Kjære BBK medlem!
Årsmøtet 2021 avholdes onsdag 10. mars kl 18:00.
På grunn av koronapandemien vil årsmøtet denne gangen gjennomføres digitalt.
Vi håper dette også gjør at flere har mulighet til å delta, når geografiske begrensninger ikke er
til stede.
Velkommen!

FULLMAKT
Du kan gi en annen fullmakt dersom du ikke kan komme selv.
Vennligst fyll ut den vedlagte fullmakten og send en scan eller mobilbilde til bbk@bbkunst.no

PRAKTISK INFORMASJON
Her kommer informasjon om den tekniske løsningen, Zoom, og om gjennomføringen av selve
årsmøtet. Dersom du planlegger å delta på årsmøtet ber vi om at du setter deg inn i
informasjonen nedenfor. Ved å klikke på invitasjonen til årsmøte vi sendere deg på epost vil du
bli bedt om å installere Zoom. Denne installasjonen er enkel og du trenger ikke opprette noen
bruker.
Vi ber om at eventuelle spørsmål sendes så tidlig som mulig til bbk@bbkunst.no

TEKNISKE INSTRUKSJONER
Slå av mikrofon
Ved tilkobling til det digitale årsmøtet er det viktig å påse at mikrofonen er avslått, slik at støy
holdes til et minimum. Bruk chat-funksjonen om dere har kommentarer eller
oppfølgingsspørsmål.
Bruk av chat
Zoom har en chat-funksjon, og denne vil benyttes til avstemminger underve

Avstemming
Avstemminger blir varslet i chat-vinduet. Det er viktig at deltakere ikke skriver i chat-vinduet
mens avstemminger pågår.
Avgi stemme ved å skrive FOR eller IMOT i chat-vinduet når avstemminger er startet.
Har man fullmakter tilføyes «+1» eller «+2» etter sin stemme for å indikere om man har én
eller to fullmakter.
Ved valg av verv må navnet til kandidaten(e) man stemmer på skrives.
NB: det er kun medlemmer som har betalt kontingent som er stemmeberettiget.

Årsmøte 2021
Buskerud Bildende Kunstnere
Onsdag 10. mars 2021 kl. 18.00
Sted: Zoom
Dagsorden
1. Konstituering - Valg av ordstyrer, referent og godkjenningskomité
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Styrets årsmelding 2020
4. Regnskap med revidert regnskap 2020
5. Katharina Zahl Fagervik informerer om Østlandsutstillingen
6. Rune Guneriussen informerer om Buskerud Kunstsenter
7.

Fastsettelse av medlemskontingent

8.

Saker fremmet av styret

9.

Saker fremmet av medlemmer

10. Valg - registrering av fullmakter og valg av tellekorps
- Innstilling fra valgkomiteen
- Benkeforslag fra medlemmene
- Valg
11. Eventuelt

VEL MØTT!

Styret i BBK:
Marius Dahl, Yola Maria Tsolis, Morten Halvorsen, Mona Sundelius, Rune Guneriussen

BUSKERUD BILDENDE KUNSTNERE
Årsmelding 2020

BBKs tillitsvalgte 2020 - 2021

Revisor
Buskerud Kommunerevisjon, Øvre Eikervei 14, 3005 Drammen.

Styrets arbeid
Covid-19 situasjonen har satt sitt preg på det meste, også styrearbeidet dette året. Styret har hatt 4
styremøter i perioden 25-05-2020 – 08-02-2021. I tillegg har styreleder innkalt styremedlemmer til
drøfting av enkeltsaker. Styret har arbeidet godt og har i perioden fokusert på:
- Fagpolitiske saker
- Sosiale sammenkomster
- Fagprogrammet Kunstgeist ved Buskerud Kunstsenter
- Novemberutstillingen ved Drammens Museum
- Utvikling av Strømsø Atelierfellesskap
- Digitalt formidling
- Profesjonalisering av drift/rutiner

Fagpolitiske saker
BBK har ved styreleder deltatt på møter med Viken Fylkeskommune og Drammen kommune hvor vi
kommer med innspill om kulturpolitiske saker.
Denne tette kontakten med kommune og fylke er et resultat av en langsiktig strategi for å
tydeliggjøre BBK som interesseorganisasjon og bidra til at kunstnerne får delta i diskusjoner som
berører vårt fagfelt. Vi har i disse møtene vært veldig klare på at BBK er en viktig samtalepartner på
det utøvende visuelle kunstfeltet med sine over 100 medlemmer, og dette vil vi fortsette med i
kommende periode.
Vi har hatt fire møter med Østfold Bildende Kunstnere og Billedkunstnerne i Oslo og Akershus om
regionsreformen i 2020/2021. Det utarbeides ny kulturstrategi for Viken og vi følger dette tett.
Kunstnerorganisasjonene har laget en publikasjon, «FREMOVER», som vi har presentert for fylkesråd
for kultur. Publikasjonen redegjør for vårt syn på en rekke områder og saker på kulturfeltet og er lagt
ved sakspapirene til årsmøtet.
Sakene er:
- Opprettholdelse av de tre nåværende kunstsentrene
- Fagfellevurderinger
- Åpne prosesser for kunst i offentlig rom
- Infrastruktur for kunstproduksjon/atelierer til kunstnerne
- Stipender
- Andre søkbare midler.

Sosiale sammenkomster
Av naturlige grunner har dette ikke vært mulig å gjennomføre i år. Vi setter stor pris på disse
sammenkomstene og vil så fort det er forsvarlig arrangere noe sånn at vi kan treffes igjen!
Fagprogrammet Kunstgeist ved Buskerud Kunstsenter
I 2018 etablerte BBK et samarbeid med Buskerud Kunstsenter om en serie arrangementer under
banneret Kunstgeist. Arrangementene består av foredrag om historiske retninger i moderne kunst og
kunstnersamtaler med kunstnere som har tilknytning til Buskerud.

Vi er stolte av å bidra til det som har blitt en rekke med faglige treff av høy kvalitet og vil takke vår
egen Yola Maria Tsolis for hennes rolle i dette.
I 2020 ble det holdt 8 arrangementer hvor høstens arrangementer ble streamet og eller er
tilgjengelig på Buskerud kunstsenters YouTube kanal.

Novemberutstillingen 2020
Novemberutstillingen 2020 ble avholdt i Lychepaviljongen ved Drammens Museum. På grunn av
Covid-19 ble det ikke avholdt åpning.
I juryen satt: Yola Maria Tsolis (juryleder), Rune Guneriussen, Marius Dahl, Javier Barrios (ekstern) og
Liilian Saksi (ekstern).
Til årets utstilling ble det levert 304 arbeider av 124 kunstnere, hvorav 30 kunstnere ble antatt med
til sammen 36 verk. Av de antatte var 17 BBK medlemmer og 7 debutanter.
Det ble delt ut to priser på utstillingen. Representanter fra den Nasjonale jury stod for valget av
prisene mest markante verk og debutantpris. Debutantprisen på kr. 5000,- gikk til Dorthe Herup.
Prisen for mest markante verk på 15000 kr. gikk til Øystein Pålssønn Lønvik. Det har blitt utbetalt
vederlag på kr. 1500,- til utstillerne.
Utstillingen ble godt omtalt i lokal presse og ble anmeldt i Drammens Tidende. Det ble streamet en
samtale mellom Juryleder og direktør for museet samt økt fokus på digitale medier.
Vi har etablert et godt samarbeid med Museet både før, under og etter utstillingen. De legger til rette
for jurymøtene og mottak/innlevering av verk og har ansvar for opphengning av utstillingen.
Ordningen med digital innsendelse og førstjuryering er nå etablert. Søknadsportalen er lagt til BBKs
hjemmesider og tilbakemeldingene er at dette gjør det enklere for medlemmer og andre fra hele
fylket å søke Novemberutstillingen. Besøkstallene i løpet av utstillingsperioden gjør dette til en av,
om ikke den best besøkte utstillingen på Drammens Museum årlig. Både Drammen kommune, Viken
Fylkeskommune og Drammens Museum har gitt uttrykk for at de anser Novemberutstillingen som et
viktig arrangement og ser langsiktig på samarbeidet.
Novemberutstillingen støttes av Drammen kommunes tilskudd til åpne kulturarrangement og Viken
fylkeskommunes tilskudd til allmenkultur.

Strømsø Atelierfellesskap (SAF)
I 2019 startet arbeidet med å utrede et Senter for Innovasjon og Kultur som per dags dato inkluderer
Drammen Vgs., Ungt Entreprenørskap, Byen Vår Drammen og SAF i det gamle skolebygget. Dette er
fortsatt et prosjekt i støpeskjeen og hvordan dette vil påvirke driften til atelierfellesskapet gjenstår å
se.
I 2018 etablerte vi samarbeidet med Artist in Residence (AIR). Et tilbud fra Drammen kommune til
kunstnere fra hele verden om å bo å jobbe i Drammen i en periode
SAF støttes av Norsk Kulturråd, Drammen kommune og Buskerud fylkeskommune.

Digital formidling
Vi har laget en Instagram konto for BBK (@BuskerudBildendeKunstnere). Denne vil fungere som en
informasjonskanal for medlemmene og øvrig publikum om hva som rører seg på kulturfeltet i
Buskerud og omegn. Det er mulig for medlemmer å sende informasjon om utstillinger, foredrag,
kunstnersamtaler m.m. som dere vil ha publisert. Dette sendes styret på mail.

Profesjonalisering av drift/rutiner
Styret jobber kontinuerlig med å effektivisere rutinene rundt registrering og katalogisering av
informasjon. Vi oppdaterer kontinuerlig medlemslisten og kunstnerpresentasjonene på BBKs
hjemmeside. Vi har også øket vår tilstedeværelse på sosiale medier med informasjon om Kunstgeist,
Novemberutstillingen og organisasjonen.

Medlemmer
BBK har 119 medlemmer per 23. februar 2021

Regnskap 2019
Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

Handlingsplan 2021
- Fagpolitisk arbeid i forhold til kommune og fylke.
- Opprettelse av Samarbeidsutvalg med ØBK
- Faglig innhold og sosiale treff(?)
- Gjennomføring av Novemberutstillingen
- Drift og utvikling av SAF
Styret har kommet med innspill til nominasjonsutvalget i forbindelse med de vervene som er på valg.
Vi stiller oss bak nominasjonsutvalgets innstillinger og mener dette er personer som er egnet til å
bidra i handlingsplanen for 2021.
Vi vil også benytte anledningen til å takke for innsatsen til de som trer ut av sine verv!

Budsjett 2021
Styret har søkt Buskerud Fylkeskommune om kr. 170.000 til Novemberutstillingen, og kr. 80.000
driftsstøtte. I tillegg har BBK søkt Drammen kommune om kr. 10.000 til Novemberutstillingen.

Styret i BBK 23.02.2021

Buskerud Bildende Kunstnere 2020 - NOVEMBERTUTSTILLINGEN
RESULTATREGNSKAP
2020

2019

Tilskudd fra Buskerud Fylkeskommune
Tilskudd fra Drammen Kommune

120 000
-

150 000
20 000

Sum driftsinntekter

120 000

170 000

45 000
92 741
4 000
3 013
500
1 777

59 400
68 400
6 000
3 230
560
12 000
1 395

20 475
3 096

21 250
5 213

Sum driftskostnader

170 601

177 448

DRIFTSRESULTAT

-50 601

-7 448

DRIFTSINNTEKTER

DRIFTSKOSTNADER
Vederlag, under innberetningsplikt < kr 2.000
Honorar styre/jury
Kunstnerisk innslag
Driftsmateriale
Datakostnader
Revisjon/regnskapshonorar
Reisekostnad, ikke oppg.pliktig
Brosj./katalogtrykk
Prisutdeling til kunstnere
Møtemat
Gaver, fradragsberettiget

DRAMMEN

Marius Dahl
(leder)

Morten Halvorsen

Rune Guneriussen

Yola Maria Tsolis

Mona Sundelius

Buskerud Bildende Kunstnere 2020
RESULTATREGNSKAP
2020

2019

Offentlige tilskudd
Medlemskontigent fra NBK

201 400
44 707

246 700
37 207

Sum driftsinntekter

246 107

283 907

72 350
6 291
17 824
1 574
170 601

91 900
9 761
13 977
3 092
177 448

Sum driftskostnader

268 640

296 178

DRIFTSRESULTAT

-22 533

-12 271

80

130

DRIFTSINNTEKTER

DRIFTSKOSTNADER
Styrehonorar/jury/møter
Revisjon / regnskapshonorar
Administrasjonskostnader
Reise/møteutgifter
Novemberutstilling totalkostnad

2
2

1

FINANSPOSTER
Renteinntekt bankinnskudd

SKATTEKOSTNAD
Sum skattekostnad

ÅRSRESULTAT

3

-22 453

-12 141

Buskerud Bildende Kunstnere 2020
BALANSE
2020

2019

Andre kortstiktige fordringer
Bankinnskudd

341 622

383 033

Sum omløpsmidler

341 622

383 033

341 622

383 033

305 450
-22 453

317 591
-12 141

282 996

305 450

58 066
560

77 023
560

58 626

77 583

341 622

383 033

EIENDELER
OMLØPSMIDLER

SUM EIENDELER

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Egenkapital 01.01.
Årets resultat

4
4

Sum egenkapital 31.12.
KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

DRAMMEN

Marius Dahl
(leder)

Morten Halvorsen

Rune Guneriussen

Yola Maria Tsolis

Mona Sundelius

Buskerud Bildende Kunstnere 2020
Noter til regnskapet for 2020
NOTE 1: REGNSKAPSPRINSIPPER OG VIRKNING AV PRINSIPPENDRINGER
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak
så langt det passer.
Novemberutstillingens inntekter og kostnader fremgår i en samlet sum i resultatregnskapet
til BBK. Det er ført et eget avdelingsregnskap som viser de spesifikke postene til denne utstillingen.
NOTE 2: ANSATTE, GODGJØRELSER TIL STYRE M.V.

Styrehonorar til styrets leder
Andre honorarer/utbetalinger BBK
Arbeidsgiveravgift (fritatt)
Sum honorarer

2019
30 000
61 900
91 900

2020
30 000
42 350
72 350

Ansatte, lån, revisjon:
Det er ingen ansatte i BBK i 2020
Det er ikke ytet lån eller stilt sikkerhet for ledende personer i regnskapsåret.
Det er ikke mottatt revisjonshonorar for 2020 i BBK pga veldig sen revisjonsbehandling.
NOTE 3: SKATTEKOSTNAD
BBK har ideelle formål og er således fritatt for beskatning etter Skattelovens § 2-32.
Det er verken beregnet betalbar skatt eller utsatt skatt i regnskapsåret.
NOTE 4: ENDRING I EGENKAPITALEN
Inngående balanse pr 01.01.20
Årsresultat
Utgående balanse pr 31.12.20

305 450
-22 453
282 996

Sak fremmet av styret til BBK årsmøte 2021:
Sak:
ØBK og BBK danner et samarbeidsutvalg for Viken, og holder utvalget åpent for deltagelse fra en
evnt. grunnorganisasjon for kunstnere i Akershus. Styrelederne for ØBK og BBK og evnt.
Kunstnerorganisasjon for Akershus deltar i utvalget. Utvalget velger leder for to år om gangen, på
rotering mellom grunnorganisasjonene. Samarbeidsutvalget forhandler med Viken på de kunstfaglige
områdene som er på fylkesregionalt nivå.
Vedtak:
Fullmakt til å opprette samarbeidsutvalg med ØBK.

Valg av tillitsverv for perioden 2020-2022

Styret i BBK 2021-2023
3 Styremedlemmer på valg
Nominasjonsutvalgets nominasjoner:
Håvard S. Johansen
Nina Guzman Toft
Mona Sundelius
Forslag fra medlemmer:
Styret i BBK 2021-2023
1 Varamedlem på valg
Nominasjonsutvalgets nominasjon:
Lars Andreas Tovey Kristiansen
Forslag fra medlemmer:
Nominasjonsutvalget i BBK 2021-2023
1 medlem på valg
Styrets nominasjon:
Daina Deksne Gundersen
Forslag fra medlemmer:
Styret i Buskerud Kunstsenter 2021-2023
1 styremedlem på valg
Nominasjonsutvalgets nominasjon:
Sivh Heidi Hansen
Forslag fra medlemmer:
-

Styret i Buskerud Kunstsenter 2021-2023
1 varamedlem på valg
Nominasjonsutvalgets nominasjon:
Eva Rydhagen
Forslag fra medlemmer:
Representantskapet i Buskerud Kunstsenter 2021-2023
2 medlemmer på valg
Nominasjonsutvalgets nominasjon:
Marius Dahl
Håvard S. Johansen
Forslag fra medlemmer:
Representantskapet i Buskerud Kunstsenter 2021-2023
1 varamedlem på valg
Nominasjonsutvalgets nominasjon:
Daina Deksne Gundersen
Forslag fra medlemmer:
Østlandsutstillingens styre 2021-2023
1 medlem på valg
Nominasjonsutvalgets nominasjon:
Nina Guzman Toft
Forslag fra medlemmer:
Østlandsutstillingens styre 2021-2023
1 varamedlem på valg
Nominasjonsutvalgets nominasjon:
Cathrine Finsrud Stustad
Forslag fra medlemmer:
-

