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Styrets beretning
STYRETS SAMMENSETNING
Styret ved Telemark Kunstsenter består 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 på fritt grunnlag, samt tre representanter fra de to grunnorganisasjonene for
profesjonelle kunstnere i fylket. Styret har et arbeidsutvalg (AU) som i 2016 har bestått av
styreleder, et styremedlem (Arne Svalastog) og daglig leder. Arbeidsutvalget har i hovedsak
forberedt styremøtene. Styreleder er kunstner. Grunnorganisasjonene er Billedkunstnerne i
Telemark, BiT, og Norske Kunsthåndverkere Sør-Norge avdeling Telemark, NK-Sør.
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). Styret rapporterer til Representantskapet, som er Telemark Kunstsenters
høyeste organ.
Styrets sammensetning i 2016 har vært:
Hans Georg Andersen (styrets leder)
Tuva Gonsholt
Hilde Pedersen
Arne Svalastog
Emil Thorkildsen

2013 - 2017
2009 - 2018
2014 - 2017
2010 - 2018
2005 - 2017

Varaer: Kristin Hostvedt, Kari Skoe Fredriksen
ØKONOMI
TKS hadde et regnskapsmessig underskudd i 2016 pålydende kr. 103.270,-. Dette skyldes i
hovedsak ansettelsen av en kommunikasjonsansvarlig i prosjektstilling gjennom året. Styret
ønsket å minske arbeidsmengden for de ansatte og så verdien av en person i en egen
kommunikasjonsstilling. Samtidig ble underskuddet noe høyere enn antatt grunnet
nedskriving av opplag av jubileumsbøkene Kunst i Telemark. Bøkene ble produsert i 2014.

STYRETS ARBEID
Styret har i 2016 hatt 8 styremøter og 45 saker på agendaen. Styret fremhever ny strategiog handlingsplan, ny samarbeidsavtale med bidragsytere og prioriteringsliste for daglig leder
som viktige saker i 2016. Styret vil også fremheve den styrkede dialogen med ledelsen av
grunnorganisasjonene BiT og NK-Sør som viktig i året som var.
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Skien, 15.03.2017

Hans Georg Andersen
Styreleder

Tuva Gonsholt
Styremedlem
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Administrasjonens beretning
Administrasjonen ved Telemark Kunstsenter (TKS) har i 2016 bestått av Marius Strandgård
Baun i 80% stilling, Gunhild Horgmo i en 20% prosjektstilling samt Ida Bringedal i 100%
stilling. Marius Strandgård Baun har fast stilling, Gunhild Horgmos prosjektstilling varte
gjennom året mens Ida Bringedals åremål strekker seg til august 2018. Grethe Hald har vært
tilknyttet kunstsenteret i en 30% stilling som administrator for Sørlandsutstillingen frem til
november 2016.
Lørdagsvakt ved TKS 2016 har vært Sølvi Strand (medlem BiT). Søndagsvaktene har blitt
fordelt mellom Yrja Skjærum og Runa Eid Hermansen. De tre lørdags- og søndagsvaktene
bidro også under utstillingsåpninger. Alle de ansatte er oppdaterte på det kunstfaglige som
skjer på senteret, og alle våre publikummere møtes i døra.

Administrative oppgaver
Administrasjonen dekker alle oppgaver ved TKS, og sørger for drift av eiendom og
virksomhet, kunstfaglig program, rådgivning til kommuner/fylkeskommune, saksbehandling,
veiledning, sekretærarbeid i ulike komiteer og råd og kontakt med medlemmer og styrene i
Billedkunstnerne i Telemark (BiT) og Norske Kunsthåndverkere 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 årshjul 2016 for detaljer rundt programmering ved senteret, samt egen rapport for RSU
for informasjon rundt aktivitet som senteret administrerer.

Formidling
Formidling står sentralt i kunstsenterets arbeid, noe som gjenspeiles i aktivitet og program.
Det ble i løpet av året gjennomført 46 arrangementer på onsdagskveldene, et gratis tilbud til
barn klokken 17 og voksne klokken 19, hovedsakelig i utstillingsperiodene og eget lokale.
Fokuset i onsdagsprogrammet ligger i det kunstfaglige og/eller som inngangsportaler til
utstillingene våre.
Se for øvrig under produksjoner/DKS for formidling i den kulturelle skolesekken.

Juryeringsarbeid andre
TKS deltok med Marius Strandgård Baun som jurymedlem hos Kragerø Kommune ved
utvelgelse av arbeider til Jomfrulandsutstillingen 2016. I fremtiden stiller representant/er fra
kunstnerisk råd TKS til juryering hos Jomfrulandsutstillingen.

Kunstsentrene i Norge (KIN)
Årsmøte i KIN ble holdt i Drammen, og daglig leder Ida Bringedal var til stede. Viktige
arbeidsoppgaver for KIN i 2016 har vært fast ansettelse av daglig leder (Merete Hovdenak),
ny strategiplan for KIN, det første dagseminaret i serien Kunstfeltets sosiologi, undersøkelsen
”Visuell kunst i tall” (utført av Rambøll), dialog med de nasjonale kunstnerorganisasjonene
samt problemstillinger knyttet til Kunst i offentlige rom. Administrasjonen ser på nettverket
som svært nyttig og det nasjonale samarbeidet som essensielt i utviklingen av kunstsenteret
fremover.
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Kunstnerisk råd
Kunstnerisk råd ved TKS besto i 2016 av de tre kunstnerne i styret, Hans Georg Andersen,
Tuva Gonsholt og Arne Svalastog samt daglig leder Ida Bringedal. Daglig leder fungerte også
som sekretær.
Kunstnerisk råd behandlet 18 saker i løpet av året, hvor de viktigste var samarbeidet med
USA (Migrating Societies), søknader om utstillingsplass for 2017/2018 samt valg av ny
kurator. Utstillingsplassene i første etasje som ble lyst ut regionalt gikk til Lise Strømdal
Bottolfs, Kristin Eidem samt Christiane Lieungh med en kunstnergruppe. Utstillingsplass i 2.
etasje som ble lyst ut nasjonalt gikk til Øystein Wyller Odden og kunstnergruppene
Ytter/KNIPSU (vår 2018). Daglig leder ble bedt om å sondere terrenget rundt samarbeid med
ny finsk kurator, Jussi Koitela.
Kunstnerisk råd noterte at pågangen til utstillingsplass i 1. etasje er relativt liten, og det blir
nærliggende å begynne og diskutere om man kanskje bør åpne opp plassen for flere søkere.

Produksjoner / DKS
Den kulturelle skolesekken i Telemark, DKS, drives ut fra og i nært samarbeid med Telemark
fylkeskommune. Også i 2016 hadde Telemark 100% dekningsgrad på visuell kunst, hvilket
betyr at hver skoleklasse i hele fylket fikk et tilbud. TKS har jobbet mye med produksjon og
formidling i løpet av året, og jobbet spesielt tett med Anne Hermansen.
I alt reiste 11 produksjoner rundt i skolene, hvorav 2 nye produksjoner og 4 eldre
produksjoner var produsert av TKS. Disse var The Big Draw, Verds-Skrifta, Hvordan ser du?,
Installasjon, Maleri og Det var en gang. Samtlige nyproduksjoner ble produsert i samarbeid
med kunstnere tilknyttet senteret. Totalt var produksjonene ute på 155 turnedager og ble
formidlet til 7315 elever.
I løpet av 2016 ble det foretatt strukturelle endringer slik at et Programråd på
fylkeskommunalt plan ble etablert hvor TKS har fast plass. Finansiering for deltakelse i
Programrådet forventes å være en av sakene for 2017.

Samarbeid
Foruten den kulturelle skolesekken samarbeidet TKS med Telemark fylkeskommune om
kulturutvekslingsprogrammet Migrating Societies. Kunstsenteret samarbeidet med Skien
kommune om en rekke tiltak, og opplever at felles fremstøt på blant annet facebook bidrar
positivt. EØS samarbeidet Future Traditions, hvor blant annet Høgskolen i Sør-Øst Norge var
involvert, ble også realisert i løpet av året.
Mer om utstillinger og innhold finnes under årshjul.
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Statens utstillingsstipend
Telemark Kunstsenter bistår i arbeidet med statens utstillingsstipend på vegne av Norsk
Kulturråd. Sekretær for statens utstillingsstipend 2016 var daglig leder Ida Bringedal.
Komiteen besto av Line Ruud Ørslien (Telemark Fylkeskommune), Bente Knudsen Sanden
(NK Sør, avd. Telemark), Anne Stabell (BiT) og Cathrine Danielsen (Porsgrunn Kunstforening).
Det kom inn 24 søknader til søknadsfrist, og det ble foretatt 10 innstillinger.
Innstillingene i 2016 var:
1.

Ånond Versto

Kunsthall Grenland

50.000,-

2.

Brita Been

Skiens kunstforening

50.000,-

3.

Bobrikova /De Carmen

Skiens kunstforening

50.000,-

4.

Søssa Jørgensen

Telemark Kunstsenter

7.000,-

5.

Karoline Hjorth / Riitta Ikonen

Kunsthall Grenland

50.000,-

6.

Charlotte Thiis Evensen

Kunsthall Grenland

50.000,-

7.

Christiane Lieungh

Telemark Kunstsenter

30.000,-

8.

Svartjord

Spriten Kunsthall

35.000,-

9.

Anneline Iversen

Telemarksgalleriet

50.000,-

10.

Geir Brungot

Kunsthall Grenland

50.000,-

Øvrige ansatte
Kunstsenteret har gjennom året hatt en rekke personer tilknyttet stedet, fra spesialiserte
teknikere til ukentlig vaskehjelp. Alle har en plass og rolle. Kunstsenteret har egen
”husdesigner” som lager program og materiale til utstillingene som kurateres av senteret. I
2016 var dette Hilde og Bård Tørdal (medlemmer BiT). Og dokumentasjonsarbeidet har blitt
gjort av Verena Winkelmann (medlem BiT).
På vegne av administrasjonen vil jeg takke alle utstillere og samarbeidspartnere – vi ser frem
til nye utfordringer og løsninger sammen med dere. Og jeg ønsker å takke alle ansatte
generelt og Marius Strandgård Baun spesielt for uvurderlig innsats i året som gikk.
Med vennlig hilsen
Ida Bringedal
Daglig leder TKS
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Årshjul 2016
Gjennom året hadde kunstsenteret totalt 9 utstillinger i egne lokaler, 6 egne
utstillingsprosjekter ute på veien, samt 46 arrangementer. Kunstsenteret har holdt åpent
tirsdag til søndag mellom 12 og 16 i utstillingsperiodene, og under onsdagsarrangementene
om kvelden. Besøkstallet totalt ble på 3592, hvorav 535 besøkende deltok på
arrangementene.

Onsdagsprogram vår 2016
03.02. Kunstner om samtidskunst. Anna Ihle del 1/2.
10.02. Estetikkforum.
17.02. Kunstnerpresentasjon. Anne Stabell og Marilyn A. Owens (HORIZONS).
02.03. Kveldsformidling for voksne med Marius.
09.03. Kunstnerpresentasjon. Brita, Been, Fanny Sophie Gjestland og Kari Skoe Fredriksen
(036).
16.03. Estetikkforum.
20.04. Kurator Karolin Tampere presenterer seg
27.04. Estetikkforum.
04.05. Kveldsformidling for voksne med Marius.
11.05. Kunstner om samtidskunst. Anna Ihle del 2/2.
18.05. Foredrag. Gunn Marit Christenson snakker om økologisk økonomi.
25.05. Kunstnerpresentasjon. Amy Franceschini (utstiller FUTURUM).

Bilde: Pamflett som utkom til utstillingen FUTURUM. Ligger tilgjengelig på våre nettsider.
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Utstillingsprogram vår 2016
HORIZONS
Anne Stabell og Marilyn A. Owens
30. januar – 20. mars

Med utgangspunkt i sine kunstnerskap, tar Anne Stabell og Marilyn A. Owens for seg
horisontlandskapet i Mongolia og Nord-Tyskland. Kunstnerne tar i bruk visuelle erfaringer og
eget fotomateriale fra to verdensdeler. De fabulerer fritt og lekent rundt likheter og
forskjeller i disse områdenes natur- og kulturlandskaper, med spor og landemerker tilført av
mennesker og dyr. Felles grunntone er horisonten, - en grense som egentlig ikke finnes.
Horizons var Anne Stabell og Marilyn A. Owens første samarbeidsprosjekt.
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036
Brita Been, Siri Berrefjord, Sigurd Bronger, Kari Skoe Fredriksen, Fanny Sophie Gjestland,
Konrad Mehus, Marianne Moe, Nina Maria Kleivan, Lars Sture
Kuratert av Fanny Sophie Gjestland
30. januar – 20. mars
Utgangspunktet for Fanny Sophie Gjestlands prosjekt 036 er et ønske om å kommentere det
problematiske forholdet mange norske kvinner har til bunaden sin. Hvorfor har «alle» en
bunad? Press fra familie? Forventning? Status? På Husflidens hjemmesider står det at så
mange som 70 prosent av alle norske kvinner har en bunad. Hvorfor vil de det?
Flere av verkene som vises på utstillingen «036» handler om smerte og lidelse. For, som
Fanny Sophie Gjestland sier i sin prosjektbeskrivelse, er bunaden noe som merker sin eier
både fysisk og psykisk. (Lars Elton)
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BLINDHETEN
16. april – 29. mai
Liv Kristin Holmberg
Med utgangspunkt i Ibsens skygge og Ibsens forestillinger tok Holmberg ansats for å skape et
stedsspesifikt utstillingsprosjekt ved Telemark Kunstsenter. En performativ utstilling der hun
ønsket å tematisere sin egen oppvekst og ungdomstid i Ibsenbyen, og hvordan dette har
formet hennes kunstnerisk virke.
Utstillingen åpnet med et symposium fredag 15.april. Et langbord var dekket til inviterte
gjester og publikum. Gjestene fikk bind for øynene og lyttet til innlegg om hvordan vi kan
forholde oss til mørket i kunsten, i kulturen og i våre liv, relatert til arven fra Ibsen. Etter
samtalen og et konseptuelt måltid ble bordet stående. Symposiet ble dokumentert og kunne
i ettertid oppleves i lydinstallasjonen Et symposium om Skienssmerten. Utstillingen omfattet
også en performativ lydinstallasjon, Fugl som letter, basert på Per Olov Enquists
roman Nedstyrtet engel.
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FUTURUM – vi flytter fjell
Amy Balkin, Ursula Biemann og Paulo Tavares, Geir Tore Holm (også med performance
under åpningen), Mark Brest van Kempen, Futurefarmers: Flatbread Society Soil Procession
Grafisk design: Indrek Sirkel / Kurator: Karolin Tampere
FUTURUM er en utstilling som presenterer et utvalg av sosiopolitisk- og miljø-engasjerte
samtidskunstnere i dag. Slik som utstillingens tittel viser til, er det samlende grepet: et
fremtidsrettet blikk. I norsk bokmålsordliste beskrives ordet futurum med roten i latin, av
futurus 'skal bli’. Utstillingen tar utgangspunkt i verk som omhandler lover og lovverk.
Bakgrunnen for dette springer ut fra systematiserte ulikheter i hvordan resurser på jorda blir
forvaltet, i lokalt så vel som globalt omfang. ‘The Common’- er en betegnelse, et begrep, og
en diskurs som tar for seg våre felles resurser på kloden, sett ut fra et menneskelig
perspektiv. Det inkluderer slikt som jord, luft, skog, frø, og vann, men også tilgangen til
kunnskap, distribusjon av opprinnelig felles goder og muligheten til å utføre ulike kultureltfunderte levebrød for fullverdige liv. Flere av kunstnerne arbeider med aktive tiltak gjennom
å ta i bruk juridiske strategier, og bruker det som konkrete verktøy for utførelse og
etablering av eksisterende, eller introduserer fremtidige, reelle lover som kunstnerisk
metode og materiale, med det som mål å bevare det som er felles og aller mest
grunnleggende for eksistensen til livet på vår planet.
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Stipendutstillingen 2016

11. juni til 31. juli
Stipendutstillingen er en årlig presentasjon og feiring av kunst og kunstnere i Telemark.
Deltakerne er profesjonelle kunstnere innen det visuelle kunstfeltet som er under
utdannelse eller har fullført sin utdannelse ved kunstakademier/kunsthøgskoler i inn- og
utland og/eller er medlemmer av godkjente fagorganisasjoner som eks.: BIT, NK Sør-Norge,
Tegnerforbundet, UKS, Norske Grafikere, Norsk billedhuggerforening, Norske Maleres
Landsforening, Norske Tekstilkunstnere, Forbundet Frie fotografer. Kunstnerne må være
tilknyttet til eller være bosatt i Telemark.
BKH Hovedstipend 60.000,- «Uten Avstand» Bente Knudsen Sanden
BKH Stipend 20 000,- «Female Reflections» Linda Lind
BKH Stipend 20 000 «I’m not actually involved» Ellen Karin Mæhlum
BKH Stipend 20 000 «Belgfuglen» Ånond Versto
TKS kunsthåndverk pris 10 000 «Songs from the Woods» Irene Haslum
TKS Stipend Billedkunst 10.000,- «Uten tittel» Manfred Evertz
Skien kommunes stipend 10.000,- «I det grønne» Øystein Selmer
Porsgrunn kommunes stipend 10.000,- «Staircase» Hans Georg Andersen
BitElite stipend 10.000,- «Hvitt objekt» Jørn Roeim
Samlestipend øvrige kommuner «Bærekraftig selvmedfølelse» Odd Fredrik Heiberg
Jury 2016 var Erik Friis Reitan, Ruben Steinum og Sidsel Hanum
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Onsdagsprogram høst 2016
14.09. Andrea Carlson – hovedutstilleren fra USA presenterer seg
21.09. Estetikkforum
28.09. Lisa Him-Jensen, årets Jomfrulandstipendiat
05.10. Kveldsformidling for voksne
21.11. Kristin Eidem – utstiller første etasje
30.11. Estetikkforum
01.12. Beversafari
Som en del av utstillingen When Species Meet ble det arrangert beversafari med beverspesialist
Frank Narve Rossel i Nordsjø. Beversafarien foregikk på kveldstid, den tiden på døgnet hvor
beveren er mest aktiv.
For lokalfolk i Telemarkstraktene er det kanskje ingen nyhet at området er kjent for å huse den
største beverbestanden i Norge. På Høgskolen i Telemark holder også noen av Europas ypperste
beverspesialister til. Gjennom å møte professoren som har fordypet seg i hvordan bevere og
hunder kommuniserer via lukt blir vi både utfordret og klokere på hvordan disse parallelle og
usynlige (for mennesket) “språk” utarter seg.
07.12. Kjersti Vetterstad – utstiller When Species Meet
14.12. Anders Nygård presenterer fanzinen Faceless Artist
21.12. Juleavslutning
Visning av Jean Painlevé sine dokumentarfilmer som en del av utstillingen When Species Meet:
“Love Life of the Octopus (Les Amours de la pieuvre)”, 1965
“The Seahorse (L ́Hippocampe)”, 1934

Bilde: Pamflett som utkom til utstillingen When Species Meet. Ligger tilgjengelig på våre nettsider.
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Utstillingsprogram høst 2016
THE CANNIBAL
10. september til 16. Oktober
Andrea Carlson
Den amerikanske kunstneren Andrea Carlson bruker ofte kannibalen som en metafor for
kulturelt konsum, og omhandler temaer som assimilasjon og kulturell appropriasjon i
arbeidene sine. Gjennom en kombinasjon av store landskap og industrikonstruksjoner,
tegneserieestetikk og referanser til urfolks kulturer, berører arbeidene hennes kryssende
temaer på en unik og påtrengende måte. Andrea Carlson lager ofte arbeidene ved å sette
sammen mindre tegninger og malerier til et større bilde, og repetisjonen samt referansene
til film er påfallende. Kunstnerskapet stiller spørsmål til vedtatte sannheter rundt
historiefortelling og fremstilling, hvor propaganda og fantasi har vist seg ofte å være
bakteppe.
Noe av tematikken i utstillingen er mye diskutert i USA, men mindre kjent i Norge. Til
utstillingen utkom som et supplement også en katalog med tekster av to amerikanske
forfattere (Heid Erdrich, Clarence White) som skriver om temaer arbeidene tar opp.
Utstillingen er en del av det kulturelle utvekslingsprogrammet mellom Mid-West og
Telemark, Migrating Socieites, og er støttet av Norsk Kulturråd og Telemark fylkeskommune.
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FUTURE TRADITIONS
29.oktober til 6.november
Utstillingen Future Traditions viser resultatet av et ettårig samarbeidsprosjekt mellom
Moholy-Nagy University of Arts and Design Budapest (MOME), Institutt for tradisjonskunst
og folkemusikk, Høgskolen i Sørøst-Norge, Rauland og Telemark kunstsenter.
Tradisjonelt håndverk og folkekunst fra Ungarn og Norge har vært utgangspunktet for å
skape nye uttrykk og nye gjenstander. Utøverne har tolket tradisjonen utfra sine personlige
erfaringer og preferanser, og dette har resultert i en stor bredde og variasjon i arbeidene, fra
kolleksjoner i tre, metall og tekstil til større individuelle arbeider.
Konseptet Future Traditions omfatter fortid, nåtid og fremtid. I tillegg til tradisjonell
materialbruk og teknikker har en derfor hatt fokus på hvordan ny og moderne teknologi og
utradisjonell materialbruk og materialkombinasjoner kan gi nye og spennende uttrykk og
løsninger.
Future Traditions er et samarbeidsprosjekt mellom Moholy-Nagy University of Arts and
Design Budapest (MOME), Institutt for tradisjonskunst og folkemusikk, Høgskolen i SørøstNorge og Telemark Kunstsenter. Prosjektet er finansiert av EEA-midler. Prosjektet har vært
ledet av instituttleder Hedvig Harmati (MOME) og instituttleder Bodil Akselvoll (HSN).

16

ELDREBØLGEN KOMMER
19. november til 15. Januar (2017)
Kristin Eidem
Med broderi på ulike tekstiler tematiserer Kristin Eidem alderdom med varme og et
humoristisk tilsnitt. Arbeidene fremstår som tegninger med nål og tråd, hvor stingene skaper
tekstur i en taktil overflate.
- Den «eldrebølgen» jeg ønsker å beskrive, har beholdt sin ungdommelige energi, sin livslyst
og evne til fremdeles å være åpne for livets forskjellige sider. De har fremdeles nysgjerrighet
og vitebegjær, trang til opplevelser og ønske om å utforske nye sider ved tilværelsen. De vil
fremdeles møte utfordringer med positiv holdning og bygge videre på den erfarings og
opplevelsesbakgrunn de har skaffet seg gjennom et langt liv.
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WHEN SPECIES MEET
19. november til 15. Januar (2017)
Christy Gast, Søssa Jørgensen (også med performance under åpningen), Tove Kommedal,
Jean Painlevé og Kjersti Vetterstad
Kurator: Karolin Tampere
Å utøve ulike former for kunst er det som skiller oss fra andre arter på kloden, sies det. Men
hva skjer om vi åpner opp fortolkningen vår av utrykk i et bredere og mer inkluderende
perspektiv? Og hva skjer om vi lar dyr, planter og mikroorganismer være med på å
bestemme sin egen fremtid?
Tittelen When Species Meet er lånt fra feministen, biologen og vitenskapshistorikeren Donna
J. Haraway sin bok med samme navn fra 2008. Haraway betrakter menneskets interaksjoner
med forskjellige typer insekter og dyr, spesielt husdyr, og oppfordrer oss til å se på
mennesket og dyr som ledsager-arter (companion species). I stedet for å tenke på
mennesket som noe enestående så er der en sameksistens.
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Representantskapet
Telemark Kunstsenter eies av de regionale kunstnerorganisasjonene Billedkunstnerne i
Telemark (BiT) og Norske Kunsthåndverkere Sør-Norge, avdeling Telemark (Nk-Sør, avd.
Telemark). I Telemark er det i dag over 100 profesjonelle kunstnere tilknyttet disse
grunnorganisasjonene. Det er grunnorganisasjonene som velger nominasjonskomite samt
innstiller til valg i kunstsenterets organer. Kunstsenterets øverste organ er
Representantskapet, hvor åtte medlemmer og fire varamedlemmer velges for fire år. To av
representantene kan velges fra fritt grunnlag.
Representantskapets medlemmer i 2016:
Brita Been
Odd Fredrik Heiberg
Torhild Grøstad
Gina Winje
Anniken Randers-Pehrson
Kyrre Andersen
Fanny Sophie Gjestland
Torunn Myrann

BiT
BiT
BiT
BiT, på fritt grunnlag
NK, på fritt grunnlag
NK-Sør
NK-Sør
NK-sør

2009 -17
2013 -17
2014 -18
2014 -18
2014 -18
2015 -19
2015 -19
2014 -18

vara: Liv Anne Lundberg
vara: Grete Anna Vangen
vara: Lise Strømdal Bottolfs
vara: Nina Resch

NK –Sør/leder RSU
NK-Sør
BiT
BiT

2014 -18
2016 -18
2010 -17
2013 -17
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Rapport RSU
RSU (regionalt samarbeidsutvalg) er rådgivende organ for kunst i offentlige rom i Telemark.
RSU har TKS som sekretariat. 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 kunstprosjekter, bidra til å få kunst av høy kunstnerisk kvalitet, øke kunnskapen om
viktighet av kunst i offentlig rom, og orientere om de støtteordninger som finnes.
SAMMENSETNING
Utvalget har i 2016 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/Truls Corneliussen, Vara: sivilarkitekt Brit Wiedswang,
TeAF.
MØTER
RSU har i 2016 hatt 2 ordinære møter. I tillegg er flere saker behandlet pr. E-post. Daglig
leder TKS og leder RSU har også hatt flere møter og forberedelse av seminar, samt jevnlig
kontakt pr. E-post.
KUNSTPROSJEKTER
Det har vært arbeidet med 10 prosjekter for til sammen kr. 12.573.000,- Summen er inkludert
honorar til kunstkonsulentene. Summen er også inkl. et KORO- tilskudd på kr. 250.000,-. I
2016 er det opprettet 2 nye saker.
SEMINAR
I november holdt TKS/RSU seminar om kunst i offentlige rom i samarbeid med Telemark
fylkeskommune. Seminaret var en del av arbeidet med kontakt og dialog med kommunale og
fylkeskommunale prosjekteiere. Seminaret la opp til å inspirere med foredrag om
kunstprosjekter, orientering om hva TKS kan tilby, og mulighet for debatt. To kunstnere og
kunstkonsulenter presenterte mange spennende prosjekter og fortalte om prosessene som lå
bak. Kommunene i Telemark, Fylkeskommunen, konsulenter og kunstnere var invitert.
ANNET
Valg av kunstkonsulenter, behandling av kunstplaner, rådgiving og orientering har vært
RSU’s hovedoppgaver. I 2016 er det oppnevnt 2 kunstkonsulenter i 2 nye saker. Det har
også vært en del rådgiving i forbindelse med pågående kunstprosjekter, eldre
kunstprosjekter som trenger rehabilitering, samt orientering om saksgang, kontrakter og
skjemaer.
PRIORITERTE ARBEIDSOPPGAVER
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.
Kragerø18.05. 2017 Liv Anne Lundberg
PORSGRUNN KOMMUNE - PÅGÅENDE KUNSTPROSJEKTER 2016

20

Byggets/prosjektets navn:

Nye Brevik Oppvekstsenter

Byggherre/prosjektansvarlig:

Porsgrunn kommune

Arkitekter:

ARK arkitekter

Avsatt av byggherre:

961.000,-

Tilskudd KORO:
Saksnummer TKS:

Sak 1/2015

Kunstkonsulent:

Marianne Zamecznik

Dato for behandling kunstplan:
Utførende kunstner/kunstnere:
Dato sluttrapport:
Type dokumentasjon:

Byggets/prosjektets navn:

Mule sykehjem og Klyvejordet sykehjem

Byggherre/prosjektansvarlig:

Porsgrunn kommune

Arkitekter:

Asplan Viak

Avsatt av byggherre:

2.600.000,-

Tilskudd KORO:

Avslag

Saksnummer TKS:

Sak 2/2015

Kunstkonsulent:

Line Helen Danielsen og Kristin Sæterdal

Dato for behandling kunstplan:

02.03.2016

Utførende kunstner/kunstnere:

Tuva Gonsholt og Stine Gonsholt
Stefan Christiansen eller Mari Røysamb/Ole Rosén
Tone Dalen

Dato sluttrapport:
Type dokumentasjon:

SKIEN KOMMUNE - NYE KUNSTPROSJEKTER 2016:
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Byggets/prosjektets navn:

Hjalmar Johansen vgs

Byggherre/prosjektansvarlig:

Telemark Fylkeskommune

Arkitekter:

White Arkitekter AB

Avsatt av byggherre:

463.000,-

Tilskudd KORO:
Saksnummer TKS:

Sak 5/2016

Kunstkonsulent:

Siri Sandersen

Dato for behandling kunstplan:
Utførende kunstner/kunstnere:
Dato sluttrapport:
Type dokumentasjon:

Byggets/prosjektets navn:

Skogmo vgs

Byggherre/prosjektansvarlig:

Telemark Fylkeskommune

Arkitekter:

Hus Arkitekter AS og SOLA (landskapsarkitekter)

Avsatt av byggherre:

877.000,-

Tilskudd KORO:
Saksnummer TKS:

Sak 6/2016

Kunstkonsulent:

Anne Stabell

Dato for behandling kunstplan:
Utførende kunstner/kunstnere:
Dato sluttrapport:
Type dokumentasjon:

SKIEN KOMMUNE - PÅGÅENDE PROSJEKTER 2016
Byggets/prosjektets navn:

Nye Skien vgs

Byggherre/prosjektansvarlig:

Telemark Fylkeskommune

Arkitekter:

Link arkitekter og Link landskapsarkitekter

Avsatt av byggherre:

(7.000.000,- forandret av TFK) 3.900.000,-
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Tilskudd KORO:

250.000,-

Saksnummer TKS:

Sak 6/2015

Kunstkonsulent:

Viel Bjerkeset Andersen og Eivind Slettemeås

Dato for behandling kunstplan:
Utførende kunstner/kunstnere:
Dato sluttrapport:
Type dokumentasjon:

Byggets/prosjektets navn:

110-sentralen

Byggherre/prosjektansvarlig:

Skien kommune

Arkitekter:

Sweco

Avsatt av byggherre:

230.000,-

Tilskudd KORO:

Nei

Saksnummer TKS:

Sak 11/2013

Kunstkonsulent:

Odd Fredrik Heiberg

Dato for behandling kunstplan:

26.03.2015

Utførende kunstner/kunstnere:

Lello//Arnell

Dato sluttrapport:
Type dokumentasjon:

Byggets/prosjektets navn:

Finndal tilrettelagte boliger

Byggherre/prosjektansvarlig:

Skien kommune

Arkitekter:

Gunnar Dale

Avsatt av byggherre:

180.000,-

Tilskudd KORO:

Nei

Saksnummer TKS:
Kunstkonsulent:

Odd Fredrik Heiberg

Dato for behandling kunstplan:

26.03.2015
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Utførende kunstner/kunstnere:

Erlend Leirdal

Dato sluttrapport:
Type dokumentasjon:

Byggets/prosjektets navn:

Rådhusplassen i Skien

Byggherre/prosjektansvarlig:

Skien kommune

Arkitekter:
Avsatt av byggherre:

500.000,-

Tilskudd KORO:

Nei

Saksnummer TKS:

9/2013 og 11/2013

Kunstkonsulent:

Odd Fredrik Heiberg

Dato for godkjent kunstplan:

Utsatt av Formannskapet, skulle ferdigstilles mai 2014

ØVRIGE KOMMUNER TELEMARK - PÅGÅENDE PROSJEKTER 2016

NOTODDEN KOMMUNE
Byggets/prosjektets navn:

Haugmotun Omsorgssenter

Byggherre/prosjektansvarlig:

Notodden kommune

Arkitekter:

Søndregaard Rickfelt v/Tor Møller Frantzen

Avsatt av byggherre:

1.712.000,-

Tilskudd KORO:
Saksnummer TKS:

Sak 7/2015

Kunstkonsulent:

Runa Boger

Dato for behandling kunstplan:

09.06.2016

Utførende kunstner/kunstnere:

Trude Westby Nordmark og Grethe Unstad

Dato sluttrapport:
Type dokumentasjon:

ULEFOSS KOMMUNE
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Byggets/prosjektets navn:

Holla 10-årige skole/Nome kulturskole

Byggherre/prosjektansvarlig:

Ulefoss kommune

Arkitekter:

Norsjø arkitekter v/ Ingrid Kvissel

Avsatt av byggherre:

900.000,-

Tilskudd fra KORO:

Nei

Saksnummer TKS:

Sak 5/2015

Kunstkonsulent:

Hanne Haukom

Dato for behandling kunstplan:

02.03.2016

Utførende kunstner/kunstnere:
Dato sluttrapport:
Type dokumentasjon:
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Årsregnskap
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27

28

29

30

31

32

Revisors beretning
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Strategiplan 2016 – 2020
VÅR VISJON ER:

Vi er senteret for kunst som fag i Telemark
Vi ønsker
-

Å bli mer synlig, både lokalt, regionalt og nasjonalt
Å styrke kunstnernes økonomi
Å bli et bærekraftig sted med bedre økonomi

Senteret for
kunst som fag
i Telemark
DKS / RSU /
UTSTILLING
FORMIDLING

HANDLINGSPLAN 2016 – 2020
Vi ser for oss at vi innen 2020 skal:
1. SYNLIGGJØRE OSS I HELE TELEMARK
• Se på mulighetene for å produsere en vandreutstilling til gallerier/kunstforeninger
(En «Stipendvinnerutstilling»?)
• Gjøre kunstnerne i regionen mer synlig
• Gjøre TKS mer tilgjengelig på nett og i sosiale medier
• Ferdigstille nettbutikken, og sørge for at flere kunstnere viser seg frem der
• Øke bemanningen på området med en 20% stilling
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2. SIKRE HØYT UTSTILLINGSNIVÅ OG GODE BESØKSTALL
• Fortsette med blandingen av ekstern kurator og egne kurateringer
• Planlegge markedsføringen i årshjul
• Sørge for at de ansatte er oppdaterte rundt faget og publikumsvennlige
• Bruke fasaden til markedsføring

3. FORTSATT HA 100% DEKNINGSGRAD PÅ VISUELL KUNST I DKS
• Sikre at nivået opprettholdes i partnerskapsavtalen
• Synliggjøre at Telemark er best i Norge på området
• Styrke TKS sin rolle som formidlingsinstitusjon
• Ferdigstille to nye visuelle produksjoner i året, enten som produsent eller
medprodusent
• Øke stilling til utstillingsprodusent med 20% til 100% stilling
• Pleie formidlerstaben
• Samarbeide godt med Telemark fylkeskommune

4. SØRGE FOR Å ØKE SATSNINGEN PÅ PROFESJONALITET I SAKER SOM OMHANDLER KUNST I
OFFENTLIGE ROM
• Fortsette arbeidet med RSU
• Være mer oppsøkende mot kommunene
• Lage fast møteplass årlig / årshjul
• Vedlikehold av det eksisterende regelverket
• Spissing av virksomheten – kartlegge behovet
• Sørge for at fylkeskommunen ser behovet og ansvaret i større grad
• Øke bemanningen på området med en 20% stilling

5. ØKE BUDSJETTENE
• Bruke partnerskapsavtalen og rullering av denne
• Peke på arbeidsoppgaver vi ikke får utført
• Presentere ny strategiplan hos den politiske ledelsen i fylket og vertskommunen,
hvor viktige satsninger løftes frem
• Kunstsenteret ønsker å være synlig i hele fylket, og vi gjør det gjennom RSU og DKS,
men vi ønsker det enda mer – dette krever bedre økonomi
• Søke driftsstøtte hos Norsk Kulturråd (post 55)
• Lage nye samarbeide i inn- og utland
• Søke midler hyppigere
• Til sammen øke bemanningen med 60% stilling, tilsvarende kr. 400.000,-
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Budsjett 2017
BUDSJETT
2017

INNTEKT
ER
3100 salg
3410 tilskudd Telemark fylkeskommune
3430 tilskudd Skien kommune
3440 ekstraordinære
prosjektinntekter
Onsdagsprogram
40000
DKS
150000
Migrating Societies
100000
Greenlightdistrict
50000
Alger og poteter
50000
3490 Stipendutstillingen
3500 Periodisert inntekt
3950 refusjon adm. Kostnader
SU
3961 leasing DKS produksjoner
SALGSINNTEKSTER
3967 Salg kunst
3968 5% ventekonto
SUM DRIFTSINNTEKTER
4360 Frakt, toll, sped. V. for
videresalg
4390 Beholdningsendring varer for
videresalg
SUM VAREKOSTNAD
BRUTTOFORTJENESTE
ADMINISTRASJONSKOSTNADER
5001 lønn ansatte
lønn daglig leder
lønn
formidlingsansvarlig/utstillingsprodusent
lønn div
5009 lønn og honorarer inkl. feriepenger
5056 oppgjør salg kunst
5092 feriepenger
5251 gruppelivsforsikring
5290 motkonto fordeler
5330 lønn styret og styreleder
5390 annen opp.pl. Godtgjørelse
5401 arbeidsgiveravgift
5405 avsatte arb. G.avg. Av feriepenger
5425 innberrettet
pensjonskostnad
5800 refusjoner fra NAV

BUDSJETT
APRIL

BUDSJETT
2016

REGNSKAP
2016

20000
1615000
451000

20000
1615000
451000

4000
1565000
439000

23841
1577500
451000

340000

390000

340000

676258

150000

150000
-10000
0

170000

151000
-60376
0

2000
2618000
5000
100
2623100

2000
2756000

0
2000
2558000

240000

0
2795382
7130
125
2802637
1287
31320
32607
2793871

2623100
800000

840000

890000

952226

1000
100000

100000

110000

100000

100000

90000

130000
15000
0

140000
15000
0

150000
15500
85153

116653
1824
-47911
116000
1824
157516
16448
46087
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5900
5911
5920
5930
5945
5946

gaver til ansatte
kantinekostnad
yrkesskadeforsikring
pensjonsforsikring
pensjonsforsikring, kostnad
pensjonskostnad, trekk
ansatte
5990 annen personalkostnad
SUM
ADMINISTRASJONSKOSTNADER
DRIFTSKOSTNADER
6010 ordinære avskrivninger
6017 avskrivning inventar
6100 frakt, transport, forsikring v/
vareforsendelse
6110 frakt utstillinger
6300 leie lokaler
6310 lokalkostnader
6360 renhold, renovasjon m.m.
6390 annen kostnad lokaler
6420 leie datasystemer
6440 leie/leasing
transportmidler
6510 kostnadsførte anskaffelser
6540 arbeid/utstyr/montering
6550 inventar og utstyr
6552 Programvareanskaffelser
6553 materialer og utstyr
6554 Workshop
6690 rep. Og vedlikehold
6700 revisjonshonorar
6705 regnskapshonorar
6740 visningsvederlag-ikke oppgavepliktig
6750 reisestipend (motpost
3490)
6751 administrative kostnader
SU
6752 juryert utstilling
6770 produksjonskostnader DKS (motpost
3440)
6776 sørlandsutstillingen
6790 andre honorar
6791 ekstern arbeidskraft
6792 Innleid kunstfaglig
kompetanse
6800 kontorrekvisita
6840 aviser, tidsskrifter, bøker

1000
30000
6000
18000
90000
-16500

1000
0
6000
0
45000
-16500

1000
20000
6000
18000
87000
-16500

46087
-17181

10000
1283500

1000
1231500

10000
1466153

861
1397218

25000
4000

20000
10000
4000

25000
4000

19997
9872
4583

30000

30000

50000

10000
38000
850
2200
5000

0
46000
4000
3500
3000

4000
38000
215
2200
2000

50000
30000
20000
10000
15000

20000
40000
10000
10000
15000

10000
24000
80000
80000
150000

5000
30000
20000
10000
15000
5000
20000
28000
80000
80000
180000

10000
23000
80000
115000
170000

2938
71777
1444
8556
21318
3259
31968
27875
102372
128595
181500

0

0

5000

0

10000
150000

10000
150000

1000
150000

10341
132924

20000
140000

22710
312230

8000

8457
8419

0
283000

8000

95000
80000
65000
9000
8000

0
0
5784

36216
1000
0
45592
3946
3267
0
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6860
6870
6890
6900

møter, kurs, oppdatering
kompetanseheving
annen kontorkostnad
telefon og
datakommunikasjon
6940 Porto
7100 km. Godtgjørelse, oppg.pl.
7140 reisekostnader, ikke
oppg.pl.
7310 reklame/annonser
7320 plakat/katalog/trykksaker
7330 webdesign/oppgradering/T
KS
7350 representasjon, ikke
fradragsberretiget
7355 Vernissasje
7360 representasjon, ikke
fradragsberretiget
7400 kontingent,
fradragsberretiget
7420 gaver, fradragsberretiget
7430 gaver, ikke
fradragsberretiget
7500 forsikringspremie
7770 bank og kortgebyrer
7771 Øreavrunding
7775 gebyr iZettle
7790 annen kostnad m.fradrag
7791 annen kostnad u. Fradrag
7830 tap på fordringer
SUM DRIFTSKOSTNADER
AVSKRIVNINGER
SUM DRIFTSKOSTNADER
SUM DRIFTSKOSTNADER OG
ADMINISTRASJONSKOSTNADER
RENTEINNTEKTER
FINANSINNTEKTER
DRIFTSRESULTAT

10000
10000
2000
22000

10000
0
2000
18000

10000
10000
2000
21000

11992
0
1188
17568

5000
15000
40000

5000
15000
40000

10000
15000
60000

4759
20038
30236

30000
50000
20000

30000
50000
20000

50000
80000
20000

43607
61943
31241

7000

7678

10000
7000

10000
0

10000
2000

13046
0

10500

12000

10500

11903

10000
500

1000
500

10000
500

434
0

15000
2000

15000
2000

1294500

15000
2000
200
450
1000
4000
5000
1258650

1273817

14274
1651
120
371
16671
3371
5048
1498295

2578000

2490150

2737018

450

450
2952

451
2070
0

132950

-103272
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Valgkomiteens innstillinger for 2017
TKS valg 2017
De fargesatte er på valg: BiT nominasjoner. NK-sør nominasjoner.
Telemark Kunstsenters Representantskap:
Årsmøtene i BiT og NK-sør velger medlemmer for fire år.
Jorunn Steffensen

BiT

2018-21

ny

Torhild Grøstad

BiT

2014-18

Odd Fredrik Heiberg

BiT

2013-21

gjenvalg

Alfhild Skaardal

BiT, fritt grunnlag

2018-21

ny

Anniken Randers Pehrson

NK-sør, fritt grunnlag

2014-18

Kyrre Andersen

NK-sør

2016-20

Fanny Sofie Gjestland

NK-sør

2016-20

Torunn Myran

NK-sør

2014-18

Vara: Lise Bottolfs

BiT

2013-21

gjenvalg

Vara: Sølvi Strand

BiT

2018-21

ny

Vara: Liv Anne Lundberg

NK-sør

2014-18

Vara: Grete Anna Vangen

NK-sør

2016-18

TKS styre
Nominasjoner. TKS representantskap velger medlemmer til TKS styret.
Styremedlemmer velges for to år, varamedlemmer for ett år.
Gina Winje, Styreleder

NK-sør, fritt gr. lag

2017-19

ny

Arne Svalastog

BiT

2007-18

Siri Sandersen

BiT

2017-19

Tuva Gonsholt

NK–sør

2012-18

Dag Bratbergsengen

NK–sør

2017-19

ny

Vara: Bjørn Nærum

BiT, fritt grunnlag

2017-18

ny

Kristin Hostvedt

NK-sør

2017-18

ny

ny
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Regionalt samarbeidsutvalg (RSU)
Nominasjoner. TKS-styret velger medlemmer for 2 år:
Gunnar Torvund

BiT

2013-19 gjenvalg

Liv Anne Lundberg

NK-sør

2014-18

Ann Kristin Eriksen

TeAf

2012-18

Vara: Philip Dommen

BiT

2000-18

Vara: Brita Been

NK-sør

2014-18

BiT og NK-sørs nominasjonsutvalg:
BiT:

Odd Fredrik Heiberg

(sign.)

NK-sør:

Torunn Myrann

(sign.)

Fritt grunnlag:

Linda Furulund

(sign.)

Telemark, 25. januar 2017
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Vedtekter
Vedtekter for Telemark Kunstnersenter revidert og gjeldene fra 06.05.2013
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 inngår i det nasjonale nettverket av
kunstnerstyrt formidling, og har sitt tilholdssted i Liegata 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 innlånt fra andre
 Aktivt formidle utsmykkingsoppdrag, offentlige og private
 Formidle kunnskap og informasjon om samtidskunst gjennom eget
informasjonskontor, omvisninger på 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 årsmøte.
En av representantene kan være valgt på fritt grunnlag.
 4. representanter og 2. vararepresentanter oppnevnt av NK-Sørs
årsmøte. En av representantene kan være valgt på fritt grunnlag
Representantskapets 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 årsmøte.
3.1.3 Representantskapsmøtets årsmøte
Representantskapets årsmøte holdes innen utgangen av mai hvert ar.
Styret for TKS er ansvarlig for innkalling og gjennomføring av årsmøtene.
Årsmøte kunngjøres senest to måneder før møtedato. Representantskapets medlemmer
og inviterte observatører skal ha mottatt sakspapirer senest 14 dager før årsmøtet.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt TKS styret senest 4 uker før
årsmøtet. Forslag fra enkeltmedlemmer i BiT og NK-Sør kan bare fremmes gjennom
BiTs og NK-Sørs årsmøter eller styrer.
På årsmøtet 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.
Årsmøtet skal ha følgende dagsorden:
1. Valg av møteleder og 2 representanter til a underskrive protokoll
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Styrets årsmelding
4. Regnskap med revisjonsberetning
5. Handlingsplan og budsjett for årsmøteperioden
6. Innkomne forslag
7. Valg av revisor
8. Fastsettelse av honorarer
9. Valg av styre og valgkomite
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Representantskapet er beslutningsdyktig når 2/3 av representantene er tilstede. Vedtak
gjøres ved alminnelig flertall. Ved vedtektsendringer må det være 2/3 flertall og minst
2 fra hver av gruppene (BiT og NK-Sør) må være til stede.
Møter i representantskapet, i tillegg til årsmøtet, skal det innkalles til når 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 måned
etter at møtet ble holdt. De gjeldende vedtektene skal i sin helhet følge med referatet.

3.2. Styret i TKS
 Styret er ansvarlig ovenfor representantskapet
 Styremedlemmenes funksjonstid regnes fra den dagen de velges av
representantskapets årsmøte
 Styret har ansvar for den kunstneriske profilen ved senteret og den
løpende driften mellom årsmøtene
 Styret har arbeidsgiveransvar for de ansatte
 Styret innstiller i alle saker som fremmes for representantskapet på
årsmøtet
 Styrets ansvar og oppgaver skal være nedfelt i instrukser for
styreleder og styre
3.2.1 Styrets sammensetting TKS styret består av styreleder og 4 styremedlemmer,
to av disse fem kan være valgt på fritt grunnlag. To varamedlemmer i prioritert
rekkefølge. Styreleder og styremedlemmene velges for to ar om gangen.
Styremedlemmer er på valg etter ett ar, de andre to er på valg etter to ar.
Varamedlemmene velges for ett ar.
3.2.2. Styremøter På styremøter behandles saker som gjelder de store linjer i den
daglige driften av TKS. Rutiner for hva slags saker og hvordan de behandles på
styremøter skal være nedfelt i instruks for styret, styreleder og daglig leder.
Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Ved
stemmelikhet under votering er styreleders stemme avgjørende.
Styret kan innkalles av daglig leder når styreleder, daglig leder eller minst to av
styremedlemmene ønsker det. Slik innkalling skjer med minst åtte dagers
varsel.
Kultursjefene i Telemark fylkeskommune og vertskommunen kan ha hver sin
representant med observatørstatus på styremøtene. Også andre kan innvilges
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slik rett av styret.
3.3 Arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget (AU) består 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 råd
De tre kunstnerne som sitter i styret i TKS utgjør kunstnerisk råd.
Utstillingsprogrammet utarbeides i et forpliktende samarbeid mellom administrasjonen
og kunstnerisk råd.
3.5 Valgkomité
TKS valgkomité består av tre medlemmer; en fra BiTs valgkomité, en fra NK SørNorges valgkomité og en på fritt grunnlag.
Valgkomitéen legger frem skriftlig innstilling på styreleder, styremedlemmer og
varamedlemmer. Innstillingen sendes ut sammen med resten av sakspapirene til
representantskapets årsmøte.
4. ADMINISTRASJONEN
Daglig leder er ansvarlig for at driften av senteret skjer i henhold til instruks og etter
styrets retningslinjer. Daglig leder er saksforbereder for styret. Styret gir daglig leder
prokura for å ivareta den daglige driften.
5. REGIONALT SAMARBEIDSUTVALG
Daglig leder for TKS er saksbehandler/sekretær for RSU. RSU er et rådgivende utvalg
for utsmykkingssaker i fylket. Utvalget har tre medlemmer (billedkunstner,
kunsthåndverker og arkitekt), alle med personlige vararepresentanter. Etter innstilling
fra BiT og NK- Sør oppnevner styret i TKS medlemmer og vararepresentanter for to år
av gangen, slik; det ene året oppnevnes en billedkunstner med vararepresentant, og det
neste året velges en kunsthåndverker med vararepresentant.
RSU- lederen tiltrer TKS- styret som observatør med tale- og møterett.
6. OPPLØSNING
TKS kan oppløses ved 2/3 flertall på representantskapsmøtet, etter forutgående vedtak
fra årsmøtene 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.

Instruks for styret og styreleder
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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 på representantskapets årsmøte.
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 angår, rangerer alle
styrets medlemmer likt. Når styreleder uttaler seg eller opptrer på 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 når det kreves av et av styrets
medlemmer eller daglig leder.
Kultursjefene i Telemark Fylkeskommune og Skien Kommune kan møte med
observatør på styremøtene. Også 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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På første styremøte etter årsmøtet 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)
På samme styremøte skal styret vedta forslag til møteplan og hoved agenda for
styremøtene frem til neste årsmøte.
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 forestå 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 på 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 på 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 når minst 3 av styrets medlemmer er til stede. Ved
stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende. Styret kan ikke gjøre vedtak uten at
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alle styremedlemmene er gitt anledning til a delta i behandlingen av saken ved
innkalling til styremøte.
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 på 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
påfølgende ordinære styremøte. Hvis dette ikke er mulig, underskrives
protokollen på 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 også fastsette retningslinjer for virksomheten.
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Styret skal holde seg orientert om kunstsenterets økonomiske stilling og plikter a påse
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 på 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 må 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 foreslå 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 inngås 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
årlige 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.
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
påse at budsjettet overholdes. Det forutsettes at de kvartalsvise regnskapsrapportene
føres i samsvar med posteringene på budsjettet.
3.7 Årsregnskap og årsberetning
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Styret skal etter forslag fra daglig leder behandle årsregnskap og årsberetning i
samsvar med regnskapsloven.
Årsregnskap og Årsberetning skal behandles av styret før det sendes til
representantskapet. Samtlige styremedlemmer og daglig leder skal undertegne
årsregnskapet og årsberetningen. Har en som skal underskrive innvendinger mot
årsregnskapet eller årsberetningen, skal vedkommende underskrive med påtegnet
forbehold og gi nærmere redegjørelse i årsberetningen.
Årsberetning og årsregnskap med revisors beretning skal av styret legges fram for
årsmøtet til godkjennelse. Etter at årsregnskapet er godkjent, sendes et eksemplar av
årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen til Regnskapsregisteret samt
Telemark Fylkeskommune og Skien Kommune.
3.8 Revisjon
Styret skal behandle den årlige revisjonsrapporten. Slik behandling skal skje i
styremøte hvor årsregnskap og årsberetning skal behandles, og ikke senere enn tre
måneder 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 på de omrader man finner positive og de omrader man
mener daglig leder må vektlegge mer i tiden fremover.
Utviklingssamtalen skal også inneholde daglig leders tilbakemelding på 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.
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 også 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 på alle omrader, og a
forvisse seg om at alle deler av virksomheten er under betryggende kontroll.
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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 pålegge medlemmene taushetsplikt.
Styreleder eller den som i styreleders sted forestår innkallingen til styremøtene eller
utsendelse av styredokumenter kan tilsvarende pålegge 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.

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

Beskrivelse av endringen som er foretatt fra forrige versjon

8. Godkjennelse
Utarbeidet av: Anne Stabell / Arne Svalastog Godkjent av Styret – TKS desember
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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.

Kontaktinformasjon

52

TELEMARK KUNSTSENTER
LIEGATA 8, 3717 SKIEN
TLF: (+47) 35 51 98 50
www.telemarkkunstsenter.no

ANSATTE:
Ida Bringedal
Daglig leder
Tlf: (+47) 35 51 98 54
Epost: ida@telemarkkunstsenter.no

Marius Strandgård Baun
Formidlingsansvarlig og produsent
Tlf: (+47) 35 51 98 52
Epost: marius@telemarkkunstsenter.no
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