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ÅRSMELDING 2014
Styrets beretning
OM VIRKSOMHETEN

Telemark Kunstsenter formidler kunst som fag, og er et informasjonssenter og en
formidlingsinstitusjon for profesjonell billedkunst og kunsthandverk i Telemark. Kunstsenteret
har dessuten oversikt over og formidler kontakt med alle landets profesjonelle kunstnere
gjennom en nasjonal organisasjon for kunstsentre, Kunstsentrene i Norge (KIN).
Representantskapet er Telemark Kunstsenters høyeste organ.

STYRETS SAMMENSETNING

Styret ved Telemark Kunstsenter bestar av fem styremedlemmer og to varamedlemmer. Telemark
fylkeskommune og Skien kommune har observatørstatus i styret. Styret ved TKS er bredt
sammensatt, med to representanter fra henholdsvis privat næringsliv og offentlig sektor valgt
pa fritt grunnlag, samt tre representanter fra de to grunnorganisasjonene for profesjonelle
kunstnere i fylket. Styreleder er kunstner. Grunnorganisasjonene er Billedkunstnerne i
Telemark, BiT, og Norske Kunsthandverkere Sør Norge avdeling Telemark, NK-Sør.

Styrets sammensetning i 2014 har vært:
Hans Georg Andersen

styreleder

2013 – 15

Tuva Gonsholt

NK-Sør

2013 – 15

Arne Svalastog

BiT

2014 – 16

Emil Thorkildsen

fritt grunnlag

2014 – 16

Lise Wiik

fritt grunnlag

2013 – 14

Hilde Pedersen

fritt grunnlag

2014 – 16

Varaer:
Kyrre Andersen

NK-Sør

2014 – 15

Kari Skoe Fredriksen

BiT

2014 – 15

Hilde Pedersen overtok som styremedlem etter Lise Wiik, og ble valgt under arsmøtet i
representantskapet i mai 2014.
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ØKONOMI

TKS ble i 2014 styrt mot et mindre overskudd med dette for øyet at Telemark Kunstsenter
trenger noe egenkapital. Den økonomiske driften ble styrt etter strategier lagt i 2013.

STYRETS ARBEID

Styret har i 2014 hatt 7 styremøter og 27 styresaker pa agendaen. Styret fremhever ansettelse
av ny daglig leder, samt diskusjon rundt kunstfaglig innhold ved kunstsenteret som viktige saker
for aret. Styret har dessuten deltatt pa styrekurs i regi av VIRKE.

FREMTIDSUTSIKTER

Styret vil fremover jobbe med ny strategi- og handlingsplan, i samrad med bidragsytere og
administrasjon. TKS ønsker a videreføre sin rolle som regionens samlingspunkt for formidlingen
av kunstfaglige spørsmal, for bruk av kunst i det private og offentlige og for styrkingen av
kunstnernes næringer.

Styret vil takke Telemark fylkeskommune og Skien kommune for spesielt godt samarbeid i 2014.
Vi ønsker a styrke gjensidig tillit og videreføre samarbeidet.

Skien, 11. mai 2015
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Administrasjonens beretning
Administrasjonen ved Telemark Kunstsenter (TKS) har i 2014 bestatt av Marius Strandgard
Baun i 80% stilling, samt Ida Bringedal i 100% stilling. Begge inngikk vikariater januar 2014,
men fikk hhv fast stilling og engasjement august 2014. Marius Strandgard Baun har fast stilling,
mens Ida Bringedals aremal strekker seg til august 2018.
Lørdagsvakt ved TKS 2014 har vært Sølvi Strand (medlem BiT). Høsten 2014 ble det besluttet
at det ogsa skulle holdes søndagsapent, og Marilyn A. Owens gikk inn og tok dette ansvaret. Alle
de ansatte er oppdaterte pa det kunstfaglige bade ved senteret, i Norge og internasjonalt.
Administrasjonens viktigste oppgave slik det fremstår i strategiplanen (2011-2015) er å
være det viktigste kompetansesenteret for samtidskunst i Telemark, åpent og tilgjengelig
for alle.
ADMINISTRATIVE OPPGAVER
Administrasjonen dekker alle oppgaver ved TKS, og sørger for drift av eiendom og virksomhet,
kunstfaglig program, radgivning til kommuner/fylkeskommune, saksbehandling, veiledning,
sekretærarbeid i ulike komiteer og kontakt med medlemmer og styrene i Billedkunstnerne i
Telemark (BiT) og Norske Kunsthandverkere Sør-Norge avdeling Telemark (NK-Sør). Daglig
leder er dessuten sekretær for styret ved TKS, og representerer sammen med styreleder TKS i
Kunstsentrene i Norge (KIN).
Se arshjul 2014 for detaljer rundt programmering ved senteret, samt egne rapporter for RSU og
Sørlandsutstillingen for informasjon rundt aktivitet som senteret administrerer.
STATENS UTSTILLINGSSTIPEND
Sekretær for statens utstillingsstipend var Ida Bringedal. I 2014 ble det gjort ni innstillinger til
stipend, og samtlige tildelinger ble foretatt i annen runde hos Norsk Kulturrad. Tildelingslisten
finnes i Kulturradets arkiv (www.kulturrad.no)
JURYERINGSARBEID
TKS deltok med Ida Bringedal som jurymedlem hos Kragerø Kommune ved utvelgelse av
arbeider til Jomfrulandsutstillingen 2014.
KUNSTSENTRENE I NORGE (KIN)
Arsmøte i KIN ble holdt i Molde 28. og 29. april. Styreleder Hans Georg Andersen og konstituert
daglig leder Ida Bringedal var til stede under møtet. Viktige arbeidsoppgaver for KIN i 2014 var
innspill til rapporten om kunstnerøkonomien, og felles innspill til KOROs nye ordning for
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utsmykking i kommunale og fylkeskommunale bygg (KOM). KIN begynte dessuten sonderingen
rundt opprettelsen av fribyresidensier for forfulgte kuratorer.
PRODUKSJONER
Marius Strandgard Baun produserte to utstillinger i løpet av første halvdel 2014, en til
videregaende skole og en til grunnskole. Den ene produksjonen gikk ut fra utstillingen Moe &
Malling, som ble produsert i forbindelse med apningen av Kunsthall Grenland, mens den andre
produksjonen ble laget med utgangspunkt i maleri og ulike former for maleri blant
samtidskunstnerne i Telemark i dag. Utdypende informasjon om produksjonene finnes pa
nettsidene til TKS og pa nettsidene til den kulturelle skolesekken i Telemark
(www.kulturskatten.no)
FORMIDLINGSSTAB
En av hovedoppgavene til Telemark Kunstsenter er formidling av samtidskunst. Dette gjøres
bade internt og eksternt. Formidlingsansvarlig ved senteret, Marius Strandgard Baun, har jobbet
tett med Telemark fylkeskommune i oppfølging av formidlere i den kulturelle skolesekken i
Telemark. Telemark har en god formidlingsstab som TKS forsøker bade a ivareta og utvikle faglig
videre, og arrangerte blant annet formidlingsseminar varen 2014.
FORMIDLINGSTILTAK
I løpet av 2014 ble det blant annet apnet kunstbokhandel ved Telemark Kunstsenter,
kunstsenteret fikk pa plass sitt nye navn som ble vedtatt i Representantskapet i mai og det ble
lansert nye nettsider. Alle tiltakene ble gjort med hensyn til behovet for synliggjøring av
senterets aktivitet utad, og bruk av fasaden, faste onsdagsarrangement og søndagsapent ses pa
som en del av formidlingstiltakene.

Gjennom 2014 har en rekke personer besøkt senteret, enten alene eller i gruppe, og aret ga
rekordtall bade per utstilling (Nyblin - kunstfotografier) og for hele besøksaret. Vi haper a kunne
fortsette med a være en spennende og inspirerende møteplass for kollegaer, kunstinteresserte
og det generelle publikum i Skien og Telemark.

Pa vegne av administrasjonen,
Ida Bringedal
Daglig leder
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Arshjul 2014
Telemark Kunstsenter (TKS) har gjennom aret hatt 6 utstillingsperioder med ulike typer
utstillinger, og gjennomført en lang rekke foredrag, seminarer og kurs til bade medlemmer av
grunnorganisasjonene og det generelle publikum.
Målsetningen med programmet er å øke interessen for samtidskunst gjennom
formidlingen av kunnskap og informasjon rundt faget. Det er et formål at den
kunstneriske uttrykksfriheten beholdes uten avhengighet av salg.

PROGRAM VÅR 2014
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Lunsj hver første fredag i maneden
Lommelyktformidling onsdager klokken 18:00 under første utstillingsperiode
Lørdagsbarn lørdag 22. februar
Gallerirunden torsdag 27. mars
Seminar om samtidskunst, 9. april
Foredrag med Snøhetta 10. april arrangert av Telemark arkitektforening
To produksjoner til Kulturskatten (den kulturelle skolesekken i Telemark) - en til
grunnskole (Maleri) og en til videregaende skole (Moe & Malling, foto midten under)
Formidlingsseminar «Sprak i fokus» 16. mai for formidlerne i Kulturskatten
Ny skulptur utenfor TKS: «Ekko PP» av Philipp Dommen (foto høyre under)

ÅRSMELDING 2014
UTSTILLINGSPROGRAM VÅR 2014
HIGH ON LOW-LIFE
14. februar – 29. Mars

Med kunstnerne Klas Eriksson, Linnea Sjoberg, Simon Mullan og Mor & Jerry
Kuratert av Power Ekroth

Utstillingen High on low-life fokuserte pa dikotomien høy- og lavkultur, og stilte spørsmal ved
den hierarkiske maktstrukturen rundt hva som er «god» kultur og hva som er «darlig» kultur.
Utstillingen samlet kunstnere som dels tar i bruk uttrykk fra den sakalte «lavkulturen», men
ogsa dels lever i og ut fra denne kulturen.
I forbindelse med utstillingen var det verket «LOLERZ (++)» av Klas Eriksson pa fasaden av
kunstsenteret som fikk mest oppmerksomhet i media, og sapass mye at selv Kunnskapsminister
Torbjørn Røe Isaksen engasjerte seg.
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MERETHE LØNDAL - Månedens kunstner april, 4. – 26. april
Merete Løndal arbeider med eggoljetempera pa lerret, og har i serien «En passant – fra
finanskrise til nybarokk» reist i finanskrisens fotspor for a sette egne avtrykk. Maleriene er
figurative, men motivene oppleves likevel fragmenterte og forvrengte, tidvis redusert eller
utvisket fordi ulike motiv fra forskjellige plan blandes sammen.

VIKTORIIA MOROZOVA - Månedens kunstner mai, 2. – 31. mai
Viktoriia Morozova er født i Ukraina og har master i design fra Kiev National University of Arts
and Culture og Bachelor i Fine Art fra samme sted. Hun har ogsa en master i folkekunst fra
Høgskolen i Telemark. I utstillingen «Fra sakral til profan kunst» viste hun nye arbeider.
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STIPENDUTSTILLINGEN 2014
13. juni – 2. august

Jury: Line Anda Dalmar og John K. Raustein
Samlebeløp stipend: 120.500,-

Stipendutstillingen ble opprettet i 2010 ved Telemark Kunstsenter, og viser nye verk fra det
profesjonelle kunstmiljøet i regionen. Alle medlemmer av grunnorganisasjonene har mulighet
til a delta, og far garantert med et verk i utstillingen. Med givervilje fra nesten samtlige
kommuner, samt delegerte tildelinger fra Billedkunstnernes Hjelpefond (BKH), stimulerer
Stipendutstillingen til nyskaping og produksjon, samt ekstra heder og ære for de utvalgte
stipendvinnere.

Stipendmottakere 2014:
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Jorunn Steffensen, Skien kommunes reisestipend, kr. 10.000,Siri Sandersen, Porsgrunn kommunes reisestipend, kr. 10.000,Aud Gisholt, TKS reisestipend billedkunstner, kr. 10.000,Brita Been, TKS reisestipend kunsthandverk, kr. 10.000,Gunnar Torvund, BitElite Stipend, kr. 10.000,Odd Fredrik Heiberg, BKH reisestipend, kr. 20.000,Anne Stabell, BKH reisestipend, kr. 20.000,Anond Versto, samlestipend, kr. 30.500,-

ÅRSMELDING 2014
PROGRAM HØST 2014
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Etablering av kunstklubb for barn hver onsdag klokken 18:00
Apning av kunstbokhandel i første etasje
Dokumentasjonsdag (gratis for assosierte medlemmer) 23. september
Kunstner om kunst: Øystein Wyller Odden, 23. september
Lunsj og kortfilm i samarbeid med Sørnorsk filmsenter, 3. oktober
Lørdagsbarn 18. oktober og 8. november
Lunsj med omvisning i hovedutstillingen 7. november
Kunstner om kunst: Jan Petter Bratsberg, 18. november
Om a skrive prosjektbeskrivelse, kurs for kunstnere ved Grethe Hald, 18. november
Besøk av alle 8. klassingene i Skien kommune, etablering av eget Nyblinarkiv pa
instagram og fotokonkurranse (bilde under).
Fotoseminar med Olav Løkke, 29. november
Lunsj og juleavslutning 7. desember

ÅRSMELDING 2014
UTSTILLINGSPROGRAM HØST 2014
GO! FIGURE!
12. september – 19. oktober

Med kunstnerne Siw-Anita Kirketeig, Gunvor Nervold Antonsen,
Kent Fonn Skare, Gunnar Torvund og Øystein Wyller Odden
Kuratert av Kjersti Solbakken og Lars Sture

Utstillingen Go! Figure! søkte a identifisere og kommentere gitte konvensjoner knyttet til
formspraket vi omgir oss med i hverdagen, og representerte fem kunstneres ulike tilnærming.
Før utstillingen ble det ytret ønsker om a knytte kunstnere fra regionen inn i utstillingen, og
bade Gunnar Torvund og Øystein Wyller Odden var med, begge representanter for BiT.
I forbindelse med utstillingen organiserte kuratorene dessuten en plattform for norske forlag,
kunstnere og andre aktører som jobber med alternative publikasjoner i første etasje.
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NYBLIN - KUNSTFOTOGRAFIER
1. november – 23. desember

Kurator: Cecilie Authen, fotoarkivar ved Telemark Museum

Utstillingen Nyblin – kunstfotografier ble til gjennom et samarbeid med Telemark Museum.
Fotoarkivar Cecilie Authen ble gitt jobben som kurator, og det ble samarbeidet om utvalg,
formater og montering. Utstillingen stilte spørsmal ved hvorvidt fotograffirmaet Nyblins
fotografier kunne anses som kunst.
I forbindelse med utstillingen ble boken «Nyblin – kunstfotografier» lansert, en bok som kunne
romme flere av fotografiene enn selve utstillingen, og hvor Telemark Kunstsenter bidro
tekstfaglig gjennom daglig leder.
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Representantskapet
Telemark kunstsenter drives av distriktsorganisasjonene Billedkunstnerne i Telemark
(BiT), og Norske kunsthandverkere Sør-Norge (NK-Sør), avdeling Telemark. I Telemark er det i
dag over 100 profesjonelle kunstnere tilknyttet kunstsenteret. Kunstsenterets øverste organ er
representantskapet, hvor atte medlemmer og fire varamedlemmer velges for fire ar. To av
representantene kan velges pa fritt grunnlag.

Representantskap 2014
Brita Been

BiT

2009 -17

Torhild Grøstad

BiT

2014 -18

Odd Fredrik Heiberg

BiT

2013 -17

Gina Winje

BiT, på fritt grunnlag

2014 -18

Anniken Randers-Pehrson

NK- sør, på fritt grunnlag

2010 -18

Linda Mowinckel Nilsen

NK-sør

2011 -15

Grete Anna Vangen

NK-sør

2011 -15

Torunn Myrann

NK-sør

2014 -18

vara: Lise Bottolfs

BiT

2013 -17

vara: Nina Resch

BiT

2013 -17

vara: Liv Anne Lundberg

NK

2014 -16

vara: Gunnhild Astrid Evju

NK

2011 -15
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Rapport RSU
Daglig leder for TKS er saksbehandler for RSU. RSU er rådgivende organ for kunst i offentlige
rom i Telemark. Utvalget har 3 medlemmer (kunsthåndverker, billedkunstner, arkitekt), alle
med personlige vararepresentanter. Etter innstilling fra BIT og NK- sør oppnevner styret i TKS
medlemmer og vararepresentanter for 2 år av gangen, slik: det ene året oppnevnes en
billedkunstner med vararepresentant og neste året oppnevnes en kunsthåndverker med
vararepresentant.
Formålet med RSU er å bistå byggherre innen offentlig og privat virksomhet i forbindelse med
utsmykkinger, bidra til å få kunstprosjekter av høy kunstnerisk kvalitet, øke kunnskapen om
viktighet av kunst i offentlig rom, og orientere om de støtteordninger som finnes.
SAMMENSETNING
Utvalget har i 2014 hatt følgende sammensetning:
BiT: Gunnar Torvund, vara: Phillip Dommen
NK sør avd. Telemark: Liv Anne Lundberg (leder), vara: Brita Been
TeAF: sivilarkitekt Ann Kristin Eriksen, Vara: sivilarkitekt Brit Wiedswang, TeAF.
MØTER
RSU har i 2014 hatt 3 ordinære møter. Det er også holdt 2 møter i forbindelse med TKS’s rolle i
den nye KOM- ordningen, samt holdt kontakt pr. E-post og telefon.
KUNSTPROSJEKTER
Det har vært arbeidet med 14 kunstprosjekter for tilsammen kr. 9.901.637,- Av dette er
kr. 890.000,- tilskudd fra KORO. I 2014 er 8 kunstprosjekter avsluttet og det er opprettet 2 nye
saker.
KONSULENTFORUM
27. nov. 2014 arrangerte RSU Konsulentforum på TKS. Temaet var konsulentens, RSU’s og TKS’s
roller etter at KORO innførte ny modell for tilskuddsordning og ansvarsforhold i kommunale og
fylkeskommunale kunstprosjekter. Konsulentene fikk orientering om den nye modellen og KINseminaret «Kvalitetssikring av kunstprosjekter i kommuner og fylkeskommuner» og anledning
til diskusjon og spørsmål.
ANNET
Leder i RSU Telemark deltok i november 2014 på seminaret «Kvalitetssikring av
kunstprosjekter i kommuner og fylkeskommuner». Seminaret ble arrangert av Kunstsentrene i
Norge KIN og handlet om strategien videre etter at KORO i 2014 innførte ny modell for
tilskuddsordningen til kunstprosjekter i kommunale og fylkeskommunale bygg (KOM).
Seminaret konkluderte bl.a med at kunstsentrene selv må utforme en aktiv rolle, og at RSU kan
bidra i kvalitetssikringen, innenfor den nye ordningens rammer. RSU Telemark har i 2014
fungert som et rådgivende organ som anbefaler konsulenter og kunstplaner dersom
prosjekteier ønsker dette.
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PRIORITERTE ARBEIDSOPPGAVER
Kunstsentrene vil i framtida kunne spille en viktig rolle i en situasjon der de kommunale og
fylkeskommunale prosjekteierne selv har ansvar for å skaffe høy kunstfaglig kompetanse og
prosjektledelse i sine kunstprosjekter. RSU vil sammen med daglig leder i TKS arbeide for dialog
med kommunale og regionale prosjekteiere. En prioritert oppgave er å opplyse om
kompetansen som finnes i kunstsentret, samt å oppfordre prosjekteiere til å bruke
kunstkonsulent/kurator og RSU som rådgivende og kvalitetssikrende fagorgan.
Kragerø 17.02. 2015 Liv Anne Lundberg

KUNSTPROSJEKTER I TELEMARK 2014
Antall saker i omløp 2014: 15 saker med sum 10.141.637,- Av dette er 950.000,tilskudd fra KORO. I tillegg har KORO betalt konsulenthonorar i 6 av sakene.
Antall nye saker: 2 saker med sum 443.000,- inkl. konsulenthonorar.
Antall pågående saker: 4 saker med sum 1.765.000,- inkl konsulenthonorar.
Antall avsluttede saker: 3 saker med sum 1.658.000,- inkl. konsulenthonorar.
Antall avsluttede saker: 5 saker med sum 6.275.137,- eks. konsulenthonorar (KORO)

PORSGRUNN KOMMUNE - NYE KUNSTPROSJEKTER 2014
Sak til orientering (ny KOM-ordning):
Byggets/prosjektets navn:

Heistad flerbrukshall

Byggherre/prosjektansvarlig:

Porsgrunn kommune

Arkitekter:

Seltor A/S

Avsatt av byggherre:

153.000
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Tilskudd Koro:

Ikke søkt

Saksnummer TKS:

Sak til orientering

Kunstnerisk konsulent:

Brita Been (oppnevnt av Porsgrunn
kommune)

Dato for godkjent kunstplan:
12.11.2014

Kunstplan til orientering

Utførende kunstner/kunstnere:

Skisseoppdrag til Tore Aarholt og Arnfinn Haugen

Dato sluttrapport:

24.03.2015

Type dokumentasjon:

PORSGRUNN KOMMUNE - PAGAENDE PROSJEKTER 2014
Byggets/prosjektets navn:

Saturnveien barne- og ungdomssenter

Byggherre/prosjektansvarlig:

Porsgrunn kommune

Arkitekter:

Olav Lundesgard

Avsatt av byggherre:

115.500,-

Tilskudd Koro:

Ikke søkt

Saksnummer TKS:

Sak 9/2013

Kunstnerisk konsulent:

Odd Fredrik Heiberg

Dato for godkjent kunstplan:

19.03.2013

Utførende kunstner/kunstnere:

Anders Gjendestad

Dato sluttrapport:
Type dokumentasjon:

PORSGRUNN KOMMUNE - AVSLUTTEDE PROSJEKTER 2014
Byggets/prosjektets navn:

Knarrdalstrand Renseanlegg

Byggherre/prosjektansvarlig:

Porsgrunn kommune

Arkitekter:
Avsatt av byggherre:

Side 15

220.000,-

ÅRSMELDING 2014
Tilskudd Koro:
Saksnummer TKS:

Sak 17/2013

Kunstnerisk konsulent:

Grete Hald

Dato for godkjent kunstplan:

20.12.2013

Utførende kunstner/kunstnere:

Ingrid Lene Langedokk

Dato sluttrapport:

Ferdig 14.11. 2014

Type dokumentasjon:
220-000-kroner-1.1347921

http://www.varden.no/nyheter/dette-kunstverket-koster-

Byggets/prosjektets navn:

Heistad barneskole

Byggherre/Prosjektansvarlig:

Porsgrunn kommune

Arkitekter:

Børve & Borchsensius

Avsatt av byggherre:

1.478.000,-

Tilskudd KORO:

200.000,- +midler til 2/1 kunstkonsulenter

Saksnummer ved TKS:

Sak 3/2013

Kunstnerisk konsulent:

Øystein Selmer og Annette Faltin, Brita Been overtok fra
oktober 2010

Dato for godkjent kunstplan:

08.09.2010

Utførende kunstner/kunstnere:

Harald Fenn, Cathrine Maske, Thomas Nordstrøm og Annika
Oskarsson

Dato sluttrapport:

05.05.2014

Type dokumentasjon:

Sluttrapport og dokumentasjon/ katalog med bilder av
kunstverkene.

SKIEN KOMMUNE - PAGAENDE PROSJEKTER 2014
Byggets/prosjektets navn:

Radhusplassen i Skien

Byggherre/prosjektansvarlig:

Skien kommune

Avsatt av byggherre:

500.000,-

Tilskudd Koro:

Nei

Saksnummer TKS:

9/2013 og 11/2013
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Kunstnerisk konsulent:

Odd Fredrik Heiberg

Dato for godkjent kunstplan:

Utsatt av Formannskapet, skulle ferdigstilles mai 2014

SKIEN KOMMUNE - AVSLUTTEDE PROSJEKTER 2014
Byggets/prosjektets navn:

Lyngbakken bo- og behandlingssenter

Byggherre/prosjektansvarlig:

Skien kommune

Arkitekter:

Ottar arkitekter

Avsatt av byggherre:

1.240.000,-

Tilskudd Koro:

Nei/avslag

Saksnummer TKS:

Sak 4/2013

Kunstnerisk konsulent:

Jorunn Steffensen

Dato for godkjent kunstplan:

24.04.2012

Utførende kunstner/kunstnere:

Ingrid Lene Langedokk, Marianne Tjønn, Tor-Arne Moen, Runa
Boger, Annine Quale, Arne Svalastog og Marilyn Owens

Dato sluttrapport:

30.09. 2014

Type dokumentasjon:

Sluttrapport samt bilder av verk, T.A. Moen og I. L.
Langedokk

Byggets/prosjektets navn:

Lunde barneskole

Byggherre/prosjektansvarlig:

Skien kommune

Arkitekter:

Rambøll Norge AS

Avsatt av byggherre:

960.000,-

Tilskudd Koro:

200.000,- + midler til 1 kunstkonsulent

Saksnummer TKS:
Kunstnerisk konsulent:

Jorunn Steffensen

Dato for godkjent kunstplan:

05.04 2011
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Utførende kunstner/kunstnere:

Viel Bjerkeset Andersen, Jon Gundersen & Elise Storsveen,
Anne Skaansar, Hilde & Bard Tørdal og Aleksi Wildhagen.

Dato sluttrapport:

21.01.2014

Type dokumentasjon:

Sluttrapport og dokumentasjon pa skolens hjemmeside:

http://lundeb.skole.skien.no/index.php?pageID=1491&page=Kunst+p%26aring%3B+LBS

Byggets/prosjektets navn:

Menstad skolehall

Byggherre/prosjektansvarlig:

Skien kommune

Arkitekter:

Arealbygg AS

Avsatt av byggherre:

198.000,-

Tilskudd Koro:

Ikke omsøkt

Saksnummer TKS:
Kunstnerisk konsulent:

Odd Fredrik Heiberg

Dato for godkjent kunstplan:

01.12.2010

Utførende kunstner/kunstnere:

Hilde og Bard Tørdal

Dato sluttrapport:
Type dokumentasjon:

Byggets/prosjektets navn:

Kongerød skole

Byggherre/prosjektansvarlig:

Skien kommune

Arkitekter:

Ole Martin Raugland

Avsatt av byggherre:

780.000,-

Tilskudd Koro:

150.000,- + midler til 1 kunstkonsulent

Saksnummer TKS:
Kunstnerisk konsulent:

Gisle Harr

Dato for godkjent kunstplan:

09.09.2011
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Utførende kunstner/kunstnere:

Marius Dahl og Jan Christensen, Josefine Lyche, Martin
Kuhn og Christine Dingesen

Dato sluttrapport:

Avsluttet 2012

Type dokumentasjon:

http://www.janchristensen.org/a_pages/104.html

http://www.martinkuhn.no/dingens-kuhn/ex-libris-gjennom-tidene/

ØVRIGE KOMMUNER TELEMARK - NYE PROSJEKTER 2014
VINJE KOMMUNE
Byggets/prosjektets navn:

Karstein omsorgsbustader, Amot

Byggherre/prosjektansvarlig:

Vinje kommune

Arkitekter:

Dyrvik Arkitekter

Avsatt av byggherre:

246.500,- + 43.500,- (konsulent og utgifter) Sum 290.000,-

Tilskudd Koro:

Nei

Saksnummer TKS:
Kunstnerisk konsulent:

Jorunn Steffensen

Dato for godkjent kunstplan:

08.09. 2014

Utførende kunstner/kunstnere:

Gunn Harbitz

Dato sluttrapport:
Type dokumentasjon:
ØVRIGE KOMMUNER TELEMARK - PAGAENDE PROSJEKTER 2014
NOTODDEN KOMMUNE
Byggets/prosjektets navn:

Ny brannstasjon Notodden

Byggherre/prosjektansvarlig:

Notodden kommune

Arkitekter:
Avsatt av byggherre:

350.000,-

Tilskudd Koro:

Nei/avslag

Saksnummer TKS:

7/2013
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Kunstnerisk konsulent:

Ann Kathrin Samuelsen

Dato for godkjent kunstplan:

19.03.2013

Utførende kunstner/kunstnere:
Dato sluttrapport:
Type Dokumentasjon:

BØ KOMMUNE
Byggets/prosjektets navn:

Bø sjukeheim

Byggherre/prosjektansvarlig:

Bø kommune

Arkitekter:

Norsjø arkitekter AS

Avsatt av byggherre:

800.000,-

Tilskudd Koro:

Nei

Saksnummer TKS:

14/2013

Kunstnerisk konsulent:

Ann-Kathrin Samuelsen

Dato for godkjent kunstplan:

18.04.2012

Utførende kunstner/kunstnere:

Brita Been, Torunn Skjelland, Marilyn Ann Owens

Dato sluttrapport:

Ferdigstilles trinnvis: nov 2013, mai-juni 2014, mai 2015

Type dokumentasjon:

ØVRIGE KOMMUNER TELEMARK - AVSLUTTEDE PROSJEKTER 2014
NOTODDEN KOMMUNE
Byggets/prosjektets navn:

Notodden Bok- og Blueshus

Byggherre/prosjektansvarlig:

Notodden kommune

Arkitekter:

B&B, Askim/Lanto arkitekter as. Dronninga landskap as

Avsatt av byggherre:

1.530.000,-

Tilskudd Koro:

240.000,- + 150.000,- til konsulenter
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Saksnummer TKS:

Sak 10/2013

Kunstnerisk konsulent:

Yngvild Færøy, KORO, Robert Johansson

Dato for godkjent kunstplan:

07.11.2012

Utførende kunstner/kunstnere:

Marius Martinussen, Michael Johansson, Morten Gjerde

Dato sluttrapport:

Sendt KORO (KORO-prosjekt)

Type dokumentasjon:
www.dagbladet.no/2014/02/02/kultur/anmeldelser/kulturhus/musikk/arkitektur/31599304/

VINJE KOMMUNE
Byggets/prosjektets navn:

Amot skole

Byggherre/prosjektansvarlig:

Vinje kommune

Arkitekter:

L2 Arkitekter

Avsatt av byggherre:

397.137,-

Tilskudd Koro:

100.000,- + 75.000,- (til kunstnerisk konsulent)

Saksnummer TKS:
Kunstnerisk konsulent:

Anne Stabell

Dato for godkjent kunstplan:

24.04.2012

Utførende kunstner/kunstnere:

Ann-Katrin Samuelsen, May Bente Aronsen

Dato sluttrapport:

17.12.2013

Type dokumentasjon:

Sluttrapport og bilder av verkene

BAMLE KOMMUNE
Byggets/prosjektets navn:

Stathelle barneskole

Byggherre/prosjektansvarlig:

Bamle kommune

Arkitekter:

Aga Arkitekter

Avsatt av byggherre:

180.000,-

Tilskudd Koro:

60.000,-

Saksnummer TKS:
Kunstnerisk konsulent:
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Dato for godkjent kunstplan:

2011

Utførende kunstner/kunstnere:

Dyveke Sanne

Dato sluttrapport:

18.07. 2014

Type dokumentasjon:
Sluttrapport.
http://bamble.kommune.no/globalassets/organisasjon/skole-og-barnehage/skole/stathellebarneskole/web-stathelle-kunst_1.pdf
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Rapport Sørlandsutstillingen

SØRLANDSUTSTILLINGEN
Landsdelsutstillingen for Agder og Telemark
Telemark Kunstnersenter, Liegt.8, 3717 Skien
www.sorlandsutstillingen.no
E-post: grethe@telemarkkunstnersenter.no tlf. 936 25 810
ÅRSBERETNING 2014
STYRET
Etter representantskapsmøtet 23.4. 2014 har styret for Sørlandsutstillingen hatt følgende
sammensetting:
Odd G. Iversen Styreleder (ekstern rep. Kragerø Kf.)
Tormod Ropstad NBK-Agder
Knut Flatin Billedkunstnerne i Telemark (BiT)
Elin Fiske Lyngø Christianssands Kunstforening
Anne Christin Hamsun Arendal Kunstforening
Tone Holmen Skiens Kunstforening
Vara:
Dag Ståle Larsen Skiens Kunstforening
Ola Steen NBK-Agder
Sidsel Øy Arendal Kunstforening
Bård Tørdal BiT
Agnete Erichsen Christianssands Kunstforening
Catrine Danielsen Eksternt styremedlem (uavhengig kurator)
REPRESENTANTSKAPET 2014:
Billedkunstnerne i Telemark (BiT): 2 rep.
Norske Billedkunstnere Agder: 4 rep, 2 representanter fra hvert av fylkene
Skiens Kunstforening: 2 rep
Arendal Kunstforening: 2 rep
Christianssands Kunstforening: 2 rep
I tillegg har fylkeskultursjefene møte-, tale- og forslagsrett.
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REPRESENTANTSKAPSMØTET 2014
Representantskapsmøtet i Stiftelsen Sørlandsutstillingen fant sted i
Arendal Kunstforening 23.4. 2014
Valgkomité: Marianne Laukvik og Jorunn Steffensen, valgt av styret for 2013 og 2014
Styrevalg:
Valgkomiteens innstilling til nytt styre ble enstemmig vedtatt:
Nyvalgte: Sidsel Øy vara for Arendal Kunstforening,
Catrine Danielsen, vara som eksternt styremedlem
JURYERING 2014
BiT hadde oppnevnt juryen for 2014 (og 2015): Ellen Røed, Sidsel Palmstrøm og Thomas
Hestvold. Sistnevnte som representant for Aust- Agder som eneste visningssted i 2015, da
i Bomuldsfabriken Kunsthall. Vara: Regien Cox (AA), Randi Grov Berger (med i 2.juryering)
og Daniel Østvold.
1. juryering for 2014 ble avholdt i desember 2013.
2014 var igjen et ordinært visningsår med 4 steder på turné: Åpning i Buen Kulturhus
Mandal 28. mars. Flekkefjord Museum 3.mai, deretter Arendal kunstforening i 7.juni før
avslutning i Skien Kunstforening med åpning 30. august. Det kom inn rundt 100 søkere til
årets utstilling, 34 gikk videre til 2. juryering, (30. og 31. januar). 13 kunstnere med 18 verk
kom med på Sørlandsutstillingen 2014, av disse var 3 debutanter.
REISESTIPEND 2014
Årets reisestipend på kr 15 000,- gikk dette året til Luca Mereu fra Kragerø, Telemark for
tre fotografier i pin-hole-teknikk. Vinneren av reisestipendet for 2013, Jadwiga Podowska
var invitert til å stille ut ett arbeid og bidro med et videoverk.
DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN
Etter at SU intensiverte satsningen på skolene med eget pedagogisk opplegg, har besøket
av skolelever på Sørlandsutstillingen økt betraktelig de siste 4 år.
Dette året ble det for alvor opprettet kontakt med DKS i Aust-Agder noe som lover godt for
2015.Det er håp om å få dette inn i DKA - katalogen, som et tilbud for 2015.
Som en første prøve på det nye samarbeidet bidro DKS A-A til et tilbud kalt «Plutselig
kunst», skolebesøk tatt på sparket. En videregående skole fra Arendal ble tatt imot og vist
rundt på Sørlandsutstillingen av daglig leder i Arendal Kunstforening i juni.
Skien DKS takket nei dette året, grunnet mange andre DKS-opplegg på samme tid.
Det var laget et pedagogisk opplegg for utstillingen som ble benyttet i Arendal og dels i
Flekkefjord Museum.
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Arsregnskap
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Revisors beretning
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Strategiplan 2011 – 2015

Side 33

ÅRSMELDING 2014
Budsjett 2015
BUDSJETT TKS 2015

3410

tilskudd Telemark fylkeskommune

3420
tilskudd Porsgrunn kommune
3430
tilskudd Skien kommune
3440
ekstraordinære prosjektinntekter
3950
refusjon adm. Kostnader SU
3960
diverse inntekter/konsulentoppdrag
3961
leasing DKS produksjoner
3967
salg kunst
3966
salgs og driftsinntekter
3968
5 % ventekonto
Sum drifts og prosjektinntekter

2013

2014

2015

1 470 000

1 470 000

1529000

412 000
410 000
230 000

420000
330000
230000

20 000
10 000
1 500
2 553 500

1000
30000
5000
1500
2546500

450 000
195 000
246 000
135 000
70 000
21 000
65 000
25 000

508 000
234 500

528000
326 080

135 000
90 000
21 000
65 000
10 000

4 000
5 000
3 000
110 000
200 000
1 529 000

4 000
5 000
3 000
110 000
180 000
1 365 500

135 000
130000
21 000
67000
10 000
10000
4 000
6000
3 500
110000
180 000
1530580

5 000
412 000
200 000
230 000
20 000
15 000
30 000
30 000
1 500
2 413 500

Administrasjonskostnader
5010 lønn daglig leder
5020 lønn formidlingsansvarlig/utstillingsprodusent
5021 lønn info/arr/markedsføringsansvarlig
5025 lønn SU koordinator
5055 annen lønn (inkl renhold)
5056 oppgjør salg kunst
5111 lønn styret og styreleder
5120 lønn RSU Telemark
5130 lønn kunstnerisk råd
5140 lønn valgkomite
5250 yrkesskadeforsikring
5260 gruppelivsforsikring
5270 pensjonsforsikringer
5410 arbeidsgiveravgift
Sum administrasjonskostnader
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Driftskostnader
6310 lokalkostnader/husholdning
6540 arbeid/utstyr/montering
6550 inventar og utstyr
6554 workshop
6555 oppgradering maskinpark m.m.
6560 vedlikehold lokaler
6620 vedlikehold utstyr
6701 revisjonskostnader
6705 honorar regnskapsføring
6720 andre honorarer (motpost 3440)
6740 visningsvederlag-ikke oppgavepliktig
6750 reisestipend ( motpost 3440)
6751 administrative kostnader SU
6755 kunstprosjekter i kunstnerbanken/kuratorlønn
6770 produksjonskostnader "Kulturskatten" (motpost 3440)
6840 aviser, tidsskrifter, bøker
6800 kontorrekvisita
6870 kompetanseheving/kurs
6860 møter/kurs/konferanser (ansatte)
6900 telefon/fax/internett/leasing telefonsentral
6940 porto
7100 kjøregodtgjørelse
7130 reisekostnader
7310 annonser/markedsføring
7320 plakat/katalog/trykksaker
7355 vernissasje
7410 kontigenter
7420 gaver
7500 andre forsikringer
7790 gebyrer/diverse
7791 fraktkostnader
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40 000
30 000
20 000
25 000
15 000
18 000
80 000
30 000
81 000
130 000
30 000
75 000
10 000
12 000
25 000
25 000
50 000
15 000
20 000
10 000
20 000
20 000
10 000
8 000
13 000
2 000
25 000

30 000
15 000
15 000
10 000
35 000
25 000
15 000
18 000
100 000
90 000
100 000
130 000
30 000
50 000
200 000
10 000
12 000
25 000
25 000
20 000
15 000
10 000
20 000
30 000
30 000
15 000
10 000
5 000
13 000
2 000
50 000

25000
15000
10000
10000
5000
10000
10000
19000
60000
100000
150000
130000
30000
25000
100000
15000
10000
25000
25000
20000
5000
10000
20000
30000
30000
15000
10000
5000
13000
2000
50000

ÅRSMELDING 2014
7792 Diverse utgifter
7792 motpost % Avgiften
Sum driftskostnader
Avskrivninger
Sum driftskostnader
Sum driftskostnader og administrasjonskostnader
Renteinntekter
bruk av egenkapital midler til investering i Jubileumsbok TKS
Driftsresultat
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34 000
1 500
874 500
25 000
901 500
2 400 300
15 000

21 500
1 500
1 178 000
25 000
1 203 000
2 568 500
15 000

19 920
1500
1005420
20000
1025420
2548500
10000

50 000
-50 000

0

0
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Vedtekter
Vedtekter for Telemark Kunstnersenter revidert og gjeldene fra 06.05. 2013

side 1 av 3

Telemark Kunstnersenter (TKS) er en formidlingsinstitusjon for Billedkunstnere i Telemark (BiT) og
Norske Kunsthandverkere/region Sør (NK Sør-Norge heretter kalt NK-Sør).
TKS er en selvstendig regional institusjon som inngar i det nasjonale nettverket av kunstnerstyrt
formidling, og har sitt tilholdsted i Liegaten 8, Skien.

1. FORMÅL:




TKS skal opprettholde, styrke og videreutvikle det kunstnerstyrte formidlingsapparatet slik at
bruken av kunst i samfunnet øker
friheten til a velge kunstnerisk uttrykk beholdes uten at formidlingen er avhengig av salg

2. OPPGAVER:





TKS skal;
Vise samtidskunst gjennom stasjonære og mobile utstillinger. Utstillingene kan være sa vel
egenproduserte som innlant fra andre
Aktivt formidle utsmykkingsoppdrag, offentlige og private
Formidle kunnskap og informasjon om samtidskunst gjennom eget informasjonskontor,
omvisninger pa utstillinger, foredrag/kurs, konsulentvirksomhet og ved aktiv bruk av presse,
internett og andre media.

3. KUNSTNERSENTERETS ORGANER:
3.1 Representantskapet
Representantskapet er Telemark Kunstnersenters høyeste beslutningsorgan.




3.1.1 Representantskapets sammensetting
Representantskapet har 8 medlemmer og er sammensatt slik;
4. representanter og 2. vararepresentanter oppnevnt av BiTs arsmøte. En av representantene
kan være valgt pa fritt grunnlag.
4. representanter og 2. vararepresentanter oppnevnt av NK-Sørs arsmøte. En av
representantene kan være valgt pa fritt grunnlag

Representanskapets medlemmer far dekket reisegodtgjørelse etter statens satser. Det utbetales ikke
møtehonorar.
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3.1.2 Valgprosedyre
Representantskapets medlemmer og varamedlemmer velges for fire ar.
Deres funksjonstid regnes fra og med dagen etter det ordinære årsmøtet i det året de velges.
Funksjonstiden opphører dagen etter det ordinære årsmøtet i det året de trer ut.
Representantskapet konstituerer seg selv. Lederen for representantskapet fungerer til neste arsmøte.

3.1.3 Representantskapsmøtets arsmøte
Representantskapets arsmøte holdes innen utgangen av mai hvert ar.
Styret for TKS er ansvarlig for innkalling og gjennomføring av arsmøtene.
Arsmøte kunngjøres senest to maneder før møtedato. Representantskapets medlemmer og inviterte
observatører skal ha mottatt sakspapirer senest 14 dager før arsmøtet.
Forslag som ønskes behandlet pa arsmøtet ma være sendt TKS styret senest 4 uker før arsmøtet. Forslag
fra enkeltmedlemmer i BiT og NK-Sør kan bare fremmes gjennom BiTs og NK-Sørs arsmøter eller styrer.
Pa arsmøtet møter representantskapets medlemmer ved TKS styret og styreleder, daglig leder ved TKS
(som fungerer som møtets sekretær), leder for valgkomiteen, observatører invitert av TKS styre. Disse
har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.
Arsmøtet skal ha følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg av møteleder og 2 representanter til a underskrive protokoll
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Styrets arsmelding
Regnskap med revisjonsberetning
Handlingsplan og budsjett for arsmøteperioden
Innkomne forslag
Valg av revisor
Fastsettelse av honorarer
Valg av styre og valgkomite

Representantskapet er beslutningsdyktig nar 2/3 av representantene er tilstede. Vedtak gjøres ved
alminnelig flertall. Ved vedtektsendringer ma det være 2/3 flertall og minst 2 fra hver av gruppene (BiT
og NK-Sør) ma være til stede.
Møter i representantskapet, i tillegg til arsmøtet, skal det innkalles til nar styret eller et flertall i
representantskapet krever det. Slike møter skal innkalles med minst to ukers varsel (og bare behandle
den saken/de sakene som er nevnt i innkallingen).
Referatet fra representantskapsmøtet skal være skrevet og godkjent senest en maned etter at møtet ble
holdt. De gjeldende vedtektene skal i sin helhet følge med referatet.
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3.2. Styret i TKS







Styret er ansvarlig ovenfor representantskapet
Styremedlemmenes funksjonstid regnes fra den dagen de velges av representantskapets
arsmøte
Styret har ansvar for den kunstneriske profilen ved senteret og den løpende driften mellom
arsmøtene
Styret har arbeidsgiveransvar for de ansatte
Styret innstiller i alle saker som fremmes for representantskapet pa arsmøtet
Styrets ansvar og oppgaver skal være nedfelt i instrukser for styreleder og styre

3.2.1 Styrets sammensetting
TKS styret bestar av styreleder og 4 styremedlemmer, to av disse fem kan være valgt pa fritt grunnlag. To
varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Styreleder og styremedlemmene velges for to ar om gangen.
Styremedlemmer er pa valg etter ett ar, de andre to er pa valg etter to ar. Varamedlemmene velges for ett ar.
3.2.2. Styremøter
Pa styremøter behandles saker som gjelder de store linjer i den daglige driften av TKS. Rutiner for hva slags
saker og hvordan de behandles pa styremøter skal være nedfelt i instruks for styret, styreleder og daglig leder.
Styret er beslutningsdyktig nar minst 3 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet under votering er styreleders
stemme avgjørende.
Styret innkalles av daglig leder nar styreleder, daglig leder eller minst to av styremedlemmene ønsker det. Slik
innkalling skjer med minst atte dagers varsel.
Kultursjefene i Telemark fylkeskommune og vertskommunen kan ha hver sin representant med observatørstatus
pa styremøtene. Ogsa andre kan innvilges slik rett av styret.
3.3 Arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget (AU) bestar av to styremedlemmer, hvorav den ene er styrelederen, og daglig leder. AU fatter
vedtak i tilknytning til den daglige drift i saker der styret har delegert ansvar, og/eller hastesaker.
3.4 Kunstnerisk rad
De tre kunstnerne som sitter i styret i TKS utgjør kunstnerisk rad.
Utstillingsprogrammet utarbeides i et forpliktende samarbeid mellom administrasjonen og kunstnerisk rad.
3.5 Valgkomite
TKS valgkomite bestar av tre medlemmer; en fra BITs valgkomite og en fra NK Sør- Norges valgkomite og en pa
fritt grunnlag.
Valgkomiteen legger frem skriftlig innstilling pa styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer. Innstillingen
sendes ut sammen med resten av sakspapirene til representantskapets arsmøte.
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4. ADMINISTRASJONEN
Daglig leder er ansvarlig for at driften ved senteret skjer i henhold til instruks, og etter styrets retningslinjer.
Daglig leder er saksforbereder for styret. Styret gir daglig leder prokura for a ivareta den daglige driften.

5. REGIONALT SAMARBEID
Daglig leder for TKS er saksbehandler/sekretær for RSU. RSU er et radgivende utvalg for utsmykkingssaker i
fylket. Utvalget har tre medlemmer (billedkunstner, kunsthandverker og arkitekt), alle med personlige
vararepresentanter. Etter innstilling fra BiT og NK- Sør oppnevner styret i TKS medlemmer og
vararepresentanter for to ar av gangen, slik; det ene aret oppnevnes en billedkunstner med vararepresentant, og
det neste aret velges en kunsthandverker med vararepresentant.
RSU- lederen tiltrer TKS- styret som observatør med møte - og talerett.
6. OPPLØSNING
TKS kan oppløses ved 2/3 flertall pa representantskapsmøtet, etter forutgaende vedtak fra arsmøtene i BiT og
NK- Sør, og etter uttalelse fra de offentlige bidragsyterne. TKS aktiva tilfaller da BiT og NK- Sør, og fordeles i
forhold til antall medlemmer i Telemark i de to organisasjonene.
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Instruks for styret og styreleder
Hensikt
Hensikten er a beskrive og dokumentere styrets og styreleders rolle og ansvar. Instruksen omfatter:
1.

Styrets rolle og ansvar

2.

Styremøter

3.

Styrets oppgaver

4.

Rapportering

5.

Taushetsplikt

6.

Forskjellige bestemmelser

1.

Styrets rolle og ansvar

Styret er ansvarlig ovenfor representantskapet, og innstiller i alle saker som skal behandles pa
representantskapets arsmøtet.

Alle styremedlemmer plikter a sette seg inn i kunstnersenterets vedtekter, innholdet i denne instruksen, samt
vedtak gjort av representantskapet.
Styret er et kollegialt organ. Det vil si at hva formell autoritet angar, rangerer alle styrets medlemmer likt.
Nar styreleder uttaler seg eller opptrer pa styrets vegne, er det etter fullmakt fra styrets øvrige
medlemmer.

2.

Styremøter

2.1 Avholdelse av styremøter
Styret skal avholde minst 5 styremøter i aret.
Styreleder har for øvrig ansvar for at det holdes møte sa ofte som det trengs for behandling av saker som
hører under styret, eller nar det kreves av et av styrets medlemmer eller daglig leder.
Kultursjefene i Telemark Fylkeskommune og Skien Kommune kan møte med observatør pa styremøtene.
Ogsa andre kan innvilges slik rett av styret. (jfr. vedtektene)
Varamedlemmer til styret møter kun etter særskilt innkalling.
Styret har anledning til a be observatører og/eller administrasjon om a forlate møtet under behandling
av særskilte saker.
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Pa første styremøte etter arsmøtet skal styret velge nestleder og leder for kunstnerisk rad.
Nestleder eller et annet styremedlem utpekt av styret trer inn i arbeidsutvalget sammen med styreleder
og daglig leder. (jfr. vedtektene)
Pa samme styremøte skal styret vedta forslag til møteplan og hovedagenda for styremøtene frem til neste
arsmøte.

2. 2 Forberedelsen av styresaker
Daglig leder setter opp saksliste i samarbeid med styreleder.
Daglig leder forbereder sakene for styret, og sender ut nødvendige dokumenter sammen med
innkallingen. Alle saker skal forberedes og fremlegges for styret slik at det har et godt
beslutningsgrunnlag.

2. 3 Innkalling
Styreleder har ansvar for innkalling til styremøter. Styreleder kan overlate til daglig leder a foresta
innkallingen.
Innkallingen skal skje skriftlig (brev, telefaks eller e-post) og være sendt senest 8 dager før møtet. Om
styreleder finner det nødvendig kan innkalling skje med kortere frist og pa annen mate.
Vedlagt innkallingen skal følge dagsorden for møtet, og alle dokumenter som skal benyttes som grunnlag
for styrets behandling. Alle vedlegg skal være tydelig merket hvilken sak de tilhører. Dersom styret
unntaksvis vil fa seg forelagt ytterligere dokumentasjon, eventuelt om dette vil bli forelagt i møtet, skal
dette om mulig opplyses i innkallingen.
Innkalling med vedlegg sendes til styrets medlemmer, varamedlemmer og faste observatører; samt til
leder for grunnorganisasjonene og RSU til orientering.
Unntaksvis kan dokumenter og saker av særlig karakter sendes kun til styrets medlemmer.
Styremedlemmer som er forhindret fra a delta pa styremøtene, har plikt til sa raskt som mulig a varsle
daglig leder som innkaller eventuelle vararepresentanter.

2. 4 Ledelse av styremøter
Det er styreleder som leder styremøtene. I styreleders fravær ledes møtene av nestleder.
Styret er beslutningsdyktig nar minst 3 av styrets medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er
styreleders stemme avgjørende. Styret kan ikke gjøre vedtak uten at alle styremedlemmene er gitt
anledning til a delta i behandlingen av saken ved innkalling til styremøte.
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Daglig leder eller den han/hun peker ut skal sta for presentasjon av den enkelte styresak.

2. 5 Protokoll
Det som nedtegnes innføres eller innlimes i en protokoll som pagineres fortløpende, original-protokollen
skal alltid være tilgjengelig pa styremøter. Protokollen skal undertegnes av de medlemmer som har deltatt
i styrebehandlingen. Protokollen skal i det minste angi:
-

tid og sted for møtet

-

møtedeltakere inklusive observatører

-

møteleder

-

protokollfører

-

hvem som var innkalt til møte.

-

dagsorden

-

styrets bemerkninger til hver sak

-

styrets vedtak

Styremedlem som ikke er enig i en beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen.
Om et styremedlem eller daglig leder er inhabil eller av andre grunner ikke deltar i behandlingen av
enkelte saker, skal dette angis.
Forslag til protokoll sendes møtelederen til gjennomgang senest 7 dager etter hvert møte. Protokollen
sendes deretter styrets medlemmer for kommentarer. Det enkelte styremedlem melder inn feil/forslag til
endringer, innen 7 dager etter mottatt protokoll. Etter dette tidspunkt regnes protokollen som godkjent.
Protokollen underskrives i pafølgende ordinære styremøte. Hvis dette ikke er mulig, underskrives
protokollen pa det deretter følgende styremøte. Hvis et styremedlem ikke har deltatt ved
styrebehandlingen, skal det anmerkes ved underskriften.

3.

Styrets oppgaver

3.1 Forvaltningen av kunstsenteret
Forvaltningen av kunstsenteret hører under styret. Styret skal sørge for forsvarlig organisering av
virksomheten.
Styret skal i nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter for senterets virksomhet. Styret kan
ogsa fastsette retningslinjer for virksomheten.
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Styret skal holde seg orientert om kunstsenterets økonomiske stilling og plikter a pase at dets virksomhet,
regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.
Styret iverksetter de undersøkelser det finner nødvendig for a kunne utføre sine oppgaver. Styret skal
iverksette slike undersøkelser dersom dette kreves av ett eller flere styremedlemmer.
Styret skal føre tilsyn med kunstsenterets ledelse og senterets virksomhet for øvrig.
Styret vedtar senterets stillingsplan, fastsetter instruks for daglig leder, og godkjenner stillingsinstrukser
for øvrige ansatte.
Det er styret som vedtar tilsetting av personale i alle faste og tidsbegrensede stillinger. Engasjementer pa
6mnd eller mer som ikke er tilknyttet stilling skal godkjennes av styret.

3.2 Kunstnersenterets kapitalgrunnlag
Styret skal holde seg løpende orientert om kunstnersenterets økonomiske stilling. Hvis det ma antas at
egenkapitalen er lavere enn forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i kunstnersenteret,
skal styret straks behandle saken. Styret skal innen rimelig tid innkalle representantskapet, og gi det en
redegjørelse for kunstnersenterets økonomiske stilling og foresla tiltak som vil gi kunstsenteret en
forsvarlig egenkapital.

3.3 Daglig leder
Daglig leder star for den daglige ledelsen av virksomheten under tilsyn av styret.
(Se forøvrig egen stillingsbeskrivelse for daglig leder)

3.4 Avtaler mellom kunstsenteret og samarbeidspartnere
Daglig leder skal legge fram for styret for godkjenning avtaler som inngas mellom kunstsenteret og
samarbeidspartnere som er av prinsipiell karakter og av stor viktighet for kunstsenteret. Ellers gjelder de
fullmakter daglig leder far gjennom godkjenning av arlige budsjetter, samt handlingsplan.

3.5 Plan for utstillinger og utsmykkingsarbeid og kunstformidling
Styret skal etter forslag fra daglig leder vedta utstillingsprofil, plan for formidlingstiltak, samt plan for
kunstsenterets arbeid med utsmykking. Disse planene skal være i samsvar med vedtatt handlingsplan og
budsjett for kunstnersenteret.
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3.6 Budsjett
Styret skal etter forslag fra daglig leder innen utgangen av hvert ar vedta budsjett for kunstnersenteret
for det etterfølgende ar. Budsjettet er et styringsverktøy, og styret skal pase at budsjettet overholdes. Det
forutsettes at de kvartalsvise regnskapsrapportene føres i samsvar med posteringene pa budsjettet.

3.7 Arsregnskap og arsberetning
Styret skal etter forslag fra daglig leder behandle arsregnskap og arsberetning i samsvar med
regnskapsloven.
Arsregnskap og arsberetning skal behandles av styret før det sendes til representantskapet. Samtlige
styremedlemmer og daglig leder skal undertegne arsregnskapet og arsberetningen. Har en som skal
underskrive innvendinger mot arsregnskapet eller arsberetningen, skal vedkommende underskrive med
pategnet forbehold og gi nærmere redegjørelse i arsberetningen.
Arsberetning og arsregnskap med revisors beretning skal av styret legges fram for arsmøtet til
godkjennelse. Etter at arsregnskapet er godkjent, sendes et eksemplar av arsregnskapet, arsberetningen
og revisjonsberetningen til Regnskapsregisteret samt Telemark Fylkeskommune og Skien Kommune.

3.8 Revisjon
Styret skal behandle den arlige revisjonsrapporten. Slik behandling skal skje i styremøte hvor arsregnskap
og arsberetning skal behandles, og ikke senere enn tre maneder etter at rapporten er mottatt.

3.9 Utviklingssamtale med kunstsenterets leder
Styrets leder og leder for kunstnerisk rad skal hvert ar gjennomføre en utviklingssamtale med daglig leder
hvor det gi
s tilbakemelding til daglig leder pa de omrader man finner positive og de omrader man mener daglig leder
ma vektlegge mer i tiden fremover.
Utviklingssamtalen skal ogsa inneholde daglig leders tilbakemelding pa hva denne opplever som positivt
fra styret, og evt. omrader som styret bør vektlegge mer. Grunnlaget for utviklingssamtalen skal være en
gjensidig respekt og vilje til a forbedre seg og være forutsigbare i forhold til hverandre.
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4.

Rapportering

4.1 Rapportering
Kunstnersenteret daglig leder skal hvert kvartal orientere styret om selskapets virksomhet, stilling og
resultatutvikling. (Jfr. stillingsbeskrivelse for daglig leder) Rapporteringen skal innrettes slik at styret
settes i stand til a oppfylle sitt ansvar.
Rapportene skal inneholde regnskapsoversikt som sammenholdes med budsjettet og inneholde
redegjørelse for forventet utvikling. Den økonomiske rapportering legges frem som egen styresak med
saksnummer og forslag til vedtak.
Til hvert styremøte skal det ogsa være en egen sak som heter ”Orienteringssaker”. Her skal kunstsenterets
daglig leder gi styret en kort faktastatus for aktivitetene senteret driver, som gjør det mulig for styret a
følge med i utviklingen pa alle omrader, og a forvisse seg om at alle deler av virksomheten er under
betryggende kontroll.

5.

Taushetsplikt

5.1 Taushetsplikt
Styrets medlemmer plikter a vise varsomhet ved behandling av dokumenter og opplysninger de far i
forbindelse med styrevervet eller andre oppgaver for senteret. Disse, samt styrets diskusjoner, anses for
fortrolige.
Styret kan i enkeltsaker eller typer av saker palegge medlemmene taushetsplikt. Styreleder eller den som
i styreleders sted forestar innkallingen til styremøtene eller utsendelse av styredokumenter kan
tilsvarende palegge taushetsplikt for de tilsendte dokumenter.

6.

Forskjellige bestemmelser

6.1 Nye styremedlemmer
Nye styremedlemmer plikter a gjøre seg kjent med kunstsenterets vedtekter og denne styreinstruks.
Disse skal ha tilsendt to eksemplarer av styreinstruksen, hvorav ett sendes tilbake til kunstnersenteret i
underskrevet stand.

6.2 Forholdet til kunstsenterets vedtekter mv.
Denne styreinstruks supplerer kunstsenterets vedtekter og øvrige vedtak av Representantskapet. I tilfelle
motstrid mellom instruksen og kunstsenterets vedtekter gjelder vedtektene og vedtak fattet av
Representantskapet.
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6.3 Fravikelse og endring av instruksen
Denne instruks er første gang vedtatt av representantskapet. Senere endringer vedtas av styret, og
informeres representantskapet. Styret kan vedta a fravike instruksen i enkelttilfeller.

7.

Revisjonshistorikk

Dato for utgivelse

8.

Beskrivelse av endringen som er foretatt fra forrige versjon

Godkjennelse

Utarbeidet av:

Anne Stabell / Arne Svalastog

Godkjent av Styret – TKS desember 2008
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Vedlegg til instruks for styre og styreleder TKS

Generelle faglige krav til et styremedlem, uavhengig av verv

1. Et styremedlem skal fokusere på helhet og sammenheng, og bidra med sin
kompetanse på utvalgte områder hvor virksomhetens suksessfaktorer finnes.
2. Et styremedlem må ha kunnskap om, kontakt med og interesse for virksomheten i
sin helhet og alle forhold som omgir virksomheten.
3. Et styremedlem må kjenne og akseptere virksomhetens visjon og forretningsidé,
markedssituasjon og bransje for å kunne bidra konstruktivt i vervet.
4. Et styremedlem må ha forståelse for virksomhetens produkter og tjenester – sett
med kundens øyne.
5. Et styremedlem må kunne lese et regnskap, samt ha forståelse for hva
talloppstillingen og tallrelasjoner uttrykker.
6. Et styremedlem må kjenne det sivilrettslige og strafferettslige ansvaret som ethvert
styreverv innebærer.
7. Et styremedlem må kjenne styrets rolle, hvilket vil si styre og ikke lede stiftelsen.
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Kontaktinformasjon
IDA BRINGEDAL

MARIUS STRANDGÅRD BAUN

DAGLIG LEDER

FORMIDLINGSANSVARLIG

Tlf. 35 51 98 54
Mobil 48 26 36 67
ida@telemarkkunstsenter.no

Tlf. 35 51 98 53
Mobil 92 01 24 92
marius@telemarkkunstsenter.no

TELEMARK KUNSTSENTER
Liegata 8, 3717 Skien
www.telemarkkunstsenter.no

Side 50

