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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 2018.

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. Styrets forslag: Heving av årskontingent.
12. 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.
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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 2017.
1. Organisasjon / administrasjon. Styre, utvalg og verv:
På årsmøtet 20. mars 2017 fikk Norske Grafikere følgende tillitsvalgte:
STYRET:		 Magne Vangsnes, styreleder
			
Ragna Misvær Grønstad, nestleder
			
Solveig Landa
Hedvig Sønstabø Thorkildsen
Tom Stian Kosmo
Varamedlemmer:

1. Ingebjørg Une Hagen
2. Petter Buhagen
3. Karin Augusta Nogva
4. Tom Eidsvold Larsen

Valgkomiteen:

Mattias Härenstam, Erik Solheim, Gro Pettersen trakk seg desember
2017.

Kontrollutvalget:

Elin Gabrielsen, Elisabet Alsos Strand, Lasse Kolsrud

NORSKE GRAFIKERES FOND:
Arnold Johansen
personlig vara: Ellen Karin Mæhlum
Ingrid Haukelidsæter personlig vara: Ingunn Fyllingen
Per Kristian Nygård personlig vara: Hanne-May Scheen
Personale:		 Bjørg Emilie Moen, daglig leder
			
Benedicte Macé Stensrud, Utstillingskoordinator, permisjon 1.6.2017 			30.5.2018
			
Kristine Koller, vikar for Benedicte Stensrud til 30.5.2018
			
Tomas Bjerke Holen 60%, Kunstnerisk rådgiver, sluttet 1.5.2017		
			
Silje Johannesen 60%, Kunstnerisk rådgiver fra 1.6.2017
Helgevakter: 		

Marianne Boberg, Haakon Haraldsen Roen, Tomas Bjerke Holen

Regnskap:

Adacc Regnskap, v/Elise Bratfoss

Revisor:		 Revisjon NOR 1 AS v/ K. Vindenes.
Lokaler:		 Vi har gått inn i det 17. året i Tollbugata 24.
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2. Vedlikehold og anskaffelser:
Det ble utført normalt vedlikehold i 2017. Underetasjen i galleriet ble oppgradert med
maling av vegger og nye hyller til bilder. Maling og montering ble utført av personalet.
Hovedgalleriet og formidlingsavdelingen ble malt av personalet.
Det var ingen vesentlige anskaffelser i løpet av året.
3. Medlemmer:
Foreningen har pr. 31.12.2017 347 medlemmer som har betalt medlemskontingenten.
Nye medlemmer:
Susannah Rehell Øistad, Anna Chrstine Lorenzen, Ingrid Christensen Bjørnaali, Cathrine
Finsrud Stustad, Beatrice Guttormsen, Greger Stolt Nielsen, Thomas Iversen, Anna Ratko
Pedersen, Cathrine Alice Liberg, Christopher Rønneberg, Anna Roos.
4. Møter.
Styreleder og daglig leder var på møte i Norsk Kulturråd v/Tom Klev de. 22.9.2017 vedrørende
100-års jubileet.
4.1. Styremøter.
Det har i alt vært avholdt 9 styremøter totalt i 2017, hvorav 2 juryeringsmøter til opptak nye
medlemmer samt 1 juryeringsmøte til behandling av utstillingssøknader til programmet for
2018. Et av styremøtene ble avholdt i Bergen i september. Det har vært ett økonomimøte med
kontrollutvalget hvor nestleder trådte inn for styreleder.
4.2. Styret.
Store deler av året har Norske Grafikeres styre arbeidet med forberedelse og planlegging av
jubileumsprogrammet for 2019.
4.3. Kurs og seminar.
Nestleder Ragna Misvær Grønstad var tilstede på Kulturrådets årskonferanse 2017.
Ragna Misvær Grønstad deltok også på to ledermøter i regi av NBK.
Advokat Susanne Munch Thore fra advokatfirmaet Wikborg/Rein holdt den 11.12.2017 en
orientering om styrearbeide.
Hun gikk inn på foreningens formål som er styrende for virksomheten –”ivareta medlemmenes
faglige, sosiale og økonomiske interesser og å arbeide for gode kollegiale forhold. – Å arbeide
for å øke samfunnets bruk av grafikk. Styret skal sørge for at foreningens formål ivaretas og
formålet utgjør en ramme for styrets forvaltning av foreningen.
Styret har en dobbeltrolle når det gjelder styrings- og tilsynsansvar. Tilsynsansvaret er sørge
for gode rutiner internt – styreinstruks, prinsipper for reisegodtgjørelse osv. Styringsansvaret
gjelder strategi, f eks langsiktig plan for å ivareta formålet og å sørge for tilfredsstillende
økonomiforvaltning.
Prinsipper for god styring, foreningsretten, supplerer vedtektene.
Styreprotokollen vil være et viktig verktøy for senere kontroll når det gjelder kritikk, sikring mot
ansvar og til bruk for kontrollutvalget.
5. Fagpolitikk NG 2017.
NBK Landsmøte:
NG stilte med Anders Kjellesvik, Ragna Misvær, Tom Kosmo og Hedvig Thorkildsen.
Fellesforslag med overskriften ”Fullmakt til Nominasjonsutvalget” fra en sammenslutning
bestående av BKMR, NNFR, VBK og TBK, kan i korte trekk oppsummeres slik:
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Landsmøtet innfører en prøveordning som gir nominasjonsutvalget utvidet fullmakt til å sette
sammen stipendkomiteen og den nasjonale jury, med en instruks som sikrer at det ivaretas
faglig, geografisk, kjønnsmessig og aldersmessig spredning i komiteene. Uravstemningen
fjernes altså med dette forslaget.
Forslaget fra sentralstyret reviderer dette forslaget med en rekke mindre endringer
og utdypninger: Den mest betydelige endringen går imidlertid ut på å utvide
nominasjonskomiteens mandat til å sette sammen tre ulike alternativer til sammensetning av
komiteene som vedtas ved uravstemning.
Forslagsstillerne bak felles forslaget stilte seg bak Sentralstyrets forslag. Det viste seg
allikevel vanskelig å enes om forslagets innhold. Saken gikk flere runder før landsmøtet
stemte frem det forslaget som resulterte i fjorårets valgordning. Vedtaket ble innført med klar
majoritet. To grunnorganisasjoner var mot (LNM og UKS) og resten, inkludert NG, stemte for
vedtaket.
Nestleder Ragna Misvær Grønstad var tilstede på 2 ledermøter i regi av NBK.
5.1. Medlemsbrev.
Det er sendt ut ett medlemsbrev i året som gikk.
6. Webside og nettbutikk.
Forbedringene som ble foretatt har gitt resultater. Oppgradering av nettbutikk og websidene
har ført til flere søk på nettet. Avtale med Klarna om betaling på nettbutikken har bidratt il å
forenkle rutinene i galleriet.
Selv om besøkstallet har gått ned i forhold til året før, har aktiviteten på nettet økt.
Formidlingen har blitt enklere og det er blitt vist arbeider fra magasinet som tidligere ikke har
vært tilgjengelig for publikum. Sosiale medier har ført til en mer demokratisk formidling fordi
flere grafikere blir vist.
7. PUBLIKUM OG OMVISNINGER:
Besøkstallet gikk noe ned i forhold til 2016. Dette kom av at Tollbugata var stengt de første
månedene av året på grunn av fjerning av trikkeskinner og graving for nye vannledninger.
Det var i underkant av 6500 besøkende i 2017.
Kunstfagskoler: 5
Folkehøgskoler og videregående skoler: 10
Andre: 3
Totalt besøkende på arrangement: 210
Formidling generelt:
Medlemmene blir fortløpende presentert på nettsiden og på facebook. Dette er en fin
mulighet for medlemmene å bli presentert og ikke minst å gjøre publikum oppmerksom på
mangfoldet av grafiske uttrykk medlemmer viser.
I løpet av fjoråret var det til sammen 6 skoleklasser som fikk omvisning i utstillingene. Disse
kom fra Nydalen vgd skole, Edvard Munch vgd, Agder Folkehøyskole, Strykjernet kunstskole,
Granums kunstskole, HiOA og Kunsthøyskolen I Oslo.
Foreningen har fortsatt samarbeide om Kunst i Kvadraturen sammen med RAM, SOFT, LNM,
Tegnerforbundet, Nasjonalmuseet, Oslo Kunstforening, Format og Kunstverket.
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7.1. Utstillinger i 2017
07.01 – 05.02			
Sarah Jost: Oändiga försök
09.02 – 12.03			
Bjørn Erik Haugen, Hakon Erichsen og Torhild Aukan
16.03 – 12.04			
Gro Finne:
Portretter
22.04 – 14.05		
KHiO:
Print Matters
20.05 – 18.06			
Adam Saks: What´s done in the dark will be brought to the
						light
05.08 – 03.09			
Torgrim Sund, Asbjørn Hollerud, Daniel Persson
07.09 – 08.10			
Andreas Siqueland: Sea Salt
12.10 – 12.11			
Johannes B. Hansen og Marthe Karen Kampen:
				Milking a mean cow – drømmer i en urolig tid
17.11 - 17.12			
Magne Vangsnes:
Fjorten monotypiar og ei kvit bok
				
7.2. Utstilling i Hubei, Kina.
Quian Zhi Zeng som er medlem i NG, har gode kontakter i Kina og i Hubei kunstakademi hvor
han undervist i mange år.
Foreningen ble invitert og ønsker å vise et utvalg av norsk samtidsgrafikk. Det ble vist ba
dyptrykk og tresnitt som utgjorde hovedtyngden av utstillingen. Tresnittet ble vist som
medium for å få frem det råe uttrykket og store formater og til mindre kontrollerte formater
og motiv. Deltakere på ustillingen var Cathrine Dahl & Ørjan Aas, Johannes B. Hansen, Kari
Hauge, Asmund Haukelidsæter, Matias Härenstam, Annette Kierulf, Trine Lindheim og Kai
Rittun som alle bidro med tresnitt.
I andre teknikker deltok Ellen Edminson. June Sira, Giske Sigmundstad, Marianne Boberg,
Asrid McGarrighan, Tom Stian Kosmo, Hedvig Thorkildsen, Leong Va og Sidsel Westbø.
Monotypier, silketrykk og litografier ble presentert av Jannik Abel, Marthe Karen Kampen og
Solveig Landa
Utstillingen ble vist i store nye lokaler i Hubei Art Museum. Utstillingen åpnet den 24.3 2017 og
varte til 23.april 2017. Det var ingen nordmenn tilstede på åpningen, men den var likevel godt
presentert av direktør av Hubei Art museum og representanter fra Kunstakademiet i Hubei.
Dette var i utgangspunktet en utvekslingsutstilling. Det er ikke klart når kunstnere fra Hubei
kommer til Norge.
Utstillingen ble støttet fra Utenriksdepartementet.
7.3. Formidling og presentasjon av utstillingene.
Årets første utstilling var Sarah Josts og utstillingen Oändiga försök.
Det var en installasjonsbasert utstilling som omhandlet kommunikasjon og de utfordringer
den mellommenneskelige utvekslingen av tanker og følelser byr på.
Utstillingen ble omtalt i Klassekampen to ganger under utstillingsperioden.
Kunstnerisk rådgiver Tomas Bjerke Holen hadde en kunstnersamtale med Jost i løpet av
januar måned.
Neste utstilling var en gruppeutstilling med Torhild Aukan, Jan Hakon Erichsen og Bjørn
Erik Haugen. Utstillingen ble støttet av Norsk Kulturråd. Utstillingen viste møte mellom tre
forskjellige kunstnerskap som alle hadde grafikken som bindeledd. Teknikk var et felles tema
for kunstnerne. De eksperimenterte med uvanlige teknikker som cyanotypi og analoge trykk
5

og hvordan delingsteknologi og DIY-kultur benyttes sammen med grafikkmediet.
Aukan viste arbeider med den gamle analoge fotografiske cyanotypi teknikken i sine arbeider.
Teknikken er kjent for å gi intense blåtoner.
Bjørn Erik Haugen stilte ut en serie silketrykk som viste gamle fotografier av
atombombesprengninger, billedbehandlet med en anaglyf teknikk. Denne teknikken gir en
dybdevirkning i motivene dersom man bruker rød/grønne briller.
Jan Hakon Erichsen viste en serie skulpturer eller maskiner i form av hjemmelagde
grafikkpresser. Maskinene var inspirert av hva en DIY (do it yourself) tankegang kan tilføre
grafikken, som tradisjonelt sett er prisgitt store og dyre grafikkpresser.
Gro Finnes utstilling, Portretter i mars/april viste et utvalg portretter og selvportretter
i hel og halvfigur om omhandlet stadier i livet og hvilke roller vi spiller i løpet av livet.
Arbeidsprosessen veksler mellom tegning og trykk. Utstillingen ble åpnet av forfatteren Tyra
Tronstad.
Gro Finne inviterte til en omvisning i utstillingen.
Kunsthøyskolen i Oslo, avdeling for tegning og grafikk. Print Matters. Denne utstillingen var
en del av undervisningen i 2017 og de ønsket å knytte studentene opp mot det fagmljøet de
senere skal ut i. Gruppeutstillingen besto av BA3 samt master studenter.
Kunstnerisk rådgiver Silje Johannessen hadde en kunstnersamtale med utstillerne. De gikk
igjennom alle verkene og tematikken for utstillingen som omhandlet printmaking in the
expanded field. Grafikk i det utvidede feltet oppstår så snart vi begynner å stille spørsmål
ved tradisjonen og kunsthistorien kombinert med problematiseringen av de gitte kriteriene
som modernismen la til grunn.
I mai åpnet Adam Saks utstilling, What´s done in the dark will be brought to the light.
Her ble det vist store tresnitt og koldnålsraderinger med utgangspunkt i stillebenet og lar det
avspeile menneskets sårbare eksistens.
Saks blander elementer fra samtiden og popkulturen til et kaleidoskopisk Memento mori.
Adam Saks arbeider beveger seg i spennet mellom figurasjon og abstraksjon og har et
flertydig narrativ.
Gruppeutstillingen med Torgrim Wahl Sund, Asbjørn Hollerud og Daniel Persson.
Utstillingen viste de tre bergensbaserte kunstnernes separate virke med grafikken som
bindeledd. Gjennom skulptur, video, silketrykk og gravyr ble det et eksperimentelt møte
mellom de tre i et landskap av identitet, sted, forgjengelighet og flyktighet.
I september viste Andreas Siqueland utstillingen Sea Salt.
Havet er Siquelands gjennomgangstema. Havet gir konsentrasjon og kondensering av dette
uoverskuelige element til stadig nye fortolkningsrom. Denne utstillingen viste han grafikk
trykket på mellomleggspaprir – papiret for alles matpakker laget for ål bli kastet, viste seg
robust og værbestandig på sjøen og få en frihetsfølelse.
Til utstillingen hadde Siqueland langet flere tusen linoleumssnitt på mellomleggspapir.
Motivene var netthinnebilder redusert til enkle streker. Dispersive bølger, understrømmer
og nye skyformasjoner. Hvert trykk var en unik variasjon eller en type monotypi. Små
uidentifiserbare partikler ble krystallisert som havsalt. Trykkene dannet mønstre som
kontinuerlig oppløses til linjene møtes igjen og danner nye mønstre.
Andreas Siqueland holdt selv en omvisning i sin utstilling.
I november viste Marthe Karen Kampen og Johannes Borchgrevinck Hansen sine arbeider i en
duo utstilling. Milking a mean cow – drømmer i en urolig tid.
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De har et beslektet og differansierende formspråk. Kampen skjærer/tegner i treplaten
med motorsag og bruker store ark og sprayer trykkene med akrylspray og billakk.
Det blir monotypier som hun kombinerer med store installasjoner. Hansen overfører
kulepenntegninger til treplaten og har et energisk utrykk i sine arbeider.
Mane Vangsnes viste utstillingen Fjorten Monotypiar og ei kvit bok.
Arbeidene som ble vist var et resultat av et arbeidsopphold i Barcelona gjennom mange
år og representerte hans produksjon gjennom de siste tre årene. Agder Folkehøgskule fikk
omvisning i utstillingen.
Dronning Sonja KunstStall.
Foreningen ble med i planlegging av Kong Haralds gave til Dronningens 80 års feiring i 2016.
Prosjektet var meget konfidensielt for å hindre at informasjon om dette skulle komme ut før
gaveoverrekkelsen som var i oktober 2016.
Medlemmer og andre grafikere ble oppfordret til å bli med på feiringen av Dronningens 80
års dag den 4. Juli. Bakgrunnen for invitasjonen var Dronningens genuine interesse for
grafikk.
Det kom inn over 135 grafiske verk, hovedsakelig fra NGs medlemmer. Dronningens eget
galleri Dronning Sonja KunstStall åpnet den 4. Juli 2017. Styreleder og daglig leder var
tilstede og åpningen ble direktesendt på NRK. Det ble et stor sukssess og utstillingen hadde
et besøk på 28.000 på en måned.
Den 22. August ble kunstnerne invitert til et mottagelse i KunstStallen. Arve Tellefsen og
Håvard Gimse spilte og kongeparet og kronprinsparet var tilstede.
Dette satte Norske Grafikere på dagsorden og antall besøkende tok seg opp på
sensommeren.
Utstillingsprogram for 2018.
6. januar – 28. Januar:
8. februar – 4. Mars		
8. mars – 28. Mars		
7. april – 29. April		
7. juni – 24. Juni		
1. juni – 31. Juli:		
13. september – 7. Oktober:
18. oktober – 11. November:
22. november-23.desember:

Krausekollektivet
Karen Augusa Nogva
Steinar Hansen
Patrik Berg
Susanne Skeide/Ellisif Hals
Hubei Art Museum/Sommerutstilling
Ole Lislerud
Anders Kvammen/John Hoelstad Dæhli
Ståle Blæsterdalen

7.4. Art Basel / Oslo-regionen.
Oslo-regionen har fått mulighet til å bli en 3-årig partnerby med Art Basel.
Foreningen har fått tilbud om å være med i forprosjektet, altså en utredning.
Dersom finansieringen kommer på plass vil dette lykkes. Oslo kommune, Bærum kommune
og Akershus fylkeskommune er meget interessert i å delta, samt Innovasjon Norge. Endelig
avgjørelse vil bli tatt i 2018.
8.0. Norske Grafikere 100 år i 2019 –planlegging i 2017.
Styret ansatte Marianne Boberg i desember i en tidsavgrenset prosjektstilling som
jubileumssekretær. Arbeidsoppgavene er å søke støtte til jubileet, koordinere samtlige
utstillingssteder og organisere/administrere arbeidet med boken.
Ved utgangen av året var store deler av planleggingen klar. Det blir satelittutstillinger med
grafikk i sentrale kunstinstitusjoner i hele landet.
Det som er med er Sørlandet Kunstmuseum, Stavanger kunstmuseum, Trondheim
7

Kunstmuseum, Nordnorsk Kunstmuseum, Haugesund Billedgalleri, Sogn og Fjordane
kunstmuseum, Samisk museum i Kautokeino, Trafo i Asker, Bodø kunstforening og Trykkeriet i
Bergen.
Disse institusjonene har egne grafikksamlinger og de står selv for grafikkutstillingene. Norske
Grafikere har ansvaret for formidlingsprogrammet som binder det hele sammen for samtlige
utstillingssteder.
En jubileumsbok er under planlegging med forfatterne Sidsel Helliessen, Øyvind Storm Bjerke
og Gunnar Danbolt. Det er inngått samarbeid med Skald Forlag.
Det vil bli gitt ut en medlemsbok i tillegg. Ragna Misvær Grønstad er ansvarlig for denne.
Disse bøkene vil være bindeleddet mellom utstillingsstedene og foreningen.
I galleriet vil det bli medlemsutstilling, samt inviterte og juryerte utstillinger.
		
9.0. Økonomi og interne forhold. Generelt.
Foreningen Norske Grafikeres drift består i foreningsarbeid for medlemmene samt
utstillingsservice 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 2017 et underskudd på NOK 197.699,74. Egenkapitalen er på
NOK 747.663,97.
Det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter gir etter styrets oppfatning
tilfredsstillende uttrykk for resultatet i 2017 og den økonomiske stilling ved årsskiftet.
Underskuddet kommer av en svikt i provisjonsinntekter på ca. 30% forårsaket av stenging av
Tollbugata i første kvartal 2017.
Driften ivaretas av 1 stilling på full tid og to stillinger på 80% av full 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 2017 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.
9.1. 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, 5. mars 2018

Magne Vangsnes		
		
Styreleder 					
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RAPPORT FRA KONTROLLUTVALGET 2017.
Kontrollutvalget har i gjeldende periode bestått av tre medlemmer bosatt i Stavanger, Trondheim og Oslo.
Utvalget har kommunisert internt pr. e-post.
En representant fra kontrollutvalget deltok på økonomimøte med tre styremedlemmer og daglig leder i NG
30.10.2017.
Kontrollutvalget har etterlyst møteinnkallinger og referater gjennom store deler av perioden. Godkjente
referater er kommet sent, eller uteblitt. Dette har vanskeliggjort utvalgets arbeide med å holde oversikt
over styrets disposisjoner.
Styret har iløpet av siste periode avholdt 7 styremøter i tillegg til 1 økonomi- og juryeringsmøte.
Kontrollutvalget har vært involvert i følgende saker i løpet av perioden:
1.
En ønsket protokolltilførsel fra et tidligere kontrollutvalgsmedlem til et referat fra et møte i august
2016, ble avvist av styreleder med begrunnelse i at vedkommende var observatør på nevnte møte, og ikke
deltok som medlem av styret.
Kontrollutvalget viser til at forrige styreleder lovet å ta med endringen, og at det er snakk om en endring,
ikke nødvendigvis en protokolltilførsel.
2.
Klage fra et medlem som forberedte en sak til forrige årsmøte, og ble fakturert av NGs
regnskapsbyrå Adacc i ettertid for urettmessig å ha innhentet økonomiske opplysninger.
I en meget beklagelig sak ble påstand stående mot påstand, og styret konkluderte, etter kontrollutvalgets
henvendelse, med at dette var en sak mellom klager og regnskapsbyrået.
Kontrollutvalget mener styret kan gi retningslinjer for innhenting av informasjon fra regnskapsbyrå. Påstanden om at dette var gjort for å belaste foreningen faller på sin egen urimelighet. Vi viser til overordnet
målsetting vedtatt på forrige årsmøte: “NG skal fokusere på personalutvikling, et bra arbeidsmiljø og
samhold i organisasjonen.”
3. Kinautstillingen: I fjorårets rapport fra kontrollutvalget ble det anbefalt å kvalitetssikre utstillingsprosjekter utenfor galleriet, slik at de tjener til medlemmenes økonomiske og faglige utvikling. Foreningen har
nylig opplevd at et utstillingssamarbeid er endt opp med ødelagte arbeider, tollrot og store, uforutsette
utgifter. Vi etterlyser retningslinjer for hvordan invitasjoner til utstillingssamarbeid kan behandles, og
hvordan sikre at prosjektene gjennomføres på en profesjonell måte.
4.
Økonomi: Kontrollutvalget har vært løpende orientert om forventet underskudd
inneværende periode. På økonomimøtet 30.10.2017 lå underskuddet an til å bli i underkant av kr. 200.000,. Dette skyldes i hovedsak nedgang i provisjonsinntekter fra utstillingene, og en liten nedgang i salg fra
formidlingen.
I tillegg har omfattende veiarbeider i Tollbugata tidvis gjort galleriet nærmest utilgjengelig for publikum.
Her bør også bemerkes at tidligere overskudd skyldes en utstilling med høy kjendisfaktor og «lansering» i
Dagsrevyen. Styret arbeider bevisst med et utstillingsprogram fremover, der en kan forvente inntekter fra
salg.
Regnskapet vi har mottatt så langt inneholder ikke budsjett 2017, noe som hadde gjort det enklere å påse
at utgifter står i forhold til vedtatt handlingsplan.
5.
100 års-jubileet: Det arbeides med et ambisiøst opplegg for jubileumsåret 2019 med
utstillinger over det ganske land, samt to bokutgivelser. Det er positivt å se at styret har inngått flere avtaler om “satelittutstillinger” med ulike visningssteder rundt i Norge i forbindelse med 100-års markeringen.
Et eget prosjektregnskap kunne vært avklarende, for å lettere følge hva jubileumsutstillingen krever av
foreningen, og hvor viktig det er å søke om midler eksternt.
Styret har engasjert en koordinator på prosjektbasis, tilsvarende 20% stilling, i forbindelse med jubileet,
som skal holde oversikt og søke om midler til gjennomføringen. Kontrollutvalget er kjent med at det har
vært uro vedrørende denne stillingen. Jubileet er en sentral sak for styret og foreningen, og kontrollutvalget ber administrasjon og styret samarbeide konstruktivt og effektivt fremover, til felles beste. Styret bør se
på hva som kreves for å få til dette.
5. mars 2018		

Elisabet Alsos Strand		

Elin Gabrielsen		

Lasse Kolsrud
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BUDSJETTFORSLAG 2018. Norske Grafikere
INNTEKTER.
Statstilskudd:						1.970.000
Medlemskontingent:					 200.000
Støtte fra DnB Sparebankstiftelsen jubileum		
100.000
Støtte til jubileum fra NK					
100.000
Støtte til jubileum fra NGF					
100.000
Driftstøtte NGF						 600.000
Provisjonsinntekter:						1.074.000
Netto inntekt salg rammer:					
300.000
Renteinntekter:						 3.000
Sum:							

4.447.000

KOSTNADER:
Personalkostnader:						2.450.000
100 års jubileum						
140.000
Reiser, møter etc						
100.000
Revisjon:							 50.000
Regnskap							 100.000
Kontorrekvisita						
60.000
Telefon, porto, internett					
90.000
Husleie							 700.000
Strøm, fellesutg						
200.000
Forsikringer:							
60.000
Gebyr kortselskaper, bank					
50.000
Utstillingskostnader:					
70.000
Annonser, reklame:						
77.000
Utstillingsvederlag:						 300.000
Sum:								4.447.000
Oslo 7.3.2018
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HANDLINGSPLAN 2018

Målsetting:
•
•
•

Å tilby medlemmene et sosialt og faglig nettverk.
Å synliggjøre og styrke interessen for grafikk både nasjonalt og internasjonalt.
Å arbeide for å kunne realisere Norske Grafikeres 100 års jubileum på en best mulig
måte.

1. Faglige interesser:
Det store organisasjonsmessige og faglige løftet Norske Grafikere som organisasjon i 2018 og
2019 er forarbeidet med og gjennomføringen av 100-års jubileet i 2019. Det er et stort prosjekt
og det vil kreve god organisering av både økonomiske og menneskelige ressurser. På bakgrunn av dette ser vi det som en spesielt viktig oppgave å klargjøre arbeids- og ansvarsfordelingen mellom styre og administrasjon i kommende styreperiode.
Norske Grafikere skal fortsette arbeidet med å styrke sin faglige profil og skape forståelse for
grafikkfaget.
Norske Grafikere skal arbeide for økt internasjonalt og nordisk samarbeid.
Norske Grafikere skal arbeide for økt kontakt med studenter og nyutdannede kunstnere.
Norske Grafikere skal arbeide for økt synlighet, sørge for godt informasjonsarbeid og arbeide
aktivt for å gjøre foreningens etiske retningslinjer for orginalgrafikk kjent.
Norske Grafikere skal arbeide med personalutvikling, skape et godt arbeidsmiljø og samhold i
organisasjonen.
Norske Grafikere 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.
2. Sosiale interesser:
Norske Grafikere skal være et faglig og sosialt møtested gjennom åpninger, andre arrangementer og medlemskvelder.
3.Økonomiske interesser:
Norske Grafikere arbeide for økt salg av grafikk til næringslivs- og privatkunder. Foreningen
skal fokusere på en god forretningsforståelse og arbeide mot et regnskap som går i balanse.
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NORSKE GRAFIKERES FOND

ÅRSRAPPORT 2017
Årsrapporten følger regnskapsåret 2017.
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 2017 kr. 1.728.316 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.
		
Ingrid Haukelidsæter				
Hanne May Scheen
Per Kristian Nygård				
personlig vara: Ingunn Fyllingen
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.
Regnskapet for 2017 viser et underskudd på NOK 24.879,50.
ØKONOMI.
Oversikt over administrasjonskostnader de siste årene:		
År:
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Inntekter:
764 688
815 892
879 092
918 052
998 313
1035 674
1046 788
1064 620
1099 212
1137 729
1239 498
1313 222
1366942
1.425.772
1.477.965
1.542.054
1.625.878
1.663.312
1.696.102
1.728.316

Adm.omk							Tildelinger til NG:
96 755				12,6%				271 725		35,5%
186 732				22,9%				222 277
27,2%
121 147				13,9%				250 500
28,8%
129 016				14,4%				280 000
30,5%
121 230				12,1%				328 000
32,9%
106 818				10,3%				300 000
28,9%
118 358				11,3%				467 100		44,6%
133 409			12,5%				500 000
46,9%
100 642			 9,1%				410 000
37,3%
123 598			10,8%				425 000
37,2%
150 174				12%				600 000
48 %
234 079			17%				470 000
35 %
170 990			12,5%				466 000
34%
173.534				12,1%				500 000
35%
181.144				12.2%				438 000
30%
181.133				11,75%				440.000
29%
212258				13%				500.000
31%
258.135			15%				450.000
27%
229.208			13%				350.000
20%
252.500			14%				500.000
28%		

PROSJEKT- OG STIPENDMIDLER.
Quadrat Nou stipendiet ble utlyst. Torhild Aukan ble tildelt stipendiet for 2017.
Norske Fonds grafikkpris på kr. 50.000,-. som blir tildelt en grafiker som er blitt juryert inn på Høstutstillingen gikk til Patrik Berg
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 2017:
Grafikernes Hovedstipend:
Kathrine Giæver						100.000
Norske Grafikeres Fonds stipendier:
Andreas Siqueland						50.000
Stein Are Kjærås Dahl						50.000
Jan Freuchen							50.000
Are Andreassen						50.000
Elisabeth Mathisen						50.000			
Quadrat Nou stipendiet
Torhild Aukan							97.000
							
Tildeling av prosjektstøtte:
John Hoelstad Dæhli						30.000
Hedvig Thorkildsen/Daniel Persson				20.000
Britt Juul							20.000
Line Anda Dalmar						20.000
Trykkeriet Bergen						60.000
Marius Martinussen						40.000
Sonja Krohn							60.000
Thomas Iversen (Krausekollektivet)				40.000
TOU Trykk Grafisk Verksted			
		
100.000
Rosanna Vio							10.000
Marianne Boberg og Anne Britt Lerøy				
50.000
Kunstkvartalet i Lofoten				
100.000
Norske Grafikere					
200.000
Norske Grafikeres Fonds Grafikkpris:
Patrik Berg							50.000
Oslo,

27. februar 2018

Ingrid Haukelidsæter		

Per Kristian Nygård			

Arnold Johansen
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KATHINKA OG OLAF MEJDELLS LEGAT.

Styrets årsberetning for 2017.
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.
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 2017 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 2017 å ikke dele ut stipend. Årets resultat ble et underskudd på NOK
8.407,78. Egenkapitalen er på NOK 776.275,39.
Eventuell utdeling av stipend i 2017 vil være avhengig av avkastningen på legatets
bankinnskudd. Nåværende rentenivå dekker for tiden ikke legatets drift.

Oslo, 5. Mars 2018

Arnold Johansen

Ingrid Haukelidsæther

Per Kristian Nygård

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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10. Saker til behandling:
10.1. Forslag fra styret:
Årskontingent.
Styret ser det som nødvendig å øke medlemskontingenten med kr. 100 fra 2018. Dette for å
øke inntjeningen til foreningen. Styret ser det også som naturlig å følge de andre grunnorganisasjonene når det gjelder medlemskontingent.

10.2. Forslag fra Gunnar Haugland.
Medlemmenes innsyn i juryavgjørelser.
Generalforsamlingen gir styret/utstillingsutvalget i oppdrag å begrunne foreningens utstillingsprogrammer.
Dette for å gi en helhetlig forståelse for valg som er gjort.
Veiledningen skal informerer innsenderne best mulig ved at den er konkret, kan forståes og
nyttiggjøres, selv om den også kan gis i kortform. Opplysninger gis til medlemmer som ber
om det. Bestemmelsen inngår i utstillingsutvalgets arbeidsrammer.”
Begrunnelse:
Norske Grafikere er en moderne forening og demokratiske regler bør gjelde etter offentlighetsprinsipper. Siden medlemmene er lovlig tatt inn, er det naturlig at vedtak som gjelder
den enkeltes plass i foreningen er åpne og tilgjengelige for vedkommende. Man bør derfor
opprettholde et trygt kollegamiljø, uten noe fremmedgjørende skille mellom sture/utvalg og
medlemsmassen.
I dag vet søkeren ikke hvorfor ens søknad eventuelt ikke førte fram. Dette gir vedkommende et
lite profesjonelt grunnlag i ens egen forening.
Forenkling:
antall søkere som ber om informasjon vil sannsynligvis ikke være stort.
Utførelsen av besvarelsene kan forenkles ved at utvalgene bl a refererer flertallsbegrunnelsen for avslaget.
Svarene kan også gis med krys i rubrikker på et fast skjema.

10.3. Forslag fra Gro Finne og Marianne Boberg.
Forslag 1:
I all sin markedsføring av foreningens virksomhet må alle tekster og utsagn være korrekte og i
henhold til faktiske forhold. Dette medfører at setningen /underteksten
”Stiftet i 1919 av Edvard Munch” må strykes.
Begrunnelse:
Det var ikke Edvard Munch som tok iniativ til stiftelsen, han var en av flere prominente kunstnere som deltok på stiftelsesmøtet
Det var Kristoffer Eriksen Ganer i samarbeid med Olav Willums som i 1919 tok iniatiativet til å
danne Foreningen Norske Grafikere. Forut for dette hadde de arbeidet lenge med forberedelsene.
Forslag 2:
Valg av stipendkomite og nasjonal jury.
Norske Grafikere skal arbeide for at prøveordningen ved valg som ble vedtatt ved siste landsmøte , skal avvikles, og at tidligere valgordning skal opprettholdes.
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Nominasjoner må ikke nødvendigvis være avhengig av medlemskap i NBK’s organisasjoner.
Begrunnelse:
Det er udemokratisk at man ikke lenger kan stemme på den enkelte kunstner.
Det er et demokratisk prinsipp at de som får flest stemmer blir representanter.

Forslag 3:
Oppnevningsretten.
Norske Grafikere går imot regjeringens forslag om å frata kunstnerne oppnevningsretten til
stipendkomiteene.
Begrunnelse:
Oppnevningsretten er en demokratisk rettighet vi ikke vil miste.
Forslag 4:
Arven etter Munch.
Norske grafikere går mot eiendomsutvikler Selvågs planer om utbygging av Kikutkollen på
Munchs Ekely. Riksantikvarens fredningsvedtak med byggeforbud må opprettholdes. Norge
plikter å ta vare på arven etter Munch.
Begrunnelse:
Riksantikvaren fredet øvre del av Kikutkollen 1997 for å bevare det opprinnelige landskap
rundt Edvards Munchs Ekely og kunstnerboligene og bevare atmosfæren rundt det som har
vært Munchs motivverden.
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Valgkomiteens innstillinger til verv:
Styre:
Stein Are Kjaerås Dahl, Oslo
Arnold Johansen, Tromsø
Vara:
Cathrine Finsrud Stustad, Oslo
Cathrine Alice Liberg, Oslo
Kontrollutvalg:
Britt Juhl, Mysen
Steinar Hanssen, Oslo
Valgkomite:
Jan Pettersson, Oslo
Cathrine Dahl, Trondheim
Norske Grafikeres Fond / Kathinka og Olaf Mejdells legat:
Gro Finne, Oslo
Personlig vara: Elisabeth Mathisen, Fredrikstad

Oslo, 28.2.2018
Mattias Härenstam				Erik Solheim
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
fredag 23. mars 2018.

												
							
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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