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Fra utstillingen PAPIR [papi:´r]. Rebecca Nordbø: Fraktaler. Brettet bomullspapir

STYRETS ÅRSMELDING FOR 2020

Lokaler
Vi har gått inn i det 19. året i Tollbugata 24, og har leieavtale i disse lokalene til 31.12.2023.

Organisasjon og administrasjon			
På årsmøtet 14. mars 2020 fikk Norske Grafikere følgende tillitsvalgte:

Vedlikehold og anskaffelser
Det ble utført normalt vedlikehold i 2020.
Radiatorene i galleriet ble bygget inn med kasser i 2020.

Styret
Karin Augusta Nogva – Styreleder
Cathrine Finsrud Stustad – Nestleder

Medlemmer							

Patrick Huse – styremedlem (trakk seg i løpet av 2020. Vara Thomas Iversen gikk inn i styret.)

Pr. 31.12.2020 har foreningen 343 medlemmer som har betalt medlemskontingenten.

Beatrice Guttormsen – styremedlem

Nye medlemmer i 2020

Tom Kosmo – styremedlem

I 2020 ble 12 nye medlemmer juryert inn i foreningen Norske Grafikere: Alejandra Aguilar

Varamedlemmer (i prioritert rekkefølge)

Caballero, Jane Hupe, Kamil Kak, Elin Kjøsnes, Ane Thon Knutsen, Christian Messel, Anders

1. Thomas Iversen (gikk inn i styret for Patrick Huse.)

Sletvold Moe, Åsa Polfjärd, Sigvei Ringvold, Vibeke Luther O’Rourke, Enrique Guadarrama Solis

2. Patricia Risopatron Berg

og Hildegunn Solbø.

Valgkomiteen
Anders Kjellesvik, John Hoelstad Dæhli, Jan Petterson

Styrets arbeid i 2020					

Kontrollutvalget

Styremøter

Ellen Marie Blakstad Paus, Cathrine Liberg, Tom Gundersen

Det har i alt vært avholdt 5 ordinære styremøter i 2020 i tillegg til et ekstraordinært styremøte
i forbindelse med koronasituasjonen i mars. Det har vært to juryeringsmøter med kunstnerisk

Norske Grafikeres Fond

råd, og styret har i tillegg til styremøtene hatt flere strategisamlinger gjennom høsten.

Gro Finne, personlig vara: Elisabeth Mathisen
Petter Buhagen, personlig vara: Nina Bjørkendal
Anne Kristin Myrseth, personlig vara: Ørjan Aas

Styrets arbeid gjennom 2020 har i all hovedsak hatt to hovedfokus. Det ene har vært å ta tak i
og møte de utfordringer koronapandemien og restriksjonene har medført for driften av Norske
Grafikere. Situasjonen har medført en høy grad av usikkerhet og uforutsigbarhet for driften,

Fast ansatte

og styret har måttet finne løsninger med tanke på å sikre foreningens økonomi og kunstneriske

Kristin Mandt Heim – daglig leder

drift gjennom året. Den usikre situasjonen gjorde at styret måtte gå til det skritt å permittere

Benedicte M. Stensrud – utstillingskoordinator

deler av administrasjonen. Kunstnerisk rådgiver og utstillingskoordinator ble permittert i

Silje Johannessen – kunstnerisk rådgiver (i permisjon fra 23.10.20)

henholdsvis 100 og 50 % i perioden 24.03.-22.05. Daglig leder ble permittert i 30 % fra 27.04.

Ingrid Holden – kunstnerisk rådgiver (vikariat fra 20.10.20)

til 22.05.
Det andre hovedfokuset i styrets arbeid gjennom året har vært å følge opp punktet fra

Helgevakter
Viviana Vega til mai 2020. Line Prip fra 1. september 2020
Regnskap

Handlingsplan 2020 om å utvikle en femårig strategiplan for foreningen. Strategiplanen
skal sikre kontinuitet og langsiktige mål for driften, samt bidra til å bygge opp en økonomisk
bærekraftig organisasjon.

Intunor services, v/Simone Oulie-Hansen. Elisabet Skullerud fra 1. september 2020
Revisor

I tillegg til disse hovedtemaene har det vært et mål for styret å arbeide for å gjenopprette
foreningens økonomiske likviditet, og minske den negative egenkapitalen.

Revisjon NOR 1 AS v/ Kristin Vindenes
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Medlemsbrev / møter
Det ble sendt ut 5 medlemsbrev i året som gikk. Det ble avholdt ett medlemsmøte 03.02.20
der temaet var avtalen om Norske Grafikeres samling i Nasjonalbiblioteket og praktisk
informasjon rundt denne.

Fagpolitikk							
Styreleder deltok på en nettverkssamling med Nordisk grafikknettverk tidlig dette året. Dette
er et nettverk mellom de nordiske landene. NG la fram de nye retningslinjene for originalgrafikk
med et ønske om at de nordiske landene skulle slutte seg til disse retningslinjene. Det ble ikke
vedtatt noe, men NG ser det som viktig å belyse og holde diskusjonen rundt problematikken om
originalgrafikk og reproduksjon i live.
I mai var det ledersamling med NBK, der fremmet NG en problemstilling som har dukket opp
under koronapandemien: Institusjoner, som galleri Norske Grafikere, som også er foreninger falt
mellom to stoler og fikk ikke kompensasjon på grunn av at de er organisert som en forening. På
høsten deltok styreleder i ny ledersamling i NBK. Her la NBK fram en god statistikk oversikt som et
delarbeid som var innmeldt av NG på forrige landsmøte. Denne statistikken skal ferdigstilles og
presenteres på landsmøte 2021.
NGs styreleder deltok i hastemøte vedrørende saken om at driftstøtteordningen, som har ligget
under Norsk Kulturråd, er flyttet til staten. Det ble levert inn en høringsuttalelse som daglig leder
presenterte på Stortinget, der ble viktigheten av at NG må kunne søke prosjektstøtte, uansett om
en nå blir lagt under statlig driftstøtte, gjort klart.
Debatten om reproduksjon og originalgrafikk har ikke blitt mindre aktuell dette året som det

Fra medlemsmøtet om Norske Grafikeres arkiv på Nasjonalbiblioteket. Arthur Tennøe fra NB presenterte.
under: fra møtet i Nordisk grafikknettverk.

selges mye grafikk på nett. Styret arbeider med å kartlegge et større opplysningsarbeid på dette
feltet og som blir knyttet til strategiplanen i foreningen.

Utstillinger, publikum, og formidling			
Besøkstall
Norske Grafikere hadde 3881 besøkende i 2020, en markant nedgang fra 6300 i 2019. Dette har
sin naturlige forklaring i koronapandemien, som førte til at galleriet ble pålagt å stenge fra 13.
mars til 28. april. Det har også vært arrangementsforbud i Oslo gjennom store deler av året, samt
at det har vært statlige oppfordringer om å holde seg mest mulig hjemme og unngå unødvendig
reising med kollektivtrafikk. Det lave besøkstallet er en naturlig konsekvens av disse tiltakene.
Besøket på Norske Grafikeres nettside har økt i perioden, det samme har salget fra Nettgalleriet
som har hatt en økning på 20 % i 2020.
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Generelt om formidlingen
Det har blitt vist 7 utstillinger hos Norske Grafikere i løpet av 2020. Én utstillingsperiode måtte
flyttes til 2021 da galleriet måtte stenge på grunn av smittevernsrestriksjoner 12. mars.
Det har det blitt organisert 21 omvisninger og 2 kunstnersamtaler i løpet av året. På tross av
smittevernsrestriksjoner gjennom året har de ulike arrangementene vært godt besøkt, til sammen
har vi hatt omtrent 370 besøkende på arrangementene. Kunstnersamtalene er gjort tilgjengelig
digitalt og har blitt vist opp mot 2000 ganger til sammen.
Norske Grafikeres mål fra Handlingsplan 2020 om å være et faglig og sosialt møtested for
medlemmer og publikum har i 2020 dessverre blitt sterkt begrenset av forutsetninger utenfor vår
kontroll, og administrasjonen vil jobbe mer med dette når det igjen blir tillatt å ha arrangementer.
Planen om presentasjoner av foreningen på KHiO og KHiB har dessverre også blitt avlyst dette
året, men dette arbeidet vil tas opp igjen.
Kunst i Kvadraturen
Foreningen deltar i samarbeidet Kunst i Kvadraturen (KiK) – et samarbeidsprosjekt mellom 12
visningssteder i Kvadraturen. Samarbeidet består av: Kunstnerforbundet, Kunstplass, Norske
Grafikere, Nasjonalmuseet – Arkitektur, Kunsthåndverkerne i Kongensgate, Oslo Kunstforening,
Galleri BOA, LNM, Tegnerforbundet, Galleri Format, SOFT Galleri og Kunstverket.
Webside, nettgalleri og sosiale medier
Norske Grafikere jobber for en bred og grundig formidling av organisasjonens aktivitet via vår
hjemmeside og sosiale medier. Tilstedeværelsen på sosiale medier – Facebook og Instagram – er
svært viktig, særlig i år hvor satsningen på digital formidling har vært vesentlig. Dette har derfor
vært en prioritert arena gjennom året.
Administrasjonen har i 2020 arbeidet med en fornyelse av hjemmesiden til Norske Grafikere.
Det har blitt laget en ny og mer brukervennlig design, samt at en ny fargeprofil er tatt i bruk
i all kommunikasjon utad. Det har også blitt implementert endringer for å gjøre nettsiden mer
mobiltilpasset og enkel å bruke for kundene.
Norske Grafikere har 9139 følgere på Facebook og 3369 følgere på Instagram, og når således
ut til et stort publikum via disse kanalene. Norske Grafikere har i 2020 vært omtalt i pressen 9
ganger, hvorav to anmeldelser av utstillingene og én omtale om NGs arkiv på Nasjonalbiblioteket.
Norske Grafikeres foreningsarkiv
Norske Grafikere jobber med å utvikle et arkiv for å sikre bevaring av foreningens historikk.
Administrasjonen startet i 2020 arbeidet med å sortere arkivmaterialet vi har. Arbeidet har
hovedsakelig bestått av en gjennomgang av tilgjengelig materiale for å finne ut hva vi eventuelt
mangler. Grunnet en sykemelding i administrasjonen og senere permitteringer og krav om
hjemmekontor har arbeidet har med arkivet dessverre blitt forsinket, men fortsetter i 2021.
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St.Sunniva skole besøkte utstillingen «Rough Travel for a Rare Thing» av Anders Kjellesvik.
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Utstillingsåret 2020					
PAPIR [papi:´r] med Elly Prestegård, Rebecca Nordbø og Ellen Marie Blakstad Paus.
23.01 – 29.02.20
I utstillingen PAPIR inviterte Norske Grafikere tre kunstnere til å vise papirarbeider –
verk der fokuset lå på papiret som et selvstendig medium. Det nakne papiret fikk spille
hovedrollen da disse tre kunstnerne utforsket papirets potensiale som alt annet enn et
A4-ark.
Besøkstall åpning: 100. Besøkstall totalt: 740
Øyvind Torseter «Mulevariasjoner». 05.03 – 22.05.20
Utstillingen Mulevariasjoner viste nye arbeider av Øyvind Torseter, en av Norges mest
anerkjente og kjære billedbokkunstnere. Torseter har gjennom mange år produsert
prisvinnende billedbøker. Gjennom en serie bilder laget til utstillingen «Mulevariasjoner»
hos Norske Grafikere fikk vi møte skikkelser og omgivelser kjent fra bøker som Avstikkere,
Koblinger og Mulegutten.
Utstillingen ble stengt 13. mars og gjenåpnet 28. april med redusert åpningstid. Perioden
Fra utstillingen PAPIR [papi:´r]. Ellen Marie Blakstad Paus: Grøde. Egenprodusert halmpapir m/ kobberomslag

ble utvidet til 22. mai. En planlagt workshop med Øyvind Torseter 21.03.20 og skolebesøk
fra St. Sunniva barneskole 27.03.20 ble avlyst pga. restriksjoner og smittevern.
Besøkstall åpning: 100. Besøkstall totalt: 340
Mari Østby Kjølls utstilling ble utsatt til 2021. 18.04. – 23.05.20
Ingrid Haukelidsæter «Teori om tusen skygger» 28.05 – 04.07.20
I utstillingen viste Ingrid Haukelidsæter en serie litografier trykket i Barcelona. De enkelte
litografiene ble komponert til en helhet på gallerirommets veggflater og smeltet sammen
til ett stedsspesifikt verk.
Formidling av utstillingen: Utstillingsåpningen og en planlagt kunstnersamtale med
Ingrid Haukelidsæter ble avlyst. Det ble holdt en lukket åpning kun for spesielt inviterte og
begrenset åpningstid gjennom hele utstillingsperioden.
Besøkstall totalt: 284
Digital avgangsutstilling for BA- og MA-studenter fra Grafikk og Tegning ved KHiO –
publisert på NGs hjemmeside juni 2020
På grunn av den spesielle situasjonen våren 2020 ble det ingen vanlig avgangsutstilling
for Bachelor- og Masterstudentene på fagområdet Grafikk og Tegning ved Kunsthøgskolen
i Oslo. Norske Grafikere hadde derfor gleden av å kunne presentere en digital utstilling
med nyutdannede kunstnere fra Grafikk og Tegning ved Kunsthøgskolen i Oslo.
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Øyvind Torseter presenterte utstillingen sin «Mulevariasjoner» på åpningen. Utstillingen ble stenft etter kun én uke.
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Fra utstillingen Nye Medlemmer

Nye medlemmer – Patricia Risopatron Berg, Annelene Haftorn, Håvard Homstvedt,
Sanna Joelsson, Lars Kjemphol, Susanne Kathlen Mader, Eirik Lillebror Mikkelborg og
Maria Viirros 08.08 – 19.08.20
Lukket åpning. Besøkstall totalt: 121
Tom Kosmo «Domestication» 27.08 – 03.10.20
Tom Kosmo har lenge arbeidet med ulike medier, men først i de senere årene har han samlet
dem i helhetlige installasjoner av papirbaserte verk, veggtegninger og skulptur. Hos Norske
Grafikere viste Kosmo en enhetlig installasjon som fylte gallerirommet. Grafiske arbeider
ble montert på raske og improviserte veggtegninger som bandt rommet sammen, skulpturer
sto på hyller på veggen eller på pidestaller på gulvet. De ulike mediene gled i hverandre og
ble en uadskillelig helhet.
Formidling av utstillingen: I løpet av utstillingen hadde vi flere omvisninger med grupper
fra Einar Granum Kunstskole og Strykejernet kunstskole, til sammen 75 deltagere fordelt
på 9 grupper.
OAW (Oslo Art Weekend) sammenfalt med utstillingen. I den forbindelse inviterte vi til en
kunstnersamtale mellom Sverre Malling og Tom Kosmo – 30 deltagere, maks antall på grunn

Fra «Rough Travel for a Rare Thing» av Anders Kjellesvik. I forgrunden skulpturen «Barndom»

av gjeldende smittevernregler. Samtalen ble senere gjort tilgjengelig digitalt. I anledning
OAW ble det også gjennomført to omvisninger i utstillingen med 82 deltagere totalt.
Besøkstall åpning: 94 (med smitteverntiltak). Besøkstall totalt: 794

Anders Kjellesvik «Rough Travel for a Rare Thing» 08.10. – 14.11.20
Basert på spontane tolkninger av omgivelsene sine, skaper Anders Kjellesvik en underfundig estetikk
der installasjon, skulptur og grafikk blir en helhet. Rough Travel for a Rare Thing er et pågående
prosjekt der Kjellesvik rendyrker og utforsker grafikken som uttrykksform. Hos Norske Grafikere viste
Kjellesvik en utstilling som utstrålte frihet og lekenhet i møte med materialene. Han viste verk i et
utall ulike teknikker: silketrykk – både på papir og direkte på veggen i galleriet – monotypi, tresnitt,
dyptrykk, chine-collé, digitaltrykk, skulptur og installasjon. Alle trykkene i utstillingen ble vist for
første gang hos Norske Grafikere.
Formidling av utstillingen: Det ble gjennomført omvisninger med grupper fra Einar Granum
Kunstskole og Strykejernet kunstskole, til sammen 55 deltagere fordelt på 5 grupper.
Det var flere barneskoleklasser på besøk: To klasser fra 4. trinn ved St. Sunniva skole fikk en omvising
med påfølgende tegne- og collageverksted – totalt 42 deltagere fordelt på to dager. Kunstneren
holdt to omvisninger med barn fra den Tyske skolen – totalt 20 deltagere.
Kunstneren hadde i tillegg søndagsåpent galleri med en åpen omvisning – 26 deltager.
Et skolebesøk fra Rønningen folkehøgskole og en omvisning med Anders Kjellesvik 15.11.20
ble avlyst.
Besøkstall åpning: 72 (med smitteverntiltak). Besøkstall totalt: 544
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Fra Tom Kosmos utstilling «Domestication»
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Marianne Heske «La poupée aux pensées trop dangereuses» 19.11.20 – 19.12.20
Årets siste utstilling presenterte et utvalg grafiske trykk av Marianne Heske fra 1970-tallet. Det
velkjente dukkehodet – som viser til universelle og tidløse problematikker knyttet til identitet,
individualitet og vår plass i samfunnet – spilte hovedrollen i de utstilte trykkene.
Formidling av utstillingen: Utstillingsåpningen ble avlyst.
NG inviterte til en kunstnersamtale mellom Marianne Heske og Vigdis Hjort. Kunstnerisk
rådgiver Ingrid Holden var ordstyrer. På det daværende tidspunkt ble alle arrangementer
avlyst, men kunstnersamtalen ble strømmet direkte og gjort tilgjengelig digitalt på NGs
hjemmeside i etterkant. 40 tilskuere så på direktesendingen av samtalen.
Besøkstall totalt: 385

Marianne Heske i samtale med Vigdis Hjort. Ingrid Aagaard Holden var ordstyrer

Offentlige innkjøp 						
I Norske Grafikeres vedtekter står det at «NG skal formidle og arbeide for å øke samfunnets
forståelse for, interesse for og bruk av grafikk.» (§ 1 i Norske Grafikeres vedtekter) Som en
del av dette jobber Norske Grafikere med å profilere grafikk som utsmykning, priser og
utmerkelser samt gaver for bedrifter.
I løpet av 2020 har det blitt solgt 72 trykk til ulike offentlige og private virksomheter.
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«La poupée aux pensées trop dangereuses» av Marianne Heske
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Fra utstillingen PAPIR [papi:´r]. Elly Prestegård: Rød Mandala. Pulp-paintings
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Presentasjon av programmet for 2021			
Ragna Misvær Grønstad «Et indre Sáiva» 07. 01 – 13.02.21
Litteratur møter strek og tegning i Misvær Grønstads utstilte trykk, der vekster og vesener
tilhørende et imaginært undervannsunivers fungerer som visuelle referanser til kunstnerens
lesning av tenkere som Gilles Deleuze, Félix Guattari og Hannah Arendt. De monokrome,
undersjøiske motivene refererer dessuten til kunstnerens samiske bakgrunn, der myter
forteller om et indre hav som gir tilgang på kunnskap fra tidligere generasjoner. Denne

Sidsel Bonde «Wrapped in Patterns» 19.08 – 25.09.21
I sitt kunstneriske virke interesserer Nielsen Bonde seg for samspillet mellom materialer og
former som er utviklet med funksjonelle og praktiske mål, i kontrast til dem utviklet i et estetisk
og kulturelt øyemed. Spesifikt for denne utstillingen kommer dette til syne gjennom mønstre,
ornamentering og materialer som er hentet fra landbruket og som opphøyes og fremstilles
poetisk gjennom massive, silketrykkornamenterte rundballer satt opp mot skjøre gipsrelieffer
av traktordekkmønstre.

forestillingen stemmer overens med Misvær Grønstads liv og kunstnerisk virke som i stor grad

Tom Gundersen «BRIGHT EYES SHINING IN THE NEURONAL FOREST» 30.09 – 06.11.21

formes av bøkene og tankene til tidligere tiders forfattere.

Samme kveld som Tom Gundersens utstilling «Farvel til portrettet» åpner på galleri

Mari Østby Kjøll – «Endeløse tavler» 18.02 – 27.03.21
I Østby Kjølls grafiske kollasjer og treskjæringer utforskes samspillet mellom form, format og
farge i både skulpturelle og todimensjonale teknikker. Det personlige og det intuitive setter
premissene i hennes prosjekter, der karakterer og stemninger fra eget liv møter kunstnerens
fascinasjon for den fysiske kraften som finnes i ulike materialer. Med historiefortelling i mente
skaper Østby Kjøll fortellende tablåer der vi gjenkjenner motiver og mønstre fra virkelighet,
fantasi, hverdag og eventyr i møte med tegn, abstraksjon og repetisjon.
Solveig Landa «Å folde eit fartøy» 10.04 – 15.05.21
Dynamikk i de nære relasjoner og menneskets forhold til naturkreftene er tilbakevendende
tematikker i Solveig Landas kunstnerskap. I utstillingen Å folde eit fartøy er det
mor‑datter‑relasjonen, og mer spesifikt Landa og hennes datters felles opplevelse av å
pusse opp en vaklevoren campingvogn fra 80-tallet som står i sentrum: Symbolikken i å
ødelegge noe for så å sette det sammen igjen ble til idéen om Å folde eit fartøy. De avskårede
metalldelene ble til trykkplater, og campingvognas 1980-talls fargepalett er inspirasjonen til
den klare fargebruken vi ser i de utstilte arbeidene.
Lars Kjemphol «Hemmelig tittel: Følg med videre for å finne ut hva det hele blir»
27.05 – 03.07.21
Lars Kjemphol er kjent for sine stedsspesifikke arbeider, der improvisasjon er det viktigste
redskapet. Arbeidene hans blir til underveis i monteringsprosessen, og vokser med
utgangspunkt i stedet de stilles ut. Hos Norske Grafikere viser Kjemphol tidligere grafiske
arbeider, som inkluderer T-skjorter og skateboard i tillegg til klassiske papirformater,

Kunstverket, innvies vi i et nytt kapittel i hans kunstnerskap med utstillingen «BRIGHT
EYES SHINING IN THE NEURONAL FOREST» hos Norske Grafikere. Gjennom abstrakte
nevronskoger og metodisk, grafisk håndarbeid tar Gundersen et steg vekk fra
portrettets antroposentriske karakter og konsentrerer seg om mennesket i en større,
evolusjonsbiologisk sammenheng. Utstillingen vektlegger vårt fellesskap med resten
av dyreriket, der Gundersen utviser en spesiell fascinasjon for vår felles synssans.
Utstillingen arrangeres i forbindelse med at Tom Gundersen ble utnevnt til æresmedlem i
Norske Grafikere i 2019.
Cathrine Alice Liberg «The Ghosts We Chase We Never Catch» 11.11 – 18.12.21
Gjennom en variert bruk av grafiske teknikker utforsker Cathrine Alice Liberg det klassiske
familieportrettet ved å bearbeide og iscenesette hennes egen, norsk-singaporske families
historie. Trykkene hennes tar utgangspunkt i tidsspesifikke, private bilder som likevel
føles universelle, som fragmenter av en større global historie med tidløse, eksistensielle
problemstillinger. De portretterte familiemedlemmene er for lengst døde, og for Liberg
fungerer arbeidene som et kompromiss mellom fravær og tilstedeværelse, mellom glemsel og
kunstnerens egne behov for å huske og bevare.
Kunstnerisk råds begrunnelse for utstillingsprogrammet
I behandlingen av søknadene ble det lagt vekt på å ha en balanse mellom alder, kjønn og
geografi, samt at utstillingene som helhet favner en bredde i teknikk og kunstnerisk uttrykk.
Kunstnerisk råd har utarbeidet et utstillingsprogram som både skal ivareta faglig kvalitet,
bredden i organisasjonens medlemsmasse og nye uttrykk.

akkompagnert av et eklektisk utvalg nye arbeider i et forundringskammer av en utstilling der

Økonomi og interne forhold – generelt		

det grafiske mediet vris og vendes på.

Foreningen Norske Grafikeres drift består i foreningsarbeid for medlemmene samt

Nye medlemmer. 05.08 – 14.08
Hver sommer har Norske Grafikere gleden over å stille ut verk fra årets nye medlemmer.

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.
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Resultatet for foreningen med tilhørende utstillingsservice ga i 2020 et positivt resultat på
422 810 NOK. Styret er svært tilfreds med dette positive resultatet i et krevende år preget av
mye usikkerhet.
Det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter gir etter styrets oppfatning et
korrekt uttrykk for resultatet i 2020. Styret bekrefter at forutsetning for fortsatt drift er til stede.
Det har vært endringer i administrasjonen i 2020, og driften ivaretas pr. 31.12.20 av tre
stillinger på full tid, i tillegg til én deltidsansatt. Det utføres i alt 3 årsverk. Det er et godt
arbeidsmiljø i administrasjonen, og det har vært noe sykefravær i 2020. Det er overvekt av
kvinnelige ansatte og det er en målsetting å bedre kjønnsbalansen på sikt. Norske Grafikeres
drift forurenser ikke det ytre miljø.
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 årsmøtets beslutninger.
Oslo, 24. februar 2021

Karin Augusta Nogva
Styreleder

20
«Gubber» fra Øyvind Torseters utstilling
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Driftsregnskap per 31/12
Inntekter
Offentlig støtte
Medlemskontingenter
Støtte NGF
Administrasjonshonorar NGF
Inntekt medlemskatalog
Annen driftsrelatert inntekt
Provisjonsinntekt
Øvrig støtte/inntekt
Salgsinntekter e.l..
Netto formidling salg rammer etc.
Netto renteinntekt
Sum inntekter

Kostnader
Varekostnad
Personalkostnader
100 års jubileum
Prosjekt strategiutvikling
Revisjons- og regnskapshonorar
Honorar øvrige
Reiseutgifter, møter, seminarer etc.
Kontorrekvisita
Telefon, internett, porto
Leie/innkjøp/rep kontormaskiner etc.
Leie lokale
Strøm/fellesutg/Vedlikehold lokaler
Forsikringspremie
Bankgebyr/kortselskaper og annen kostn
Utstillingskostnader
Reklamekostnad
Utstillingsvederlag, oppg. pl
Kontingent, fradragsberettiget
Lisensavgift og royalties
Stipender Kathinka og Olaf Mejdells Legat
Sum kostnader

Noter

Note 1
Note 1

Note 2, 3

Note 2

Note 8

Årets resultat Norske Grafikere
Årets resultat Kathinka og Olaf Mejdells legat
Årest resultat

-
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2020

2019

1 883 000,00
206 523,00
725 000,00
100 000,00
0,00
35 780,00
1 016 280,00
7 445,00
546 809,60
4 855,00
479,44
4 526 172,04

1 970 000,00
198 548,00
580 000,00
100 000,00
207 099,00
67 622,70
843 790,00
317 250,00
0,00
-26 191,03
3 082,72
4 261 201,39

380 799,41
1 819 600,28
0,00
67 421,33
199 487,80
12 000,00
52 346,62
27 414,45
80 981,43
140 065,21
473 748,00
387 690,65
59 831,00
10 853,84
58 500,87
105 064,20
215 489,00
11 900,00
0,00
100 000,00
4 203 194,09

11 651,17
1 734 185,61
44 820,00
0,00
228 353,26
34 060,70
114 162,91
306 934,87
100 257,10
56 404,73
621 548,00
252 347,85
60 092,00
109 445,37
28 924,90
117 330,00
205 000,00
11 700,00
0,00
200 000,00
4 237 218,47

422 810,30
99 832,35 322 977,95

223 401,92
199 419,00
23 982,92

Balanse per 31/12

Noter

Anleggsmidler:
Driftsløsøre, inventar

Note 9

25 443,21

0

Note 4

147 810,00
315 024,29
1 202 505,14
1 665 339,43

21 000,00
283 221,73
1 220 651,28
1 524 873,01

1 690 782,64

1 524 873,01

-81 537,07
400 979,65
319 442,58

-504 347,37
500 812,00
-3 535,37

363 604,27
339 295,00
172 790,30
156 859,37
338 791,02
1 371 339,96

322 629,53
407 965,00
155 836,06
179 263,64
462 714,15
1 528 408,38

1 690 782,54

1 524 873,01

Omløpsmidler:
Kundefordringer
Andre fordringer
Bank, kasse
Sum omløpsmidler

2020

Note 6

Sum eiendeler
Egenkapital:
Annen egenkapital (inkl. overskudd 2019)
Bunden egenkapital, legatmidler
Sum egenkapital

Note 7, 8

Kortsiktig gjeld:
Leverandørgjeld
Gjeld til kunstnere
Skyldig offentlige trekk og avgifter
Skyldige feriepenger
Øvrig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

Note 5

Sum gjeld og egenkapital

Oslo 26. februar 2021
i styret for Norske Grafikere

Karin Augustina Nogva
Styreleder

Beatrice Guttormsen
Styremedlem

Cathrine Finsrud Stustad
Nestleder

Tom Stian Grimelid Kosmo
Styremedlem

Thomas Iversen
Styremedlem

Kristin Mandt Heim
Daglig leder
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Noter 2020

Noter 2020
Note 1 – Støtte andre prosjekter

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

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.

1 603 000

1 970 000

Norsk kulturråd, prosjektstøtte

280 000

3410 Støtte NGF
Driftsstøtte

725 000

580 000

3903 Støtte medlemskatalog
Ellen & Chris Dahls legat

50 000

Totalt

2 608 000

2 700 000

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

e) Skatt
Foreningen er ikke skattepliktig med hjemmel i Skattelovene § 2-32.
f) Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)
Selskapet er pliktig til å ha obligatorisk tjenestepensjon.

2019

3400 Offentlig støtte
Norsk kulturråd, driftsstøtte

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

2020

Lønn

Pensjonsforpliktelse

Annen godtgjørelse

Sum

580 822

0

0

580 822

Daglig leder, NGF

0

0

0

0

Styremedlemmer

109 557

0

0

109 557

0

0

0

0

Daglig leder

g) Fortsatt drift

Bedriftsforsamling

Selskapets styre bekrefter at forutsetning for fortsatt drift er tilstede. Dette er basert på at det er, og
vil bli satt i verk en rekke tiltak for å oppnå bedre resultater av selskapets virksomhet, og dermed
gjenopprette tapt egenkapital som følge av underskudd tidligere år.

Ytelser til revisor
Revisjon og andre tjenester

45 500

Samlet honorar til revisor

45 500

h) Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmiddelets forventede økonomiske levetid.
Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger
tillegges driftsmiddelets kostpris og avskrives i takt med driftsmiddelet. Dersom gjenvinnbart beløp
av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp.
Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de
fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere.
24

Honorar til revisor er inkludert mva.
Det er mottatt refusjon for sekretærfunksjonen i Norske Grafikeres Fond på kr. 100.000,- (eks. mva)
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Noter 2020

Noter 2020

Note 3 – Lønnskostnad
Lønn og feriepenger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader (OTP-premie)
Andre lønnsrelaterte ytelser
Totalt

2020

2019

1 318 419

1 219 634

252 960

331 797

93 763

70 421

154 458

112 334

1 819 600

1 734 186

Note 8 – Stipender Kathinka og Olaf Mejdells legat

Det er i 2020 utbetalt ett stipend á 100 000 kr fra Kathinka og Olaf Mejdells legat.

Antall årsverk i regnskapsåret er 3,5
Foreningen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP).
Foreningens pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Overførte midler fra legatet
Lotteritilsynet
Stipendertet
Renter
Sum 31.12

Note 4 – Kundefordringer

Note 9 – Driftsmidler

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

Kjøp av ny server 36 641 kr eks. mva 30.01.20.

Kundefordringer er ført opp til virkelig verdi. Det er gjort en vurdering av behov for tapsavsetning for
2020.

Note 5 – Kortsiktig gjeld

500 812
0
-100 000
168
400 980

Kostpris
Avskrivninger 2020
Verdi 31.12

36 641
- 11 198
25 443

Driftsmiddelet avskrives over 3 år.

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

Note 10 – Budsjett 2020

Note 6 – Bankinnskudd, kontanter o.l.

Vedtatt på årsmøtet 14. mars 2020

Av foreningens bankinnskudd er kr 400 980 bundne midler fra Kathinka og Olaf Mejdells legat. Kr
91 143,30 satt av på skattetrekkskonto pr 31.12. Beløpet er tilstrekkelig for å dekke forpliktelsen.

Note 7 – Egenkapital
Annen egenkapital

Bunden egenkapital

Sum egenkapital

-504 347

500 812

-3 535

0

0

0

Årets resultat

422 810

-99 832

-322 978

Egenkapital pr 31.12

-81 537

400 980

-319 443

Egenkapital pr 01.01
Tilført 2020

Bunden egenkapital er midler fra Kathinka og Olaf Mejdells legat. Midlene er øremerket stipender.
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Note 10 - budsjett for 2020

Inntekter						
Offentlig støtte		

1 923 000

Kontingenter				

170 000

Støtte NGF				

470 000

Øvrig støtte / inntekt			

112 000

Provisjonsinntekter				

1 270 000

Netto inntekt salg rammer			

158 000

Sekretærtjeneste for NGF

100 000

Driftstøtte NK og Prosjektstøtte NK

370 000 i driftstøtte i henhold til
avtale mellom NG og NGF

Netto renteinntekter					 500
Sum inntekter					

4 203 500

Utgifter						
Personalkostnader			

2 263 000

Revisjons og regnskapshonorar		

190 000

Honorar øvrige		

22 000

Reiseutgifter, møter, seminarer etc

112 000

Kontorrekvisita				

65 000

Telefon, porto, internett		

87 000

Leie/ innkjøp/ rep kontormaskin etc		

60 000

Leie lokale					

640 000

Strøm/ fellesutg/ vedlikehold lokaler		

250 500

Forsikringer			

65 000

Bankgebyr, kortselskaper og annen kostnad

55 000

Utstillingskostnader				

42 000

Annonser, reklame				

120 000

Utstillingsvederlag			

220 000

Kontingenter					
Sum utgifter			

12 000
4 203 500
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KONTROLLUTVALGETS RAPPORT 2021

Kontrollutvalgets rapport 2021
Kontrollutvalget har mottatt kopi av samtlige innkallinger og referater fra alle styremøter og
gjort kjent med styrets arbeid i løpet av inneværende periode.
Koronapandemien har på mange områder preget 2020, med periodevis stengt galleri,
permitteringer og utsatte utstillinger. Til tross for et utfordrende år, vil
kontrollutvalget gi honnør til styret for gode økonomiske disposisjoner. Grunnet reduserte
leiekostnader og generell god kostnadskontroll har man klart å gjennomføre året med et
tilfredsstillende overskudd.
Utvalget bemerker at inntekter fra medlemskontingenter er redusert med 22% i 2019, men
ser at denne utviklingen har snudd til det positive i 2020. Kontrollutvalget har tillit til at
styret jobber for å sikre økonomien på best mulig måte.
Kontrollutvalget ser positivt på styrets arbeid med formidling av grafikk i henhold til
handlingsplanen, samt at det blir utviklet en femårig strategiplan.
Styret har i perioden behandlet problematikken tilknyttet reproduksjon og originalgrafikk.
Utvalget vil bemerke viktigheten av dette arbeidet og ser positivt på styrets håndtering.
Styret har kontrollutvalgets tillit i inneværende periode.
Norske Grafikeres Kontrollutvalg

Tom Gundersen

30
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Cathrine Liberg

Ellen Marie Blakstad Paus
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BUDSJETTFORSLAG FOR 2021

HANDLINGSPLAN FOR 2021
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.

Inntekter						
Offentlig støtte		

1 915 000 Driftstøtte KUD og Prosjektstøtte NK

Kontingenter				

190 000

Støtte NGF				

500 000 383 000 i driftstøtte i henhold til avtale
mellom NG og NGF
100 000

Øvrig støtte / inntekt			
Provisjonsinntekter				

1 460 000

Netto inntekt salg rammer			

300 000

Administrasjonshonorar NGF

100 000

Annen driftsrelatert inntekt

15 000

Netto renteinntekter					
Sum inntekter					

0

4 580 000

Utgifter						
Personalkostnader			

2 213 000

Revisjons og regnskapshonorar		

200 000

Honorar øvrige		

40 000

Reiseutgifter, møter, seminarer etc

105 000

Kontorrekvisita				

39 000

Telefon, porto, internett		

80 000

Leie/ innkjøp/ rep kontormaskin etc		

70 000

Leie lokale					

670 000

Strøm/ fellesutg/ vedlikehold lokaler		

340 000

Forsikringer			

70 000

Bankgebyr, kortselskaper og annen kostnad

57 000

Utstillingskostnader				

42 000

Utstillingsvederlag			

280 000

Annonser, reklame				

140 000

Sum utgifter			

Handlingsplanen for 2021 tar utgangspunkt i målene i Strategiplan 2021-2026

Målsetting for 2021					

1. Norske Grafikere skal gjennomgå styresammensetning, driftsstruktur, økonomi og vedtekter
2. Norske Grafikere skal aktivt jobbe med å rekruttere og inkludere nye og nyutdannede
medlemmer
3. Norske Grafikere skal satse på økt samarbeid med utdanningsinstitusjoner
4. Norske Grafikere skal aktivt søke samarbeidspartnere i hele landet med mål om å utvikle et
faglig program med regional tilstedeværelse
5. Norske Grafikere skal sørge for kompetanseutvikling i administrasjon, styre, råd og utvalg
6. Norske Grafikere aktivt jobbe for å spre informasjon om retningslinjene for originalgrafikk
7. Norske Grafikere skal jobbe med publikumsutvikling og innholdsproduksjon til sosiale
medier, med mål om å øke rekkevidden og antall følgere i disse mediene
8. Norske Grafikere skal utarbeide mer effektive rutiner for salg, innlevering og avfotografering
av medlemmenes arbeider

14 000

Kontingenter					
Prosjekter

Norske Grafikere skal arbeide for å øke samfunnets bruk av grafikk.

120 000 NGs foreningsarkiv, Strategiprosjekt
og formidlingsprosjekt.
4 480 000
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INNSTILLING FRA NOMINASJONSUTVALGET
Styret								
Det skal velges styreleder, to styremedlem og en vara
Karin Agusta Nogva – Styreleder
Cathrine Finsrud Stustad – styremedlem
Thomas Iversen – styremedlem
Asbjørn Hollerud – vara

Nominasjonsutvalget					
Det skal velges ett medlemmer til nominasjonsutvalget
Trude Johansen

Kontrollutvalget						
Det skal velges ett medlemmer til kontrollutvalget
Kiyoshi Yamamoto

Norske Grafikeres Fond					
Det skal velges ett styremedlem og en vara til fondet
Ane Thon Knutsen
Mattias Härenstam – personlig vara

Styret i Norske Grafikere. Fra venstre: Thomas Iversen, Cathrine Fisnrud Stustad, Tom Kosmo
Sittende foran: Beatrice Guttormsen, Karin Augusta Nogva
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Tollbugata 24, 0157 Oslo 			
ng@norske-grafikere.no		
36
23 35 89 40					www.norske-grafikere.no		

Org. nr. 971 435 828

