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på motstående side: detalj fra verket «Skrog» av Ellisif Hals og Susanne Skeide 
over: skolebesøk fra St. Sunniva skole i utstillingen til Såle Blæsterdalen
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over: fra kunstnersamtalen med Krause Kollektivet og Louisa Layne  
på motstående side over: fra kunstnersamtalen med Karin Augusta Nogva, Olav O. Hessen og Lars Elton.  

under John Hoelstad Dæhli jobber i utstillingen sin
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1. Dagsorden
1. Valg av møteleder, 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 

1. Saker til behandling.
2. Styrets forslag.
3. Valg 

Innstilling fra valgkomiteen.

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

2. Styrets forslag til forretningsorden
1. Representanter som ønsker ordet i debatten skal tilkjennegi dette ved å gi tegn til 

møteleder med sin nummerplate.

2. Om det er nødvendig av hensyn til møteavviklingen, kan møteleder foreslå begrenset tid.

3. Representanter som forlanger ordet “til forretningsorden” gis anledning til, utenom 
tiden, å holde korte innlegg om saksbehandling, avstemmingsform, forslag om strek, 
begrensning av taletid eller lignende. Til forretningsorden gis ingen orden mer enn en 
gang, og høyst 2 min. til hver sak. Det er ikke anledning til å kommentere realiteten i 
vedkommende sak.

4. Når det fremsettes forslag om strek, skal nye talere gis adgang til å tegne seg på 
talerlista før strek blir satt.

5. Forslag skal leveres skriftlig til møteleder og skal refereres muntlig av denne. Nytt 
forslag kan ikke opptas etter at det er vedtatt å sette strek. Forslag uten forbindelse 
med sakene på sakslista kan ikke behandles.

6. Valg foregår skriftlig hvis noen forlanger det. 

Fullmakter 
Bakerst i papirene er det lagt ved et skjema om utfylling 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.
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3. Styrets årsmelding for 2018
Organisasjon og administrasjon   
På årsmøtet 23. mars 2018 fikk Norske Grafikere følgende tillitsvalgte:

Styret 
Magne Vangsnes – Styreleder 
Arnold Johansen – Nestleder 
Ragna Misvær Grønstad – innvilget permisjon 17.12.18 
Hedvig Sønstabø Thorkildsen – innvilget permisjon 17.12.18 
Stein Are Kjærås Dahl

Varamedlemmer (i prioritert rekkefølge) 
1. Karin Augusta Nogva – gikk inn i styret fra 17.12.18 
2. Cathrine  Finsrud Stustad – gikk inn i styret fra 17.12.18 
3. Cathrine Liberg 
4. Petter Buhagen

Valgkomiteen 
Cathrine Dahl, Erik Solheim, Jan Petterson

Kontrollutvalget 
Lasse Kolsrud, Steinar Hansen, Britt Juul

Norske Grafikeres Fond 
Gro Fine, personlig vara: Elisabeth Mathisen 
Ingrid Haukelidsæter, personlig vara: Ingunn Fyllingen 
Per Kristian Nygård, personlig vara: Hanne-May Scheen

Fast ansatte 
Bjørg Emilie Moen – daglig leder til 24.08.18 
Benedicte Macé Stensrud – utstillingskoordinator (permisjon 01.06.2017-30.05.2018)  
            daglig leder 50% og utstillingskoordinator 50% fra 01.11.18 
Kristine Koller –  vikar for Benedicte Macé Stensrud til 30.05.2018 
Silje Johannesen – kunstnerisk rådgiver 80% – 100% fra 01.09.18 
Haakon Haraldsen Roen – utstillingskoordinator 30% fra 01.11.18

Helgevakter 
Marianne Boberg, Haakon Haraldsen Roen, Tomas Bjerke Holen til 30.06.18, Daryna Gryn fra 
01.08.18

Regnskap 
Adacc Regnskap, v/Camilla Kjønnø

Revisor 
Revisjon NOR 1 AS v/ Kristin Vindenes

Lokaler 
Vi har gått inn i det 17. året i Tollbugata 24, og har leieavtale i disse lokalene til 31.03.2023.

Vedlikehold og anskaffelser 
Det ble utført normalt vedlikehold i 2018. Det ble gått til anskaffelse av en ny datamaskin til 
galleriet som erstatning for en eldre maskin. Luftkvaliteten i underetasjen ble undersøkt og det 
har blitt installert en luftrenser. Med tiden vil det være nødvendig med større vedlikehold for å 
unngå fuktskader.
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Medlemmer        
Pr. 31.12.2018 har foreningen 334 medlemmer som har betalt medlemskontingenten.

Nye medlemmer i 2018 
I 2018 ble 8 nye medlemmer juryert inn i foreningen Norske Grafikere: 
Anders Kvammen, Line Prip, Lucia Cristerna Aragon, Anders Siqueland, Randi Kristin Morstøl 
Emblem, Märit Aronsson, Judith Elisabeth de Haan og Håvard Stamnes

Styrets arbeid       
Styrets arbeid i 2018 har i all hovedsak dreid seg om arbeidet med de enkelte elementene i 
100-årsjubileet. 

I anledning arbeidet med jubileet, vedtok styret å ansette Marianne Boberg i en 
prosjektstilling som jubileumssekretær. Hun startet opp arbeidet den 15. januar. Arbeidet 
har bestått i å holde kontroll med alle elementene i jubileumsfeiringen og å søke økonomisk 
støtte. Styret har jevnlig mottatt rapport om arbeid og fremdrift og samarbeidet har vært 
svært godt. I tillegg har jubileumssekretæren også vært redaktør for jubileumsboka og 
medlemskatalogen. 

8. november 2018 inngikk styret i Norske Grafikere en sluttavtale med daglig leder.

Styremøter 
Det har i alt vært avholdt 8 styremøter totalt i 2018, av disse har det vært to juryeringsmøter 
til opptak nye medlemmer samt ett juryeringsmøte til behandling av utstillingssøknader.  
Det har vært ett økonomimøte med kontrollutvalget.

Medlemsbrev og -møter 
Det er sendt ut tre medlemsbrev i året som gikk og det er avholdt to medlemsmøter – 24.08.18 
og  17.12.18.

Fagpolitikk        
Nye vedtekter for Norske Grafikere  
Styret har arbeidet med Norske Grafikeres vedtekter i henhold til retningslinjer fra NBK.
Forslag til nye vedtekter skal behandles på årsmøtet.

Retningslinjer – en pågående prosess 
Styret har arbeidet med retningslinjer for originalgrafikk hvilket har vist seg å være et 
vepsebol. Ikke bare i det norske markedet, men også i kontakt med våre søsterorganisasjoner i 
andre skandinaviske land, England og USA, opplever vi at temaet unngås. Foreningen Norske 
Grafikere sitter på kunnskap, tradisjon og myndighet til å kunne påvirke og informere. Vi 
mener at diskusjonen er viktig og vi vil arbeide for at retningslinjene er oppdatert. Derfor har 
vi lagt inn forslag til endrede vedtekter. 

§ 13: RETNINGSLINJER FOR ORIGINALGRAFIKK 
Styret skal til enhver tid påse at retningslinjer for original grafikk er oppdatert. Dette 
skal vedtas på årsmøte med vanlig flertallsvotering. 

I vårt forslag til nye retningslinjer vil vi klargjøre definisjonen av originalgrafikk.
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Utstillinger, publikum, og formidling   
Besøkstallet har gått ned i forhold til 2017. I 2018 var det omtrent 5500 besøkende. I 
store deler av 2018 har det vært arbeider i gaten utenfor galleriet, noe som har redusert 
fremkommeligheten og ført til mye støy og forstyrrelser i galleriet.  
Besøk til og salg fra nettsiden har vært stabil med en liten økning. 

Generelt om formidlingen 
I løpet av 2018 har det vært kunstnersamtaler, omvisninger eller skolebesøk i flere av 
utstillingene. 

Foreningen har fortsatt samarbeidet Kunst i Kvadraturen (Oslo Art District) – et 
samarbeidsprosjekt mellom 12 visningssteder i Kvadraturen. Samarbeidet består av: 
Kunstnerforbundet, Kunstplass, Norske Grafikere, Nasjonalmuseet – Arkitekur, 
Kunsthåndverkerne i Kongensgate, Oslo Kunstforening, Galleri BOA, LNM, Tegnerforbundet, 
Galleri Format, SOFT Galleri og Kunstverket.

I 2018/19 igangsatte KiK et helt nytt arrangementsprogram (høsten 2018/ våren 2019). 
Programmet består av månedlige innslag i regi av 12 store, små og mellomstore 
visningssteder for visuell kunst i samarbeid med en nabo i Kvadraturen. Tiltaket 
er en tverrfaglig satsning som ønsker å bidra til publikumsutveksling mellom ulike 
virksomheter i byområdet.

Webside, nettgalleri og sosiale medier 
Arbeidet fortsetter med Norske Grafikeres nettside og formidlingen av medlemmenes 
arbeider i nettgalleriet. Dette fortsetter å være en viktig kanal for å spre kunnskap om 
utstillinger og aktiviteter i Norske Grafikere og for å øke formidlingen av medlemmenes 
arbeider.

I 2017 fikk Norske Grafikere på plass en digital søkeportal for søknader om utstillingsplass, 
medlemskap og for søknadene til fondet og arbeidet med å forbedre denne har fortsatt 
i 2018. Omleggingen til digital søkeportal forenkler administrasjonen og juryarbeidet i 
forbindelse med behandlingen av søknader.

I tillegg til formidlingen av medlemmenes arbeider på Norske Grafikeres hjemmeside 
brukes sosiale medier aktivt både for å presentere de enkelte medlemmene og for å 
presentere utstillinger og arrangementer i NG.

Utstillingsåret 2018     
Krausekollektivet – Frekvens (vol. 2) | 06.01.18 - 28.01.18 
Inspirert av platebutikker skaper kunstnerne i denne utstillingen en installasjon der 
publikum inviteres til å bla gjennom kunsten på samme måte som i en platebutikk. Dermed 
utfordres publikums rolle ved å redusere distansen mellom kunstverk og betrakter. Digitale 
plattformer og algoritmer filtrerer nå i stor grad hva publikum blir eksponert for, og med 
denne utstillingen ønsker Krausekollektivet å gjøre verkene tilgjengelig for betrakteren.

Formidling i utstillingen: 250 besøkende på åpningen 
Besøk fra Strykejernet kunstskole, Edvard Munch vgs, Prinsen aktivitetshus og Nydalen vgs. 
27. januar: Kunstnersamtale og finissage med Louisa Layne i samtale med 
Krausekollektivet, ca 30 i publikum. Sweet Talking spilte plater etter samtalen.

Karin Augusta Nogva – Wild Life | 8. februar - 4. mars 
I tresnitt og tekstilarbeider utforsker Nogva i utstillingen Wild Life konsekvensene av 
menneskets konsum med det resultat at artsmangfoldet minker, korallrev blekner og biene 

på motstående side: et gjensyn med utstillingsåret 2018 
øverst f.v.: Krause Kollektivet; Karin Augusta Nogva; Steinar Hansen; Wei Guangqing; Patrik Berg; Anders Kvammen og 
John Joelstad Dæhli; Ole Lislerud; Terje Risberg; Susanne Skeide og Ellisif Hals; Lars Aurtande
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dør. Hun reflekterer over hvordan mennesker forholder seg til samfunnet og naturen, og utforsker 
dekonstruksjonen av den og forsøket på å rekonstruere den. I Wild Life skildres dualismen som 
ligger i dette. hun viser det vakre, naturlige og harmoniske, men samtidig et fravær i form av 
tydelige, hvite flekker i bildet. 

Formidling i utstillingen: Besøk fra Strykejernet kunstskole.  
14. februar: Kunstnersamtale med Karin Augusta Nogva, Dag O. Hessen og Lars Elton.

Steinar Hansen – Liotgrafier | 8. mars - 28. mars 
Steinar Hansen arbeider med et ekspresjonistisk billedspråk med hovedfokus på bildenes 
koloritt. Motivene til Hansen er inspirert av hverdagsbetraktninger og inntrykk fra media og 
kunsthistorien. Med dette som utgangspunkt beveger han seg i et spekter av abstraksjoner der 
figurer i ulik grad kommer til syne. 

Terje Risberg – Naturlige refleksjoner | 7. april - 29. april 
Terje Risberg arbeider med naturen som tema. Naturen som omgir oss, slik den viser seg når vi 
er alene med den. Landskapet slik det fremtrer uten kulturens spor. Vi kan oppfatte naturen som 
vakker. Eller vi kan oppleve den som overveldende. Alene på havet, på fjellet eller i en beksvart 
natt sanser vi dens likegyldighet overfor vår skjebne. Men naturen rundt oss er verken skjønn eller 
heslig. Den er seg selv, og den fraber seg all menneskeliggjøring.

Formidling i utstillingen: Besøk fra Einar Granum kunstfagskole  
26. april: Kunstnersamtale med kunstnerisk rådgiver Silje Johannessen

Patrik Berg – Landscapes and plants | 3. mai - 27. mai 
Patrik Bergs kunstneriske fokus ligger i å finne abstrakte kvaliteter i det figurative.Ved å bruke 
intuitive tegninger som han bearbeider gjennom etsning, utforsker han en underliggende 
språklighet. Den økende utryddelsen av jordens arter og hvordan mennesker oppfatter denne 
virkeligheten som noe abstrakt, er noe Berg har arbeidet med i denne utstillingen. 

Formidling i utstillingen: Besøk fra Universitetet i Oslo / Anny Fremmerlid og 12 studenter

Susanne Skeide og Ellisif Hals – Til: og Fra: | 7. juni - 24. juni 
I utstillingen Til: og Fra: viser Susanne Skeide og Ellisif Hals installasjoner av utklipte og revne 
grafikkblader og tegninger på papir, og todimensjonale collager skapt gjennom brevveksling 
over en lengre periode. 
Samarbeidet til Skeide og Hals startet i 2006 da de gikk ut av Kunsthøgskolen i Oslo. Siden da 
har de arbeidet med en serie stedsspesifikke utstillinger. I denne utstillingen har de latt seg 
inspirere av stedets arkitektur og assosiasjoner som blir skapt i møte med rommets egenskaper.

5 utstillere fra Hubei, Kina - Void: An Aesthetic Expression | 28. juni – 15. juli  
– Utstillingssamarbeid med kunstakademiet i Hubei, Kina. 
I 2017 ble det igangsatt et utvekslingssamarbeid mellom NG og kunstakademiet i Hubei, Kina. I 
2017 ble det vist en utstilling med norsk samtidsgrafikk ved Hubei Museum of Art. 23 medlemmer i 
Norske Grafikere ble presentert i utstillingen.  
Samarbeidsprosjektet ble fortsatt i 2018 med utstillingen Void: An Aesthetic Expression hos Norske 
Grafikere. Her ble det presentert verk av 5 kunstnere fra Hubeiprovinsen i Kina.

på motstående side: skolebesøk fra St. Sunniva skole i utstillingen til Såle Blæsterdalen
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Lars Aurtande – Betraktninger fra en stubbe | 9. august - 2. september 
Lars Aurtandes kunstnerskap er et univers som kan sammenlignes med et ukjent skogslandskap. 
På skogbunnen mellom greiner og planter åpner det seg en verden som avdekker historier om 
dyr og fabelvesener. Aurtandes fortellinger gir ikke svar, men vekker undring hos betrakteren. Vi 
setter spørsmålstegn ved hva som har skjedd og hva som kommer til å skje. 

Formidling i utstillingen: Besøk fra Høyskolen Christiania og KHiO 
30. august: Omvisning i utstillingen med Lars Aurtande. 30. august: Lukket omvisning i utstillingen 
med Aurtande for bedriften Ciber.

Ole Lislerud – ÆØÅ | 13. september - 7. oktober 
Fra Lisleruds første store offentlige utsmykninger til utstillingen som vises hos Norske Grafikere 
går det en rød tråd basert på skrift, tegn og symboler. Utstillingen har en direkte bakgrunn i 
utsmykkingsprosjektet TEIKN, (2000) ved Ivar Aasen Tunet – Nynorsk Kultursentrum i Ørsta, 
som skulle plassere det nynorske språket i et internasjonalt perspektiv. Det var i denne 
sammenhengen Lislerud først tok i bruk tegnet Æ for å uttrykke en særnorsk kulturell identitet.

Formidling i utstillingen: Besøk fra Akershus og Østfold Kunstforeninger (kunstmaraton i 
kvadraturen). Gruppe fra universitet i Agder. Gruppe fra KHiO. 
27. september: Kunsntersamtale med Ole Lislerud og Tine Semb.

Anders Kvammen og John Hoelstad Dæhli | 18. oktober - 11. november 
Anders Kvammen og John Hoelstad Dæhli jobber begge med selvbiografiske tegneserieprosjekt 
og har til denne utstillingen satt sammen arbeider av silketrykk, etsning, tresnitt og risografi. I 
tillegg installerer de hver sin arbeidspult.

Formidling i utstillingen: Musikk på åpningen med Whalesharkattacks, ca 100 på åpningen. 
John Hoelastad Dæhli benyttet galleriet som atelier/verksted og har vært tilstede under store 
deler av utstillingsperioden og snakket med publikum. 
Besøk fra Rønningen folkehøgskole, Einar Granum Kunstfagskole kom med flere grupper, Edvard 
Munch v.g.s., Prosjektskolen, Skjeberg folkehøgskole
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Ståle Blæsterdalen – Ved mørkets ende | 22. november - 22. desember 
Ståle Blæsterdalens motiver eksisterer i kontrasten og overgangen fra et stadie til et annet 
– mellom sommer og vinter; lys og mørke. Inspirert av menneskers lyst og nød finner han 
billedelementer og metaforer som leker med oppfatningen av det tilsynelatende ordinære og 
dagligdagse i livet.

Formidling i utstillingen: Det var omvisning i utstillingen med to klasser på 4. trinn fra St. Sunniva 
skole – 52 elever totalt. 

Offentlige innkjøp       
Norske Grafikere har som en del av sine vedtekter å «...arbeide for å øke samfunnets bruk av 
grafikk.» (§ 1 i Norske Grafikeres vedtekter) Som en del av dette jobber Norske Grafikere aktivt 
med å profilere grafikk som utsmykning, priser og utmerkelser samt gaver for bedrifter. 
I løpet av 2018 har det blitt solgt 94 trykk til ulike offentlige og private virksomheter.  

Presentasjon av programmet for 2019   
Utstillingsprogrammet hos Norske Grafikere i 2019

10. januar – 2. februar: Ove Stokstad og Herman Hebler – Rytme og repetisjon
7. februar – 2. mars: Elin Rødseth – Der hvem
7. mars – 30. mars: Cathrine Dahl og Ørjan Aas – Nattesvette
4. april – 4. mai: Ingebjørg Une Hagen – OU OU OUOO 
9. mai – 1.  juni: Trude Johansen
13. juni – 17. juli: Medlemsutstilling
8. august – 31. august:  Østlandsutstillingen 40 år
5. september – 28. september: Håkon Gullvåg – Gullvåg som grafikere
5. oktober – 2. november:  Mattias Härenstam – Abenland
7. november – 7. desember: Ørnulf Opdahl
12. desember – januar 2020: Sápmi prints!

Styrets begrunnelse for utstillingsprogrammet 
Norske Grafikere markerer sitt 100-årsjubileumsåret i 2019. Jubileumsåret blir innledet av en 
minneutstilling for to av foreningens æresmedlemmer: Ove Stokstad og Herman Hebler. De 
neste utstillerne på årets vårpart er alle kunstnere som på ulike måter jobber eksperimentelt og 
konseptuelt med grafikk i det utvidede feltet.

I juni åpner årets medlemsutstilling. Det blir en feiring av foreningens medlemmer og grafikkens 
uttrykksmangfold. 

Østlandsutstillingen setter anslaget for høstsesongen med årets andre gruppeutstilling, i 
anledning sitt 40-årsjubileum.

Høsten fortsetter med tre veletablerte kunstnere som på ulike måter bruker tradisjonelle grafiske 
teknikker. 

Jubileumsåret avsluttes med Sápmi Prints! en utstilling med grafikk av samiske kunstnere. 
Utstillingen er et samarbeid Samisk senter for samtidskunst og Se Kunst i Nord-Norge.

Styret har forsøkt å bevare kjønnsbalansen.
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100-årsmarkeringen 
Styret og jubileumssekretæren har gjennom hele 2018 arbeidet med planleggingen og 
forberedelsene til 100-årsmarkeringen.

I 2019 presenteres utstillingssamarbeidet Grafikk i Norge – et samarbeid mellom Norske 
Grafikere og 13 visningssteder for grafikk i hele landet. Utvalget spenner over et bredt kunstnerisk 
mangfold, fra blikk på norsk kunsthistorie med arbeider utført i tradisjonelle teknikker til 
nålevende kunstnere som på ulike måter utfordrer grafikkens plass i samtidskunsten. 

Deltagerne i samarbeidet er: Stavanger kunstmuseum, Hå gamle prestegard, Sogn og Fjordane 
Kunstmuseum, Bodø kunstforening, Nordnorsk Kunstmuseum, Haugesund Internasjonale 
Tresnittfestival, KHÅK Kunsthall, Samisk senter for samtidskunst, Trafo Kunsthall, Foreningen 
Trykkeriet, Sørlandets Kunstmuseum, Galleri EKG og Trondheim kunstmuseum.

De ulike visningsstedene står selv for gjennomføringen av grafikkutstillingene. Gjennom dette 
tiltaket får publikum i hele landet innsyn i de mange måtene grafikken har kommet til uttrykk på 
og fortsetter å markere seg i det norske kunstfeltet. 

I anledningen jubileet blir det utgitt to bøker. Jubileumsboken Tresnitt og amerikanske 
sommerfugler – Norske Grafikere 1919-2019 og medlemskatalogen Trykk og uttrykk – Norske 
Grafikere medlemskatalog 2019. 

Tresnitt og amerikanske sommerfugler består av tekster skrevet av kunsthistorikerne Sidsel 
Helliesen, Gunnar Danbolt og Øivind Storm Bjerke. Den er rikt illustrert med avbildninger 
av kunstnernes verk, der et utvalg er gjengitt med enkelte detaljutsnitt og illustrasjoner over 
dobbeltsider, i tillegg til gjengivelser av foto fra Norske Grafikeres arkiv.

I to kapitler beskriver Helliesen situasjonen i norsk kunst- og kulturliv omkring 1919 og stillingen 
til tresnittet i norsk kunsthistorie på 40- og 50-tallet. Danbolt skriver om grafikken på 70-tallet 
med særlig vekt på kunstnergruppene Gras i Oslo og Lyn i Bergen. Mens Storm Bjerke skriver 
om samtidsgrafikken med utgangspunkt i Høstutstillingen 2018. Boka gir således et innblikk i 
grafikkens historie i Norge, så og si fra den spede barndom og opp til dagens situasjon.

I medlemskatalogen Trykk og uttrykk presenterer 236 av medlemmene seg selv med gjengivelse 
av et grafisk verk og en kort tekst. Her får leseren med billedkunstnernes egne ord innsyn i 
fascinasjonen for grafikkfaget.

Jubileumssekretærens rapport    
Generelt 
Avtale om engasjement som sekretær for jubileet ble inngått i januar 2018 etter vedtak i styret i 
desember 2017. Arbeidet begynte umiddelbart etter at avtalen var inngått.

Arbeidet har i stor grad blitt utført hjemmefra, med løpende kontakt med styreleder. Ved behov 
har jeg hatt kontakt med kontoret til foreningen enten telefonisk eller ved oppmøte.

Arbeidet har medført noe møtevirksomhet, bl.a. med Kunstnernes Hus, Kulturrådet, Designer Silje 
Nes fra Forlaget Skald, Bono ved Kari Astrup.

Søknader 
En vesentlig del av arbeidet har bestått av utforming og innsending av en rekke søknader, ikke 
alle har gitt positivt resultat, men foreløpig status er:

Fra Grafisk Utdanningsfond    kr. 25.000
Fra Ellen og Chrix Dahls legat   kr. 100.000 
(til medlemskatalog, søknad ble sendt i 2017, men har ettersendt en 
prosjektbeskrivelse slik de ba om)
Fra Fritt Ord     kr. 40.000,-
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Fra Arild Wahlstrøms Fond   kr. 30.000,-
Fra Bergesenstiftelsen    kr. 50 000,-
Fra Sparebankstiftelsen (til formidling) kr. 60 000,-

I skrivende stund (21.02.2019) venter vi på svar fra Norsk Kulturråd og Bildene Kunstneres 
Hjelpefond.

Regionale utstillinger - Grafikk i Norge 
Da jeg kom inn i arbeidet hadde styret allerede etablert kontakt med en rekke utstillingssteder 
omkring i landet som hadde sagt seg villige til å bidra til markeringen av 100-års jubileet. 
Utstillingsstedene; Samisk senter for samtidskunst, Nordnorsk Kunstmuseum, Bodø Kunstforening, 
Trondheim Kunstmuseum, Sogn og Fjordane Kunstmuseum, Haugesund Billedgalleri, Stavanger 
Kunstmuseum, Sørlandets Kunstmuseum, Trafo Kunsthall i Asker, Trykkeriet i Bergen, Hå gamle 
prestegård, Galleri EKG på Hamar og Ålesund Kunsthall står selv ansvarlig mht kunstnerisk profil 
og økonomi. 

Har fulgt opp kontakten og samlet inn informasjon om de ulike utstillingsprogrammene, som i 
tillegg til utstillingsprogrammet i Norske Grafikere ble samlet i en brosjyre som ble produsert ved 
årsskiftet. Deler av dette arbeidet er fulgt opp i samarbeid med kontoret ved Benedicte. 

Jubileumsbok og medlemskatalog 
Høsten 2018 ble det en travel tid med arbeidet med bok og katalog. Tidligere var det inngått 
avtaler med forfatterne Sidsel Helliesen, Gunnar Danbolt og Øyvind Storm Bjerke om å skrive 
tekstene til boka. Nødvendig kontakt ble opprettholdt og de ble meddelt frister som i stor grad ble 
overholdt. Arbeidet med bok og katalog ble utført i tett kontakt med forlaget Skald

Danbolt og Storm Bjerke leverte manus uten liste over illustrasjoner, og det ble da nødvendig å 
utarbeide lister med illustrasjon i samråd med dem. Det ble videre innhentet tillatelser til bruk 
hos den enkelte billedkunstner. I denne prosessen ble det søkt råd og informasjon hos Bono om 
korrekt framgangsmåte. 

Boka er gjennomillustrert med avbildninger av verk fra mer enn 60 kunstnere i tillegg til noe 
fotomateriale fra Norske Grafikeres arkiv. 

Totalt var det 236 medlemmer som meldte sin interesse til deltakelse i katalogen. Det ble et 
omfattende arbeid å registrere alt billedmateriale med tekster, og etterse at all nødvendig 
informasjon var kommet med. Medlemskatalogen gir et bredt innsyn i grafikkfaget med 
grafikernes egne ord i tillegg til deres verk.

1. februar ble det arrangert boklansering i Norske Grafikere, med godt oppmøte, spesielt fra 
medlemmene. Sidsel Helliesen og Øivind Storm Bjerke var også til stede og fortalte litt om sitt 
arbeide med boka. 

Utstillingsstedene som deltar i Grafikk i Norge får også tilbud om å videreformidle/selge boka og 
katalogen. Medlemskatalogen er også tilbudt alle kunstnersentrene i Norge. 

Kontakt med Nasjonalbiblioteket 
Kontakten med Nasjonalbiblioteket har i løpet av fjoråret vært  heller stillestående, bortsett fra at 
de har sagt seg interessert i å arrangere en utstilling med trykk fra arkivet i tillegg til et seminar.

Vi har også mottatt svar på vår henvendelse om utkast til avtale. Nasjonalbiblioteket ønsker 
at utstillinger fra arkivet skal være fritatt for vederlag. Imidlertid mener vi de er forpliktet til å 
utbetale godtgjørelse i henhold til avtalen om vederlag.

Dette er formidlet til Nasjonalbiblioteket, men foreløpig uten respons. 

Fest/ sosiale arrangement 
Etter søknad har Norske Grafikere fått bekreftet at vi vil få en mottakelse ved Oslo Rådhus på 
foreningens stiftelsesdato 15.november 2019. Medlemmene vil få anledning til å melde seg på god 
tid i forkant og vil deretter få tilsendt en invitasjon til arrangementet.
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Kunstnernes Hus har også reservert samme dato for en sammenkomst for medlemmene i Norske 
Grafikere. Her må Norske Grafikere utarbeide et program for arrangementet.

Oslo, februar 2019.  
Marianne Boberg, Sekretær for jubileet.

Økonomi og interne forhold – generelt  
Foreningen Norske Grafikeres drift består i foreningsarbeid for medlemmene samt 
utstillingsservice i form av utstilling og formidling av salg av kunst for medlemmene i foreningen. 
Kunstnerne avgir provisjon av salgene. Foreningen støttes økonomisk ved tilskudd fra staten.

Resultatet for foreningen med tilhørende utstillingsservice ga i 2018 et underskudd på  
NOK 1 483 379,12. Egenkapitalen er på NOK 329 052,42. 

Underskuddet i foreningen skyldes:  
I store deler av 2018 har fremkommeligheten i gaten utenfor galleriet vært redusert grunnet 
omfattende byggearbeider. Dette har gitt seg utslag, ikke bare på besøkstallet, men også på 
salget. Salgsinntektene var lavere i første halvdel av 2018 enn tidligere år, inntektene tok seg opp 
noe i andre halvdel av året. 

Det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter gir etter styrets oppfatning et 
korrekt uttrykk for resultatet i 2018. Styret bekrefter at forutsetning for fortsatt drift er tilstede. 

Det har vært endringer i administrasjonen i 2018, men driften ivaretas pr. 31.12.18 av to stillinger 
på full tid og en stilling på 30% av full stilling, i tillegg til tre deltidsansatte. Det utføres i alt 3 
årsverk. Det er overvekt av kvinnelige ansatte og det er en målsetting å bedre kjønnsbalansen. 

Utover det som fremkommer av årsoppgjøret kjenner ikke styret til andre forhold som er av 
interesse for å bedømme foreningen.

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, 8. mars 2019

Magne Vangsnes 
Styreleder     
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4. Regnskap

NORSKE GRAFIKERE - FORENINGSVIRKSOMHET OG UTSTILLINGSSERVICE

Driftsregnskap pr 31/12 Noter 2018 2017 Budsjett 2018

Inntekter:
Offentlig støtte Note 1 2 057 748,00 1 994 748,00 2 170 000,00
Kontingenter 134 995,00 125 750,00 200 000,00
Støtte NGF Note 1 800 000,00 600 000,00 700 000,00
Provisjonsinntekt 1 037 908,00 931 657,50 1 074 000,00
Utleie utstillinger etc 127 410,00 19 606,50 0,00
Netto formidling salg rammer etc 196 746,50 226 129,25 300 000,00
Netto renteinntekt 2 505,02 1 422,48 3 000,00
Sum inntekter 4 357 312,52 3 899 313,73 4 447 000,00

Kostnader:
Personalkostnader Note 2, 3 3 474 145,40 2 245 206,66 2 450 000,00
100 års jubileum 107 055,00 0,00 140 000,00
Revisjons- og regnskapshonorar Note 2 249 929,87 129 545,78 150 000,00
Honorar øvrige 212 042,43 7 223,00 0,00
Reiseutgifter, møter, seminarer etc 140 444,33 164 824,80 100 000,00
Kontorrekvisita 90 309,24 115 946,40 60 000,00
Telefon, internett, porto 84 869,69 92 591,73 90 000,00
Leie/innkjøp/rep kontormaskiner etc 91 359,75 62 114,03 0,00
Leie lokale 600 504,00 593 624,00 700 000,00
Strøm/fellesutg/vedlikehold lokaler 270 323,69 223 650,90 200 000,00
Forsikringer 62 052,00 57 189,00 60 000,00
Bankgebyr, kortselskaper og annen kostn 81 543,66 54 080,29 50 000,00
Utstillingskostnader 55 594,75 95 989,15 70 000,00
Annonser/reklame 96 557,83 84 229,73 77 000,00
Utstillingsvederlag 200 000,00 159 996,00 300 000,00
Kontingenter 6 000,00 10 800,00 0,00
Lisensavgift og royalties 17 960,00 0,00 0,00
Sum kostnader 5 840 691,64 4 097 011,47 4 447 000,00

Årets resultat Norske Grafikere -1 475 413,26 -197 697,74 0,00
Årets resultat Kathinka og Olaf Mejdells legat -7 965,86 0,00 0,00
Årets resultat (underskudd 2018) -1 483 379,12 -197 697,74 0,00

Magne Vangsnes Arnold Johansen
Styreleder Styremedlem

Karin Augusta Nogva Cathrine Finsrud Stustad
Styremedlem Styremedlem

Stein Are Kjærås Dahl
Styremedlem
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NORSKE GRAFIKERE - FORENINGSVIRKSOMHET OG UTSTILLINGSSERVICE

Balanse pr 31/12 Noter 2018 2017

Omløpsmidler:
Kundefordringer Note 4 116 655,00 58 370,00
Andre fordringer 236 941,25 262 810,36
Bank, kasse Note 6 1 957 435,60 1 278 258,81
Sum omløpsmidler 2 311 031,85 1 599 439,17

Sum eiendeler 2 311 031,85 1 599 439,17

Egenkapital: Note 7, 8
Bunden egenkapital, legatmidler 700 231,00 0,00
Annen egenkapital (udekket tap) -727 749,29 747 663,97
Sum egenkapital 31/12 -27 518,29 747 663,97

Kortsiktig gjeld: Note 5
Leverandørgjeld 346 053,16 191 475,14
Gjeld kunstnere 425 126,00 192 842,00
Skyldig skatt og aga 193 566,16 59 035,07
Skyldige feriepenger 187 319,47 207 359,56
Øvrig gjeld 1 186 485,35 201 063,43
Sum kortsiktig gjeld 2 338 550,14 851 775,20

Sum gjeld og egenkapital 2 311 031,85 1 599 439,17

Oslo, 08. mars 2019
i styret for Norske Grafikere

Magne Vangsnes Arnold Johansen
Styreleder Styremedlem

Karin Augusta Nogva Cathrine Finsrud Stustad
Styremedlem Styremedlem

Stein Are Kjærås Dahl
Styremedlem

____
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NORSKE	GRAFIKERE	–	FORENINGSVIRKSOMHET	OG	UTSTILLINGSSERVICE	
Noter	2018	

Noter	for	Norske	Grafikere	 	 Organisasjonsnr.	971	435	828	

 
 

 

Regnskapsprinsipper: 

 

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. 

 

a) Driftsinntekter 

Støtte og inntekter føres ved mottak, og periodiseres hvis de går over flere år. 

 

b) Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld 

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter 

balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi 

av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominell verdi på 

opptakstidspunktet. 

 

c) Valuta 

Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter kursen ved regnskapsårets slutt. 

 

d) Fordringer 

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet 

tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. 

 

e) Skatt 

Foreningen er ikke skattepliktig med hjemmel i Skattelovene § 2-32. 

 

f) Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) 

Selskapet er pliktig til å ha obligatorisk tjenestepensjon. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15

NORSKE	GRAFIKERE	–	FORENINGSVIRKSOMHET	OG	UTSTILLINGSSERVICE	
Noter	2018	

Noter	for	Norske	Grafikere	 	 Organisasjonsnr.	971	435	828	

 
 
 
 
Note 1 – Støtte andre prosjekter 

 

  2018 2017 

3400 Offentlig støtte   

 Norsk Kulturråd 1 970 000 1 897 000 

 Kina utstilling UD  60 000 

 Ellen & Chris Dahls legat 50 000  

 NBK 37 748 37 748 

3410 Støtte NGF   

 Driftsstøtte 700 000 500 000 

 Administrasjon 100 000 100 000 

 Totalt 2 857 748 2 594 748 

 
 

 

 

Note 2 – Ytelser/godtgjørelser til styret, daglig leder og revisor 

 

 Lønn Pensjonsforpliktelse Annen godtgjørelse Sum 

Daglig leder 637 398 0 0 637 398 

Daglig leder, NGF 78 000 0 0 78 000 

Styremedlemmer 104 488 0 0 104 488 

Bedriftsforsamling 0 0 0 0 

     

Ytelser til revisor     

Revisjon og andre tjenester    77 875 

Samlet honorar til revisor     77 875 

 

 

Honorar til revisor er inklusive merverdiavgift. 

Det er mottatt refusjon for sekretærfunksjonen i Norske Grafikeres Fond på kr. 100.000,- 
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NORSKE	GRAFIKERE	–	FORENINGSVIRKSOMHET	OG	UTSTILLINGSSERVICE	
Noter	2018	

Noter	for	Norske	Grafikere	 	 Organisasjonsnr.	971	435	828	

 
 
Note 3 – Lønnskostnad           
 2018 2017 

Lønn og feriepenger   2 672 271 1 816 067 

Arbeidsgiveravgift 409 074    274 304 

Pensjonskostnader (OTP-premie) 100 344 102 353 

Andre lønnsrelaterte ytelser 292 456 52 484 

Totalt 3 474 145 2 245 207 

Antall årsverk i regnskapsåret er 7,4. 

Foreningen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP). 
Foreningens pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.  

 

Note 4 – Kundefordringer 

Foreningen har ingen fordringer som faller senere enn ett år etter regnskapets slutt.  

Kundefordringer er ført opp til virkelig verdi. Det er gjort en vurdering av behov for tapsavsetning for 
2018.  

 

Note 5 – Kortsiktig gjeld 

Foreningen har ingen gjeld som har forfall senere enn fem år etter regnskapets slutt. 

 

Note 6 – Bankinnskudd, kontanter o.l.  

Av foreningens bankinnskudd er kr 700 231 bundne midler fra Kathinka og Olaf Mejdells legat. Kr 
271 419,62 satt av på skattetrekkskonto pr 31.12. Beløpet er tilstrekkelig for å dekke forpliktelsen.  

 

Note 7 – Egenkapital  

 Annen egenkapital Bunden egenkapital Sum egenkapital 

Egenkapital pr 01.01 747 664 0 747 664 

Tilført 2018 0 708 197 708 197 

Årets resultat - 1 475 413 -7 966 -1 483 379 

Egenkapital pr 31.12 -727 749 700 231 -27 518 

 

Bunden egenkapital er midler fra Kathinka og Olaf Mejdells legat. Midlene er øremerket stipender. 
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NORSKE	GRAFIKERE	–	FORENINGSVIRKSOMHET	OG	UTSTILLINGSSERVICE	
Noter	2018	

Noter	for	Norske	Grafikere	 	 Organisasjonsnr.	971	435	828	

 

 

Note 8 – Fortsatt drift 

Styret bekrefter at forutsetning for fortsatt drift er tilstede, og skal igangsette tiltak for å gjenopprette 
egenkapitalen, som nå er tapt som følge av årets underskudd. 

 

Note 9 – Stipender Kathinka og Olaf Mejdells legat 

 

Overførte midler fra legatet 708 197 
Reiseutgifter og honorar avvikling -6 906 
Lotteritilsynet -1 540 
Renter 480 
Sum 31.12 700 231 
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5. Kontrollutvalgets rapport
Kontrollutvalget har inneværende periode bestått av Steinar Hansen (1. år), Britt Juul (1. år) og 
Lasse Kolsrud (2. år).

Utvalget har vært representert ved styremøter 23/4-18 (LK), 24/8-18 (alle), 26/10-18 (SH) og 
medlemsmøter 24/8-18 (SH, BJ) og 17/12-18 (alle). 

NBK-advokat Hilde Sjeggestad har vært til stede på styremøte 23/4-18 og orientert partene 
om rollefordelingen mellom et styres funksjoner, ansvar og rett, og en daglig leders oppgaver.

Kontrollutvalget registrerer at foreningen går inn i jubileumsåret med betydelige økonomiske 
utfordringer, med stort arbeidspress og ansvar hvilende på få ansatte. 

Kontrollutvalget håper et stabilt styre og foreningens administrasjon samarbeider effektivt i 
tida fremover og søker løsninger, til Norske Grafikeres beste.

Britt Juul     Steinar Hansen    Lasse Kolsrud
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6. Budsjettforslag for 2019
Inntekter       
Offentlig støtte  1 970 000

Kontingenter  160 000

Støtte NGF  370 000

Støtte til 100-årsjubileet  385 000

Andre prosjektmidler  200 000

Provisjonsinntekter  1 300 000

Netto inntekt salg rammer  300 000

Salg av jubileumsbøkene  150 000

Innbetalign fra NGF for administrasjon og drift  100 000

Netto renteinntekter  3 000

Sum inntekter  4 938 000

Utgifter       
Personalkostnader  2 700 000

Revisjons og regnskapshonorar  135 000

Honorar øvrige  10 000

100-årsjubileum 2019  500 000

Reiserutgifter, møter, seminarer etc  80 000

Kontorrekvisita  60 000

Telefon, porto, internett 73 000

Leie/ innkjøp/ rep kontormaskin etc  60 000

Leie lokale  625 000 

Strøm/ fellesutg/ vedlikehold lokaler   200 000 

Forsikringer  65 000

Bankgebyr, kortselskaper og annen kostnad  60 000

Utstillingskostnader  70 000

Annonser, reklame  90 000

Utstillingsvederlag 200 000

Kontingenter   10 000

Sum utgifter   4 938 000

Oslo, 7. mars 2019
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7. Handlingsplan for 2019
I henhold til Norske Grafikeres vedtekter § 1 er Norske Grafikeres formål 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.

Målsetting for 2019

• Å tilby medlemmene et sosialt og faglig nettverk. 

• Å synliggjøre og styrke interessen for grafikk både nasjonalt og internasjonalt.

• Å gjennomføre det planlagte 100-årsjubileet.

Norske Grafikere markerer 100-årsjubileet i hele 2019. I tillegg til jubileumsutstillingene i 
foreningens egne lokaler er det et landsdekkende program med grafikkutstillinger hele året 
igjennom. Alle medlemmene blir presentert gjennom utstilling hos Norske Grafikere og en 
medlemskatalog.

Informasjon, undervisningsmateriell og digital formidling 
Med 100 års erfaring med formidling av grafisk kunst står Norske Grafikere i en særstilling 
når det gjelder kompetanse og materiell i vårt kunstfelt. Kunstfeltet er i stadig utvikling og 
materialet må tilpasses publikums nye bruksvaner. Styret ønsker å oppdatere foreningens 
formidlingsmateriale. Vi vil gjennomføre dette i 2 trinn:  
trinn 1, i 2019, vil bestå i å fornye og oppdatere informasjon og billedmateriale. Dette til bruk 
ved aktiviteter i galleriet og publisering på egne hjemmesider. Trinn 2, vil innebære å finne 
en modell for å overføre dette materialet til en digital plattform som kan benyttes av skoler, 
foreninger, gallerister og publikum rundt i hele landet.

Norske Grafikere skal fortsette arbeidet med å styrke sin faglige profil og skape forståelse for 
grafikkfaget.  
I dette ligger arbeidet med foreningens etiske retningslinjer for originalgrafikk. 

Norske Grafikere skal arbeide for økt nordisk og internasjonalt samarbeid.

Norske Grafikere skal arbeide for økt kontakt med studenter og nyutdannede kunstnere.

Norske Grafikere skal være et faglig og sosialt møtested for medlemmer og publikum gjennom 
åpninger, målrettet og god formidling til ulike grupper og medlemskvelder. 

Norske Grafikere skal aktivt 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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8. Årsrapport for Norske Grafikeres Fond
Årsrapporten følger regnskapsåret 2018.

Styrets årsmelding for 2018    
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 29. 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, Tollbugata 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 2018 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.

Norske Grafikeres Fond mottok i 2018 NOK 1.769.777 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 ett varamedlem årlig.

Ingrid Haukelidsæter    personlig vara: Hanne May-Scheen 
Per Kristian Nygård    personlig vara: Ingunn Fyllingen 
Gro Finne     personlig vara: Elisabeth Mathisen

Fondets daglige leder / sekretær 
Siden 24.08.18, da tidligere daglig leder for fondet og foreningen sluttet, har fondet ikke hatt 
en daglig leder. Benedicte M. Stensrud, fungerende daglig leder i Norske Grafikere fra 01.11.18, 
er sekretær og kontaktperson for fondet.

Regnskap 
Adacc Regnskap, v/Camilla Kjønnø

Revisor 
Revisjon NOR 1 AS, v/ Kristin Vindenes
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Møter 
Styret har hatt 5 møter i 2018. 
Styremøter med tildeling av midler (stipendier og prosjektstøtte) ble avholdt 28. mai for 
behandling av stipendsøknader, 6. september for tildeling av Norske Grafikers Fonds 
grafikkpris, og 9. november for tildeling av prosjektstøtte.

Økonomi 
Regnskapet for 2018 viser et overskudd på 14 157,43. 

 
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 1 366 942 170 990 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 1 1,75%  440 000 29%

2014 1 625 878 212 258 13%  500 000 31%

2015 1 663 312 258 135 15%  450 000 27%

2016 1 696 102 229 208 13%  350 000 20%

2017 1 728 316 252 500 14%  500 000 28% 

2018 1 769 777 216 578  12%  700 000 39,5%

Prosjekt- og stipendmidler    
Nytt stipend 
I 2018 utlyste Norske Grafikeres Fond et nytt stipend: Arbeidsstipend til verkstedsopphold 
ved et valgfritt grafisk verksted. Stipendet er på inntil NOK 100 000,- og erstatter det tidligere 
Quadrat Nou stipendet. Stipendet skal brukes til å dekke verkstedsleie, materialer, reise og 
opphold ved et norsk eller internasjonalt grafikkverksted. 
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Arbeidsstipendet gikk i 2018 til to grafikere: Märit Aronsson og Hanne Grete Einarsen.

Tildelinger 2018

Norske Grafikeres Fonds hovedstipend 
Terje Risberg     100 000

Norske Grafikeres Fonds stipendier

Anders Sletvold Moe   50 000

Trude Johansen   50 000

Håvard Stamnes   50 000

Torhild Aukan    50 000

Lars Sandås    50 000   

Arbeidsstipend
Märit Aronsson   25 000
Hanne Grete Einarsen   50 000

Norske Grafikeres Fonds grafikkpris
Martin Stråhle    50 000 

Prosjektstøtte 
Ellen Karin Mæhlum   40 000
Elin Rødseth    25 000
Elisabeth Alsos Strand   20 000
Nesodden kunst- og kulturpark 15 000
Arne Revheim    30 000
Åse Anda    20 000
Hanne Frey Husø   20 000
Nr 25 Foreningen Trykkeriet  70 000
Cathrine Dahl og Ørjan Aas  5 000
Tynset grafikkverksted   20 000
Gruppe Hedvig Thorkildsen  20 000
NGV     40 000
Julie Ebbing    20 000
Line Anda Dalmar   20 000

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. Mottakere av prosjektmidler og 
arbeidsstipend må i tillegg om bruken av midlene før det kan søkes om ny støtte fra fondet. 
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Dette kravet gjelder for samtlige mottakere. Mottakere som har mottatt støtte og som ikke 
leverer rapport, vil ikke bli vurdert ved senere tildelinger.

Kathinka og Olaf Mejdells legat    
På styremøte i Kathinka og Olaf Mejdells legat 5. januar 2018 behandlet styret forslag om 
avvikling av Kathinka og Olaf Mejdells legat (Stiftelsen), etter bestemmelsene i stiftelseslovens 
kapittel 6. om omdanning. 

Bakgrunnen for forslaget om avvikling har sin årsak i at Stiftelsen har en forvaltningskapital 
som ikke gir tilstrekkelig avkastning til å dekke driftskostnader, og realisering av formålet, 
gjennom utdelinger til fordel for grafikere som er bosatt i Oslo. Stiftelsen egenkapital beløper 
seg til ca. NOK 780 000. Dagens lave rentenivå gir en svært dårlig avkastning på kapitalen.

Styret så det som mer hensiktsmessig at midlene fra Stiftelsen gis til foreningen Norske 
Grafikere, som kan administrere en stipendieordning for grafikere bosatt i Oslo. Dette vil være 
en mer kostnadseffektiv løsning, enn dagens ordning med en stiftelse, som forvalter og deler 
ut midler. Gaven som gis Norske Grafikeres forening skal være bundet slik at kapitalen og/
eller avkastningen kun kan gå til grafikere bosatt i Oslo.

På styremøte i Norske Grafikere 15. januar 2018 ble følgende vedtatt:  
Foreningen skal administrere en stipendordning for grafikere bosatt i Oslo, basert på 
restkapitalen fra stiftelsen Kathinka og Olaf Mejdells legat og vedtektene for stiftelsen. 
Foreningen er innforstått med at styret i Norske Grafikeres Fond blir et utvalg som behandler 
søknader og stipendier og kan bestemme hvordan kapitalen skal forvaltes og disponeres.

Forvaltningen av stiftelsens midler ligger dermed fortsatt innunder Norske Grafikeres Fond og 
skal følge vedtektene for stiftelsen.

Oslo, 1. mars 2019

Ingrid Haukelidsæter   Per Kristian Nygård   Gro Finne
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9. Regnskap for Norske Grafikeres Fond

NORSKE GRAFIKERES FOND

Driftsregnskap pr 31/12 Noter 2018 2017
Inntekter:
Offentlig tilskudd Note 1 1 769 778,00 1 728 316,86
Renter 957,69 1 046,87
Sum inntekter 1 770 735,69 1 729 363,73

Kostnader:
Stipender og prosjektstøtte 840 000,00 1 046 556,75
Støtte Foreningen Norske Grafikere/GUS 700 000,00 500 000,00
Personalkostnader Note 2 33 272,00 24 000,00
Personalkostnader regnskap Note 2 0,00 0,00
Revisjons- og regnskapshonorar Note 2 42 570,35 21 914,06
Avsatt arbeidsgiveravgift 3 140,35 0,00
Administrasjonshonorar til Norske Grafikere Note 2 100 000,00 100 000,00
Reisekostnader 20 356,50 44 216,31
Møtekostnader 4 025,00 5 996,00
Annonse 15 125,00 9 138,00
Bankkostnader og annen kostnad -1 910,94 2 413,11

1 756 578,26 1 754 234,23

Årets resultat (overskudd 2018) Note 6 14 157,43 -24 870,50
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Balanse pr 31/12
Omløpsmidler:
Fordringer Note 3 7 250,00 49 836,88
Bankinnskudd 906 744,93 687 813,00
Bankinnskudd (bundet for skattetrekk) Note 5 91 505,13 91 505,13
Sum omløpsmidler 1 005 500,06 829 155,01

Sum eiendeler 1 005 500,06 829 155,01

Egenkapital og gjeld:
Egenkapital: Note 6
Egenkapital pr 1/1 793 279,57 818 150,07
Årets resultat 14 157,43 -24 870,50
Egenkapital pr 31/12 807 437,00 793 279,57

Kortsiktig gjeld: Note 4
Leverandørgjeld -4 997,29 26 184,00
Avsatte kostnader Note 7 195 000,00 0,00
Skyldig lønn 4 920,00 4 920,00
Skyldig skatt og aga 3 140,35 4 771,44
Sum kortsiktig gjeld 198 063,06 35 875,44

Sum gjeld og egenkapital 1 005 500,06 829 155,01

Oslo, 01. mars 2019
i styret for Norske Grafikeres Fond

Gro Finne Ingrid Haukelidsæter
Styremedlem Styremedlem

Per Kristian Nygård
Styremedlem
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NORSKE GRAFIKERES FOND 
Noter 2018 

Noter for Norske Grafikeres Fond  Organisasjonsnr. 975 506 339 

 
 

 

Regnskapsprinsipper: 

 

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. 

 

a) Driftsinntekter 

Støtte og inntekter føres ved mottak, og periodiseres dersom de går over flere år. 

 

b) Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld 

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter 

balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi 

av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominell verdi på 

opptakstidspunktet. 

 

c) Valuta 

Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter kursen ved regnskapsårets slutt. 

 

d) Fordringer 

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet 

tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. 

 

e) Skatt 

Foreningen er ikke skattepliktig med hjemmel i Skattelovene § 2-32. 
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NORSKE GRAFIKERES FOND 
Noter 2018 

Noter for Norske Grafikeres Fond  Organisasjonsnr. 975 506 339 

 
Note 1 – Støtte 

  2018 2017 

3400 Offentlig støtte   

 KUD Bibliotekvederlag 1 769 778 1 728 317 

    

 

Note 2 – Ytelser/godtgjørelser til styret, daglig leder og revisor 

 

 Honorar Pensjonsforpliktelse Annen godtgjørelse Sum 

Styremedlemmer 33 272 0 0 33 272 

     

Ytelser til revisor     

Revisjon og andre tjenester    20 000 

 

Honorar til revisor er inklusive merverdiavgift. 

Fondet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP). 

Fondets drift ivaretas for øvrig av Norske Grafikere, mot en refusjon av kostnadene på kr. 100 000,-.  
 

 

Note 3 – Fordringer 

Fondet har ingen fordringer som faller senere enn ett år etter regnskapets slutt.  

 

 

Note 4 – Kortsiktig gjeld 

Fondet har ingen gjeld som har forfall senere enn fem år etter regnskapets slutt. 

 

 

Note 5 – Bankinnskudd, kontanter o.l.  

Av fondets bankinnskudd er kr 91 505,- satt av på skattetrekkskonto pr 31.12. Beløpet er tilstrekkelig 
for å dekke forpliktelsen.  
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NORSKE GRAFIKERES FOND 
Noter 2018 

Noter for Norske Grafikeres Fond  Organisasjonsnr. 975 506 339 

Note 6 – Egenkapital  

 Annen egenkapital Sum egenkapital 

Egenkapital pr 01.01 793 280 793 280 

Årets resultat 14 157 14 157 

Egenkapital pr 31.12 807 437 807 437 

 

 

Note 7 – Avsatte kostnader 

Avsatte kostnader gjelder arbeidsstipend og administrasjonskostnader til Norske Grafikere. 
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10. Saker fremmet av eller gjennom styret
1. Fra Gro Finne, Sonja Krohn, Arnold Johansen 
Foreningen Norske Grafikere ser vårt Nasjonalgalleri med sitt praktbygg og samlinger som 
et grunnleggende ledd i vår særegne kulturhistorie og en viktig referanse for kulturarbeidere 
o.a.. Vi understreker overfor våre myndigheter at Nasjonalgalleriet må beholdes med sin 
enhet mellom kunstsamlinger og bygning, slik våre naboland bevarer sine gamle nasjonale 
kunstmuseer.

Dette må ikke settes opp mot behovet for kunstnerverksteder og atelieer, som må legges til 
andre bygninger.

2. Fra Gunnar Haugland     
nr. 1 av 2 

Forslag: tilføyelse til “Begrunnelse av utstillingsprogram” (se nedenfor)

Begrunnelse: 
Utgangspunkt: “Generalforsamlingen gir styret i oppdrag å begrunne foreningens 
utstillingsprogram” ((Vedtak 10.2,b) Gen.fors. 2018.)) 
Forslaget føyes til dette tidligere vedtaket i foreningens vedtekter.

Det nevnte vedtak skal til en hver tid holde medlemmene informert om foreningens standpunkt 
på dette området. 

For at det skal fungere, må oppdatert vedtak foreligge via mail eller skriftlig hos medlemmene. 
Dette senest til hvert årsmøte. Og slik at potensielle søkere til foreningens utstillings- o.a. 
muligheter er gjort kjent med tolkingen i god tid før fristene utløper. 

Forslag  
Norske Grafikeres utstillingsprogram 
Styret skal begrunne foreningens utstillingsprogram. 
Medlemmene gis til en hver tid oppdatert begrunnelse i god tid før årets søknadsfrister 
utgår. Dette punktet føres i foreningens vedtekter.

3. Fra Gunnar Haugland     
nr. 2 av 2 

Forslag: opprettelse av kommunikasjonskanal / Internett

Begrunnelse: 
Foreningen kan trenge en lett tilgjengelig mulighet for styret og medlemmene til intern 
kommunikasjon. Denne kan holdes i mail-modus, og ellers tilnærmes etter samme mal som i 
NGs tidligere organ “Rapport”.

Et slikt internt forum for kontakt og info kan ikke naturlig dekkes av bladet BILLEDKUNST.

Forslag 
Norske Grafikere har en e-postkanal til intern bruk som kommunikasjonsverktøy for 
medlemmer og styre.  
Kanalen skal være åpen for innlegg, diskusjon, møtereferater, annonser og andre 
meddelelser i foreningens interesse. 
Kanalens navn er RAPPORT.
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4. Fra Arne Bendik Sjur     
Det etterlyses en uttalelse fra styret i forbindelse med at et verk som ikke defineres som 
originalgrafikk ble akseptert på Høstutstillingen.

Svar fra styret: 
Martin Skauens «Small talk» var antatt på Høstutstillingen i 2018. Dette er et konseptuelt verk 
opprinnelig laget som en serie på Skauens instagramprofil. Arbeidet er printet digitalt i 6 
eksemplarer, merket med «digitaltrykk fra tegning». Verket er en reproduksjon av tegning og 
fremstår tydelig som reproduksjon av tegning uten å prøve å være kunstgrafikk. Styret har 
vært i kontakt med juryen i Høstutstillingen om dette spesifikke verket.

Styret i Norske Grafikere ser det som problematisk at en reproduksjon er signert og 
nummerert mht våre retningslinjer for originalgrafikk, uansett årsak til flerfoldiggjøring. 
Norske grafikere har ikke mandat til å påvirke hva som blir antatt til Høstutstillingen eller 
omsatt i kunstmarkedet på annen måte enn å formidle informasjon. Vi skal arbeide for at 
Norske Grafikeres retningslinjer bekjentgjøres, respekteres og anvendes av våre medlemmer,  
søsterorganisasjoner, gallerier og publikum.

5. Fra styret       
Styret foreslår kvalitetssikring av formidlingssalg 
Norske Grafikere gir styret mulighet til å refusere innleverte arbeider fra skuffen dersom ikke 
disse er forenelig med foreningens kvalitetsprofil og retningslinjer for originalgrafikk.

Begrunnelse: 
Norske Grafikere skal formidle originalgrafikk av høy kvalitet. Vårt renomme er og bør være 
ensbetydende med håndverksstolthet, kunstnerisk kvalitet og ekspertise innenfor vårt felt. 
Våre medlemmer er selv ansvarlige for at det de leverer til skuffene er av denne kvaliteten og 
det er et system som har fungert bra. Enkeltstående tvilstilfeller gjør at styret ønsker mulighet 
til å refusere arbeider fra skuffen. I slike tilfeller må styret være enstemmig i sin beslutning og 
gi vedkommende kunstner skriftlig beskjed om vedtaket.

6. Fra styret       
Styret foreslår endring i Norske Grafikeres vedtekter  
NBK vedtok på sitt Landsmøte i 2011 å gjennomgå organisasjonen med et særskilt fokus på 
vedtektene. Grunnen var at vedtektene til grunnorganisasjonene og NBK må utfylle hverandre 
for at organisasjonen skal fungere godt. I dette arbeidet samlet NBKs advokat inn vedtekter 
fra alle grunnorganisasjonene og fagorganisasjonene og lagde på bakgrunn av dette et 
debattdokument som endte i et  forslag til vedtekter. Dette dokumentet er retningsgivende og 
den enkelte grunnorganisasjon/fagorganisasjon står fritt til å utforme sine egne vedtekter.

Styret i NG har arbeidet seg gjennom dokumentet med fokus på å plassere vår praksis inn 
i vedtektene. På de fleste punkt har Styret foreslått endringer i forhold til dagens vedtekter. 
Nye vedtekter er markert med understrek, rød tekst betyr endring av antall og blå tekst er 
kommentarer fra styret i NG. Sammenlign forslag til vedtektsendring med de gjeldende 
vedtektene som står i årsmeldingen. Alle vedtektsendringer skal endelig godkjennes på NBKs 
landsmøte.

Forslag til vedtak:  
Årsmøtet vedtar å endre Norske Grafikeres vedtekter slik det er foreslått av Styret.

Vedlegg 1: Forslag til nye vedtekter.



32

7. Fra styret       
Styret foreslår endring i retningslinjer for originalgrafikk 
Norske Grafikere vedtar nye retningslinjer for originalgrafikk

Begrunnelse: 
Den siste tidens debatt angående originalgrafikk vs reproduksjon er ikke en ny 
problemstilling, men det viser at det er på høy tid at vi tar fatt i våre etiske retningslinjer og 
enes om en plattform vi som kunstnere og håndverkere kan jobbe ut i fra. Norske Grafikere 
skal arbeide for å formidle informasjon om originalgrafikk til våre søsterorganisasjoner, 
gallerier og publikum.

Vedlegg 2: Eksisterende etiske retningslinjer og forslag til nye.
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11. Innstilling fra valgkomiteen
Styreleder
Patrick Huse  –  ny

Styre
Karin Augusta Nogva  –  ny
Cathrine Finsrud Stustad  –  ny
Stein Are Dahl
Arnold Johansen

Vara styre
1) Cathrine Liberg
2) Thomas Iversen  –  ny
3) Beatrice Guttormsen  –  ny 
4) Elin Rødseth  –  ny

Valgkomite
Anders Kjellesvik  –  ny
Cathrine Dahl
Jan Petterson

Kontrollutvalget
Britt Juul
Steinar Hansen
Ellen Marie Blakstad Paus  –  ny

NG Fond
Petter Buhagen  –  ny   vara: Nina Bjørkendal  –  ny
Per Christian Nygård  vara: Hanne May Scheen
Gro Finne    vara:  Elisabeth Mathisen

Oslo, 28.2.2018

Jan Petterson  Cathrine Dahl   Erik Solheim
sign   sign   sign
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Vedlegg 1       
Forslag til nye vedtekter for Norske Grafikere

 Forslag til helt nye vedtekter er understreket 
 Forslag til endring av vedtekter/ antall. 
 Kommentarer i blått.

Vedtekter for Norske Grafikere 

     § 1: NAVN OG ORGANISASJON
Norske Grafikere (NG) er en fagorganisasjon for yrkesaktive grafikere. 
NG er en av Norske Billedkunstneres landsdekkende faggruppeorganisasjoner, og er 
forpliktet av vedtekter og landsmøtevedtak i Norske Billedkunstnere (NBK). 

     § 2: FORMÅL
NG skal ivareta grafikernes faglige, økonomiske, ideelle og sosiale interesser. 
NG skal formidle og arbeide for å øke samfunnets forståelse for, interesse for og bruk 
av grafikk.
NG skal være rådgiver for Norske Billedkunstnere i alle saker som angår faget grafikk.

     § 3: MEDLEMSKAP
§ 3-1 Opptak til medlemskap i NG skjer etter en samlet vurdering av søkerens kunstfaglige 
formal- og realkompetanse. Kriteriene for medlemskap har som formål å sikre at 
foreningenes medlemmer er profesjonelle, yrkesaktive grafikere eller billedkunstnere 
innen genren grafikk. Søkeren må ha gjennomført utdanning innenfor billedkunstområdet 
og/eller i sin praksis vise et profesjonsnivå tilsvarende kompetanse på høgskolenivå.  
 
Søknaden skal inneholde CV og dokumentasjon av 10 arbeider fra de siste 5 årene. 
Søknaden skal begrunnes. Skriftlig søknad om medlemskap stiles til NGs styre innen 
fastsatt dato. Medlemskap i NG medfører automatisk medlemskap i NBK. 

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

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

§ 3-3 Ved innmelding gir det enkelte medlem fullmakt til at NG kan forhandle om, 
og inngå kollektive avtaler om bruk av grafikk, og vederlag for bruk, for de tilfeller 
forhandlingene og avtalene bare omfatter grafikk. 
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     § 4: NORSKE GRAFIKERES ORGANER
Årsmøtet (§5), Styret (§7), Nominasjonsutvalg (§8), Kontrollutvalg (§9), Kunstnerisk 
råd (§10)

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

§ 5-2 Frister
Årsmøtet holdes hvert år før 15. mars. Innkalling med foreløpig dagsorden sendes 
ut minst 2 måneder før møtet. Saker til Årsmøtet fremmes til styret og må være 
innkommet 4 uker før Årsmøtet. 
Dagsorden med samtlige sakspapirer sendes ut minst 2 uker før møtet. Bare saker 
som er fremmet på denne måten kan tas opp på Årsmøtet.

§ 5-3 Årsmøtet
Alle medlemmer av Norske Grafikere har rett til å møte på Årsmøtet. Medlemmer som 
ikke kan møte på Årsmøtet kan gi skriftlig fullmakt til et annet medlem. Fullmakt med 
åpent mandat sendes et medlem. Ingen medlemmer kan ha mer enn 4 fullmakter. 
Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. Dersom Årsmøtet ikke er 
beslutningsdyktig innkalles det til nytt årsmøte innen 3 uker. Dette Årsmøtet er 
beslutningsdyktig uansett fremmøte, men kan bare behandle saker som var fremmet 
til det ordinære Årsmøtet. 

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

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

§ 5-6 Årsmøtesaker 
Årsmøtet behandler: 

- Styrets årsberetning
- Regnskap med revisjonsberetning
- Kontrollutvalgets rapport
- Saker fremmet av eller gjennom Styret 
- Handlingsprogram for kommende periode 
- Budsjett for kommende periode
- Årsrapport fra Norske Grafikeres Fond
- Regnskap for Norske Grafikeres Fond 
- Fastsettelse av medlemskontingent 
- Oppnevninger
- Valg  
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§ 5-7 Valg
Årsmøtet velger:

- Styrets Leder
- Styrets medlemmer (4 + 2 vara)
- Nominasjonsutvalg (2 + 1 vara)
- Kontrollutvalgets medlemmer (2)
- Delegater til Landsmøtet i Norske Billedkunstnere 5
- Representanter til Norske Grafikeres Fond (3 + 1 vara) i samsvar med Fondets  

 vedtekter.

Representanter til verv velges for 2 år, unntak Norske Grafikeres fond som sitter i 3 år.
Styreperioden er 2 år. For å sikre kontinuitet bør styreleder og 1 styremedlem velges 
ett år, det neste år velges 3 styremedlemmer. Samme person kan ikke velges til flere av 
organisasjonens organer. Ved alle valg, er det bare medlemmer av Norske Grafikere 
som er valgbare. 

Kommentar NG styre: Det er ikke behov for så mange vararepresentanter. Dette forenkler 
valgkomiteens arbeid og vararepr. kan få mer erfaring dersom en oftere blir innkalt.

     § 6: EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
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. Innkallingen sendes minst 1 måned før 
møtet. Sakspapirer skal følge innkallingen. Bare den eller de saker det sammenkalles 
for, kan behandles på Ekstraordinært Årsmøte. Regler for saksbehandlingen er for 
øvrig som for ordinært Årsmøte.

     § 7: STYRET
§ 7-1 Styret er NGs øverste organ mellom årsmøtene. Styret konstituerer seg og velger 
selv sin nestleder og kunstnerisk råd.  Kunstnerisk råd (§10).

§ 7-2 Styret har det overordnede ansvaret for og leder NGs virksomhet, med unntak 
av de oppgaver som etter vedtektene er tillagt Årsmøtet (§5), Kontrollutvalg (§8), 
Nominasjonsutvalg (§9) og Kunstnerisk råd (§10).
Styret har ansvar for gjennomføring av vedtak fattet på Årsmøtet. 

§ 7-3 Styret innkalles og sakspapirer sendes ut i god tid før styremøtet. Det skal føres 
referat fra styremøtene. Innkalling, saksliste og referat gjøres fortløpende tilgjengelig 
for medlemmene etter forespørsel. 

§ 7-4 Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmer eller vara, herunder 
også leder eller nestleder, er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved 
stemmelikhet er leders eller, i dennes fravær, nestleders stemme avgjørende. Det skal 
avholdes 2 faste budsjett/regnskapsmøter i året.
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§ 7-5 Styret kan pålegge styremedlemmene taushetsplikt i saker der styret finner det 
nødvendig av hensyn til foreningens interesser eller personvern.

     § 8: KONTROLLUTVALG
Et kontrollutvalg på 2 medlemmer velges på årsmøte. Kontrollutvalget velger selv 
sin leder. Valgperioden er 2 år, hvert år velges 1 medlem. Kontrollutvalget har til 
oppgave å foreta kritisk revisjon av styrets virksomhet og økonomiske disposisjoner, 
og avgi beretning om dette til årsmøtet. Kontrollutvalget kan kreve ekstraordinær 
generalforsamling om de mener styret går ut over eller ikke oppfyller sitt mandat i 
flg. vedtekter og vedtak fattet på årsmøte. 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.

     § 9: NOMINASJONSUTVALG
§ 8-1 Nominasjons utvalget skal, under hensyn til forslag fra Styret og 
medlemmene, nominere kandi dater til valg av styreleder, øvrige styremedlemmer, 
Nominasjonsutvalg og Norske Grafikeres fond. Nominasjonsutvalgets innstilling skal 
følge sakspapirene til Årsmøtet.

§ 8-2 Nominasjons utvalget skal, under hensyn til forslag fra Styret og medlemmene, 
foreslå inntil 3 kandidater til hvert av vervene som skal velges på NBKs Landsmøte. 

§ 8-3 Nominasjonsutvalget skal, under hensyn til forslag fra Styret og 
medlemmene, foreslå kandidater til Den Nasjonale Jury og NBKs Stipendkomite.

§ 8-4 Nominasjonsutvalget skal i sitt arbeid tilstrebe faglig, aldersmessig, 
kjønnsmessig, geografisk og kulturelt mangfold. 

§ 8-5 Nominasjonsutvalget er beslutningsdyktig når 2 (alle) av utvalgets 
medlemmer eller varamedlemmer er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig 
flertall. 

     § 10: KUNSTNERISK RÅD
§ 10-1 Kunstnerisk Råd er NGs kunstfaglige råd og jury. Dette rådet består av (3 + 
1 vara) fra styret og en fra administrasjonen, fortrinnsvis daglig leder. Kunstnerisk 
råd er ansvarlig for kunstneriske vurderinger og juryering i forbindelse med 
medlemsopptak, utstillinger, stipendtildelinger, konkurranser og lignende. 

§ 10-2 For eksterne juryverv hvor NG skal oppnevne/foreslå jurymedlemmer, finner 
Kunstnerisk Råd frem kandidater. 

§ 10-3 Kunstnerisk råd består av 4 representanter med 1 vararepresentanter. 
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§ 10-4 Kunstnerisk råd utfører sitt arbeid selvstendig og innenfor sitt mandat. 
Kunstnerisk råds, avgjørelser kan ikke overprøves og behøver ikke begrunnes.

§ 10-5 Kunstnerisk råd velger selv leder og nestleder. Kunstnerisk råd er 
beslutningsdyktig når minst 3 (varierende antall) av juryens medlemmer eller 
varamedlemmer, herunder leder eller nestleder, er til stede. Alle vedtak treffes med 
alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er leders eller, i dennes fravær, nestleders 
stemme avgjørende.

§ 10-6 I NG fungerer Styret funger som Kunstnerisk Råd.

Merknad fra vedtekstutvalget NBK: Det er varierende praksis i grunnorganisasjonene 
i forhold til om det oppnevnes et Kunstnerisk råd, eller om Styret selv fungerer som et 
Kunstnerisk råd. 
Vedtektsutvalget anbefaler at grunnorganisasjonene skiller mellom styrets 
løpende arbeid og kunstfaglige vurderinger. Hvis det er mest hensiktsmessig for en 
grunnorganisasjon at styret også fungerer som et Kunstnerisk råd, anbefales det 
at Kunstnerisk råd, fortsatt skiller seg ut som et eget organ i grunnorganisasjonens 
vedtekter, men at styret poengterer i referater fra styremøtene at Styret, tiltrer som et 
Kunstnerisk råd.  

Kommentar NG styre: Kunstnerisk Råd består av (3+1) av styret og en fra administrasjon. 
Dette er for å skape tettere samarbeid mellom styre og administrasjon.

     § 11: MEDLEMSMØTER
Styret innkaller til medlemsmøter etter behov. Møtenes funksjon er å diskutere 
aktuelle saker og utveksle erfaringer. Medlemsmøtenes uttalelser er rådgivende for 
Styret.

 
     § 12: NORSKE GRAFIKERES FOND

NGFs formål er fremme av norsk grafikk. 
Fondets midler forvaltes av et styre på 3 representanter som velges på NGs årsmøte.
Hvert år velges et nytt medlem som sitter i 3 år.
Sekretærfunksjonen i NGF utføres av administrasjonen i NG.

     § 13: RETNINGSLINJER FOR ORGINALGRAFIKK
Styret skal til enhver tid påse at retningslinjer for original grafikk er oppdatert. Dette 
skal vedtas på årsmøte med vanlig flertallsvotering

     § 14: URAVSTEMNING.
Styret kan sende saker av spesielt stor viktighet for medlemmene til avgjørelse ved 
uravstemning. Likeledes kan Årsmøtet eller Ekstraordinært Årsmøte vedta at en sak 
skal sendes til uravstemning. 
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NBKs Landsmøtevedtak og NGs Årsmøtevedtak kan ikke overprøves ved uravstemning. 
Landsomfattende uravstemninger som er bindende etter NBKs vedtekter, binder også 
NGs medlemmer. 

Ved uravstemning gjelder 2/3 flertall blant de avgitte stemmer så sant minst 
halvparten av NGs medlemmer har avgitt stemme. Dersom ikke minst 2/3 av 
medlemmene i uravstemningen stemmer likelydende, er ikke uravstemningen 
bindende, og den endelige avgjørelse tas av Styret. Årsmøtet fastsetter instrukser for 
den praktiske gjennomføringen av uravstemning.

     § 12: OPPLØSNING
For at vedtak om oppløsning av NG skal være gyldig, må det vedtas av 2 påfølgende 
Årsmøter med et flertall på 2/3 av de avgitte stemmer. I tilfelle vedtak om oppløsning 
settes foreningens midler i et fond i overensstemmelse med formålsparagrafen. Dette 
fondet forvaltes av Norske Billedkunstnere.

 
     § 15: VEDTEKTSENDRINGER

Endringer av vedtekter krever 2/3 flertall på Årsmøtet. Vedtektsendringer anses først 
endelig vedtatt når de er godkjent på NBKs Landsmøte. 
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Vedlegg 2       
Forslg til nye retningslinjer samt eksisterende retningslinjer for originalgrafikk

Forslagt til nye retningslinjer:

Norske Grafikeres retningslinjer for originalgrafikk
I 100 år har Norske Grafikere forvaltet kunnskap om kvalitet, tradisjon og håndverk innenfor 
grafikkfaget. Vi skal arbeide for å formidle kunnskap om originalgrafikk. Norske Grafikere 
anbefaler kunstnere, håndverkere, gallerier og publikum å forholde seg til våre retningslinjer.

1. Grafikk er et selvstendig kunstnerisk medium (*3) og skal ikke benyttes til å 
mangfoldiggjøre eksisterende kunstverk.

2. Signatur samt informasjon om teknikk og opplag (*1) påføres hvert enkelt grafisk blad. 

3. Når opplaget er trykket, skal matrix ødelegges.

4. Et særlig ansvar for tydelig merking av kunstgrafikk foreligger for kunstnere som 
arbeider i nye teknikker, hvor det enda ikke finnes innarbeidet fagterminologi (*2).

5. Signér og/eller nummerer aldri en reproduksjon.

* 1 Iflg. Åndsverksloven skal kunstnere nummerere trykkene ved å påføre dem opplagstall og 
nummer. Betegnelsen 11/15 på et grafisk blad betyr at det er tatt 15 trykk av vedkommende plate 
(bortsett fra prøvetrykk og eventuelle variasjoner), og at det blad man har for seg er nr. 11 av 
disse.

* 2 Kunstgrafikken har alltid hatt flytende skillelinjer både til mekaniske trykkemetoder,  
fotobaserte og digitale produksjonsmetoder og i mange tilfeller vil verk falle utenfor generelle 
retningslinjer og vurderes individuelt.

* 3 Norske Grafikeres definisjon på kunstgrafikk 
Et grafisk blad er et avtrykk fra en Matrix. En matrix er tradisjonelt en treplate, metallplate eller 
en stein, men det kan være hvilket som helst materiale hvor kunstneren selv har skapt sitt bilde 
med hensikt å produsere et grafisk blad. Før avtrykket blir laget, har kunstneren bearbeidet sin 
matrix og deretter svertet inn hele eller deler av den med trykksverte. Bearbeidingen kan bestå i 
at man skjærer i platen, tegner på den eller behandler den kjemisk. Hvert trykk som kan beskrives 
med denne prosessen er et originalt kunstverk. 

Grafiske blad faller i fire grupper: dyptrykk, høytrykk, plantrykk og digitaltrykk. 

Dyptrykk 
Det legges trykksverte på hele platen. Sverten fjernes deretter fra delene av platen som ikke 
er nedsenket. Det grafiske bladet blir et avtrykk av «dalførene» i platen. Kobberstikk, koldnål, 
mezzotint, etsning, akvatint og fotogravyr er eksempler på dyptrykk.

Høytrykk 
Trykksverten påføres platen med en valse. Derfor kommer det bare farge på de høytliggende 
delene av platen. Det grafiske bladet blir et avtrykk av disse åsryggene. Tresnitt og linoleumssnitt 
er tradisjonelle høytrykk. Collografi og andre teknikker der platen bygges opp hører til høytrykk.

Plantrykk  
Plantrykk vil si at det ikke er noen forhøyninger eller fordypninger i trykkplaten. De blanke og de 
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innfargede partiene ligger på samme nivå. Silketrykk og litografi er tradisjonelle plantrykk og i 
senere tid friere monotypiske teknikker.

Digitaltrykk  
Digitaltrykket har vokst frem som en egen kategori innenfor kunstgrafikken. Matrix i dette tilfellet 
er den digitale trykkefilen som er fremarbeidet ved hjelp av tegne- og redigeringsprogrammer 
på for eksempel en datamaskin, tegnebrett eller telefon. Det benyttes blekk og papir som er 
spesialtilpasset for kunstproduksjon og som holder høy kvalitet. Mange kunstnere kombinerer 
digitaltrykk med klassiske teknikker. Digitaltrykk skal merkes som DGA.

Eksisterende retningslinjer, vedtatt i 2006:

Etiske retningslinjer for originalgrafikk 
Nordisk Grafikk Union vedtok i 1975 seks punkter med etiske retningslinjer om kunstnernes forhold 
til reproduksjoner og grafikk. Som et resultat av den digitale revolusjon og kravene til relevant 
kundeopplysning, ble det vedtatt på Norske Grafikeres Generalforsamling i 2006 å utvide 
disse gjeldende retningslinjer med ytterligere fem punkter. Samlet utgjør retningslinjene Norske 
Grafikeres etiske normer for kunstgrafikk.

1. Signér og/eller nummerer aldri en reproduksjon.

2. La aldri et kunstverk reproduseres i original størrelse.

3. Reproduksjoner bør påføres opplysninger om verkets og kunstnerens navn, samt teknikk og 
mål.

4. Utgi aldri som originalgrafikk arbeider som etter forlegg, utkast eller skisse av andre er 
overført til et grafisk trykkmedium.

5. Når kunstneren selv er trykker, bør dette angis (f.eks. eget trykk). Det grafiske blad signeres 
og bør helst nummereres*. Når opplaget er trykket, bør basismaterialet (trykkplaten) 
ødelegges. Trykkes platen av en annen trykker, skal opplaget alltid angis samt trykkerens 
navn nede under venstre hjørne.

6. Informasjon over den grafiske trykkmetode angis på trykket.

7. Kunstgrafikk kan i tillegg til manuelle teknikker og produseres ved hjelp av digitale teknikker. 
Begrepene «trykkmedium» og «basismateriale» i ovenstående punkt 4 og 5, tolkes da som 
den originale datafil som er verkets opphav.

8. Digitalt produsert grafikk, eller grafikk produsert ved hjelp av digitale teknikker som en del 
av verkets materielle manifestasjon, skal og merkes i.h.t punkt 5 og 6 ovenfor.

9. Et særlig ansvar for tydelig merking av kunstgrafiske verker foreligger for kunstnere som 
arbeider i nye teknikker, hvor det enda ikke finnes innarbeidet fagterminologi.

10. Nyere produksjonsmåter som gir et visuelt resultat som lett kan forveksles med etablerte 
teknikker skal merkes tydelig, slik at ingen forveksling mellom håndverk og digitalt/maskinelt 
produserte bilder er mulig.

11. Kunstgrafikk skal være produsert i materialer av rimelig god og stabil kvalitet.

* Iflg. Åndsverksloven skal kunstnere nummerere trykkene ved å påføre dem opplagstall og nummer. 
Betegnelsen 11/15 på et grafisk blad betyr at det er tatt 15 trykk av vedkommende plate (bortsett 
fra prøvetrykk og eventuelle variasjoner), og at det blad man har for seg er nr. 11 av disse.
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Vedlegg 3
 
Vedtekter for Norske Grafikere
Vedtatt på generalforsamlingen 1982. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 7. mars 
1984, 9. mars 1989, 7. mars 1997, 10. mars 2000 og 12. mars 2004.
Vedtektene er tilpasset normallovene for grunnorganisasjonene i NBK.

§ 1. Formål
Norske Grafikere er en faglig forening av yrkesaktive grafikere.
Norske Grafikere er partipolitisk uavhengig.

Foreningens formål er å ivareta medlemmenes faglige, sosiale og økonomiske interesser og å 
arbeide for gode kollegiale forhold.

Norske Grafikere skal arbeide for å øke samfunnets bruk av grafikk.
 
§ 2. Organisasjonstilhørighet
Norske Grafikere er grunnorganisasjon i NBK. Norske Grafikere er bundet av NBKs vedtekter.

Vedtak fattet på NBKs landsmøter er bindende for Norske Grafikere og Norske Grafikeres 
medlemmer.
 
§ 3. Medlemskap
Rett til medlemskap har yrkesaktive grafikere som fyller vilkårene for opptak.

Krav om medlemskap rettes til styret som tildeler medlemskap i h.t. gjeldende opptaksvilkår. 
Utenlandske grafikere bosatt i Norge får medlemskap i Norske Grafikere på samme vilkår som 
øvrige søkere.

Medlemmer som grovt motarbeider foreningen og medlemmenes felles interesser, kan 
utelukkes for kortere eller lengre tid om 2/3 av generalforsamlingen forlanger det. 
Slikt vedtak kan appelleres til neste generalforsamling.

Generalforsamlingens vedtak gis ikke oppsettende virkning ved appell til neste 
generalforsamling.
 
§ 4. Forhandlingsrett / Avtalerett
Medlemskap i Norske Grafikere medfører at det enkelte medlem gir organisasjonen fullmakt 
til representere seg i forhandlinger og ved inngåelse av avtaler med stat, fylke og kommune. 
Likeledes innebærer medlemskapet at organisasjonen innenfor de rammer NBKs landsmøte 
fastsetter, gis hjemmel til å representere medlemmet ved inngåelse av avtaler om bruk av 
de av medlemmenes verker som er utgitt, offentliggjort eller overdradd eksemplar av. Denne 
bestemmelsen gjelder ikke medlemmer som også er medlem av en distriktsorganisasjon 
tilsluttet NBK.
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§ 5. Generalforsamling
a)  Generalforsamlingen er Norske Grafikeres høyeste organ. Den avholdes hvert år innen 
utgangen av mars måned, og skal kunngjøres minst 2 måneder i forveien. Forslag som 
medlemmene vil ha tatt opp på generalforsamlingen må sendes styret minst 4 uker før 
denne. Alle forslag og dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen, skal være 
medlemmene i hende senest 14 dager før denne. Kun de saker som er fremmet på denne 
måten kan tas opp og behandles på generalforsamlingen.

b)  Medlemmer som ikke kan møte til generalforsamlingen, kan gi skriftlig fullmakt til et annet 
medlem. Ingen medlemmer kan ha flere enn fire fullmakter.

c)  Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når den er lovlig innkalt.

d)  Styret, kontrollutvalget eller 1/10 av medlemmene kan skriftlig kreve ekstraordinær 
generalforsamling, men kun den eller de saker det ble krevet ekstraordinær generalforsamling 
for, kan behandles på denne. Ekstraordinær generalforsamling innkalles med minst 3 ukers 
varsel. Valg foretatt på ekstraordinær generalforsamling er gyldige til etterfølgende ordinære 
generalforsamling.

e)  Generalforsamlingen behandler:
    Styrets årsrapport.
    Kontrollutvalgets rapport.
    Regnskap.
    Innkomne forslag.
    Saker fremmet av styret.
    Handlingsprogram.
    Budsjett.

Valg av styrets leder, valg av styremedlemmer og varamedlemmer, medlemmer til 
kontrollutvalg og valgkomite. Det skal videre velges styremedlemmer til Norske Grafikeres 
Fond, og til eventuelt andre organ opprettet av generalforsamlingen og delegater til NBKs 
landsmøte.
 
§ 6. Styret
a)  På generalforsamlingen plikter styret å legge frem årsrapport, revidert regnskap og 
handlingsprogram for neste styringsperiode. Et styre på 5 medlemmer skal velges på Norske 
Grafikeres generalforsamling. Styreperioden er 2 år. For å sikre kontinuitet bør styreleder og 1 
styremedlem velges ett år, det neste år velges 3 styremedlemmer.

De 5 styremedlemmene er:
1.  Styreleder
2.  4 Styremedlemmer
3.  4 Varamedlemmer i prioritert rekkefølge (d.v.s. 1. vare, 2. vara osv.)

b)  To av varemedlemmene er på valg annen hvert år, men den prioriterte rekkefølgen kan 
endres hvert år. 1. og 2. vara blir innkalt til juryering og er derved medlemmer av storstyret ved 
opptak av nye medlemmer.
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c)  Styret konstituerer seg m.h.t. valg av nestleder.

d)  Styret har det overordnete ansvar for driften av foreningen.

e)  Styret skal arbeide etter gjeldene prinsippvedtak, retningslinjer og handlingsprogram 
vedtatt av generalforsamlingen. Styret skal ha minst 4 møter i året.

f)  Styremøter innkalles med minst 1 ukes varsel. Styret er beslutningsdyktig når styreleder 
og 3 medlemmer (varamedlemmer) er tilstede. Beslutninger skal nedfelles i skriftlige vedtak i 
protokollen før de realiseres. Forslag til vedtak må få tilslutning fra minst 3 styremedlemmer 
for å kunne ansees vedtatt.

g)  Hvert styremedlem kan innkalle styret når de finner det påkrevet utover det fastsatte antall 
møter.

h)  Det skal avholdes 2 faste budsjett/regnskapsmøter i året. Disse skal avholdes med minst 1 
medlem fra Kontrollutvalget.

i)  Styret kan pålegge styremedlemmene taushetsplikt i saker der styret finner det nødvendig 
av hensyn til foreningens interesser eller personvern.

j)  På generalforsamlingen plikter styret å legge frem årsrapport, revidert regnskap og 
handlingsprogram for neste styreperiode. 

§ 7. Kontrollutvalget
Et kontrollutvalg på 3 medlemmer velges på generalforsamlingen. Kontrollutvalget velger 
selv sin leder. Valgperioden er 2 år, annen hvert år velges 1 og 2 medlemmer. Kontrollutvalget 
har til oppgave å foreta kritisk revisjon av styrets virksomhet og økonomiske disposisjoner, 
og avgi beretning om dette til generalforsamlingen. Kontrollutvalget kan kreve ekstraordinær 
generalforsamling om de mener styret går ut over eller ikke oppfyller sitt mandat i flg. 
vedtekter og vedtak fattet på generalforsamlingen. Minst 1 medlem fra kontrollutvalget 
møter på de faste budsjettmøtene i året samt på generalforsamlingen. Kontrollutvalget 
har observasjonsrett på styremøter, og skal ha informasjon om styrets virksomhet i form av 
møtereferat og møteinnkallinger. Styret plikter å besørge at kontrollutvalget skal få tilgang til 
de av foreningens dokumenter som Kontrollutvalget anser nødvendig for sitt arbeide.

§ 8. Valgkomite
Valgkomiteen (nominasjonsutvalg) foreslår kanditater til de tillitsverv som skal besettes 
på generalforsamlingen. Valgkomiteen består av 3 medlemmer som selv velger sin leder. 
Valgperioden er 2 år. Annen hvert år velges 1 og 2 medlemmer. Valgkomiteen vurderer i samråd 
med styret ønsket kompetanse til de personer som innstilles til tillitsverv.
 
§ 9. Lojalitet
Tillitsvalgte forplikter seg til lojalt å arbeide for foreningen i h.h.t. formålsparagraf og vedtak 
fattet på generalforsamlingen og i styret.
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§ 10. Daglig leder
Daglig leder har ansvaret for å lede foreningens daglige drift.
Daglig leder har personalansvar for de ansatte.

§ 11. Medlemsmøte
Medlemsmøter innkalles av styret, og de uttaler seg om de saker som styret eller 
medlemsmøtet selv tar opp. Medlemsmøtets uttalelser er rådgivende for styret.
Det skal avholdes minst 1 medlemsmøte i året.
 
§12. Kontingent
Årskontingenten fastsettes av generalforsamlingen. All kontingent betales gjennom NBK. 
Unnlatelse av betaling av fagpolitisk kontingent for foregående år, medfører foreløpig 
utelukkelse fra foreningen. Ubetalt kontingent for mer enn 1 år fører, etter skriftlig varsel, til 
opphevelse av medlemskap og de rettigheter det gir. Styret kan i spesielle tilfeller innvilge 
utsettelse etter skriftlig søknad.
 
§ 13. Uravstemning
Viktige saker kan avgjøres ved uravstemning når generalforsamlingen ønsker det.
Ved uravstemning gjelder simpelt flertall.

Styret kan ikke bruke uravstemning for å sette generalforsamlingsvedtak ut av kraft.

Uravstemning som er bindende etter NBKs lover, er bindende også for Norske Grafikere og 
Norske Grafikeres medlemmer.

§ 14. Oppløsning
Til beslutning om oppløsning av foreningen kreves 2/3 flertall på ekstraordinær 
generalforsamling, som må innkalles med 3 måneders varsel.
Besluttes foreningen oppløst, settes foreningens midler i et fond i overensstemmelse med 
formålsparagrafen. Dette fondet forvaltes av Norske Billedkunstnere.
 
§15. Vedtektsendringer
Forandringer av disse vedtekter krever 2/3 flertall på generalforsamlingen.
Forslag til endringer må kunngjøres for medlemmene i ht. § 5.

Lovendringer trer ikke i kraft før de er godkjent av NBKs landsmøte.
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Vedlegg 4 
Opptakskriterier og definisjon av kunstgrafikk

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 22. mars 2019.

            
       
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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Tollbugata 24, 0157 Oslo    ng@norske-grafikere.no  Org. nr.   971   435   828
23 35 89 40     www.norske-grafikere.no  


