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Haugesund kunstforening
Årsrapport for 2020
§1
(Haugesund Kunstforenings vedtekter)
”Haugesund Kunstforening skal ved utstillinger, utlodninger, foredrag og annen virksomhet
fremme kjennskap til og skape interesse for bildende kunst.
I den utstrekning økonomien tillater det, skal foreningen gi kunstverk som gaver til Haugesund
Billedgalleri.”

Styret i Haugesund Kunstforening 2020:
Joakim Lund
Leder
Kester Bunyan
Styremedlem
Jon Müller
Styremedlem
Mona Elin Aarø
Styremedlem
Norunn Fresvig
Styremedlem
Johnny Liadal
Styremedlem
Reidun Rødeseike
Styremedlem
Silje Christine Hellesen
Styremedlem
Valgkomité
Revisor
Regnskapsfører

Sissel Aakre Bøe
Jan Terje Rafdal
Knut Steffen Kvala
Grete Müller

Representasjon i ulike styrer/utvalg:
Marit og Trygve Goas fond
Otto Johannessens fond
Vestlandsutstillingen
Anna Knutsen f. Fostenes m/fl. Legat

Jon Müller
Jon Müller
Norunn Fresvig
Helene Nielsen

Joakim Lund ble valgt inn som nytt medlem og leder på årsmøtet 03. juni 2020, og
Sissel Aakre Bøe gikk ut av styret samme dato.
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Utstillingsprogrammet for 2020
10.01. - 09.02.
10.01. - 09.02.
14.02. - 15.03.
14.02. - 15.03.
09.06. - 02.08.
09.06. - 02.08.
15.08. - 27.09.

02.10. - 01.11.
13.11. - 13.12.
13.11. - 13.12.

Danuta Haremska – Installasjon og tegning
Arne Borring – Landskapsmalerier
Jan Terje Rafdal – Maleri, grafikk og div. teknikker
Trude Hisdal – Foto, maleri og div. teknikker
Ingrid Haukelisæter – Maleri og Grafikk
Solveig Aalberg – Tekstil og div. teknikker
Filmfestivalutstillingen. Arne Aase – Keramikk / Porselen og
div. teknikker. Samarbeid mellom Haugesund
Kunstforening, Haugesund Billedgalleri og Den Norske
Filmfestivalen
HØSTUTSTILLING 2020 – Diverse kunstnere og teknikker
Anne Stabell – Vev
Gry Hege Rinaldo – Tegning

Besøkstall 2020: 6614
Daglig drift
Kunstforeningen har arbeidet med å opprettholde en sund økonomi for tiden
fremover, dermed har også økonomien blitt prioritert i 2020. Ellers kom Covid-19
pandemien snikende over en hel verden, og da Norge endte med å stenge ned
landet i mars 2020, måtte også Kunstforeningen ha en Time-Out. Ettersom vi
gjennom hele 2020 har måttet forholde oss til de fortløpende endringer som har
blitt pålagt fra regjering og FHI, så har vi måttet endre på en god del i løpet av
2020. Styret har vært meget gode på oppfølging av rutiner når det gjelder å
forholde seg til de fortløpende endringene av smittevernreglene. Gjennom 2020
har vi opplevd alt fra å gjennomføre helt normale åpninger, hvor vi raskt kan ha
opp mot 125 besøkende på en åpningskveld, til en reduksjon til 80 personer og til
det punktet hvor man ikke kunne gjennomføre et åpent arrangement i det hele
tatt. For Haugesund Kunstforening har dette, som for resten av nasjonen, vært en
krevende øvelse. Vi både håper og tror selvsagt at tingenes tilstand kan komme til
å normalisere seg i løpet av 2021.
Juleutstillingen ble til Høstutstilling 2020
Det ble vedtatt å avvikle juleutstillingen i sin daværende form i 2019. Juleutstillingen
ble i 2020 dermed erstattet med Høstutstilling 2020. Dette ble en flott utstilling som
fortsatt kunne presentere en god del av våre lokale kunstnere, samtidig som vi
også hadde invitert inn enkelte andre, nasjonale kunstnere for denne utstillingen.
Kunstforeningen bestemte samtidig at vi i anledning av overgangen fra
Juleutstillingen til Høstutstilling 2020 skulle dele ut en pris. Denne prisen ble delt ut til
kunstneren Ynge Sortland – «Ghostscreen» som den første prisen noen gang delt ut
som Haugesund Kunstforenings Høstpris. Vi ser for oss at vi kommer til å endre på
selve navnet, slik at det kan distansere seg bedre fra Høstutstillingen ved
Kunstnernes Hus i Oslo, i 2021.
Kunstsupper
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Alle former for Kunstsupper og arrangement i slutten av 2020 har måttet vike i
forhold til Covid-19 restriksjoner. Det har vært et sterkt ønske fra både styret i
Kunstforeningen og publikum at vi igjen kan gjenopprette disse arrangementene
når det er mulighet for det. Kombinasjonen suppe og kunst til folket har tidligere
vært både populære og godt besøkte. Suppen har vært levert av Lothes Mat- og
Vinhus.
Julelotteriet
Det årlige lotteriet for medlemmer av Haugesund Kunstforening ble i år
gjennomført med en digital trekning søndag 06. desember, som i etterkant ble lagt
ut på Facebook. Ettersom det ikke var mulig å gjennomføre lotteriet som et
arrangement, var det allikevel viktig for oss å kunne vise frem de flotte premiene
gjennom en digital trekning. Det ble også lagt ut en fullstendig liste av vinnerne i
etterkant av trekningen.
Medlemsavgiften og GNIST
På Årsmøtet 03. juni 2020 ble det bestemt å øke medlemsavgiften fra januar 2021
fra kr 300,- til kr 350,- for enkeltmedlemmer og å innføre en ny ordning med
familiemedlemskap for de som ønsker det. Kun hovedmedlem vil ha stemmerett
på årsmøter. Kontingent for enkeltmedlem økes dermed til kr 350,-. Vi vil også ha
tilbud om et Familiemedlemskap hvor man plusser kr 150,- i tillegg til ordinært
medlemskap. Gjennom å bruke GNIST-appen vil man alltid kunne ha med sitt
medlemskap digitalt når man besøker Haugesund Kunstforening fremover.
Frivillige
Kunstforeningen har inngått en avtale med Haugalandmuseet og vi har forpliktet
oss til å stille med en vakt hver søndag når vi har utstillinger. Det er derfor opprettet
en pool av frivillige. Vi vil rette en stor takk til alle de som har satt av fridager for å
hjelpe oss å opprettholde ordningen. For å ivareta de frivillige så ser Haugesund
Kunstforening igjen frem til de mulighetene vi har for å samles på sommerfest og
høstfest. Ettersom pandemien har pågått i 2020, har det dessverre ikke vært
mulighet for å samle hverken kunstnerne eller de frivillige for en hyggelig fest dette
året. Vanligvis har alle frivillige også blitt invitert med på kunstforeningen sin
tradisjonelle sommerfest for kunstnere, frivillige og spesielt inviterte på Vibrandsøy.
Det har også vært en tradisjon for å invitere med utstillere og frivillige til
årsavslutning på Lothes mat- og vinhus etter Juleutstillingen. I 2020 hadde vi planer
om å få til noe i anledningen Høstutstilling 2020, men etter en risikovurdering i
forhold til samling av mange mennesker på ett sted ble ikke dette gjennomført. Vi
både håper og ønsker at så snart det er mulig at vi kan gjenoppta disse sosiale
arrangementene slik at vi kan gjøre stas på våre flotte frivillige igjen. De frivillige
stiller på søndager hvor vi har utstillinger mellom Kl. 12:00 til 17:00. Det er satt opp
en oversikt over oppgaver de skal utføre i løpet av tidsrommet som frivillig.
Haugesund Kunstforening vil rette en stor takk til alle våre frivillige i år 2020.
Antall medlemmer pr. 31.12.2020: 704
Haugesund Kunstforening vil rette en stor takk til Grete Müller for arbeidet med
regnskapet og til Ole Martin Bentsen for arbeidet med ny nettside. En spesiell takk
også til Billedgalleriets ansatte for godt samarbeid og uvurderlig innsats.
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Joakim Lund
Leder Haugesund Kunstforening 2020

Styret i Haugesund Kunstforening 2020:

Joakim Lund

Kester Bunyan

Mona Elin Aarø

Norunn Fresvig

Silje Christine Hellesen

Johnny Liadal

Reidun Rødeseike

Jon Müller
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Budsjett
BUDSJETTFORSLAG 2021
Driftsinntekt
Salgsprovisjon
Medlemskontingent
Div. Støtte Norske Kunstforeninger
Inngangspenger
Salg bøker/kataloger
Salg fra kafé
Forventet sponsoravtale/annen støtte
Kunstsuppe
Loddsalg
Grasrotandel
Renteinntekter
Mva-kompensasjon
Sum driftsinntekter

Driftskostnader:
Reiser styre/galleriadm.
Tiskudd galleriadm.
Kunstutlodning
Filmfestivalutstillingen
Utstillingsutgifter
Kostnad reise/losji kunstnere
Honorar foredrag
Kunstsuppe
Inventar/utstyr/diverse
Regnskapshonorar
Kontorutgifter
Porto
Leie/ bistand datasystemer
Abonnement/kontingenter
Trykksaker
Annonser/hjemmesider/Reklame
Frakt/spedisjon/transport
Bankgebyrer
Gaver
Diverse utgifter
Sum driftskostnader

2020
200 000
188 000
15 000
25 000

2021
215 000
220 000
15 000
15 000

40 000
8 000
5 000
18 000
2 000
50 000
551 000

25 000
4 000

180 000
40 000
40 000
65 000
40 000
15 000
8 000

180 000
25 000
50 000
65 000
40 000
8 000
5 000

20 000
30 000
12 000
3 000
14 000
30 000
44 000
3 000
2 000
5 000
551 000

15 000
20 000
30 000
12 000
3 000
14 000
37 000
47 000
3 000
2 000
5 000
561 000

15 000
2 000
50 000
561 000

Haugesund, 03.03.2021, styret
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Innkomne saker
1. Ingen innkomne saker per dags dato
2. Eventuelt

Haugesund Kunstforening valg 2021
Sittende styre:
Joakim Lund
Mona Elin Aarø
Johnny Liadal
Kester Bunyan
Reidun Rødeseike
Silje Christine Hellesen
Norunn Fresvig
Jon Müller

leder
styremedlem
styremedlem
nestleder
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem

ikke på valg
ikke på valg
ikke på valg
på valg
på valg
på valg
på valg
på valg

Valgkomiteenes innstilling:
Jon Müller
Norunn Fresvig
Kjersti Beiermann
Line Sverdheim
Camilla Sørhus

styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem

gjenvalg, 1 år
gjenvalg, 2 år
valg, 2 år (Ny)
valg, 2 år (Ny)
valg, 2 år (Ny)

Sverre Bakkevig

revisor

valg 1 år (Ny)

Jan Terje Rafdal
valgkomite

Sissel Aakre Bøe
valgkomite
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