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Styrets beretning  
 
STYRETS SAMMENSETNING  
Telemark Kunstsenter (TKS) formidler kunst som fag, og er et informasjonssenter og en 
formidlingsinstitusjon for profesjonell billedkunst og kunsthåndverk 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.  
Styret ved Telemark Kunstsenter består av fem styremedlemmer og to varamedlemmer. 
Telemark fylkeskommune og Skien kommune har observatørstatus i styret. Styret ved TKS er 
sammensatt av representanter fra henholdsvis privat næringsliv og offentlig sektor valgt på 
fritt grunnlag, samt representanter fra de to grunnorganisasjonene for profesjonelle 
kunstnere i fylket. Grunnorganisasjonene er Billedkunstnerne i Telemark, BiT, og Norske 
Kunsthåndverkere Sør-Norge avdeling Telemark, NK-Sør.  
Med virkning fra styremøtet 14. august 2108 har varamedlem Bjørn Nærum, fungert som 
nytt fast styremedlem, etter at Jørn Roheim trakk seg fra sitt styreverv juni 2018. For å sikre 
et fulltallig og vedtaksdyktig styre, ba styreleder Valgkomiteen om å innstille to (2), 
minimum en (1) nye vara. I tillegg til fungerende vara Henrik Rasmussen, ble Anne Stabel 
etter innstilling fra Valgkomiteen, konstituert av styret med varighet fram til Årsmøte i 
Representantskapet 2019. 
 
Styrets sammensetning i 2018 har vært:  
 
 
VÅR 2018 
 
Gina Winje    (2017-2019)   Styrets leder 
Arne Svalastog  (2010-2018)   Nestleder 
Tuva Gonsholt   (2009-2018)   Leder kunstnerisk råd 
Siri Sandersen   (2017-2019)   
Dag Bratbergsengen   (2017-2019)   
 
Varaer:  
Kristin Hostvedt 
Bjørn Nærum    (2017-2019) 
 
HØST 2018 
   
Gina Winje    (2017-2019)   Styrets leder 
Bente Knudsen Sanden (2018-2020)   Nestleder 
Siri Sandersen   (2017-2019)   Leder kunstnerisk råd 
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Bjørn Nærum   (2018-2020)    
Dag Bratbergsengen   (2017-2019) 
 
   
Varaer: 
Henrik Rasmussen   (2018-2019) 
Anne Stabel   Konstituert fram til årsmøte i representantskapsmøte 2019 
 
 
ØKONOMI  
TKS ble i 2018 styrt mot et overskudd for å styrke egenkapitalen. Overskuddet ble på kr. 
102 168. Styret ønsker å styrke egenkapitalen videre fremover.  
STYRETS ARBEID  
Styret har i 2018 hatt 6 styremøter og 52 saker på agendaen. Styret har gjennomført 
styreseminar med Virke og ny daglig leder høsten 2018 og vil prioritere profesjonalisering 
gjennom styrekurs for samtlige organer i kunstsenteret, nye handlingsplaner for 2020-2022 
samt ny strategi for TKS i forbindelse med regionsammenslåingen i 2020 og den nasjonale 
kunstpolitikken. 
 
ARBEIDSUTVALG (AU) 
AU har gjennom året hatt hyppige møter og god dialog. AU har foruten styreleder bestått av 
nestleder Bente Knudsen Sanden og Linda Bekkevold. Et aktivt AU i 2018 har vært viktig i 
forbindelse med ansettelse og opplæring av ny daglig leder.  
 
FRAMTIDSUTSIKTER  
TKS ønsker å videreføre sin rolle som regionens samlingspunkt for formidlingen av 
kunstfaglige spørsmål, for bruk av kunst i det private og offentlige og for styrkingen av 
kunstproduksjon som næring.  
Samtidig er det viktig for styret å påpeke at den økonomiske situasjonen fortsatt er 
bekymringsfull, institusjonen er sårbar og arbeidsmengden til de ansatte er for høy. 
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Styret vil takke Telemark fylkeskommune og Skien kommune for spesielt godt samarbeid i 
2018. Vi ønsker å styrke gjensidig tillit og videreføre samarbeidet. 
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Administrasjonens beretning  
 
Administrasjonen ved Telemark Kunstsenter (TKS) har i 2018 bestått av Marius Strandgård 
Baun i 80% stilling som formidlingsansvarlig og utstillingsprodusent, samt Ida Bringedal i 
100% stilling som daglig leder fra 01.01.2018 – 01.08.2018. Stillingen til Strandgård Baun ble 
i løpet av høsten 2017 supplert med en 20% stilling i Telemark fylkeskommune i 
programrådet for den kulturelle skolesekken. Begge gikk inn i sine stillinger i august 2014. 
Marius Strandgård Baun har fast stilling, mens Ida Bringedals åremål strakk seg til august 
2018.  
1.august 2018, ble Linda Bekkevold ansatt i et åremål som ny daglig leder i 100% stilling. 
Telemark fylkeskommune har i avtale av 22/08-2018 innleid Marius S. Baun i tilsvarende 30% 
stilling i perioden 01/08-2018 til 31/12-2019. TFK har fra perioden 01/12-2018 til 31/12-2019 
leid inn Marius S. Baun i ytterligere 30%. Derfor er Marius S. Baun kun i 20% stilling ved 
Telemark Kunstsenter i 2019, denne prosenten er øremerket nyproduksjon og oppfølging av 
formidlere i Den Kulturelle Skolesekken.  
Lørdagsvakt ved TKS i 2018 har vært Sølvi Strand (medlem BiT). Søndagsvaktene har blitt 
fordelt mellom Leonora Strandgård Baun og Kristian Johnsen våren 2018, begge avsluttet 
sine arbeidsforhold ved TKS i august 2018. Høsten 2018 ble Fanny Sophie Gjestland og Maj-
Gret Gaupås ansatt som nye søndagsvakter, de er begge kunstnere og medlem av BiT samt 
en del av TKS sitt nye formidlingsteam.  Lørdags- og søndagsvaktene bidrar også under 
utstillingsåpninger og som vikar ved behov. Alle de ansatte er oppdaterte på det kunstfaglige 
som skjer på senteret og har spesielt ansvar over arkivering, kunstbokhandel og formidling til 
publikum.  
Administrasjonens viktigste oppgave slik det står skrevet i handlingsplanen for 2017 er å 
sørge for riktig kommunikasjon internt og ekstern for å øke bevisstheten rundt og 
omdømmet til foreningen. Handlingsplanen er sett ut fra strategiplanen for TKS 2016 – 2020, 
med visjonen ”Vi er senteret for kunst som fag i Telemark”.  
 
  
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 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 program 2018 for detaljer rundt programmering ved senteret, samt egne rapporter fra 
RSU for informasjon rundt aktivitet som senteret administrerer.  
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REGIONALE PROSJEKTMIDLER FOR VISUELL KUNST/ STATENS UTSTILLINGSSTIPEND  
Det som før het Statens utstillingsstipend fikk nytt navn i 2018: Regionale prosjektmidler for 
visuell kunst. Maksgrensen for søknadsbeløp ble fjernet og søknadsportalen er splitter ny. 
Søknadsbehandlingen er endret, nå med fem regionale juryer hvor medlemmene er 
oppnevnt av NBK, NK og FFF. Telemark tilhører region SØR: Vestfold, Telemark, Agder og 
Rogaland. Det er rullerende ansvar for kunstsentrene i regionen å være vertskap og 
sekretariat for juryen, i år var dette Agder Kunstsenters oppgave.   
 
Tildelingskomiteen 2018: 

Hans Martin Øien (NBK, Buskerud, Innstillingskomite Øst), tildelingskomiteens leder. 
Gerd Anne Endestad (NBK, Sogn og Fjordane, Innstillingskomite Vest) 
Espen Kjelling (FFF, Nordland, Innstillingskomite Nord) 
Marit Hosar (NBK, Oppland, Innstillingskomite Midt) 
Anne Stabell (NK, Telemark, Innstillingskomite Sør, vara for Sidsel Hanum, NK, Aust-Agder) 

 
TILDELINGER SØR:  
Hanne Friis Kristiansand Kunsthall, Vest-Agder kr 70 000 

Thomas Hestvold Kristiansand Kunsthall, Vest-Agder kr 60 000 

Espen Dietrichson Haugar Vestfold Kunstmuseum, Vestfold kr 60 000 

Ann Cathrin Høibo Sørlandet Kunstmueum, Vest-Agder kr 50 000 

Geir Egil Bergjord Haugar Vestfold Kunstmuseum og Tønsberg 
Domkirke, Vestfold 

kr 60 000 

Lin Wang Kunsthall Grenland, Telemark kr 50 000 

Johannes Høie Hå Gamle Prestegård, Rogaland kr 32 000 

Katinka Assne-Anastasia 
Goldberg 

Bomuldsfabrikken Kunsthall, Aust-Agder kr 50 000 

Edith Spira Haugar Vestfold Kunstmuseum, Vestfold kr 50 000 

Kari Aasen Hå Gamle Prestegård, Rogaland kr 40 000 

Tarjei Bodin Larsen Arendal Kunstforening, Aust-Agder kr 30 000 

Serina Erfjord Haugesund Billedgalleri, Rogaland kr 50 000 

Johan Urban Bergquist Vestfold Kunstsenter, Vestfold kr 19 000 

Kine Klippen Tau Scene, Rogaland kr 80 000 

Kjersti Vetterstad Bruksrommet/Tau Scene, Rogaland kr 37 000 

Viel Bjerkeseth Andersen Hå Gamle Prestegård, Rogaland kr 40 000 

Marit Aanestad Kunstpausen Skur 2, Rogaland kr 40 000 

Tuva Gonsholt Galleri Osebro, Telemark kr 40 000 
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Terje Abusdal ARTendal, Aust-Agder kr 34 300 

Josefine Lyche Sandefjord Kunstforening, Vestfold kr 34 000 
 
JURYERINGSARBEID  
Som representant fra TKS deltok Siri Sandersen som jurymedlem i Kragerø Kommunes 
utvelgelse av arbeider til Jomfrulandsutstillingen 2018. Sandersen deltok også på vegne av 
TKS i Skien kommunes jury for ny mottaker av Skien kommunes kunstnerstipend 2019.  
 
KUNSTSENTRENE I NORGE (KIN)  
Årsmøte i KIN ble holdt i Tønsberg 7.mai 2018. Daglig leder Ida Bringedal og styreleder Gina 
Winje var til stede under møtet. Viktige arbeidsoppgaver for KIN i 2018 har vært omlegging 
av og videre arbeid med Statens utstillingsstipend. Det er en forutsetning at Kulturrådet 
fullfinansierer ordningen med statens utstillingsstipend for at KIN fortsetter 
administrasjonen av denne. Andre temaer som ble lagt fram var forslag om en felles årlig 
samling om kunst i offentlige rom, regionsammenslåingen og kvalitetssikring av DKS.  
 
FORMIDLING 
En av hovedoppgavene til Telemark Kunstsenter er formidling av samtidskunst, dette utføres 
(Dette gjøres) både internt og eksternt. Det ble satt sammen et nytt formidlingsteam høsten 
2018 og en mobil resepsjon er plassert i foajeen der publikum kan henvende seg for 
informasjon om senterets aktiviteter og utstillinger. 
 I 2018 har det vært noe lavere fokus på foredrag og presentasjoner ved TKS da støtten fra 
kulturrådet til å opprettholde onsdagsprogrammet i juni 2018 opphørte. Høsten 2018 ble 
det gjennomført et seminar om forholdet mellom kunst, forskning og samfunn i forbindelse 
med Greenlightdistrict prosjektet. Kunstbokhandel ved siden av den generelle formidlingen 
til publikum og grupper på besøk er fortsatt i drift. Kunstsenteret lanserte i 2017 en 
nettbutikk med salg av kunst laget av kunstnere med tilhørighet i grunnorganisasjonene, 
denne vil bli evaluert av styret i 2019.  
Workshoprom for barn åpnet januar 2018 der det er gjennomført Lørdagsbarn i samarbeid 
med Skien kommune vår og høst 2018. Dette er et viktig tilbud som vi vil fortsette å øke, da 
vi vil utruste workshoprommet. Det vil bli ytterligere utviklet og utrustet i 2019 for å skape et 
større tilbud av kunstformidling til barn og unge.  
 
PRODUKSJONER  
Det var totalt 11 DKS produksjoner på turne kalenderåret 2018. Av disse er 6 produsert på 
TKS: Hus i hode, Det var en gang, Hvordan ser du, Maleri og Verds-skrifta. Hele 8889 elever 
har sett en visuell DKS produksjon i 2018.  Totalt antall turnedager 197, som utgjør 888.343 
kroner i honorarer og vederlag, hvor av 727.117 gikk til medlemmer av BiT og NK-Sør, og 
utgjør en betydelig inntektskilde for våre medlemmer. 
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FORMIDLINGSSTAB  
Formidlingsansvarlig ved senteret, Marius Strandgård 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 både å ivareta og utvikle faglig videre.  
Telemark kunstsenter har satt sammen et team av formidlere som jobber med formidling på 
huset til eksempelvis lørdagsbarn, offentlige institusjoner og 8.klassingene i Skien kommune. 
Alle formidlerne har kunstfaglig utdannelse og god erfaring fra formidling.  
Vi ønsker å takke alle samarbeidspartnere for et begivenhetsrikt år med store endringer. Det 
har vært spesielt spennende å jobbe med seminaret om kunst, forskning og samfunn i 
opptakten mot kunstfestivalen Greenlightdistrict 2019, utvikling av Regionalparken sammen 
med Telemark Fylkeskommune. En spesiell takk til styret, medlemmene, vertskommune og 
fylkeskommune for en varm velkomst til ny daglig leder for Telemark Kunstsenter.  
 
 
På vegne av administrasjonen,  
Linda Bekkevold  
Daglig leder  
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Program 2018 
 
Utstillingsprogram 2018 
Utstillingsprogrammet i 2018 bar preg av et ønske om å vise kunstnerskap fra Telemark. 
Dessverre så gikk Øystein Selmers separatutstilling ut på grunn av sykdom høsten 2018. Det 
ble derfor tatt et valg om å erstatte Selmer med Fredrik Berberg i hovedsalen 
oktober/november/desember 2018. Telemark Kunstsenter har et fokus på regionalt 
tilknyttede kunstnerskap spesielt, og benytter første etasje i hovedsak til å fremme disse.   
 
Det er et formål at den kunstneriske uttrykksfriheten i utstillingene beholdes uten 
avhengighet av salg. 
 
 
HINSIDES ISEN 
Øystein Wyller Odden 
26. januar - 13. mars 
 
Øystein Wyller Odden (f. 1983 på Notodden) er utdannet fra Kunstakademiet i Oslo og har 
tidligere vist arbeider blant annet ved visningssteder som Fotogalleriet, Henie Onstad 
Kunstsenter, Tegneforbundet, Nordnorsk Kunstnersenter og Kurant visningsrom. 
Øystein Wyller Odden arbeider med installasjoner og objekter, ofte i forbindelse med lyd og 
musikk. Arbeidene tar for seg forholdet mellom teknologi, arkitektur og mennesker, og 
består i forsøk på å undersøke og eksponere underliggende strukturer i dette materialet. 
  
Til utstillingen Hinsides isen i Telemark Kunstsenter (TKS) har Odden laget en ny komposisjon 
til kunstsenterets lokaler i gamle Norges Bank i Skien. Utgangspunktet for komposisjonen er 
strømnettets egenfrekvens. Strømmen i alle stikkontakter i Norden skifter polaritet samtidig, 
ca 50 ganger i sekundet. Frekvensen utgjør en hørbar tone på 50 hz, som ligger nærmest en 
mørk G, og den oppleves ofte med et rikt spekter av overtoner. Lyden avgis fra de fleste 
elektroniske innretninger og utgjør dermed en brorpart av hva vi kjenner som stillhet. På den 
måten er lyden også en grunntone i den elektriske sivilisasjonen, en borduntone som har 
ligget under den teknologiske utvikling det siste århundret. I den tidligere banksalen på TKS 
har Wyller Odden remontert bankens gamle lysekroner. På disse fire lysekronene har Odden 
festet vibrasjonselementer, Slik har Wyller Odden gjort rommet om til et musikalsk 
instrument som endrer seg etter forholdet mellom kraftforbruk og kraftproduksjon.  
Wyller Odden viser i tillegg lydarbeidet Mains Hum (Skien kirke). I prosjektrommet vises 
installasjonen Invokasjon (komposisjon for laservater og linjal). 
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SONGS FROM THE WOOD 
Irene Haslum 
26. januar - 18. mars 
 
Irene Haslum arbeider hovedsakelig med skulptur og objekter i trematerialet finèr. I 
prosjektet Songs from the Wood har skulpturene vokst i dimensjon, og hun tar dessuten 
også i bruk andre teknikker som fotografi og keramikk. 
 
Over en lengre periode har jeg brukt mye tid på å oppsøke og gjøre meg kjent i skogen som 
jeg i oppveksten alltid har hatt rundt meg. Jeg har gått opp gamle stier, gått utenfor stien, på 
kryss og tvers og sett steder jeg aldri før har sett. Over tid har jeg opparbeidet meg en 
oversikt og et indre kart jeg aldri før har hatt, over denne skogen som for meg alltid har vært 
der men som jeg allikevel aldri har virkelig utforsket. Jo mer jeg oppdager, jo mer skjønner 
jeg at jeg har igjen å oppdage. Jo mer jeg utforsker, jo mer føles det som jeg blir kjent med 
meg selv. Med skogen som metafor, forsøker jeg å overføre inntrykk fra skogen til mitt eget, 
abstraherte, kunstneriske formspråk. Prosjektet handler om menneskets tilknytning til 
naturen og vår søken etter forståelse av oss selv og våre indre mentale prosesser. Det 
handler om forståelsen av at mennesket er natur og at alt i naturen er forbundet med 
hverandre. Det handler om betydningen av sakte tid og tilstedeværelse og betydningen av å 
følge naturens sykluser og prosesser for å være i balanse. Jeg fascineres av å forsøke å vise 
det vakre i ting jeg opplever at mange kanskje ikke er oppmerksomme på, og forsøke å se 
samm forbindelser, både på et ytre og indre plan. 
-Irene Haslum 
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FORBANNELSEN 
Ytter og KNIPSU 
13. april - 3. Juni 
 
Ytter er en kunstnergruppe som tar i bruk ulike plattformer innenfor billedkunstfeltet, til 
produksjon og formidling av kunst, spesielt gjennom kanalen, ytter.no. Ytter har med sin 
varierte og til tider konvensjonsløse kunstpraksis ønsket å utvide kunstens plass, og utfordre 
samtidige begrensninger. Ytter har vokst frem siden 2008 med en forankring i det lokale 
samtidskunstfeltet i Bergen og består av Anne Marthe Dyvi, Julie Lillelien Porter og Anngjerd 
Rustand. KNIPSU er et kunstnerstyrt visningssted i Bergen med fokus på utveksling, 
produksjon og nettverk både lokalt og internasjonalt. Det drives innenfor rammene av DIY, 
og KNIPSU beveger seg gjerne i utkanten, til de nordiske periferier og tverrfaglige 
sammensmeltninger. Det ble startet i 2010 av Hilde Jørgensen og Maya Økland og er en del 
av deres kunstneriske virke. 
 
Forbannelsen er i sin essens en pakt. En forbannelse er en usynlig men kraftig 
sammenkobling mellom samtid og fremtid, mellom makt og avmakt, mellom ens plass i og 
påvirkning av samtiden, og mangelen på samme. Vi er her. Det er fordømt. I Telemark 
Kunstsenter artikuleres denne dommen gjennom fem kunstverk, dømt til sameksistens av 
fem kunstnere fra kunstnergruppene Ytter og KNIPSU. Over tid har vi utforsket metoder for 
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samarbeid og brytning. Gruppedynamikken danner rammer for kunstproduksjon og 
motarbeider individuell tankegang. Tilbake står et samhold, som til tross for ulikheter i 
kunstneriske uttrykk og personlighet fremkaller en forløsende friksjon. Dette samspillet er 
avgjørende for prosjektet og legger premissene for resultatet. Vi møtes i tekst, tegning, 
maleri, skulptur, film og fotografi. Enhver avgjørelse diskuteres kontinuerlig. 
 

 
 
 
STIPENDUTSTILLINGEN 2018 
15. juni - 12. august 
 
Stipendutstillingen ble opprettet i 2010, og er en årlig presentasjon og feiring av kunst og 
kunstnere i Telemark. Alle medlemmer av BiT (Billedkunstnerne i Telemark) og NK-Sør avd. 
Telemark (Norske kunsthåndverkere Sør-Norge) får delta, det samme med alle som har 
medlemskap i en profesjonell kunstnerorganisasjon og som har tilknytning til Telemark. Det 
er fri innsendelse, og kunstnerne får garantert ett verk med i selve utstillingen. Kriteriene 
som gjelder foruten medlemskap er at verket som stilles ut ikke er eldre enn to år. Slik bidrar 
utstillingen til nyskapning og utvikling av de profesjonelle kunstnerskapene i og fra vår 
region. 
 
 
Årets jury var Signe Marie Andersen, Erik Senje og Barbro Hernes.  
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Stipendvinnere i 2018 var: 
Irene Haslum                Marilyn Ann Owens 
Liv Kristin Holmberg   Marit Villjugrein 
Fredrik Berberg    Anne Stabell 
Øystein Wyller Odden  Ingrid Torvund 
Bente Knudsen Sanden  Fanny Sophie Gjestland 
 
Og vi takker Billedkunstnernes Hjelpefond, Skien kommune, Porsgrunn kommune, Bamble 
kommune, Bø kommune, Tinn kommune, Tokke kommune, Notodden kommune og Seljord 
kommune så mye for at vi får gi ut penger til profesjonelle kunstnere med tilknytning til vår 
region. 
 

 
 
 
 
 
CHASSIS 
Fredrik Berberg 
27. oktober - 12. desember 
 
Fredrik Berberg arbeider med skulptur og objekter der han undersøker forholdet mellom det 
fysiske og virtuelle, hvor bruk av 3d-modeleringsprogram er det sentrale verktøy i 
utforskningen. Gjennom en fri tilnærming skapes nye konstellasjoner, som gjengis i 
forskjellige materialer, med referanser til minimalisme og arkitektur. I denne prosessen 
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dannes en estetisk dialog med 3d-programmet som søker en fysisk presentasjon av det 
virtuelle. Begrensningene i dette programmet skaper et eget formspråk som grenser over i 
abstraksjon 
 
Til utstillingen Chassis i Telemark Kunstsenter (TKS) har Berberg laget en ny serie til 
kunstsenterets lokaler i gamle Norges Bank i Skien. Her viser han 15 nye skulpturer som 
danner ulike strategier for å gå i dialog med virtuell modellering. Hvert arbeid 
problematiserer dette igjennom tre perspektiver; skulptur, pidestall og maleri. 
 
Fredrik Berberg (f. 1986 Skien) er en Oslo-basert kunstner, utdannet fra Kunstakademiet i 
Bergen. Han har deltatt på gruppeutstillinger som Høstutstillingen på Kunstnernes Hus, og 
hatt separatutstillinger ved blant annet Lynx og Noplace. Berberg har gjennomført 
utsmykningsoppdrag, og mottatt flere stipender, blant annet Statens 2-årige arbeidsstipend. 
På utstillingsåpningen til CHASISS mottok han Skiens kunststipend.  
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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). 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.  

 
 
TKS representantskap har i 2018 bestått av: 
 
 
Jorunn Steffensen  BiT    2018 – 21 en periode  
Torhild Grøstad  BiT    2014 – 18 to perioder 
Odd Fredrik Heiberg  BiT    2013 – 21 to perioder 
Alfhild Skaardal  BiT, på fritt grunnlag  2018 – 21      en periode 
Anniken Randers-Pehrson NK-Sør, på fritt grunnlag 2014 – 18 en periode 
Kyrre Andersen  NK-Sør    2015 – 19 en periode 
Fanny Sofie Gjestland  NK-Sør    2015 – 19 en periode 
Torunn Myrann  NK-Sør    2014 – 18 en periode 
 
Vara: Lise Bottolfs  BiT    2013 – 21 to perioder 
Vara: Sølvi Strand  BiT    2018 – 21 en periode 
Vara: Liv Anne Lundberg NK-Sør    2014 – 18 en periode 
Vara: Grete Anna Vangen NK-Sør    2015 – 19 en periode 
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Årsrapport RSU 2018, regionalt samarbeidsutvalg 
 
RSU 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 2018 hatt følgende sammensetning: 
BiT: Gunnar Torvund, vara: Phillip Dommen 
NK sør avd. Telemark: Liv Anne Lundberg (leder), vara: Ann-Kathrin Samuelsen TeAF: 
sivilarkitekt Truls Corneliussen, vara: sivilarkitekt Brit Wiedswang, TeAF.  
 
MØTER  
I 2018 har RSU hatt 3 ordinære møter. Enklere saker, kunstplaner og spørsmål er behandlet 
pr. E-post.  
 
 
KUNSTPROSJEKTER  
Det har vært arbeidet med 11 prosjekter for til sammen kr. 11.608.200,-. Summen er 
inkludert honorar til kunstkonsulentene. 
I 2018 er det opprettet 5 nye saker og det er utnevnt 4 kunstkonsulenter. 
I en av sakene har oppdragsgiver satt vår anbefaling til side og selv engasjert konsulent.  
Det er mottatt et KORO-tilskudd i 2018, knyttet til Telemark fylkeskommune.  
 
ANNET  
Konsulentforum ble avholdt i mai. 
I november arrangerte TKS internseminar og retrospektiv utstilling om kunst i offentlige rom. 
Kunstnerne i Telemark var invitert til å vise arbeider, foto og annen dokumentasjon av 
virksomheten. Bodil Buchacz, leder i fagutvalg for offentlig kunst i Hedmark, holdt foredrag 
om kunstprosjekter i hennes region, og det var anledning til spørsmål og diskusjon. 
  
PRIORITERTE OPPGAVER  
Det er en prioritert oppgave er å samarbeide med TKS og andre aktører om seminarer og 
arrangementer som bidrar med informasjon og inspirasjon til regionens aktører innen kunst i 
offentlige rom. 
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RSU vil sammen med daglig leder i TKS arbeide for dialog med kunstkonsulentene, 
kunstnerne samt kommunale og regionale prosjekteiere. En viktig 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.  
RSUs hovedoppgaver har vært utlysing av konsulentoppdrag, valg av kunstkonsulenter og 
behandling av kunstplaner. Det har også vært en del rådgiving og orientering til konsulenter, 
kommuner og fylkeskommune. RSU mottar stadig spørsmål om konsulenthonorar, saksgang, 
skjemaer og kontrakter.  
 
Kragerø 04.03. 2019 Liv Anne Lundberg  
 
 
 
 
KUNSTPROSJEKTER I TELEMARK 2018 
 
Antall prosjekter i omløp 2018: 11 saker med sum 11.608.200,- Summen er inkludert 
honorar til kunstkonsulentene. Det er gitt et KORO-tilskudd på 400.000,- 
 
Antall nye prosjekter: 5 saker med sum 3.033.200,- inkl. konsulenthonorar. 
 
Antall pågående prosjekter: 3 saker med sum 5.025.000,- inkl. konsulenthonorar. 
 
Antall avsluttede prosjekter: 3 saker med sum 3.550.000,-   
 
 
 
PORSGRUNN KOMMUNE - NYE KUNSTPROSJEKTER 2018: 
 
Byggets/prosjektets navn:                      Kjølnesparken             

Byggherre/prosjektansvarlig:                  Porsgrunn kommune 

Arkitekter:                                         

Avsatt av byggherre:                               1.250.000,-                       

Tilskudd KORO:                                     Nei 

Saksnummer TKS:                                 Sak 10/18 

Kunstkonsulent:                                     Odd Fredrik Heiberg                                

Dato for behandling kunstplan:              17.12.2018 

Utførende kunstner/kunstnere:               Arne Ingvaldsen 

Dato sluttrapport: 

Type dokumentasjon: 
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Byggets/prosjektets navn:                       Vestsiden barnehage 

Byggherre/prosjektansvarlig:                  Porsgrunn kommune 

Arkitekter:                                               Adapt Arkitekter as 

Avsatt av byggherre:                              133.200,- 

Tilskudd KORO:                                      Nei                              

Saksnummer TKS:                                  Sak 8/18 

Kunstkonsulent:                                      Lise Strømdal Bottolfs                                                                   

Dato for behandling kunstplan:               21.04.2018          

Utførende kunstner/kunstnere:               Gita S. Norheim og Turid Uldal         

Dato sluttrapport:                                

Type dokumentasjon: 

 
 
 

Byggets/prosjektets navn:                      Maristien barnehage (Frednes) 

Byggherre/prosjektansvarlig:                  Porsgrunn kommune 

Arkitekter:                                            

Avsatt av byggherre:                               350.000,- 

Tilskudd KORO:                                      Nei 

Saksnummer TKS: 

Kunstkonsulent:                                      Lise Strømdal Bottolfs                                                                   

Dato for behandling kunstplan:               17.12.2018          

Utførende kunstner/kunstnere:               Gita S. Norheim og Turid Uldal          

Dato sluttrapport:                                    (Ferdigstilles 2020)         

Type dokumentasjon: 
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PORSGRUNN KOMMUNE - AVSLUTTEDE KUNSTPROSJEKTER 2018:  
 
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:               Ingrid Lønningdal 

Dato sluttrapport:                                    Ikke levert 

Type dokumentasjon: 

 
 
SKIEN KOMMUNE - PÅGÅENDE KUNSTPROSJEKTER 2018:  
 
Byggets/prosjektets navn:                   Landmannstorget kollektivknutepunkt og park 
 
Byggherre/prosjektansvarlig:                 Skien kommune 

Arkitekter:                                               Dronninga landskap                                         

Avsatt av byggherre:                              450.000,-                        

Tilskudd KORO: 

Saksnummer TKS:                            

Kunstkonsulent:                                     Odd Fredrik Heiberg                                

Dato for behandling kunstplan:              18.05.2018 

Utførende kunstner/kunstnere:              Siv Bugge Vatne 

Dato sluttrapport: 

Type dokumentasjon:  
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Byggets/prosjektets navn:                     Nye Skien vgs 

Byggherre/prosjektansvarlig:                 Telemark Fylkeskommune   

Arkitekter:                                               Link arkitekter og Link landskapsarkitekter 

Avsatt av byggherre:                              3.900.000,-  

Tilskudd KORO:                                     250.000,- + 400.000,- 

Saksnummer TKS:                                 Sak 6/2015 

Kunstkonsulent:                                     Viel Bjerkeset Andersen og Eivind Slettemeås 

Dato for behandling kunstplan: 

Utførende kunstner/kunstnere: 

Dato sluttrapport: 

Type dokumentasjon:  

 

                             

SKIEN KOMMUNE - AVSLUTTEDE KUNSTPROSJEKTER 2018:  
 
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:               21.04.2017 

Utførende kunstner/kunstnere: 

Dato sluttrapport: 

Type dokumentasjon: 
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ØVRIGE KOMMUNER TELEMARK - NYE PROSJEKTER 2018: 
 
NOTODDEN KOMMUNE 
Byggets/prosjektets navn:                     Notodden barne- og ungdomsskole                 

Byggherre/prosjektansvarlig:                 Notodden kommune 

Arkitekter:                                              Søndergaard Rickfelt                                             

Avsatt av byggherre:                                                     

Tilskudd fra KORO:                             

Saksnummer TKS:                                Sak 1/18 

Kunstkonsulent:                                     Ståle Sørensen                                   

Dato for behandling kunstplan:                      

Utførende kunstner/kunstnere:              Toril Bonsaksen 

Dato sluttrapport:  

Type dokumentasjon: 

 
 
 
 
BAMBLE KOMMUNE 
 
Byggets/prosjektets navn:                     Bamble videregående skole 

Byggherre/prosjektansvarlig:                Telemark fylkeskommune 

Arkitekter:                                              Rambøll                                   

Avsatt av byggherre:                             1.300.000                       

Tilskudd KORO: 

Saksnummer TKS:                           

Kunstkonsulent:                                     Kyrre Andersen                              

Dato for behandling kunstplan: 

Utførende kunstner/kunstnere: 

Dato sluttrapport:                                              (Ferdigstilles 2021) 

Type dokumentasjon: 
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ØVRIGE KOMMUNER TELEMARK - PÅGÅENDE PROSJEKTER 2018:  
 
SELJORD OG HJARTDAL KOMMUNER 

Byggets/prosjektets navn:                     Opplevingsvegen om Nutheim 

Byggherre/prosjektansvarlig:                 Seljord og Hjartdal kommuner           

Arkitekter:                                               Feste landskap og arkitektur                                        

Avsatt av byggherre:                              25.000,- (til forprosjekt)                      

Tilskudd KORO: 

Saksnummer TKS:                            

Kunstkonsulent:                                     Grethe Hald                               

Dato for behandling kunstplan: 

Utførende kunstner/kunstnere: 

Dato sluttrapport: 

Type dokumentasjon: 

 
 
 
 
ØVRIGE KOMMUNER TELEMARK - AVSLUTTEDE PROSJEKTER 2018:  
 
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: 
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Årsregnskap 2018 
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Strategiplan 
 
STRATEGI TKS 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 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
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 

Senteret for 
kunst som fag 

i Telemark

DKS / RSU / 
UTSTILLING

FORMIDLING
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• Ferdigstille nettbutikken, og sørge for at flere kunstnere viser seg frem der 
• Øke bemanningen på området med en 20% stilling 

 
 

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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Handlingsplan 2019 
 
 
TELEMARK KUNSTSENTER 
 
Handlingsplanen er sett ut fra strategiplanen for TKS 2016 – 2020, med visjonen  ”Vi er 
senteret for kunst som fag i Telemark”.  Formidling legger grunnen for alt som skjer 
strategisk, og det er derfor også her paraplyen formidling som danner utgangspunktet for 
handlingene. 
 
Vi ønsker (strategiplan 2016-2020) 

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

 
Styret har valgt samarbeid, synlighet og relevans som tre viktige punkter for 2017 og 2018. 
Denne handlingsplanen omhandler 2019 og er et utgangspunkt/arbeidsdokument for styret. 
Samtlige punkter er i tilfeldig rekkefølge og bør vektes likt.  
 
FORMIDLING 
Mål: Sørge for riktig kommunikasjon internt og ekstern for å øke bevisstheten rundt og 
omdømmet til foreningen 
Tiltak: 

• Samarbeid 
• Synlighet 
• Relevans 
• Ny virkelighet 

 
Resultat: Resultatene av forbedret kommunikasjon måles i underpunktene samarbeid, 
synlighet og relevans.  
 
SAMARBEID 
Mål: Være en relevant og faglig sterk samarbeidspartner 
Tiltak: 

• Samarbeide videre med Greenlightdistrict/kunstaktørene i Grenland om gjennomføringen av 
en biennale – bør det være en biennale? 

• Samarbeide tettere innad i foreningen gjennom styrekurs for samtlige – er dette behovet 
konstant? Bør det innfelles noe sted? (vedtekter) 

• Skape jevnere dialog med grunnorganisasjonene og gjennomføre ulike tiltak sammen – på 
hvilken måte bør dette skje? Hvem skal ta kontakt med hvem? Kan styret gjøre noe her? 

• Barneformidling 
a. Samarbeide med Skien kommune om Lørdagsbarn og andre tiltak – bør vi ta initiativ 

til et møte med kommunen om akkurat dette? Noe styret tenker er 
naturlig/relevant? 
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b. Samarbeide med Skien kommune om flere besøkende til utstillingene våre, blant 
annet skoleklasser – hvordan få til dette? 

c. Skape gode utstillinger til DKS (den kulturelle skolesekken) 
• Samarbeide med Telemark fylkeskommune om besøk i utstillingene våre  
• Samarbeide med Telemark fylkeskommune og kommunene som ønsker det om kunst i 

offentlige rom – bør dette være en prioritering? 
• Formidling til voksne – hvordan nå en særegen voksen befolkning? 

 
SYNLIGHET 
Mål: Få flere brukere av senteret og tjenestene våre 
Tiltak:  

• Mer effektiv promotering lokalt – hvordan? Kan styret bidra på for eksempel 
facebook/sosiale medier? 

• Utstillinger/arrangementer som treffer nye målgrupper – kanskje en bestemt målgruppe? 
• Markedsføre gjennom mail, nettsider, sosiale medier, fasade samt fagtidsskrifter – kanskje 

bestemte tidsskrifter eller synspunkter her? 
 
RELEVANS 
Mål: Fortsette å være en relevant stemme i den lokale, regionale og nasjonale fagdiskursen 
Tiltak: 

• Skape prosjekter som skiller seg ut nasjonalt 
• Fremme lokale/regionale kunstnerskap  
• Knytte nasjonale/internasjonale kontakter 
• Utforske kunstfaget videre 
• Sørge for oppdrag for kunstnere i grunnorganisasjonene – type oppdrag? Er dette noe styret 

vil jobbe med i særdeleshet? 
 

NY VIRKELIGHET 
Mål: Definere viktige punkter som det er viktig å holde blikket rettet mot i fremtiden 

• TKS i 2020 og fremover – konsekvenser av fylkessammenslåing.  
• Oppgaver og oppgavefordeling med andre institusjoner og organisasjoner. Hva er særegent 

ved Telemark Kunstsenter? Hva er vi kontra kunsthallene/de andre institusjonene? 
• Hvordan kan TKS sammen med styret og grunnorganisasjonene sikre en bedre økonomi? 
• Fortsette å snakke med KIN og være en aktiv partner i veien videre for kunstsentrene – 

formulere hovedpunkter? Hva vi tenker er viktigst/mest relevant? 
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Budsjett 2019 
 

     

Budsjett 
2019 

regnskap 
2018 

Inntekter       
3100 salg     15000 153 799 
3410 tilskudd Telemark fylkeskommune  1 625 000 1 620 000 
3430 tilskudd Skien kommune   470 000 476 000 
3440 ekstraordinære prosjektinntekter  224 000 105 000 

 Diverse søknader  100000   
 DKS    100 000  
 kulturrådet    50000  
 workshop?    100 000  
3490 Stipendutstillingen   150 000 10 000 
3500 Periodisert inntekt    -12 205 

3950 
refusjon adm. Kostnader 
SU     

3961 leasing DKS produksjoner     
Salgsinntekter    2734000 2 352 594 
3900 andre driftsinntekter   347 028 41 000 
3967 Salg kunst    5000  
3968 5% ventekonto   100  
Sum driftsinntekter    3 086 128 2 393 594 
4300 Varekjøp, avg. Pliktig   2000  
4360 Frakt, toll, sped. V. for videresalg    
4390 Beholdningsendring varer for videresalg    
Sum varekostnad      
Bruttofortjeneste    3 088 128 2 393 594 
Administrasjonskostnader      
5001 lønn ansatte    900 000 935 360 

 lønn daglig leder     
 lønn formidlingsansvarlig/utstillingsprodusent  150 000  
 lønn div (periodisert)    -97 886 

 Påløpt arbeidsgiveravgift     
5009 lønn og honorarer inkl. feriepenger    
5056 oppgjør salg kunst     
5092 feriepenger    100000 112 243 
5210 Fri telefon     1 830 
5251 gruppelivsforsikring    1 444 
5280 annen fordel i arbeidsforhold   4 785 
5290 motkonto fordeler (fordeler + pensjon)   -76 181 
5330 lønn styret og styreleder   150 000 134 461 
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5390 
annen opp.pl. 
Godtgjørelse    1 823 

5401 arbeidsgiveravgift   135000 161 838 
5405 avsatte arb.giver avg. av feriepenger  15000 15 826 
5425 innberrettet pensjonskostnad   69 907 
5499 Påløpt arbeidsgiveravgift (periodisert)   -13 802 
5800 refusjoner fra NAV     
5900 gaver til ansatte   1000 5 100 
5911 kantinekostnad    8 275 
5915 Overtidsmat     222 
5920 yrkesskadeforsikring   6000 6 147 
5930 pensjonsforsikring     

5945 
pensjonsforsikring, 
kostnad   80 000 90 115 

5946 pensjonskostnad, trekk ansatte  -17000 -13 714 
5990 annen personalkostnad   5000 813 
Sum administrasjonskostnader   1 525 000 1 348 606 

       
Driftskostnader      
6010 ordinære avskrivninger   20 000 20 006 
6017 avskrivning inventar   0  
6100 frakt, transport, forsikring v/ vareforsendelse  0 13 500 
6110 frakt utstillinger   100 000 4 377 
6300 leie lokaler      
6310 lokalkostnader   0 0 
6360 renhold, renovasjon m.m.   15 300 6 677 
6390 annen kostnad lokaler   600 2 736 
6400 Leie driftsmidler/inventar    11 615 
6420 leie datasystemer   3000 3 418 
6440 leie/leasing transportmidler  2000  
6510 kostnadsførte anskaffelser   5 000 9 411 
6540 arbeid/utstyr/montering   80 000 72 588 
6550 inventar og utstyr   3 000 4 090 
6552 programvareanskaffelser   10 000 13 328 
6553 materialer og utstyr   15 000 8 801 
6554 workshop    100 000 1 896 
6590 Annet driftsmateriale    321 
6690 rep. og vedlikehold   10 000 16 154 
6700 revisjonshonorar    23 375 
6705 regnskapshonorar   160 000 90 416 
6740 visningsvederlag-ikke oppgavepliktig  130 000 113 251 
6750 reisestipend (motpost 3490)  150 000 157 000 
6751 administrative kostnader     600 
6752 juryert utstilling   12 000 11 237 
6771 produksjonskostnader DKS   80 000 7 709 
6776 sørlandsutstillingen    0 
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6777 Kunstfestivalen Greenlightdistrict  100 000 840 

6778 
USA (forslag, kontoen bestemmer 
regnskapsfører)    

6790 andre honorar   50 000 33 575 
6791 ekstern arbeidskraft   100 000 71 550 
6792 Innleid kunstfaglig kompetanse  26 000 6 500 
6800 kontorrekvisita   5 000 1 800 
6840 aviser, tidsskrifter, bøker   8 000 9 918 
6860 møter, kurs, oppdatering   10 000 6 933 
6870 kompetanseheving   5 000  
6890 annen kontorkostnad   1 000  
6900 telefon og datakommunikasjon  20 000 19 134 
6940 porto    1 000 244 
7100 km. Godtgjørelse, oppg.pl.   15 000 15 785 
7140 reisekostnader, ikke oppg.pl.  30 000 21 712 
7141 Reisekostnader, ikke oppg.pl lav sats  0 348 
7320 reklame/annonser m mva   10 000 15 166 
7321 plakat/katalog/trykksaker   60 000 35 240 
7330 webdesign/oppgradering/TKS  20 000 34 205 
7350 representasjon, ikke fradragsberretiget  7 000 10 860 
7355 vernissasje    30 000 21 569 
7400 kontingent, fradragsberretiget  12 000 12 260 
7420 gaver, fradragsberretiget   6 000 2 376 
7430 gaver, ikke fradragsberretiget  500 120 
7500 forsikringspremie   15 000 15 417 
7710 STYREMØTER    4 000 3 633 
7770 bank og kortgebyrer   1 000 5 875 
7771 øreavrunding   50 21 
7775 gebyr iZettle    200 67 
7790 annen kostnad m.fradrag   5 000 2 922 
7791 annen kostnad u. fradrag   300 0 
7830 tap på fordringer    100 

 formidling    23 000  
Sum driftskostnader    1 460 950 940 676 
Avskrivninger      
Sum driftskostnader      
Sum driftskostnader og administrasjonskostnader  2 985 950 2 289 282 
Renteinntekter      
Finansinntekter      
Rentekostnad      
Finanskostnad     2 143 

       
Driftsresultat    100 178 102 169 
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Valgkomiteens innstillinger 2019 
 
 
Telemark Kunstsenters representantskap: 
Årsmøtene i BiT og NK-Sør velger medlemmer for fire år: 
 
De fargesatte er på valg. BiT nominasjoner. NK-Sør nominasjoner. 
 
 
 
Jorunn Steffensen  BiT    2017 – 21  
 
Verena Winkelmann  BiT    2018 – 22 
 
Odd Fredrik Heiberg  BiT    2013 – 21 
 
Alfhild Skaardal  BiT, på fritt grunnlag  2017 – 21 
 
Tone Berge Hansen  NK-Sør, på fritt grunnlag 2018 – 22  
 
Kyrre Andersen  NK-Sør    2015 – 19 gjenvalg 
 
Dag Bratsbergen  NK-Sør    2015 – 19 Ny  
 
Torunn Myrann  NK-Sør    2014 – 22  
 
 
Vara: Lise Bottolfs  BiT    2013 – 21 
 
Vara: Sølvi Strand  BiT    2017 – 21 
 
Vara: Liv Anne Lundberg NK-Sør    2014 – 22  
 
Vara: Grete Anna Vangen NK-Sør    2016 – 20  
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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 grunnlag 2017 – 2021    gjenvalg 
Bjørn Nærum   BiT, fritt grunnlag  2018 – 2020   opp fra vara etter J.Roheim 

Siri Sandersen   BiT    2017 – 2019    gjenvalg   
Fanny Gjestland  NK-Sør    2017 – 2019    ny 
Bente Knudsen Sanden NK-Sør    2018 – 2020   
 
Varaer:   
Hilde Iren Dølheim  BiT    2019– 2020 ny 
Anni Onsager   BiT    2019– 2020  ny 
Cathrine Danielsen  NK-Sør, fritt grunnlag  2019-2020 ny 
Hanne Haukom  NK-Sør    2019-2020  ny  
  
 
Regionalt samarbeidsutvalg (RSU) 
Nominasjoner. TKS-styret velger medlemmer for 2 år. 
 
Berit Hage, leder  TeAf     2018 – 2020   
Jorunn Steffensen  BiT    2019 – 2021 ny  
Anne Stabell   Nk-Sør    2019 – 2021    ny  
 
Varaer: 
Philip Dommen  BiT    2000 – 2020   
Ann Kathrin Samuelsen NK-Sør    2018 – 2020 
 
 
 
BiT og NK-Sørs nominasjonsutvalg 
BiT   Odd Fredrik Heiberg  (sign) 
NK-Sør   Brita Been  (sign) 
Fritt grunnlag  Linda Furulund (sign) 
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Vedtekter 
 
Vedtekter for Telemark Kunstnersenter revidert og gjeldene fra 16.05.2018          
  
 
Telemark Kunstsenter (TKS) er en formidlingsinstitusjon for Billedkunstnerne i Telemark (BiT) 
og Norske Kunsthåndverkere region Sør, avdeling Telemark (NK Sør-Norge, heretter kalt NK-
Sør). 
TKS er en selvstendig regional institusjon som inngår i det nasjonale nettverket av 
kunstnerstyrt formidling, og holder til 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 å 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 så vel 

egenproduserte som innlånt fra andre. 
• Aktivt formidle oppdrag innenfor kunst i offentlige rom, 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. KUNSTSENTERETS ORGANER 

 
3.1.  Representantskapet er TKS høyeste organ. TKS styret er ansvarlig overfor 

representantskapet. 
3.1.1. Representantskapets sammensetning 

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 får dekket reisegodtgjørelse etter statens satser. Det 
utbetales ikke møtehonorar.  

3.1.2. Valgprosedyre 
• Representantskapets medlemmer og varamedlemmer velges for fire år. Årsmøtene i BIT 

og NK-Sør velger medlemmer til representantskapet, etter innstilling fra valgkomiteene i 
BIT og NK-Sør.   



 43 

• Deres funksjonstid regnes fra og med dagen etter det ordinære årsmøtet i 
representantskapet i det året de velges.  

• Funksjonstiden opphører dagen etter det ordinære årsmøtet i det de trer ut.  
• Representantskapet konstituerer seg selv og velger sin egen leder.  
• Lederen for representantskapet fungerer til neste årsmøte.  

 
3.1.3. Representantskapets årsmøte 

 
• Det ordinære årsmøtet er i representantskapet. 
• Representantskapets årsmøte holdes innen utgangen av mai hvert år. 
• Styret for TKS er ansvarlig for innkalling og gjennomføring av årsmøtet. 
• Årsmøte kunngjøres senest to måneder før møtedato. Representantskapets medlemmer 

og inviterte observatører skal ha mottatt sakspapirer senest 14 dager før årsmøtet. 
• Representantene skifter under årsmøtet i mai.  
• 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 med stemmerett. TKS styret, 
representert ved styreleder og evt andre styrerepresentanter, daglig leder ved TKS (som 
fungerer som møtets sekretær), leder for valgkomiteen, observatører invitert av TKS 
styre møter også. Disse har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.  

• Årsmøtet skal ha følgende dagsorden: 
1. Valg av møteleder og 2 representanter til å 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 valgkomitè 

• 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 (og ekstraordinære møter i representantskapet) 
skal være skrevet og godkjent senest en måned etter at møtet ble holdt. De gjeldene 
vedtektene skal i sin helhet følge med referatet. 

• Referatet sendes til undertegning og godkjenning av det gamle representantskapet med 
kort frist (maks 3 dager).  
 

3.2.  Styret i TKS 
• Styret er ansvarlig ovenfor representantskapet. 
• Styremedlemmenes funksjonstid regnes fra den dagen de velges av representantskapets  

årsmøte. 
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• 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 sammensetning 
• 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 år av gangen.  
• To styremedlemmer er på valg ett år, de andre to er på valg etter to år. 
• Varamedlemmene velges for ett år. 

 
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 av medlemmene er til stede.  
• Ved stemmelikhet under votering er styreleders stemme avgjørende.  
• Styret innkalles av daglig leder når styreleder, daglig leder eller minst to av 

styremedlemmene ønsker det. Slik innkalling skjer med minst 8 dagers varsel.  
• Kultursjefene i Telemark fylkeskommune og vertskommunen kan ha hver sin 

representant med observatørstatus på styremøtene. Også andre kan innvilges slik rett av 
styret. 
 

3.3.  Arbeidsutvalget (AU) 
• Arbeidsutvalget består av to styremedlemmer, hvorav den ene er styrelederen, og daglig 

leder.  
• AU fatter vedtak i tilknytning til daglig drift i saker der styret har delegert ansvar, og/eller 

hastesaker. 
 

3.4. Kunstnerisk råd 
• Kunstnerisk råd består av tre medlemmer av styret i TKS.  
• 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-Sørs 

valgkomité og en på fritt grunnlag. 
• Valgkomiteen legger frem skriftlig innstilling på styreleder, styremedlemmer og 

varamedlemmer.  
• Innstillingen sendes ut sammen med resten av sakspapirene til representantskapets 

årsmøte. 
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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 (RSU) 
• Daglig leder for TKS er saksbehandler/sekretær for RSU. RSU er et rådgivende utvalgt for 

offentlige kunstprosjekter i fylket.  
• Utvalget har tre medlemmer (billedkunstner, kunsthåndverker og arkitekt), alle oppnevnt av 

sine organisasjoner og med personlige vararepresentanter. 
• Utvalgets medlemmer godkjennes av styret i TKS. 
• RSU konstituerer seg selv og velger sin leder. 
• RSU-lederen tiltrer TKS-styret som observatør med møte- og talerett. 

 
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. 

 
 
Vedtekter for TKS godkjent i representantskapet 15. mai 2018 
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Instruks for styret og styreleder 
 
 
HENSIKT 
Hensikten er å 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 å sette seg inn i kunstsenterets 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 året.  
• Styreleder har for øvrig ansvar for at det holdes møte så 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 å be observatører og/eller administrasjon om å forlate møtet under 

behandling av særskilte saker. 
• På første styremøte etter årsmøtet skal styret velge nestleder, 3 medlemmer til kunstnerisk råd 

og leder for kunstnerisk råd. 
• På første styremøte etter årsmøtet godkjenner styret medlemmer av RSU.  
• 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 hovedagenda for styremøtene 

frem til neste årsmøte. 
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2.2 Forberedelse av styresaker 

• Daglig leder setter opp saksliste i samarbeid med styreleder. 
• Daglig leder forbereder sakene for styret, 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 å 

forestå innkallingen. 
• Innkallingen skal skje skriftlig (brev 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 måte. 
• 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 få 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 å delta på styremøtene, har plikt til så raskt som mulig 

å 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 alle styremedlemmene 
er gitt anledning til å delta i behandlingen av saken ved innkalling til styremøte. 

• Daglig leder eller den han/hun peker ut skal stå for presentasjon av den enkelte styresak.   

 
2. 5 Protokoll 

• Det som nedtegnes innføres eller limes inn 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 
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• 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.  

 
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. 

• Styret skal holde seg orientert om kunstsenterets økonomiske stilling og plikter å påse at dets 
virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. 

• Styret iverksetter de undersøkelser det finner nødvendig for å 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 Kunstsenterets kapitalgrunnlag 

• Styret skal holde seg løpende orientert om kunstsenterets økonomiske stilling. Hvis det må 
antas at egenkapitalen er lavere enn forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten 
i kunstsenteret, 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 står 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. 
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Ellers gjelder de fullmakter daglig leder får gjennom godkjenning av årlige budsjetter, samt 
handlingsplan. 

 
3.5 Plan for utstillinger, arbeid med kunst i offentlige rom og kunstformidling 

• Styret skal etter forslag fra daglig leder vedta utstillingsprofil, plan for formidlingstiltak, samt 
plan for kunstsenterets arbeid med kunst i offentlige rom. Disse planene skal være i samsvar 
med vedtatt handlingsplan og budsjett for kunstsenteret. 

 
3.6 Budsjett 

• Styret skal etter forslag fra daglig leder innen utgangen av hvert år vedta budsjett for 
kunstsenteret for det etterfølgende år. 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 

• 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 Utviklingssamtaler med kunstsenterets leder 

• Styrets leder og leder for kunstnerisk råd skal hvert år gjennomføre en utviklingssamtale med 
daglig leder hvor det gis tilbakemelding til daglig leder på de områder man finner positive og 
de områder 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. områder som styret bør vektlegge mer. Grunnlaget for 
utviklingssamtalen skal være en gjensidig respekt og vilje til å forbedre seg og være 
forutsigbare i forhold til hverandre. 
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4. RAPPORTERING 
4.1 Rapportering 

• Kunstsenterets 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 å 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 å følge med i utviklingen på alle områder, og å forvisse seg om at alle 
deler av virksomheten er under betryggende kontroll.  

 
5. TAUSHETSPLIKT 
5.1 Taushetsplikt 

• Styrets medlemmer plikter å vise varsomhet ved behandling av dokumenter og opplysninger 
de får 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 å gjøre seg kjent med kunstsenterets vedtekter og denne 
styreinstruks. Disse skal ha tilsendt to eksemplarer av styreinstruksen, hvorav ett sendes tilbake 
til kunstsenteret 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 å fravike instruksen i enkelttilfeller. 
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