Marie Blakstad Paus, Samoa Remy, Randi Strand.
Rita Marhaug. Føl tanken, tenk følelsen.
Vilde Salhus Røed. After the Masters
Permanent Soluble. P.S. Bergdahl, Patrik Berg, Stein Are Kjærås
Dahl, Julie Ebbing, Stein Fjelldal, Trude Johansen,
Sarah Vajira Lindstrøm, Rebecca S. Onstad, Elin Rødseth,
				Cathrine Thoresen.
25.08.16 – 18.09.16		
Arnold Johansen. Grafikk svart/hvitt.
23.09.16 – 23.10.16		
Zdenka Rusova. Inntrykk fra naturen.
27.10.16 – 20.11.16		
Hanne May-Scheen. Herbarium.
24.11.16 – 23.12.16		
Grafisk Stentrykk. Høydepunkter fra litoverkstedet.
7.2. Offentlig innkjøp
Det er i alt solgt 107 bilder til offentlige instanser.
Aibel kunstklubb					9 bilde/-r
Det norske Oljeselskap				
3 ”
Filmkritikerlaget					3 ”
Det norske maskinistforbund				
1 ”
Kunnskapsdepartementet				3 ”
Lambertseter VGS					3 ”
Naturviterne						1 ”
NOPA							1 ”
Norges Bank						8 ”
Nordea KF						20 ”
Norsk Kritikerlag					8 ”
Norsk redaktørforening				
1 ”
Norsk sykepleierforbund				
2 ”
Pipelife						14 ”
Reiseliv i Nord						1 ”
Telenor							3 ”
Trondheim kommune					16 ”
UiO							1 ”
Valdres lokalmedisinske senter			
16 ”
Verdensdagen for psykisk helse			
1 ”
VOX Nasjonalt fagorgan f kompetanseepolitikk
6 ”
RiddoDuottarmuseat					3 ”
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8.0. ØKONOMI OG INTERNE FORHOLD.
Generelt:
Foreningen Norske Grafikeres drift består i foreningsarbeid for medlemmene samt
utstillingservice i form av utstilling av og formidling av salg av kunst for medlemmene i
foreningen. Kunstnerne avgir provisjon av salgene. Foreningen støttes økonomisk ved
tilskudd fra staten.
Styret bekrefter at forutsetning for fortsatt drift er tilstede. Resultatet for foreningen med
tilhørende utstillingsservice ga i 2016 et overskudd på NOK 113.580,-. Egenkapitalen er på
NOK 945.361,71.
Det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter gir etter styrets oppfatning
tilfredsstillende uttrykk for resultatet i 2016 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 2016 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.
8.1. 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, 21. februar 2017

Anders Kjellesvik				
Styreleder 					
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Oslo, 1. mars 2017

Anders Kjellesvik			Tom S. Kosmo				Solveig Landa

Hedvig S. Thorkildsen

Bjørg Emilie Moen
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KONTROLLUTVALGETS RAPPORT FOR 2016

Styret har i løpet av perioden avholdt 5 styremøter og arrangert 1 medlemskveld. Det er avholdt kun ett
økonomimøte; iflg vedtektene skal det avholdes to. Styreleder har deltatt i NBKs arbeid. Det er positivt at det
foregår faglig samarbeid både på nordisk og internasjonalt plan og at det jobbes med markering av
foreningens jubileum. Vi tror mer informasjon om hva som foregår av aktiviteter i foreningen, f.eks i form av
et medlemsbrev, ville virke samlende og inspirerende.
Honorering av verv
Fjorårets rapport fra Kontrollkomiteen etterlyste klare retningslinjer for honorering av verv. Det er positivt
at det er fattet vedtak om et fast årlig honorar for Valgkomitéen. Styret har også fattet to ulike vedtak
angående honorering av Kontrollutvalget. Det har likevel vært uklarheter rundt KU’s honorar. Alle som påtar
seg verv for foreningen bør ha forutsigbarhet om honorarer.
Økonomi
Det er positivt at det er et overskudd på 113.580. Styret og daglig leder er opptatt av balansegangen mellom
å vise ikke- kommersiell kunst i galleriet samtidig som det er krav om økt inntjening fra salg. Det er også
positivt å gå over til lengre utstillingsperioder slik at hver utstilling blir bedre ivaretatt, og at arrangementer i
tilknytning til utstillingene kan bidra til å dra publikum, slik det er foreslått i referatet fra januar.
Utgifter til regnskap er høyere enn tidligere. Det er forståelig at det nye regnskapssystemet har krevd ekstra
ressurser. Vi mener det bør settes mål for når systemet forventes å fungere, i fht utgifter og rutiner. Det bør
også være rutine at Kontrollkomiteen får tilsendt økonomiske oversikter jevnlig på lik linje med det styret
mottar.
Dronning Sonja Kunststall
Denne saken har mange viktige prinispielle sider. Vi ser styrets intensjon med samarbeidet; at innflytelse i
faglige sammenhenger utenfor foreningen kan styrke grafikken. Det er også naturlig at Dronningen, som en
god ambassadør for grafikken, blir gitt en form for gave fra foreningen. I denne saken mener vi imidlertid at
faglige og økonomiske forhold som NG skal arbeide for, er oversett. Vi er kritiske til måten dette har kommet
i stand på, måten det er behandlet på og til innholdet.
Som styret selv er inne på, har saken vært hastebehandlet, noe som er uheldig. Kontrollutvalget ser i tillegg
alvorlig på at saken i begynnelsen ble unndratt fra sakspapirene til styret.
Grafikere forventes oftere enn andre kunstergrupper å gi bort arbeider. Det er frivillig å gi, men vi mener det
gir feil signal at en donasjon i stor skala skjer i foreningens regi. Denne saken kan etter vår mening svekke det
viktig arbeidet NBK nå fronter for å markere at kunstnere skal ha betalt for sitt arbeid.
Saken er annonsert i Billedkunst, et blad som selges mange steder. ”Alle aktive norske kunstnere” inviteres til
å donere, og kontakten går gjennom Norske Grafikere. Vi mener en aktivitet som omfatter ”alle norske
kunstnere” går langt utover foreningens mandat. Kunstner er ikke en beskyttet tittel. Arbeidene som
kommer inn, og samlingen medlemmene blir assosiert med, kan lett komme til å innheholde reproduksjoner,
og slik være i strid med de etiske retningslinjene for orginalgrafikk som foreningen aktivt jobber for.
Samarbeidsprosjekter
Henvendelser til foreningen er bra og bør møtes med en positiv instilling. Pågående samarbeidsprosjekter
har fått uventede utgifter og problemer. Dette, i tillegg til Dronning Sonjas Kunststall, viser viktigheten av at
styret godkjenner og kvalitetssikrer fremtidige samarbeidsprosjekt, slik at man overveier kunstnernes faglige
og økonomiske utbytte av samarbeidet.
Trondheim/ Oslo/ Stavanger 26. februar 2017

Elisabet Alsos Strand

Elin Gabriselsen

Randi Strand
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BUDSJETTFORSLAG FOR 2017
Inntekter:
Statstilskudd:					
Kontingenter					
Bidrag fra NG Fond:				
Bidrag øvrige:				
Provisjonsinntekter:				
Netto inntekt salg rammer etc.		
Renteinntekter:				

1.897.000
130.000
550.000
125.000
1.250.000
300.000
5.000

Sum inntekter:					
4.257.000
Kostnader:
Personalkostnader:			
100 års jubileum 2019			
Reiser, møter etc.				
Honorar revisjon:		
		
Honorar regnskap				
Kontorrekvisita:				
Telefon, porto, internett			
Leie, innkjøp kontormaskiner:		
Husleie					
Strøm, fellesutgifter				
Forsikringer					
Gebyr kortselskaper, bank			
Utstillingskostnader:			
Annonser:					
Utstillingsvederlag:				

2.200.000
100.000
130.000
45.000
100.000
80.000
90.000
100.000
600.000
250.000
60.000
50.000
82.000
150.000
220.000

Sum:						

4.257.000

Oslo, 21.02.2017
BEM
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HANDLINGSPLAN 2017
Overordnet målsetting:
- Å tilby medlemmene et sosialt og faglig nettverk
- Å synliggjøre og styrke grafikk nasjonalt og internasjonalt.
- Å arbeide målrettet mot NG sitt 100 årsjubileum i 2019.
1. Faglige interesser:
NG feirer 100 års jubileum i 2019. Jubileet er en unik anledning for å synliggjøre forening og
medlemmer. Arbeidet skal prioriteres, og målsetningen er utstillinger og bokutgivelse i denne
sammenheng.
NG skal arbeide for å styrke faglig profil og skape kunnskap om faget.
NG skal arbeide målrettet mot nordiske og internasjonale samarbeid og utstillinger.
NG skal arbeide for rekruttering til foreningen gjennom aktiv kontakt med skoler og
institusjoner. Det skal satses på studenter og nyutdannede kunstnere.
NG skal arbeide for økt synlighet og fortsette satsning på digitale kanaler.
NG skal fokusere på personalutvikling, ett bra arbeidsmiljø og samhold i organisasjonen.
NG skal sørge for godt informasjonsarbeid knyttet til foreningens etiske retningslinjer for
originalgrafikk.
2. Sosiale interesser:
NG skal være et faglig og sosialt møtested gjennom åpninger, arrangementer og
medlemsmøter.
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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NORSKE GRAFIKERES FOND
ÅRSRAPPORT 2016.
Årsrapporten følger regnskapsåret 2016.
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 et
godt arbeidsmiljø. Likestilling søkes ivaretatt.
Fondet forurenser ikke det ytre miljø.
Det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter, gir etter styrets oppfatning
et tilfredsstillende uttrykk for resultatet i 2016 og fondets økonomiske stilling ved årsskiftet.
Utover det som fremkommer av årsoppgjøret kjenner ikke styret til andre forhold som er av
interesse for å bedømme fondet.
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 2016 kr. 1.696.102 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.
Mari Krokann Berge trakk seg fra vervet den 22.12.2016 og hennes personlige vara gikk inn
som styremedlem i hennes sted.		
Mari Krokann Berge (til 22.12.2016) personlig vara Ingrid Haukelidsæter.
Lars Teigum				
personlig vara Elisabeth Rydland Nilssen
Arnold Johansen			
personlig vara Ellen Karin Mæhlum
FONDETS DAGLIGE LEDER.
Bjørg Emilie Moen som også er daglig leder i foreningen Norske Grafikere og for Kathinka og
Olaf Mejdells legat.
REGNSKAP.
Adacc Regnskap A/S
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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 11. mai for behandling av stipendsøknader, den 7.
september for tildeling av Norske Grafikers Fonds grafikkpris, og 14. desember for tildeling av
prosjektstøtte.
Fondet har stabil økonomi. I 2016 er det et overskudd på NOK 192.046,76.
ØKONOMI.
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%
2016 1.696.102
229.208
13%			350.000
20%
PROSJEKT- OG STIPENDMIDLER.
Quadrat Nou stipendiet ble utlyst. Elisabet Alsos Strand ble tildelt stipendiet for 2016.
Norske Fonds grafikkpris på kr. 50.000,-. som blir tildelt en grafiker som er blitt juryert inn
på Høstutstillingen gikk i år til Gro Finne. Hun mottok prisen med følgende begrunnelse:
Hun får prisen for sitt verk “Selvportrett med kinesisk kimono” som viser en subtil, dyktig og
overraskende bruk av grafiske virkemidler.
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.
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TILDELINGER 2016:
Grafikernes Hovedstipend:
Gro Finne					100.000
Norske Grafikeres Fonds stipendier:
Linus Krantz					50.000
Randi Strand					50.000
Samoa Remy					50.000
Sigrid Øyrehagen				50.000
Petter Buhagen				50.000			
Quadrat Nou stipendiet
Elisabeth Alsos Strand		
		
92.337
Elisabeth Mathisen ble tildelt stipendiet, men trakk seg.
E. Alsos Strand var innstilt som 2.				
				
Tildeling av prosjektstøtte:
Trykkeriet i Bergen				60.000
Rebecca Nordbø				25.000
Giske Sigmundstad				30.000
Ellen Karin Mæhlum				40.000
Tom S. Kosmo/Visp grafikkverksted		
40.000
Elisabeth Mathisen				40.000
Idun Baltzersen				30.000
Tom Eidsvoll Larsen og Jan Kolstad		
20.000
Grafisk verksted Stavanger			
80.000
Jon Hoelstad Dæhli				30.000
Norske Grafikere. 100 års jubileum 2019
50.000
Norske Grafikere, oppdatering dataverktøy 50.000
Lademoen Kunstnerverksted			55.000
Norske Grafikeres Fonds Grafikkpris:
Gro Finne					50.000

Oslo, 21. februar 2017

Arnold Johansen			Lars Teigum			Ingrid Haukelidsæter

			Bjørg Emilie Moen
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KATHINKA OG OLAF MEJDELLS LEGAT
Styrets årsberetning for 2016.
Legatets drift består av forvaltning av legatmidler i form av bankinnskudd samt utdeling av
overskudd i henhold til legatets formål. Driften skjer fra lokalene til Norske Grafikere i Tollbugt.
24, 0157 Oslo.
Styret bekrefter at alle forutsetninger for fortsatt drift er tilstede. Driften fremover vil være slik
at utdeling av stipendier vil tilpasses slik at grunnkapitalen ikke reduseres.
Vedtektenes § 2 ble endret i henhold til lotteri- og stiftelsestilsynets krav til styremedlemmer
og varamedlemmer. Vedtektene er godkjent av Lotteri- og stiftelsestilsynet 29.11.2016.
Legatet har ingen ansatte og har derfor heller ingen opplysninger å i om arbeidsmiljø eller
likestilling.
Legatet forurenser ikke det ytre miljø.
Det fremlagte resultatregnskap og balanse ed tilhørende noter gir etter styrets oppfatning
tilfredsstillende uttrykk for resultatet i 2016 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 legatet.
Styret besluttet i 2016 å ikke dele ut stipend. Årets resultat ble et underskudd på NOK
7.021,14. Egenkapitalen er på NOK 784.683,17.
Eventuell utdeling av stipend i 2017 vil være avhengig av avkastningen på legatets
bankinnskudd. Nåværende rentenivå dekker for tiden ikke legatets drift.

Oslo, 21. februar 2016

Arnold Johansen 			

Lars Teigum			

Ingrid Haukelidsæther

Bjørg Emilie Moen
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VEDTEKTER
FOR
KATHINKA OG OLAF MEJDELLS LEGAT
Endret på styremøte 11. mai 2016.

1.

Kathinka og Olaf Mejdells Legat er opprettet i 1982 etter en testamentarisk gave fra deres
dødsbo.

2.

Legatets midler forvaltes av styret i Norske Grafikeres Fond.Styret i Norske Grafikeres
Fond består av 3 (tre) styremedlemmer med personlige varamedlemmer. Disse velges
av generalforsamlingen i Foreningen Norske Grafikere for tre år av gangen. Det er ikke
anledning til gjenvalg.

3.

Legatets midler skal stå urørt i 10 år, og avkastning av legatmidlene skal i denne periode
legges til kapitalen. Utdeling av legatmidler skal første gang skje i 1993, og utdelinger
skjer etter legatstyrets nærmere bestemmelser.

4.

Utdeling av legatmidler skal skje til fordel for grafikere som er bosatt i Oslo.

5.

Det skal føres eget regnskap for legatmidlene. Regnskap og beretning for forvaltningen
av legatmidlene skal foreligge innen 1. mars det etterfølgende år, og skal legges frem for
foreningen Norske Grafikeres generalforsamling.
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Forslag til endring av vedtekter i NGF fra Marianne Boberg:
§ 1. Fondets navn er Norske Grafikeres Fond.
Foreslåes endret til:
§ 1. Fondets navn er Norske Grafikeres Fond.
Det skal til enhver tid ha samme adresse som Foreningen Norske Grafikere og ha
  sine administrative funksjoner samme sted som foreningen.
Begrunnelse:
Det er det grafiske miljøet i Norge, representert ved Foreningen Norske Grafikere som
disponerer og forvalter disse midlene gitt gjennom bestemmelse i Loven om Bibliotekvederlag.
Norske Grafikeres årsmøte (generalforsamlingen) overdrar forvaltningsretten til de personer
de velger til å sitte i styret.
Forslaget er ment å tydeliggjøre og sikre dette forholdet. Det vil videre sikre at medlemmene
i Norske Grafikere og andre aktører i grafikkmiljøet til enhver tid vet hvor de skal henvende
seg m.h.t. opplysninger og forespørsler. Det vil sikre forutsigbarhet og kontinuitet i arkivering,
statistikk, regnskap og andre administrative funksjoner.
Oslo, 8. februar 2017
Marianne Boberg

Forslag til endring av vedtekter i NGF fra Mari Krokann Berge:
BAKGRUNN:
Jeg ble valgt inn i styret i Norske Grafikeres Fond på generalforsamlingen i Norske
Grafikere i 2016. Jeg valgte å trekke meg fra styret i desember 2016.
På grunn av erfaringer derfra, innsikt i økonomistyringen og kostnader ved
nåværende administrering har jeg forslag til vedtak for Norske Grafikeres Fond.
Styret i fondet er ansvarlig for fondets økonomi og at driften skjer etter vedtektene.
Det er viktig at det er klare retningslinjer hvordan fondsstyret skal håndtere dette.
I vedtektene for Norske Grafikeres Fond står det:
1. Fondets midler skal brukes til fremme av norsk grafikk og til beste for grafikere og
deres etterlatte.
2. Driftsstøtte til Foreningen Norske Grafikere.
Det går ikke fram av NGFs vedtekter hva som skal være sekretærens oppgaver og
hvordan det skal lønnes.
KOSTNADER:
Fondet har to styremøter i året.
Sekretærfunksjonen av Fondet ivaretas av daglig leder i Norske Grafikere.
Dette etter en kontrakt inngått i 2003 mot refusjon av kostnader. Kontrakten har tre
måneders gjensidig oppsigelse. Kostnadene for sekretærfunksjonen var i 2015 kr
100.00. Hvorav kr 78.000 ( kr 6.500 i måneden ) er lønn til sekretæren.
Jeg stilte spørsmål om lønn sto i forhold til arbeidsmengde.
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ROLLEKONFLIKT:
Foreningen søker fondet om penger, både til vanlig drift og spesielle tiltak. Jeg
påpekte mulige rollekonflikter ved dagens ordning hvor daglig leder i Norske Grafikere
også er sekretær i Norske Grafikeres Fond.
I arbeidet jeg har nedlagt har det blitt avdekket en del uheldige forhold som gjør at
jeg fremmer forslag til vedtak for NGF.
Forslag til vedtak.
1. SEKRETÆRENS LØNN:
Styret i NGF skal fatte vedtak om sekretærens lønn. Lønnen fastsettes basert på
omfanget av oppgavene.
2. SEKRETÆREN ROLLE:
Styret skal vurdere mulige rollekonflikter og habilitetsspørsmål ved dagens
ordning. Daglig leder i Norske Grafikere er også sekretær i Norske Grafikeres Fond
Begrunnelse:
Midlene må brukes best mulig i følge vedtektene. Ved lavere administrasjonsutgifter vil
det frigjøres midler til flere stipend, som vil komme grafikere til gode.
Foreningen søker fondet om penger, både til vanlig drift, og til spesielle tiltak.
Organisasjoner det er naturlig å sammenligne seg med, løser administreringen av
sine fond på andre måter. De har betraktelig lavere kostnader.
Mari Krokann Berge

Innstilling fra styret i NGF, med støtte fra styret i NG.
Forslag til vedtektsendring fra Marianne Boberg:

Styret i NGF mener at Marianne Bobergs forslag til endring av vedtektene er klargjørende. Vi
stiller oss derfor bak Marianne Bobergs innstilling og hennes begrunnelse.

Innstilling fra styret i NGF, med støtte fra styret i NG.
Forslag til vedtektsendring fra Mari Krokann Berge:

Fondsstyret støtter ikke Mari Krokann Berges forslag. Slike forhold er etter vår oppfatning
ansatte reguleringer og skal ikke inn i vedtektene.
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Forslag til vedtak på Norske Grafikeres generalforsamling fra Marianne Gihle og
Victoria Fuhr:
Styret i Norske Grafikere skal sørge for rutiner for varsling av mobbing av ansatte eller folk
som har verv i foreningen. Alle saker som meldes inn, skal styrebehandles, og det skal fattes
vedtak om tiltak. Begge parter skal bli hørt.
Begrunnelse:
NG trenger en styrking av HMS-arbeidet med fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet.
For god formidling og tilfredsstillende faglig arbeid trengs en kultur med gjensidig respekt
mellom meningsmotstandere.
Marianne Gihle og Victoria Fuhr

Innstilling fra styret i NG.

Styret i NG støtter forslaget men foreslår alternativ ordlyd:
Styret i Norske Grafikere skal sørge for rutiner for varsling av mobbing og personalkonflikter
mellom ansatte eller medlemmer som har verv i foreningen. Alle saker som meldes inn, skal
styrebehandles, og det skal fattes vedtak om tiltak. Begge parter skal bli hørt.

Begrunnelse og forslag til Norske grafikeres generalforsamling fra
Gunnar Haugland:
MEDLEMMERS RETT TIL Å KJENNE BAKGRUNNEN FOR AVSLAG PÅ SØKNADER
BEGRUNNELSE
Norske Grafikeres medlemmer som ønsker det, bør ha rett til å få vite grunnen når man har
fått et evt. avslag. Dette gjelder søknad om å holde egen utstilling, delta på utstillinger, - og
annet i foreningens regi. Slik sett får medlemmene ikke et tilfeldig og amatørmessig forhold
til sin forening, men et profesjonelt grunnlag å arbeide på. Man får et lovlig innsyn i «egen
mappe» uten å utsettes for hemmelighold i ens egen fagorganisasjon.
(Andre praktiserer dette på sine måter. Innsendere til f.eks. bokforlag er ikke medlemmer av
bedriften man søker hos, og denne kan gjøre som den vil.)
Årsakene til at kunstnernes juryordninger ikke gir større mulighet til å informere søkerne
om grunner til avslag ligger nok bl.a. i fraværet av utdanning innen emnet og dermed ditto
erfaring. Dette har gitt usikkerhet og man kvier seg for å gi fagkritikk til kolleger av frykt for
uheldig kommunikasjonsresultat med søkerne.
Når man dessuten som styremedlem skal sende uttalelser til innsendere i tillegg til alt annet
arbeid for foreningen, kan dette føles av som en sekundær forpliktelse.
Ellers, til evt. arbeidsbyrde: det er muligens ikke det store antall medlemmer som ønsker slik
informasjon det her er snakk om.
Et fast svarskjema som utstillingsutvalgene kan fylle ut vil forhåpentlig avhjelpe flere av
disse spørsmålene og gjøre utførelsen atskillig enklere og rutinemessig.
FORSLAG
– Tekst (i vedtekts form)
Dersom refuserte søkere (medlemmer av Norske Grafikere) til separat- og andre utstillinger,
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samt ellers juryerte tilbud ber om opplysninger om avslag, sendes foreningens faste skjema i
utfylt stand.
Skjemaet skal gi uttrykk for utvalgsmedlemmenes samlete vurdering i kortform.
Stryk punkter som er irrelevante hos den enkelte søker.
Skjemaet påføres følgende opplysning: Norske Grafikere har dessverre en begrenset mulighet
til videre klagebehandling.
Skjemaet signeres av styrelederen eller en annen representant for styret.
– Svarskjema (i vedtekts form)
fra NORSKE GRAFIKERE, dato
til: .............................................................................................................................
adresse: .....................................................................................................................
ang. søknad om: ..........................................................................................................
datert :........................................................................................................................
Vi takker for din henvendelse med spørsmål om bakgrunnen for avslaget på din søknad og sender deg
her opplysninger om dette.
De understrekete sifrene angir kvalitetsrangering. 1 angir laveste og 6 gir høyeste verdi.
Norske Grafikere har dessverre begrenset mulighet for videre klagebehandling.
Vennlig hilsen
NORSKE GRAFIKERE
Utstillingsutvalget
........................................................
......................................
.............................................................................................................................................
Vurderingen gjelder følgende innleverte arbeider (i store trekk):
................................................................................................................................................
I hvilken grad samsvarer arbeidene med Norske Grafikeres definisjon av begrepet kunstgrafikk:
1 2 3 4 5 6 / evt. tilleggsinfo:
...............................................................................................................................................
Materialbehandling / håndverk / teknikk:
1 2 3 4 5 6 / evt. tilleggsinfo:
................................................................................................................................................
Komposisjon:
1 2 3 4 5 6 / evt. tilleggsinfo:
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................................................................................................................................................
Tegning-, svart/hvitt-, farge- og formkvaliteter:
1 2 3 4 5 6 / evt. tilleggsinfo:
................................................................................................................................................
Kommer intensjoner fram og kan de tas til følge:
1 2 3 4 5 6 / evt. tilleggsinfo:
................................................................................................................................................
Følgende grunner gjør arbeidene ukurante innen utvalgets planer for utstilling og formidling:
1 2 3 4 5 6 / evt. tilleggsinfo:
.................................................................................................................................
Evt. andre kriterier:
1 2 3 4 5 6 / evt. tilleggsinfo:
................................................................................................................................
Følgende karakteristika teller positivt:
.................................................................................................................................
Langvarig medlemsskap:
1 2 3 4 5 6 / evt. tilleggsinfo:
.................................................................................................................................
Utført arbeid til Norske Grafikeres fremme: styremedlemsskap, annet arbeid for foreningen
og for NBK o.a.:
1 2 3 4 5 6 / evt. tilleggsinfo:
.................................................................................................................................
Tildelt æresmedlemsskap, foreningens gullnål o.a.
1 2 3 4 5 6 / evt. tilleggsinfo:
.................................................................................................................................
Har hittil ikke holdt separatutstilling i foreningens regi:
info:
Har etter langvarig medlemsskap tilgode å holde separatutstilling i foreningens regi:
info:
...............................................................................................................................

Moss, 15. februar 2017
Gunnar Haugland
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VALGKOMITEENS INNSTILLING 2017

Styret:				Magne Vangsnes, ny
				Ragna Misvær Grønstad, ny
				Hedvig Thorkildsen, gjenvalg
				
Solveig Landa, 1 år igjen
				
Ingebjørg Une Hagen, 1 år igjen
Varamedlemmer til styret:
Karin Nogva, ny
				Petter Buhagen, ny
				
Tom Eidsvold Larsen, 1 år igjen
				
Tom Stian Kosmo, 1 år igjen
Kontrollutvalget:		
				
				

Lasse Kolsrud, ny
Elin Gabrielsen, 1 år igjen
Elisabet Alsos Strand, 1 år igjen

Valgkomiteen:			
Gro Petersen, ny
				Erik Solheim, ny
				
Mattias Härenstam, 1 år igjen
NORSKE GRAFIKERES FOND OG KATHINKA OG OLAF MEJDELLS LEGAT
Styremedlem:				Personlig vara:
Per Kristian Nygård, ny		
Hanne May Scheen, ny
Ingrid Haukelidsæter, 2 år igjen
Ingunn Fyllingen, 2 år igjen
Arnold Johansen, 1 år igjen		
Ellen Karin Mæhlum, 1 år igjen

Oslo, 8. februar 2017

Mattias Härenstam			
Åse Anda			
Torgrim Wahl Sund
Sign.					Sign.				Sign.
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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.
§ 5. Generalforsamling
a) Generalforsamlingen er Norske Grafikeres høyeste organ. Den avholdes hvert år innen
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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.
c) Styret konstituerer seg m.h.t. valg av nestleder.
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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.
§ 10. Daglig leder
Daglig leder har ansvaret for å lede foreningens daglige drift.
Daglig leder har personalansvar for de ansatte.
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§ 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.
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 20. mars 2017.

												
							
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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