ÅRSBERETNING 2015

Daglig leders Årsberetning 2015
2015 ble et nok et strålende år med nye oppmøterekorder for Kunstnerforeningens mange
arrangementer. Og på Engebret Café er vi blitt ”varme i trøya”, og flere av våre medlemmer velger å
ta med seg venner og familie hit også ved private anledninger.
Det har også vært et aktivt år på andre felt: Deler av Kunstnerforeningens arkiv er innhentet og
samlet, og den eldste delen er gjennomgått og overlevert Nasjonalbiblioteket. Arbeidet med
innhenting og gjennomgang vil fortsette dette året. Vårt dyre lager på DHL, hvor alle gjenstander og
kunstverk fra Blom har vært oppbevart til nå, er avviklet. Vi har fått nytt kaldt lager på Bogstad gård,
samt et lite oppvarmet lager på Eurobox, hvor alle bilder/malerier er trygt plassert.
Vi har hatt 4 medlemsmøter, alle på Engebret, samt Juleball på Grand:
Torskeaften på Engebret.
Søndag 9. februar var det duket for årets Torskeaften, og for første gang på Engebret! Hele huset ble
tatt i bruk, og bortimot 200 gjester fylte alle salene. Dette er ny rekord! Og torsken var av beste
kvalitet!
Vellykket kveld på Engebret!
Siste medlemsmøte i vårsesongen ble avholdt på Engebret 23. mars med 110 gjester påmeldt. Derfor
måtte vi også ta Akevittkammeret i bruk under middagen. Til denne kvelden var det innkjøpt
klappstoler, slik at alle kunne sitte i Festsalen under underholdningen. Den var det Karl-Erik Harr, Aud
Nyegaard og Aage Kvalbein som sto for.
Hyggelig start på høstsesongen!
Første høstmøte var 21. september i Festsalen på Engebret, med full sal. Kveldens høydepunkt var
Engebrets Kunstnerstipend til en ung kunstner, som Kay Johnsen og Siri Riise Jensen har innstiftet.
Stipendet ble delt ut for første gang og gikk til Lukas Bjørneboe Brændsrød, som spås en stor karriere
som ballettdanser.
Blom og bacalao på Engebret!
Årets Blomstipend ble utdelt på medlemsmøtet i Festsalen på Engebret mandag 26. oktober, med
fullsatt sal! Det ble delt ut 5 Blomstipender á kr 30.000,- til: Jan Digerud, arkitekt, Barbara Czapran,
Inge Jensen og Terje Roalkvam, billedkunstnere og til Louis Jacoby, trubadur og tekstforfatter
Årets Juleball på Grand – årets høydepunkt!
Ingenting er vel bedre enn å avslutte et innholdsrikt og vellykket år i foreningen med en Grand finale,
juleball på Grand! 180 festkledte og feststemte gjester inntok de vakre salene i 2. etasje søndag 6.
desember. Juleballet blir avviklet hvert år nærmeste søndag til Bjørnstjerne Bjørnsons fødselsdag og
foreningens stiftelsesdag 8. desember. Denne kvelden er det også utdeling av Parelius- og
Steenbergpriser; som i år gikk til hhv. Kjetil Bang-Hansen og Hilde Vemren. Disse prisene henger høyt
og deles ut til kunstnere som har satt sine spor i kunstens og kulturens tjeneste.
Debattmøter
I tillegg til medlemsmøtene er det avholdt 2 aktuelle og interessante debattmøter.
20. april hadde arkitekt Peter Butenschøn et foredrag med tema ”Byutvikling”, og 2. november hadde
komponisten og musikeren Bjørn Kruse et meget engasjerende foredrag om ”Den tenkende
kunstner”. Begge møtene hadde stort oppmøte med et lydhørt og interessert publikum.
Utenlandsturer.
I april ble det arrangert to Paristurer i regi av vårt medlem siv.ark. Richard Engebrektson, med 30
påmeldte i alt. Disse turene ble meget vellykkede, og deltakerne var veldig fornøyde med opplegget.
Innenlandsturer.
Vårens tur gikk i år til Ringsaker og Hamar, med besøk på Prøysenhuset, Sveinhaug historiske gård og
Kirsten Flagstadmuseet på Hamar. Her hadde vi med oss barytonene Knut Skram og Terje Stensvold
som spontant underholdt underveis, og Ragnar Dyresen som hadde en liten forestilling for oss i
Prøysenhuset. Vi var 40 deltakere, som fikk noen store opplevelser!
Det ble også arrangert en høsttur til Bogstad gård, hvor Morten Røhrt var cicerone, som med sine
kunnskaper og formidlingsevne gjorde dagen til en stor opplevelse!
Alle arrangementer og turer er behørig omtalt på vår hjemmeside!
Guri Heinonen
Daglig leder

STYRETS ÅRSBERETNING 2015
Styrearbeid
Det ble avholdt 8 styremøter i 2015. Det ble utbetalt styrehonorarer til styreleder kr 8.000,- og til
leder av Økonomisk råd kr 6.000,Kunstnerforeningens representasjon i andre organisasjoner
Stiftelsen Aase Byes legat: Kunstnerforeningens styreleder Bjørn Birch. Kunstnerforeningen var
representert i Teatermuseets eierstyre med Seppo Heinonen. Teatermuseets eierstyre opphørte i
juni 2015. Styret i Kunstnerforeningen er også styre i Kunstnerforeningens fond.

Aktivitetstall og statistikk
Pr. 31. desember 2015 er det 637 medlemmer, fordelt på gruppene: 50 i Arkitektgruppen, 256 i
Billedkunstnergruppen, 133 i Film- og scenekunstgruppen, 69 i Forfattergruppen, 94 i
Musikergruppen og 35 Assosierte medlemmer.
I tråd med både de nye vedtektene, og de gamle lovene, så styret nødvendigheten av å stryke de
medlemmene som ikke har betalt kontingent de to siste årene. Styret har påsett at det holdes høy
standard ved inntak av nye medlemmer. Det ble avholdt fem medlemsmøter med totalt 696 gjester.
Økonomi
Årets regnskap viser en egenkapital på kr 24.065.331. I samsvar med regnskapslovens § 4-5
bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.
Likviditeten er god og kapitalen er forsvarlig forvaltet. Styret mener det framlagte årsregnskapet gir
et riktig bilde av virksomheten og driften i 2015.
Personal
Kunstnerforeningens administrasjon utgjør kun daglig leder. Stillingsstørrelsen utgjorde i 2014
ca 50 % stilling. Det har ikke blitt rapportert om skader på arbeidsplassen.
Likestilling
Kunstnerforeningen har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner
og menn. I administrasjonen er det kun ansatt daglig leder, som er kvinne. I styret er fordelingen 4
kvinner og 6 menn varamedlemmer medregnet.
Virksomheten
Virksomhetens bransje medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for miljøet.
Virksomheten leier kontorplass i kontorfellesskap med ARKITEKTFELLESSKAPET aDA,
Drammensveien 126, 0277 Oslo
Styret i Kunstnerforeningen retter en stor takk til daglig leder for innsatsen i 2015. Styret takker også
samarbeidspartnerne som har bidratt til ny vekst og høyere aktivitet i 2015.

Oslo, den 29. februar 2016
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Administrasjon, styre, økonomisk råd, komiteer og utvalg
Administrasjon

Guri Heinonen, daglig leder

Kunstnerforeningens styre:
Styreleder:
Nestleder
Arkitektgruppen:

Bjørn Birch
Britt Juul
Bjørn Egner (vara 2008-14)
Frederica Miller, vara
Britt Juul
Karl Hansen vara
Tom Lotherington
Mona Levin
Guri Egge (vara 2012-14)
Bjørn Gjerstrøm, vara

2013 - 2017
2013 - 2017
2014 - 2016
2014 - 2016
2011 - 2017
2011 - 2017
2013 - 2017
2013 - 2017
2012 - 2016
2014 - 2016

Film- og scenekunst:

Bjørn Birch (vara 2008-14)
Morten Røhrt

2008 - 2017
2014 - 2016

Daglig leder

Guri S. Heinonen
Sekretær fra 1.07.2011

2014

Økonomisk Råd:

Knut Vigar Hansen,leder
Anniken Thorsen
Otto Homlung

2009 - 2017
2013 - 2016
2015 – 2018

Erik Anker
Tarald Lundevall
Mette Schou
Elena Engelsen
Thor Sørheim
Arne Ruste
Torhild Staahlen
Atle Bakken
Wenche Medbøe
William Jensen

2014 - 2017
2010 - 2016
2010 - 2016
2014 - 2017
2012 - 2018
2013 - 2016
2010 - 2016
2013 - 2016
2013 - 2016
2010 - 2016

Gro Lauvland
Didrik Hvoslef-Eide
Lars Strandh
Mikkel Wettre
Toril Brekke
Vigdis Hjorth
Reidun Askeland
Kari Svendsen
Lise Eger
Geir Morstad

2013 - 2017
2015 - 2017
2015 - 2017
2015 - 2017
2013 - 2017
2014 - 2016
2015 - 2017
2015 - 2017
2013 - 2017
2014 - 2016

Billedkunstnergruppen:
Forfattergruppen:
Musikergruppen:

Stipendiekomité:
Arkitektgruppen:
Billedkunstnergruppen:
Forfattergruppen:
Musikergruppen:
Film- og scenekunst:
Valgkomité:
Arkitektgruppen:
Billedkunstnergr.:
Forfattergruppen:
Musikergruppen:
Film- og scenekunst
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Kunstnerforeningens styre

Styremøter:
Det er i perioden avholdt 8 styremøter.

Programkomiteen
Programkomitéen som kommer med forslag til underholdning ved medlemsmøter og annen
virksomhet for medlemmene, har bestått av leder Simon Andersen (FS), Lillan Hvam (A), Hilde
Vemren (B), Hans-Petter Blad (etter Torgeir Rebolledo Pedersen som måtte trekke seg) (F) og Kristin
Theisen (M). Komitéen har hatt 3 møter.

Stipendier og priser
Blomstipendier 2015
Det kom inn 32 søknader. 5 stipendier á kr 30.000,-, ble tildelt, fordelt på 1 til arkitektgruppen (2
søkere), 3 til billedkunstnergruppen (22 søkere), 1 til musikergruppen (2 søkere). Det var 6 søkere i
film- og scenekunstgruppen og ingen søkere i forfattergruppen. Stipendiene ble delt ut på
medlemsmøte på Engebret 28. oktober 2015.
Stipendene gikk til: Jan Digerud, arkitekt, Barbara Czapran, Inge Jensen og Terje Roalkvam,
billedkunstnere og Louis Jacoby, musiker og tekstforfatter

Louis Jacoby kvitterte for Blomstipend

Engebrets kunstnerstipend
Vertskapet på Engebret innførte et nytt stipend, som skal deles ut til en ung og lovende kunstner.
Etablerte kunstnere i foreningen kan som mentor foreslå kandidater. Det kom inn 10 søknader, og
den unge danseren Lukas Bjørneboe Brændsrød ble valgt til å motta stipendet for første gang. Dette
stipendet vil deles ut årlig fremover. Det er styret i Kunstnerforeningen i samarbeid med en delegat
oppnevnt av Engebrets drivere som tildeler Engebrets kunstnerstipend. Engebrets drivere oppnevnte
Lars Strandh.

Esther Bjørneboe, Lars Strandh og Marit Aabel

Prosjektstøtte
Det kom inn 10 søknader og Prosjektstøtte 2016 gikk til Brita Skybak og hennes prosjekt ”Himlen er
et lukket rom”, pålydende kr 50.000,Signe og Fredrik Parelius` Pris 2015.
Styret besluttet å gi prisen på kr 50.000,- til Kjetil Bang-Hansen, film- og scenekunstgruppen, som ble
utdelt på julemøtet på Grand Hotel den 6. desember 2015.
Liv Hazel og Odd Kristian Steenbergs Pris 2015.
Styret besluttet å gi prisen på kr 50.000,- til Hilde Vemren, billedkunstnergruppen, som ble utdelt på
julemøtet på Grand Hotel den 6. desember 2015.
Gavestipend fra Oddvar S. Kvam
Æresmedlem og tidligere formann Oddvar S. Kvam forærte foreningen et gavestipend på kr 50.000,-,
som ble tildelt to eldre kunstnere: Billedkunstneren Conny Andersen og skuespiller og mye annet
innenfor film- og scenekunst Inger Teien

Støttefondet
Det ble ikke tildelt bidrag fra Støttefondet i 2015.

Kunstnerleiligheten i Berlin
Leiligheten i Fuggerstrasse 36 er en stor suksess, og nesten alle uker i 2015 var utleid. Det er lagt inn
en kalender for utleie på hjemmesiden, hvor medlemmer kan holde seg orientert om utleiestatus.
Daglig leder administrerer utleie.
Utvalget for Frits Thaulow Atelier, Cité Internationale des Arts i Paris
Utvalget har bestått av styreleder, representant for arkitektene Frederica Miller og daglig leder Guri
S. Heinonen. Utvalget har hatt 1 møte.
I løpet av perioden januar – desember 2016 vil følgende 6 medlemmer ha disponert atelieret i en
periode på 2 måneder hver: David Brand, arkitekt; Thomas Hestvold, billedkunstner; Hans Petter
Blad, forfatter; Iselin Bast, billedkunstner; Stein Grieg Halvorsen, musiker/komponist; Tore
Westbye, film- og scenekunstner. Det var 23 søkere fordelt på 15 fra billedkunstnergruppen, 3 fra
arkitektgruppen, 1 fra film- og scenegruppen, 3 fra forfattergruppen og 1 fra musikergruppen.

Bilder fra utenlandstur - Paris

Bilder fra innenlands tur – vårtur til Ringsaker

Bilder fra innenlands tur – høsttur til Bogstad

Oversikt
Kunstnerforeningen har 6 medlemskategorier som fordeler seg på gruppene:
Arkitekter
Musikergruppen
Billedkunstnere
Film- og scenekunst
Forfattere
Assosierte medlemmer
Pr. 31. desember 2015 teller Kunstnerforeningen 632 medlemmer, fordelt på gruppene:
50 i Arkitektgruppen, 253 i Billedkunstnergruppen, 134 i Film- og scenekunstgruppen, 66 i
Forfattergruppen, 94 i Musikergruppen og 35 Assosierte medlemmer
Nye medlemmer:
Arkitektgruppen: Anne Guri Grimsby, Erik Lind
Billedkunstnergruppen: Julia Plahte Vance, Kari Dyrdal, Ingrid Aarset, Kari Steihaug, Christopher
Rådlund, Hilde Svalheim, Elisabeth Mathisen, Nils Olav Bøe, Inger Johanne Rasmussen, Kathrine
Giæver, Toril Wik, Grethe Wexels Riser, Janine Magelssen
Fim- og scenekunst gruppen: Anne-Karen Hytten, Hanne Brincker, Ketil Kolstad, Erik Lie, Ola B.
Johannessen, Unni Bergendahl, Bent Hamer
Forfattergruppen: Nina Witoszek
Musikergruppen: Jan Erik Mikalsen
Assosierte medlemmer: Inni-Carine Holm
Følgende medlemmer er gått bort:
Harald Melbye, arkitekt
Inger Sitter, æresmedlem; Dag Frogner, Eli Marie Johnsen, Elisabeth Eggen, Øivind Brune,
billedkunstnere
Hans Kristiansen, Terje Eriksen, forfattere
Jorunn Hveem Carlsen og Nora Brockstedt var også medlemmer i mange år, men var utmeldt i løpet
av de to siste årene.
7 medlemmer har meldt seg ut. 11 er strøket for manglende kontingent i 2 år.

Takk
Kunstnerforeningens styre og daglig leder takker driverne av Engebret, Kay Johnsen og Siri Jensen for
meget godt samarbeid i 2015. Vi ser fram til mange gode år i deres selskap!

