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Styrets beretning  
 
Telemark Kunstsenter (TKS) formidler kunst som fag, og er et informasjonssenter og en 

formidlingsinstitusjon for profesjonell billedkunst og kunsthåndverk i Telemark. 

Kunstsenteret har også 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 fire 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, NK Sør-Norge.  

 

Funksjonstiden til styret følger årsmøteperioden for Representantskapet. 

 

FRAM TIL ÅRSMØTET 20.MAI 2019   
 
Gina Winje, styreleder   2017-19    NK Sør-Norge, på fritt grunnlag 
Bente Knudsen Sanden, nestleder 2018-20    NK Sør-Norge 
Dag Bratbergsengen    2017-19    NK Sør-Norge* 
Sir Sandersen    2017-19    BIT 
Bjørn Nærum    2018-20    BIT, på fritt grunnlag 
 
Vara: 
Henrik Rasmussen   2018-19    NK Sør-Norge 
Anne Stabell                      Konstituert fram til og med ordinært årsmøte i  

Representantskapet 2019 
 
 
Kunstfaglig råd har i samme periode bestått av: 
 
Siri Sandersen/leder 
Dag Bratbergsengen 
Bente Knudsen Sanden 
 
Daglig leder, Linda Bekkevold tiltrer kunstfagligråd 
 
 
*Dag Bratbergsengen ba seg i januar2019 fritatt fra sitt styreverv grunnet arbeid med et 
offentlig kunstprosjekt og et lengere faglig relatert utenlandsopphold våren 2019. 
Vararepresentantene sikret fulltallig styrerepresentasjon fram til årsmøtet i 
Representantskapet 2019.  
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ETTER ÅRSMØTET 20.MAI 2019 
 
Gina Winje, styreleder  2019-21     NK Sør-Norge, på fritt grunnlag. 
Bente Knudsen Sanden, nestleder 2018-20     NK Sør-Norge.  
Fanny Gjestland   2019-21     NK Sør-Norge. 
Bjørn Nærum    2019-21     BIT, på fritt grunnlag. 
Siri Sandersen    2018-20     BIT 
 
Vara:  
Hilde Iren Dølheim   2019-20     BIT 
Anni Onsager    2019-20     BIT 
Hanne Haukom   2019-20      NK Sør-Norge 
Cathrine Danielsen                               2019-20      NK Sør-Norge, fritt grunnlag 
 
Kunstfaglig råd har i samme periode bestått av: 
 
Siri Sandersen/leder 
Fanny Gjestland 
Bente Knudsen Sanden. 
 
Daglig leder Linda Bekkevold tiltrer Kunstfaglig råd 
 
 
 
ØKONOMI  
Gjennomgang av årsregnskapet for 2019 viser at institusjonens økonomi er skjør. TKS valgte 
å skifte regnskapsfører i 2019 for å bedre prosjektføringer og regnskapsrutiner. Til tross for 
et ønske om overskudd viser Årsregnskapet et underskudd på – 648 kr. Denne summen viser 
ikke overskridelse på100 000 kr i lønnskostnader, grunnet kjøring av dobbel lønn i 
overgangen mellom regnskapskontorene Azets og RFIG i mars 2019. Styret har godkjent at 
balansen opprettes gjennom et styrt underskudd i 2019, da TKS’ har egenkapital til dette.   
 
STYRETS ARBEID  
Styret har i 2019 hatt 6 styremøter og 56 saker på agendaen. Regionsammenslåing Vestfold 
og Telemark var tema på strategimøte for grunnorganisasjonene i Telemark i TKS’ styrets 
regi. I forlengelsen av dette er det innledet tettere samarbeid med Vestfold Kunstsenter og 
det er avholdt to dialogmøter mellom Vestfold og Telemark kunstsentre. Første møte ble 
avholdt i Vestfold med sentrenes styre -og daglige ledere. Det andre ble avholdt i Skien og 
inkluderte organisasjonene VBK, BIT og NK Sør-Norge. Samarbeidet videreføres og vil på sikt 
formaliseres i form og innhold.  
Styret har evaluert prinsipper og rutiner for valg av tillitsvalgte i TKS. Ønsket har vært å 
avklare roller og ansvarsdeling mellom BIT, NK Sør-Norge og TKS samt å etablere korrekte og 
forutsigbare prosedyrer i vedtektene for TKS.  
Styret ser behov for å endre honorarsatsene ved TKS og se disse i lys av alle aspekter ved 
vederlagsproblematikken. Slike retningsvalg er førende for TKS i forhold til prioriteringer 
mellom aktiviteter, utstillinger og økte honorarer.  
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ARBEIDSUTVALG (AU) 
AU har i 2019 avholdt 10 møter, og har i de mellomliggende periodene hatt fortløpende 
kontakt og god dialog pr. telefon og e-post. AU har foruten styreleder bestått av nestleder 
Bente Knudsen Sanden og daglig leder Linda Bekkevold. Et aktivt AU i 2019 har vært viktig i 
forbindelse med regionsammenslåing, oppfølging av nyansatt daglig leder og redusert 
bemanning på huset. I tillegg til forberedelser til styremøter, oppfølging på organisatorisk - 
og administrativt nivå har AU bistått med praktisk tilrettelegging og gjennomføring av 
arrangementer ved TKS.   
 
FRAMTIDSUTSIKTER  
TKS ønsker å videreutvikle og styrke sin rolle som regionens samlingspunkt for formidling av 
kunstfaglige spørsmål, for bruk av kunst i det private og offentlige og for styrking av 
kunstproduksjon som næring. 
TKS ønsker å være en døråpner for den visuelle samtidskunsten, skape oppmerksomhet om 
kunstfeltet med henblikk på  å fremme, bevare og beskytte kunstens autonomi. TKS skal 
sammen med de andre kunstinstitusjonene belyse kunstens mangfoldighet og evne til 
inkludering.  
TKS skal stimulere til økt allmenn interesse for visuell kunst i Kultur-fylket Vestfold og 
Telemark og bidra til økt anerkjennelse av kunstens rolle og kunstnernes kompetanse i et 
samfunnsbyggende perspektiv. TKS skal tilby både teoretisk og praktiske kunstfaglige 
aktiviteter i dialog med publikum og være et kompetansesenter og samarbeidspartner for 
fylkeskommunen, kommunene og det private næringsliv. TKS skal bidra til å realisere 
kunstprosjekter i det offentlige rom. 
Det er viktig for styret å påpeke at den økonomiske situasjonen fortsatt er utfordrende, 
institusjonen er sårbar og arbeidsmengden til de ansatte er høy. Det er et mål å øke 
bemanning og kompetanse til beste for kunstfeltet og kunstnerstyrt formidling i den nye 
regionen i samspill med ulike samarbeidspartnere. 
Styret vil takke Telemark fylkeskommune og Skien kommune for spesielt godt samarbeid i 
2019. Vi ønsker å styrke gjensidig tillit og ser fram til å videreføre samarbeidet.  
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Administrasjonens beretning  
 
Administrasjonen ved Telemark Kunstsenter (TKS) har i 2019 bestått av Linda Bekkevold i 
100 % stilling som daglig leder fra 01.08.2018. Marius S. Baun har fungert i 20% stilling ved 
Telemark Kunstsenter i 2019, da hans kompetanse har vært utleid til Telemark 
fylkeskommune i avtaler tilknyttet til Den Kulturelle Skolesekken. Daglig leder har derfor 
engasjert utstillingsteknikere og formidlere i 2019 til drift av utstillingsprogrammet. Til 
Matter at Hearts og Greenlightdistrict 2019 engasjerte TKS kunstnerne Siri Sandersen (BiT) 
og Maj Gret Gaupås (BiT) og utstillingsteknikerne Tor Andreas Petterson og Ørjan Amundsen 
(BiT). 
 
Lørdagsvakt ved TKS i 2019 har vært Sølvi Strand (medlem BiT). Søndagsvaktene har blitt 
fordelt mellom Fanny Sophie Gjestland (NK-Sør) og Maj-Gret Gaupås (BiT). Lørdags- og 
søndagsvaktene bidrar også under utstillingsåpninger, som vikarer ved behov og har spesielt 
ansvar for formidling til publikum, kunstbokutsalg og arkivering.  
 
Utover faglig programmering og gjennomføring av utstillinger og formidling arbeider 
administrasjonen kontinuerlig med å forbedre kommunikasjon internt og eksternt, for å 
styrke TKS som institusjon og øke dens omdømme. TKS’ strategiplan for 2016 – 2020 ligger 
til grunn for handlingsplanen, 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, virksomhet 
og et kunstfaglig program. I tillegg bistår institusjonen med rådgivning til 
kommuner/fylkeskommune, saksbehandling og veiledning. Daglig leder utfører også 
sekretærarbeid i ulike komiteer og er i dialog  med medlemmer og styrene i 
Billedkunstnerne i Telemark (BiT) og Norske Kunsthåndverkere Sør-Norge (NK-Sør). Daglig 
leder er sekretær for styret ved TKS og representerer sammen med styreleder i 
samarbeidsorganet Kunstsentrene i Norge (KIN). 
 
Se program 2019 for detaljer rundt programmering ved senteret, samt egne rapporter fra 
RSU  om deres aktivitet som administreres av TKS .  
   
 

REGIONALE PROSJEKTMIDLER FOR VISUELL KUNST 

Regionale prosjektmidler for visuell kunst tilsvarer tidligere Statens utstillingsstipend. 

Søknadsbehandlingen er endret til fem regionale juryer med medlemmene 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, 

Agder Kunstsenter utførte denne oppgaven i 2019.   

 

 

Tildelingskomiteen for 2019: 

Hans Martin Øien, NBK, Innstillingskomite ØST, tildelingskomiteens leder. 
Gerd Anne Endestad, NBK, Innstillingskomite VEST 



 7 

Ina Otzko (vara for Espen Kjelling), FFF, Innstillingskomite NORD 
Marit Hosar, NK, Innstillingskomite MIDT 
Norunn Fresvig (vara for Anne Stabell) NK, Innstillingskomite SØR 

 
Samlet mottok tildelingskomiteene 322 søknader som fordelte seg slik: 

NORD:  30 søknader 
MIDT:   54 søknader 
VEST:   63 søknader 
SØR:   69 søknader 
ØST:   106 søknader 
 
 
95 søkere ble tildelt Regionale prosjektmidler for visuell kunst 2019. Se listen nedenfor. 

SØR 

NAVN UTSTILLINGSSTED og fylke Tildelingsbeløp 

Ørjan Amundsen Telemark Kunstsenter, Telemark kr 20 000 

Helle Mellemstrand Hå Gamle Prestegård, Rogaland kr 55 000 

Geir Egil Bergjord Stavanger Maritime museum, 
Rogaland 

kr 60 000 

Linnea Blakeus Calder Sandnes Kunstforening, Rogaland kr 60 000 

Eirik Gjedrem Telemark Kunstsenter, Telemark kr 65 000 

Axel Rios Haugesund Kunstforening, Rogaland kr 50 000 

Ellen Grieg Skien Kunstforening, Telemark kr 70 000 

Anne Beate Tempelhaug Telemark Kunstsenter, Telemark kr 70 000 

Ingrid Haukelidsæther Haugesund Kunstforening, Rogaland kr 60 000 

Ingrid Lønningdal Kristiansand Kunsthall, Vest-Agder kr 45 000 

Bjørn Krogstad Arteriet, Vest-Agder kr 78 000 

Danuta Haremska Haugesund Kunstforening, Rogaland kr 52 000 

Apichaya Wanthiang Kristiansand Kunsthall, Vest-Agder kr 45 000 

Siv Bugge Vatne Skien Kunstforening, Telemark kr 45 000 

Anne Kampmann Sandnes Kunstforening, Rogaland kr 22 000 

Terje Abusdal Ellingsen Von Krogh, Rogaland kr 37 000 

Åse Anda Sandnes Kunstforening, Rogaland kr 30 000 

Vanna Bowles og Linn Cecilie Ulvin Hå Gamle Prestegård, Rogaland kr 65 000 

Tom Lid Sørlandet Kunstmuseum kr 53 000 

Anne Stabell Haugesund Kunstforening, Rogaland kr 40 000 

Ingrid Torvund Spriten Kunsthall, Telemark kr 60 000 
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Hjørdis Kurås Spriten Kunsthall, Telemark kr 75 000 

Sandra Norbinn Kristiansand Kunsthall, Vest-Agder kr 50 000 

  

JURYERINGSARBEID  

Som representant fra TKS deltok Siri Sandersen som jurymedlem i Skien kommunes jury for 

ny mottaker av Skien kommunes kunstnerstipend 2020.  

 

KUNSTSENTRENE I NORGE (KIN)  

Årsmøte i KIN ble holdt i Hamar 6.mai 2019. Daglig leder Linda Bekkevold og styreleder Gina 

Winje var til stede under møtet. Daglig leder holdt et innlegg der hun presenterte  

Greenlightdistrict 2019, og seminaret BRAKKVANN som ble arrangert i samarbeid med KIN, 

Norske Kunstforeninger og Greenlightdistrict i september 2019. Viktige arbeidsoppgaver for 

KIN i 2019 har blant annet vært å arrangere fagdager om kunst i offentlige rom, som ble 

holdt i Trondheim i oktober 2019. Daglig leder deltok på dette, der hun presenterte TKS og 

RSU sitt arbeid på dette fagområdet.  

 

FORMIDLING 

En av hovedoppgavene til Telemark Kunstsenter er formidling av samtidskunst. 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. 

 

Utstillingen Matters at Heart fikk besøk av alle 8.klassinger i Skien kommune, og 

Greenlightdistrict 2019 ble besøkt av media og kommunikasjonslinja ved Hjalmar Johansen 

videregående skole. 

 

I 2019 har det vært noe økende aktivitet på huset, med flere faglige arrangementer og 

presentasjoner ved TKS. 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 ble 

evaluert av styret i 2019. Nettbutikk er krevende å drifte, de som drifter er konkurs og 

nettbutikken er nå ute av drift. Det er en ambisjon å utvikle et nettgalleri på TKS sin nettside, 

der medlemmene kan presentere egen kunsten og tilhørende informasjon. Slik kan TKS 

formidle salgsmuligheter for kunstnerne uten selv å måtte drifte en uvirksom nettbutikk. 

 

I august 2019 åpnet workshoprommet kunstLABBEN, som ble rikelig utrustet med midler TKS 

fikk tildelt fra Sparebankstiftelsen. Innkjøp av grafikkruller, tegneutstyr, dreiemaskin og leire, 

tekstiler og symaskin, perler og smykkesett gjør dette rommet attraktivt for barn og unge i 

Telemark. Høsten 2019 ble kunstLABBEN benyttet til Lørdagsbarn arrangementene og 
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formidling av Greenlightdistrict. Det planlegges en søknad til kulturrådet som kan sikre 

økende drift og bruk av kunstLABBEN.  

 

I desember 2019 ble formidlingsprosjektet DKS-LAB gjennomført. Fem regionale kunstnere 

fikk mulighet til å teste ut sine skisser og idéer til DKS-produksjoner på et klassetrinn, 

elevene fylte inn evalueringsskjemaer og kunstnerne fikk veiledning og korrigering av erfarne 

formidlere fra DKS. Prosjektet ble deretter presentert av daglig leder på Kulturtankens 

nasjonale fagdag om visuell kunst i Den Kulturelle Skolesekken. I tillegg er det publisert en 

nettreportasje på Kulturtankens hjemmesider.  

 

PRODUKSJONER  

Det var totalt 5 DKS produksjoner på turne kalenderåret 2019. Av disse er alle 5 produsert på 

TKS: Hus i hode, Det var en gang, Hvordan ser du, Maleri og Verds-skrifta. Hele 5777 elever 

har sett en visuell DKS produksjon i 2019.  Totalt antall turnedag var 112, som utgjør 604 000 

kroner i honorarer og vederlag, til medlemmer av BiT og NK Sør-Norge, og er en betydelig 

inntektskilde for kunstnerne. 

 

FORMIDLINGSSTAB  

Tidligere 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 å ivareta og utvikle faglig. Telemark 

kunstsenter har satt sammen et team av formidlere som jobber med formidling på huset til 

publikum, lørdagsbarn, offentlige institusjoner og 8.klassingene i Skien kommune. Alle 

formidlerne har kunstfaglig utdannelse og lang erfaring med formidling.  

 

Vi ønsker å takke alle samarbeidspartnere for et begivenhetsrikt år. Det har vært spesielt 

spennende å jobbe med den tverrinstitusjonelle kunstfestivalen Greenlightdistrict 2019, 

fagseminar om kunst i offentlige rom med Telemark Fylkeskommune, Porsgrunn kommune 

og KORO samt DKS-LAB i samarbeid med Kulturtanken. En spesiell takk til styret, 

medlemmene, vertskommunen og fylkeskommune for et godt samarbeid i 2019.  

 

 
På vegne av administrasjonen,  
Linda Bekkevold  
Daglig leder  
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Program 2019 
 
Utstillingsprogram 2019 

Utstillingsprogrammet i 2019 er en blanding av kuraterte gruppeutstillinger og visning av 

regionale kunstnerskap. Det har vært tematisk fokus på samisk samtidskunst, utforskning av 

materialitet og et sterkt miljøfokus med kunstfestivalen Greenlightdistrict 2019. Det er et 

formål at den kunstneriske uttrykksfriheten i utstillingene beholdes uten avhengighet av 

salg. Samt en bredde i alder, kjønn, etnisitet og stedstilknytning.  

 

 

Matters at Heart 

26. januar - 16. mars 
 
Matters at Heart inviterer kunstnere og kunstnergrupper som har det til felles at de har sin 

opprinnelse fra Sápmi, til en tverrfaglig og arrangementsrettet utstilling på Telemark 

kunstsenter. Uttrykt av ulike perspektiver, temaer og kunstnerisk praksis formidler 

bidragene til Matters At Heart et engasjement i spørsmål om bærekraft og sosio-kulturell 

økonomi. Sissel M Bergh, Tomas Colbengtson, Marja Helander, Hanne Grieg Hermansen, 

Niilas Holmberg/Jenni Laiti/Outi Pieski, Elina Waage Mikaelsen, Marita Isobel Solberg & Popu 

Popu, og Kristin Tårnesvik medvirker generøst med både nye og eksisterende arbeider som 

problematiserer både historien og framtiden, geografiske og kulturelle utfordringer, samt 

sosiale, politiske, filosofiske, estetiske identiteter og forhold. 

  

Matters At Heart innebærer samtidskunstnerisk praksis som avdekker eller reviderer 

forhistorie og historie, former fremtiden, forestiller seg nye måter å se på og presentere den 

visuelle virkeligheten samt forstår eller endrer normer og regler som styrer i dagens 

samfunn. Denne rikholdige tematikken presenteres av kunstverk som er lidenskapelig og 

gjennomtenkt, subtile og livlige, engasjerte og engasjerende; arbeid som genererer 

kunnskap og sanselige erfaringer. 

  

Her finner du Sissel M. Berghs kunstneriske prosjekt som gjenskaper og kartlegger 

sørsamiske landskap og kulturformer i suggestive videoer, objekter og tegninger. Og her er 

Tomas Colbengtsons treffrevisjoner av den sørsamiske historien, men også kolonihistorien 

generelt, inkludert dens konsekvenser helt fram til i dag. Marita Isobel Solberg & Popu Popu 

dedikerer seg til vår absolutte opprinnelse i et genuint arkeologiske eventyr med bidrag som 

inkluderer både installasjon og performance. Mens Elina Waage Mikaelsen gjenoppretter og 

levendegjør vevkunsten - i samisk kultur - i en unik lydskulptur. 

  

I Rájácummá skaper kunstner og aktivisttrioen Niilas Holmberg/Jenni Laiti/Outi Pieski et dikt 

og en landart skulptur som omfatter en hel elvedal, mens deres Moratorium Office formidler 

hands-on informasjon og metodikk om hvordan å gjenvinne rett til land og livsstil. 
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Marja Helanders video Birds in the Earth benytter både klassisk ballett og maleriets historie i 

en levende filmatisk reise gjennom nordlige samiske landskap. Hanne Grieg Hermansens 

henførende tegninger fletter sammen sjangre, media og sted. Og Kristin Tårnesvik setter 

kurs rett mot kjernen av den menneskelig opplevelse av virkelighet og persepsjon, isolerer 

og gjenforener de mest grunnleggende elementer i like stringente som lekfulle tegninger og 

malerier. 

  

Matters at Heart er kuratert av Jan-Erik Lundström og åpnes 26. januar på Telemark 

Kunstsenter i Skien, Telemark. Åpningen inkluderer en performance av Elina Waage 

Mikaelsen, introduksjon til utstillingen av kurator og kunstnerpresentasjoner. 
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OVERLAPP  

Suhrke og Skevik 

26. januar - 16. mars 
 
 

 
 
 
 Overlapp er en utstilling av kunstnerduoen Suhrke/Skevik, hvor de viser video, fotografi og 

skulptur. Suhrke/Skevik er en duo bestående av billedkunstnerne Hilde Skevik og Ellen 

Henriette Suhrke. Begge er oppvokst på Notodden i Telemark og har sin kunstfaglige 

bakgrunn fra Kunsthøgskolen i Bergen. Samarbeidet startet i 2011 og siden den gang har de 

blant annet stilt ut på Høstutstillingen, KVIT Galleri (København), Wroclaw Contemporary 

Museum, Telemarksgalleriet (Notodden) og hatt performancer under Between Sky and Sea 

III (Herdla), Tatt av Heimdal (Heimdal), Context: Festival of Ephemeral Art (Sokolovsko) og 

Festspillene i Bergen. I 2012 ble de tildelt Anne og Jakob Weidemanns stipend.  

 

Suhrke/Skevik fokuserer på kroppsspråk og symbolske gester i en ordløs dialog, hvor 

samspillet mellom to personer står sentralt. Inspirert av dans og performativitet aktiviserer 

de ulike omgivelser med enkle grep. De tar ofte utgangspunkt i en lek eller handling som 

estetiseres til den oppleves som rituell, poetisk eller absurd. Arbeidene preges av en skjør 

men gjensidig støtte mellom to personer. Utstillingen følges av en tekst av forfatter Amalie 

Kasin Lerstang. Overlapp er støttet av Norsk Kulturråd og Billedkunstnernes Vederlagsfond.  
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SPRÅK FRA HÅNDEN 

13. april – 12.mai  
 
 

 
 
 
 
Kunstnere: Eyvind Solli Andreassen, Hedda Hørran, Aleksander Jæger, Iben Isabell 
Krogsgaard, Jara Marken og Julia Wallmann 
  
  
I gruppeutstillingen Språk fra hånden møter vi seks nyutdannede kunstnere, noen med 
tilknytning til Telemark. De har hvert sitt individuelle kunstutrykk, men har det til felles at de 
arbeider med materialbasert kunst.  I vår tid så er det å vende tilbake til materialet en 
tydelig tendens, både som en motreaksjon på den digitale tidsalder, men også for å 
undersøke dets muligheter og språket som ligger i materialet. Det kan ligge problematikk 
knyttet til kjønn, klasse, politikk, kultur og samfunn i forskjellige type materialer, som 
utfordrer idéen om materialet som et passivt objekt. Denne vendingen tilbake til materialet 
er det man kan kalle ny-materialisme. 
Vi ser et utvalg i hvordan kunstnerne eksperimenterer med, og fordyper seg i 
hverdagsmaterialer som keramikk, tekstil, tre, gummi, glass og plastikk. Materialenes 
assosiative egenskaper er med på å forme verket, og har underliggende subjektive 
fortellinger om tid og forståelse av hvordan kulturen endrer seg i henhold til utnyttelse av 
ressurser og materialkunnskap. 
Materialet har sin egen vilje, sitt eget liv og når sitt fulle potensiale i dialog med kunstnerens 
hender som bearbeider det. Gjennom håndverket formidler kunstnerne sitt eget språk. I 
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Språk fra hånden møter vi poetiske verk som snakker direkte til kroppen vår, og kanskje 
minner oss på det primære vi bærer i oss. At vi også er produkter av vår tid som 
møysommelig er formet av tidens tann. 
Vi lever i en digital tidsalder, der fysiske håndlagde objekter kan vekke en nærhet og 
tilhørighet i den fysiske verden og det vi omgir oss med. Håndverkbasert kunst minner oss på 
de tradisjonene vi har nedarvet i tradisjoner, og gir rom for å ta et skritt tilbake og se tiden i 
perspektiv. 
 
 
 

PLAY OF THE UNSEENS 
Marit Søndersrød  

23.mars - 12. mai  
 

 
 
Marit Søndersrød er en Oslo-basert maler og tekstilkunstner med tilknytning til Telemark. 
Hun har BA og MA fra Høgskolen i Oslo - avd. estetiske fag. Hun har mange års erfaring fra 
undervisning i kunstfag i videregående skole, og hun har arbeidet for tekstilindustrien med 
utvikling av trykkede mønstre for interiørtekstiler. Dette har gitt henne en variert og allsidig 
bakgrunn for utvikling av egen kunstnerisk virksomhet.  
 
Med utstillingen Play of the Unseens viser hun gjennom sine arbeider i vliselin en leken 
utforskning av materialets egenskaper og potensiale, men med en kritisk undertone. Med 
dette miljøskadelige materialet av polyesterfibre framstiller Søndersrød organiske og 
naturlige komposisjoner vi finner i naturen. Dette kan leses som en kritikk av klesindustrien 
som truer med å destabilisere økosystemene globalt. For vlieslinens polyester utskiller også, 
om den vaskes, mikroplast som kan forurense havene og sette seg fast i havdyrenes puste - 
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og fordøyelsesorganer. Bruken av dette materialet er uløselig knyttet til det å kle oss, som 
en del av vår natur og kultur, menneskets forfengelighet som fører hele kloden ut i en global 
krise.  
 
«Et sted må vi begynne å nøste opp trådene om vi skal nærme oss den problematiske 
relasjonen mellom menneske og natur i kunstens resonanskammer; Marit Søndersrød er en 
god start. Fortsetter vi å tenke fra – og med –– disse verkene får vi nemlig tak i en annen 
tråd, håpets tråd, og den trenger vi fremover om vi skal klare å handle.» 
Kjetil Røed 
 
 
 

  

STIPENDUTSTILLINGEN 2019 

8. Juni – 11.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 deltakere:  

Jorunn Steffensen, Marilyn Ann Owens, Gita Nordheim, Nina Rech, Torhild Rødland, Verena 

Winkelmann, Lise Strømdal Bottolfs, Bente Knudsen Sanden, Dag Bratsbergengen, Fanny 

Sophie Gjestland, Knut Flatin, Torild Grøstad, Tuva Gonsolt, Stine Gonsolt, Vanya Horwath, 

Maj Gret Gaupås, Ørjan Amundsen, Christiane Lieung, Marit Søndersrød, Hans Georg 

Andersen, Meta Nordheim, Kristin Brodersen, Gunnar Torvund, Irene Haslum, Hilde Iren 

Dølheim, Kristin Dorothea Eidem, Aud Gisholt, Torunn Myrann, Kari Gissholt Noddeland, 
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Knut Hølje Odden, Jadwiga B. Podowska, Turid Schelver, Anne Stabell, Sølvi Strand, Svein 

Tåserud, Grete Anna Vangen, Arne Kleng Dahle, Mona Grini, Gullveig Irene Herre, Torbjørn 

Klæbo Flo, Knut H. Odden, Kjetil Storvik, Bjønn Fauske Lysdal, Geir Hansen, Thomas Iversen, 

Ingrid Lene Langedok, Unni Spakmo, Liv Sonia Elolid, Brita Been, Ellen Maria Heggdal, 

Øystein Selmer, Turid Schjelver, Ellen Karine Mæhlum og Kari Gisholt Noddeland og Agnes 

Guttormsgaard.  

 

Årets jury bestod av:  

Joakim W. Borda-Pedreira, Ida Olesdatter Barland og May Snevoll Von Krogh  

 

Og vi takker så langt Billedkunstnernes Hjelpefond, Skien kommune, Porsgunn kommune, 

Bamble kommune, Bø kommune, Vinje kommune, Kragerø og Seljord kommune så mye for 

at vi får gi ut penger til profesjonelle kunstnere med tilknytning til vår region. 

 

Årets Stipendvinnere:  

 

Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH): 20 000,- 

Anne Stabell 

Herbarium Tinctorum (serie, 2017) 

 

 

Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH): 20 000,- 

Thomas Iversen 

Power Pencils (2019) 

 

Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH): 20 000,- 

Irene Haslum 

Evolving (2018) 

 

 

Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH): 20 000,- 

Tuva Gonsholt 

Grønn, grønnere...(2018) 

 

Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH): 20 000,- 

Kristin Dorothea Eidem 

Å ri to hester. Kosakker i Ukraina (2018) 
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Samlerstipend, totalt kr.15500, med bidrag fra Kragerø Kommune (5000 kr), Bamble 

Kommune (2.500,-), Vinje Kommune (2.500,-) Seljord kommune (3000,-) Saueherad 

kommune (2.500,-)  

 

Agnes Guttormsgaard 

Roser og Lynild 

 

Skiens kommunes stipend: 10 000,- 

Kristine Brodersen 

Blå kastanje (2018) 

 

Porsgrunn kommunes stipend: 10 000,- 

Lise Strømdal Bottolfs 

Down (2019) 

 

 

BiTElite stipend: 15 000,- 

Ørjan Amundsen 

Hope against hope (2019) 

 

Innkjøp Telemark Fylkeskommune: 20 000 

Sølvi Strand 

Bevegelsen (2019) 

 

 

 

GREENLIGHTDISTRICT 2019 

12. September– 20.Oktober 

 

 Greenlightdistrict er en ny arena og en tverrfaglig kunstfestival i landets største 
industriregion som arrangeres annen hvert år. 
 
Festivalen ble første gang arrangert i 2017 og bygges rundt regionale 
problemstillinger knyttet til natur, industri, klima og miljø. Programmet legger vekt på 
stedspesifikk prosess, utvikling av nye verk, og kompetansesamarbeid mellom 
kunstnere, og industri/forskning. Greenlightdistrict er et samarbeidsprosjekt mellom 
Skiens Kunst-forening, Spriten Kunsthall, Telemark Kunstsenter og Kunsthall 
Grenland. 
 
Se detaljert informasjon på https://greenlightdistrict.no  
 

https://greenlightdistrict.no/
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Cecilia Jonsson (Sverige) er invitert med verket Contemporary Diagram – Berlin, utviklet i 
løpet av et residency på forskningsavdelingen på kloakkrenseanlegget Berliner 
Wasserbetriebe in Berlin-Neukölln 
 
Prosjektet er et samarbeid mellom singuhr – projecte og Schering Stiftung i Berlin, der verket 
ble vist høsten 2018. Contemporary Diagram – Berlin er et resultat av en avgrenset 
forskningsperiode der 8 jernplater ble montert i separate kar, tilført hvert sitt lydbilde for 
deretter å bli omsluttet av kloakkvann. Kloakken viste seg å inneha ideelle forhold. Den er rik 
på mikroorganismer som responderte ulikt på lydbildene og som dermed utløste svært 
forskjellige korrosjonsprosesser på jernplatene. Jonsson eksponerte bakteriene for infra- og 
ultralyd, forskjellige hørbare frekvenser, musikk og stemmen hennes syngende på en note. 
 
Contemporary Diagram – Berlin kan betraktes som et sensorisk forskningsrom, der hørsel og 
syn veves sammen og der de vanligvis usynlige fenomenene bakterier og byens 
underjordiske avløpssystem, blir synlige. Prosjektet er inspirert av Carl Anton Bjerknes og 
hans hydrodynamiske eksperimenter på sent 1800-tallet og hans arbeidsmetode er på 
mange måter et referansepunkt for Jonssons kunstneriske forskning.  
 
Contemporary Diagram – Berlin er satt sammen av de korroderte platene og lydbildet den 
enkelte platen ble eksponert for. I tillegg presenterer utstillingen gjennom tekst, film og 
gjenstander hvordan eksperimentet har blitt utført. Cecilia Jonsson har en mastergrad i 
kunst fra Bergen Kunst og designhøgskole og det nordiske lydkunstprogrammet. Hennes 
kunstneriske arbeid har blitt vist internasjonalt i utallige utstillinger og har mottatt priser 
som COAL Art and Environmental Prize (nominert 2018), Prix Ars Electronica, Hybrid Art  
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Li Binyuan er invitert til å vise to filmer, Freedom Farming og Drawing Board, begge er 
filmversjoner av performance. Li Binyuans arbeider består ofte av vedvarende fysisk innsats. 
I den korte og intense filmen, Freedom Farming, (2014) pløyer Li Binyuan det arva 
jordstykket sitt gjennom å kaste kroppen, igjen og igjen, rundt i gjørma til jordstykket er klar 
for å beplantes med ris. I Drawing Board 100x40 (2017) presser han et tegnebrett med 
hendene opp mot vannet som fosser over en demning. Han sier selv følgende om 
bakgrunnen for Freedom Farming:  

 

«Det forholdet eg har til foreldra mine fungerer som tyngdekrafta. Det å eie jord er heilt 
vesentleg i landsbyen eg kjem frå, og kvar vesle jordstripe har sin eigen karakter og skjebne – 
ei skjebne som og er folket si skjebne. Eg brukte kroppen min som reiskap til å markere 
eigarskap til jorda, men og som ein måte å finne attende til identiteten min.» 

 

Både som sorgarbeid og som en måte å markere den lovlige og generasjonsbaserte 
overføringen av eiendom, peker Lis utholdenhetsprøve på betydningen og de skiftende 
verdiene land og naturressurser – som rent vann – har fått i Kina de siste tiårene. Han sier 
selv i et intervju med Bomb Magazine: None of my works originate from a single dimension 
or theory. Rather, they—what I do—are a barometer for my relationship with the world and 
are always moving forward and evolving with my limits, just as time and space are in a state 
of constant flux. Nevertheless, I hope my work always appears as a whole from beginning to 
end. It is ultimately a piece of my personal history, my comfort, and a sense of self-
fulfilment. https://bombmagazine.org/articles/the-river-of-time-li-binyuan-interviewed/ 
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Li Binyuan (-1985) bor og arbeider i Beijing. Han er utdannet ved skulpturavdelingen ved 
Central Academy of Fine Arts i Beijing, 2011. Han har etter hvert har fått en internasjonal 
karriere, sist med et opphold og utstilling på MOMA PS1 i New York (april-september 2018). 
Han arbeider med foto og performance, men også som filmskuespiller.  

 

Ørjan Amundsen lager en film til Greenlightdistrict2019, hvor han følger Herrevassdraget 
gjennom et år. Herrevassdraget strekker seg fra Nome i nord, passerer delvis gjennom Skien 
og har sitt utløp i Frierfjorden ved tettstedet Herre i Bamble. Det danner et landskap 
bestående av innsjøer, elver, stryk og bekker, omkranset av skogkledde åser og lier, og 
bratte koller. Mellom innsjøene står det demninger, nedover elvestrykene ligger det 
tømmerrenner, innover fjellene går det gruver, og under skogbunnene bevares rester av 
steinalderbosettinger. Herrevassdraget er et viktig rekreasjonsområde og en artsrik biotop. 
Vassdraget har gitt grunnlag for ulik industri fra 1500 tallet og fram til i dag.  

 

Sentralt i vassdraget er Kongens Dam, en demning fra 1903 som leverte vann til et for lengst 
nedlagt kraftverk. I dag er det strid om demningen skal rives eller beholdes og hvilke følger 
dette vil få for naturen og områdets karakter.  

 

Amundsen vil belyse inntrykkene fra Herrevassdraget gjennom en poetisk og 
ekspresjonistisk utforskning av tekst, lyder og bilder. Han dokumenterer sine observasjoner 
gjennom året med lydopptaker og analogt og videokamera som gir en noe uklar og skjør 
billedkvalitet. Filmen vurderes vist på et gammeldags fargefjernsyn med billedrør. Amundsen 
påbegynte filming og lydopptak til dette prosjektet tidlig vinteren 2018 og fortsetter til 
sommeren 2019. 

 

Ørjan Amundsen er utdannet ved Tromsø- (BA, 2014) og Trondheim kunstakademi (MA, 
2016). Hans kunstneriske praksis består hovedsakelig av tekst-, video-, musikk-produksjon. 
Ørjan Amundsen flyttet i 2017 til Herre, og bor og arbeider der. 
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NINA RESCH: Linjen vrir flaten 

1. November – 15. Desember  
 

 
 
 
Nina Resch er en norsk billedkunstner (BIT), bosatt i Grenland. Hun jobber med flere typer 
medier i sin kunstpraksis, tegning, maleri, tekst og installasjon. Hun er opptatt av 
materialitet og eksperimenterer med ulike objekter og materialer som plast, metall, tre, 
glass etc. I sin kunstneriske prosess får linjen og fargen fritt spillerom, der kontrastene 
tydeliggjøres.  
  
I utstillingen Linjen vrir flaten vises et utvalg fra Resch sin nyere produksjon, der hun er 
opptatt av det kontrastfylte forholdet mellom natur og kultur. Konstruerte linjer fra 
bygninger og industrielle objekter møter linjer fra landskap, insekter og dyr. Det grelle mot 
det vakre, disharmonisk fargebruk og abstraksjoner i dialog med figurasjoner. I bildene kan 
man fornemme en opposisjon mot det aksepterte og etablerte normer. Kontrastene gjør det 
mulig å se med et våkent blikk på forskjellig samfunnsmessig problematikk. 
Miljøproblematikk, forbrukersamfunnet, relasjonelle og mellommenneskelige 
problemstillinger innlemmes i motivene. Tematikken avsløres i kontrastene som er avhengig 
av hverandre for å bli forstått, de utfyller hverandre og blir til en helhet. 
  
Komposisjonene i maleriene er komplekse sammensetninger av former, figurer og farger. 
Uttrykket oppleves nærmest naivistisk og ekspressivt, og åpner for en refleksjon om den 
urolige tiden vi lever i. 
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Representantskapet 
Telemark Kunstsenter (TKS) er en selvstendig fag- og formidlingsinstitusjon, som eies og 

drives i fellesskap av Billedkunstnerne i Telemark (BiT) og Norske Kunsthåndverkere Sør-

Norge (NK Sør-Norge). 

 

Representantskapet er TKS sitt høyeste organ.  

Representantskapet ved TKS skal ha 8 medlemmer, 4 representanter fra hver av 
organisasjonene BIT og NK Sør-Norge. NK Sør-Norges representasjon vil bli supplert etter 
organisasjonens årsmøte 2020. 
 

Representantskapets sammensetning i 2019. 

 

Fram til og med årsmøtet i Representantskapet 20 mai 2019: 

 

Jorunn Steffensen, leder  2017-21 BiT 

Verena Winkelmann   2018-22 BiT 

Odd Fredrik Heiberg   2017-21 BiT 

Alfhild Skaardal   2017-21 BiT, på fritt grunnlag 

Tone Berg Hansen   2018-22 NK Sør-Norge, på fritt grunnlag 

Kyrre Andersen   2015-19 NK Sør-Norge 

Fanny Sofie Gjestland   2015-19 NK Sør-Norge 

Torunn Myrann   2014-22 NK Sør-Norge 

 

Vara: 

Lise Bottolfsen   2013-21 BiT 

Sølvi Strand    2017-21 BiT 

Liv Anne Lundberg   2014-22 NK Sør-Norge 

Grete Anna Vangen   2016-20 NK Sør-Norge 

 

Etter årsmøtet i Representantskapet 20.mai 2019: 

 

Jorunn Steffensen, leder  2017-21 BiT 

Verena Winkelmann   2018-22 BiT 

Odd Fredrik Heiberg   2017-21 BiT 

Alfhild Skaardal   2017-21 BiT, på fritt grunnlag 

Tone Berg Hansen   2018-22 NK Sør-Norge, på fritt grunnlag 

Dag Bratbergsengen   2019-23 NK Sør-Norge 

Torunn Myrann   2014-22 NK Sør-Norge 

 

Vara: 

Lise Bottolfsen   2013-21 BiT 
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Sølvi Strand    2017-21 BiT 

Liv Anne Lundberg   2018-22 NK Sør-Norge 

Grete Anna Vangen   2016-20 NK Sør-Norge 

 

Representantskapet ved TKS skal ha 8 medlemmer, 4 representanter fra hver av 
organisasjonene BiT og NK Sør-Norge. 
 
NK Sør-Norges representasjon vil bli supplert etter organisasjonens årsmøte 2020. 
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Årsrapport RSU 2019, regionalt samarbeidsutvalg 
 
ÅRSRAPPORT RSU 2019  

 

RSU (Regionalt samarbeidsutvalg) er et rådgivende organ for kunst i offentlige rom i 
Telemark. Formålet med RSU er å bistå byggherrer innen offentlig og privat virksomhet i 
forbindelse med kunstprosjekter, bidra til å få utsmykking med høy kunstnerisk kvalitet, øke 
kunnskapen om viktighet av kunst i offentlige rom og orientere om de støtteordninger som 
finnes. 
 
RSU har Telemark Kunstsenter som sekretariat. Utvalget har 3 medlemmer: en 
billedkunstner, en kunsthåndverker og en arkitekt, alle med personlige varamedlemmer. 
Etter innstilling fra BiT og NK-sør oppnevner styret i TKS medlemmer og varamedlemmer for 
to år av gangen, slik: det ene året oppnevnes en billedkunstner med vararepresentant og 
neste året oppnevnes en kunsthånverker med vararepresentant. 
Telemark Arkitektforening velger sin representant og vararepresentant på 
generalforsamlingen for to år av gangen. 
 
SAMMENSETNING 
Utvalget har i første halvdel av 2019 hatt følgende sammensetning: 
 
TeAF:  Sivilarkitekt Berit Hage, vara: sivilarktekt Brit Wiedswang 
NK-sør  Liv Anne Lundberg(leder), vara: Ann-Kathrin Samuelsen 
BIT  Gunnar Torvund, vara: Philipp Dommen  
 
 
Og i siste halvdel av 2019:  
 
TeAF:    Sivilarkitekt Berit Hagen (leder), vara: sivilarkitekt Brit Wiedswang 
NK Sør:   Anne Stabell, vara: Ann-Kathrin Samuelsen 
BiT:   Jorunn Steffensen, vara: Philip Dommen 
 
Sekretær for RSU har vært Linda Bekkevold, daglig leder Telemark kunstsenter 
 
 
 
MØTER 
I 2019 har RSU hatt 2 ordinære møter. Enklere saker, kunstplaner og andre spørsmål er 
behandlet pr. e-post. 
 
KUNSTPROSJEKTER 
Det har vært arbeidet med 11 prosjekter for til sammen kr. 13.741.720,-. Summen er 
inkludert honorar til kunstkonsulentene. I 2019 er det opprettet 3 nye saker og det er 
utnevnt 3 kunstkonsulenter. 
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ANNET  
 
23.mai 2019 ble det arrangert et seminar om Kunst i det offentlige rom på Telemark 
Kunstsenter. Godt oppmøte, med foredragsholdere som Svein Bjørkås (KORO), Harald Fenn 
(kunstner), Line Ruud Ørslien (TFK), Mette Weitemeyer (Porsgrunn kommune), Tom Erik 
Lønnerød (Skien kommune) og Torodd Eriksen (Bamble kommune). Der den nye LOK-
ordningen ble presentert av direktør Svein Bjørkås. 
 
Daglig leder deltok på fagdag 23.10.20 i regi av KiN med tema: Kunstsentrenes arbeid med 
kunst i offentlig rom; deling av erfaringer og tanker om framtidig arbeid.   
 
 
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. I 2020 planlegges det blant annet å arrangere et konsulentforum, der erfarne 
kunstkonsulenter tar med nye kunstkonsulenter på befaring.  
 
RSU vil sammen med daglig leder i TKS arbeide for dialog med kunstkonsulentene, 
kunstnerne samt kommunale og regionale prosjekteiere. Daglig leder vil fortsette med 
oppsøkende arbeid, slik hun påbegynte med Bamble kommune i 2019.  
 
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 
arrangere fagdager. Det har også vært en del rådgiving og orientering til konsulenter, 
kommuner og fylkeskommune. RSU mottar stadig spørsmål om konsulenthonorar, saksgang, 
skjemaer og kontrakter.  
 
Porsgrunn 07.04.2020   
Berit Hage, sivilarkitekt MNAL 
 
 
KUNSTPROSJEKTER I TELEMARK 2019 
 
 
Antall prosjekter i omløp 2019: 11 saker med sum 13.741.720,- Summen er inkludert 
honorar til kunstkonsulentene. Det er gitt et KORO-tilskudd på 400.000,- 
 
Antall nye prosjekter: 3 saker med sum 4.683.520,- inkl. konsulenthonorar. 
 
Antall pågående prosjekter: 6 saker med sum 8.575.000,- inkl. konsulenthonorar. 
 
Antall avsluttede prosjekter: 2 saker med sum 483.200,-   
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Antall prosjekter i omløp 2019: 11 
 
Antall nye prosjekter:   3 
 
Antall pågående prosjekter:  6 
 
Antall avsluttede prosjekter:  2 
 
 
 
 
NYE KUNSTPROSJEKTER 2019:  
 
Byggets/prosjektets navn:  Porsgrunn videregående skole 
Byggherre/prosjektansvarlig:  Porsgrunn kommune 
Arkitekt:    Norconsult v/Sabine Klonk 
Avsatt av byggherre:   1.283520,-  
Tilskudd KORO:   Nei 
Saksnummer RSU:   Sak 4/19 
Kunstkonsulent:   Sverre Gullesen  
 
 
Byggets/prosjektets navn:  Gang- og sykkelbru Klosterøya-Jernbanebrygga 
Byggherre/prosjektansvarlig:  Skien kommune/Bypakke Grenland  
Arkitekt:    Johs Holt as 
Avsatt av byggherre:   400 000,- 
Tilskudd KORO:   Nei 
Saksnummer TKS:   Sak 1/19 
Kunstkonsulent:   Marit Justine Haugen 
Dato kunstplan:   2019 
Dato sluttrapport:   2021 
 
 
Byggets/prosjektets navn:  Kverndalen bo- og dagsenter 
Byggherre/prosjektansvarlig:  Skien kommune 
Arkitekt:    Børve Borchsenius Arkitekter AS 
Avsatt av byggherre:   Anslag: kr. 3.000.000,- 
Tilskudd KORO:   Nei 
Saksnummer:    Sak 2/19 
Kunstkonsulent:   Kristine K. Wessel 
Dato sluttrapport:   2022 
 
 
 
PÅGÅENDE KUNSTPROSJEKTER 2019:  
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Byggets/prosjektets navn:  Kjølnes Bad 
Byggherre/prosjektansvarlig:  Porsgrunn kommune   
Avsatt av byggherre:   kr. 1.250.000,- 
Tilskudd KORO:   Nei 
Saksnummer TKS:   Sak 10/18 
Kunstkonsulent:   Odd Fredrik Heiberg 
Dato kunstplan   12.11.18 
Dato for behandling kunstplan: 17.12.18 
Utførende kunstner:   Arne Ingvaldsen 
Dato sluttrapport:   januar 2020 
Type dokumentasjon: 
 
 
Byggets/prosjektets navn:  Landmannstorget kollektivknutepunkt og park 
Byggherre/prosjektansvarlig:  Skien kommune 
Arkitekt:    Dronnings Landskap 
Avsatt av byggherre:   kr. 450.000,- 
Tilskudd KORO: 
Saksnummer TKS :  
Kunstkonsulent:   Odd Fredrik Heiberg 
Dato kunstplan   14.04.18 
Dato for behandling kunstplan: 18.05.18 
Utførende kunstner:   Siv Bugge Vatne 
Dato sluttrapport: 
Type dokumentasjon: 
 
 
Byggets/prosjektets navn:  Hjalmar Johansen Videregående skole 
Byggherre/prosjektansvarlig:  Skien kommune 
Arkitekt:    Link arkitekter og Link landskapsarkitekter 
Avsatt av byggherre:   kr. 3.900.000,- 
Tilskudd KORO:   kr. 250.000,- + kr. 400.000,- 
Saksnummer TKS:   
Kunstkonsulent:   Viel Bjerkeset Andersen og Eivind Slettemeås 
Dato kunstplan: 
Dato for behandling kunstplan:  
Utførende kunstner:   
Dato sluttrapport:   2020 
Type dokumentasjon: 
 
 
Byggets/prosjektets navn:  Bamble videregående skole 
Byggherre/prosjektansvarlig:  Telemark fylkeskommune 
Arkitekt:    Rambøll 
Avsatt av byggherre:   kr. Kr. 1.300.000,- 
Tilskudd KORO:   



 28 

Saksnummer:  
Kunstkonsulent:   Kyrre Andersen 
Dato kunstplan: 
Dato for behandling kunstplan:   
Utførende kunstner:   
Dato sluttrapport: 
Type dokumentasjon: 
 
 
Byggets/prosjektets navn:  Notodden barne- og ungdomsskole 
Byggherre/prosjektansvarlig:  Notodden kommune 
Arkitekt:    Søndergaard Rickfelt 
Avsatt av byggherre:   kr. 1.000 000 ,- 
Tilskudd KORO:   Nei 
Saksnummer TKS:   1/18 
Kunstkonsulent:   Ståle Sørensen 
Utførende kunstner:   Toril Bonsaksen 
Dato sluttrapport:   Høst 2019 
Type dokumentasjon: 
 
 
Byggets/prosjektets navn:  Opplevingsvegen om Nutheim 
Byggherre/prosjektansvarlig:  Seljord og Hjartdal kommuner 
Arkitekt:    Feste landskap og arkitektur 
Avsatt av byggherre:   kr. Kr. 25.000,- (til forprosjekt) 
Tilskudd KORO:   
Saksnummer TKS:  
Kunstkonsulent:   Grethe Hald 
Dato kunstplan: 
Dato for behandling kunstplan:   
Utførende kunstner:   
Dato sluttrapport: 
Type dokumentasjon: 
 
 
 
 
AVSLUTTEDE KUNSTPROSJEKTER 2019:  
 
Byggets/prosjektets navn:  Vestsiden barnehage 
Byggherre/prosjektansvarlig:  Porsgrunn kommune 
Arkitekt:    Adapt Arkitekteras 
Avsatt av byggherre:   kr.133.200,- 
Tilskudd KORO:   Nei 
Saksnummer TKS (RSU???):  8/18 
Kunstkonsulent:   Lise Strømdal Bottolfs 
Dato kunstplan:   
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Dato for behandling kunstplan: 21.04.18 
Utførende kunstner:   Gita S. Norheim og Turid Uldal 
Dato sluttrapport: 
Type dokumentasjon: 
 
Byggets/prosjektets navn:  Maristien barnehage 
Byggherre/prosjektansvarlig:  Porsgrunn kommune 
Arkitekt:    
Avsatt av byggherre:   kr.350.000,- 
Tilskudd KORO:   Nei 
Saksnummer TKS (RSU???):  
Kunstkonsulent:   Lise Strømdal Bottolfs 
Dato kunstplan    27.11.18 
Dato for behandling kunstplan: 17.12.18 
Utførende kunstner:   Gita S. Norheim og Turid Uldal 
Dato sluttrapport: 
Type dokumentasjon: 
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Årsregnskap 2019 
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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 

• Ferdigstille nettbutikken, og sørge for at flere kunstnere viser seg frem der 

• Øke bemanningen på området med en 20% stilling 

 

Senteret for 
kunst som fag 

i Telemark

DKS / RSU / 
UTSTILLING

FORMIDLING
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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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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? 

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  



 41 

• 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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Vedtekter 
 
Telemark Kunstsenter, heretter benevnt TKS, er en selvstendig fag- og formidlingsinstitusjon, 
som eies og drives i felleskap av Billedkunstnerne i Telemark (BiT) og Norske 
Kunsthåndverkere Sør-Norge (NK Sør-Norge). TKS har sete i Skien, men har hele regionen 
som arbeidsområde. TKS skal inngå i det nasjonale nettverket for kunstnerstyrte formidling, 
Kunstsentrene i Norge (KIN). 

 

1. FORMÅL 

• Ivareta, styrke og løpende videreutvikle det kunstnerstyrte formidlingsapparatet til å 

være en aktuell og tydelig samfunnsaktør og et produksjons- og kompetansesenter for 

samtidskunsten. 

• Stimulere til økt bruk av samtidskunst- og kunstnernes kompetanse i samfunnet. 

• Gjennom et mangfold av kunstneriske uttrykk og ytringer stimulere til en nyansert og 
økt allmenn interesse for samtidskunsten både institusjonelt og ellers i samfunnet. 

• Aktivt verne om ytringsfriheten og være en motvekt til uheldig kommersialisering av 
kunsten og kunstformidlingen. 

 

2. OPPGAVER 

TKS skal 

• Vise og målrettet formidle samtidskunst på høyt kunstfaglig nivå til ulike 

brukergrupper. 

• Fungere som en plattform for debatt og kunnskapsproduksjon om samtidskunstens 

egenart, uavhengighet og rettmessige plass i samfunnet.  

• Være et kontaktledd for regionens nettverk av profesjonelle kunstnere og mellom 

kunstnere, offentlige og private brukere.  

• Være et kompetansesenter og en relevant samarbeidspartner på det visuelle 

kunstfeltet for fylkeskommunen/regionen, kommunene og det private næringslivet. 

• Bidra til Kunst i offentlige rom og aktivt formidle oppdrag i en bred offentlighet. 

• I ett samarbeid med Den kulturelle skolesekken (DKS) bidra til å sikre barn- og unge 

samtidskunstutstillinger/formidling av høy kunstfaglig kvalitet. 

 

3. KUNSTSENTERETS ORGANER 
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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 til representantskapets medlemmer men et årlig 
honorar á kr. 3000.- til Representantskapets leder fra og med 2019. 

 

 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.   

• 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 

• 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.  
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• 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. 
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• 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. 

• 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.  

• Fire 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.  
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• 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, daglig 

leder tiltrer møter i AU. 

• AU fatter vedtak i tilknytning til daglig drift i saker der styret har delegert ansvar, 

og/eller hastesaker. 

 

3.4. Kunstfaglig råd 

• Kunstfaglig råd består av tre medlemmer og oppnevnes av styret i TKS. 

• Utstillingsprogrammet utarbeides i et forpliktende samarbeid mellom 

administrasjonen og kunstnerisk råd. 

 

3.5. Valgkomité 

Valgkomiteen består av tre personer fordelt påfølgende måte: 

• En representant med en vara oppnevnt av styret i BIT 

• En representant med en vara oppnevnt av styret i NK Sør-Norge 

• En representant med vara oppnevnt av styret ved Telemark Kunstsenter 

Medlemmene av valgkomiteen oppnevnes for to år av gangen. Styret ved TKS har 
forslagsrett overfor BIT og NK-Sør. BIT og NK-Sør sender skriftlig melding til Telemark 
Kunstsenter hvert år etter sine Årsmøter med informasjon om hvem som er oppnevnt. 
Valgkomiteen skal ha dialog med dagligleder og styreleder ved TKS for å avklare behov 
for kompetanse i styret. Valgkomiteen innstiller kandidater til styret og legger frem 
skriftlig innstilling på styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer. Innstillingen 
sendes ut sammen med de resterende sakspapirene til Årsmøte i Representantskapet. 
Valgkomiteens forhandlinger er interne. Komiteens medlemmer skal behandle arbeidet 
med fortrolighet. 
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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 av styret og vedtatt i Representantskapet 20. mai 2019. 
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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 årsmøtet. 

• 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.   
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• 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. 

 

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. 
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• 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 aktivt støtte daglig leder 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. 
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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. 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 
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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 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. 
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• 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. 

 

7. REVISJONSHISTORIKK 

Dato for utgivelse Beskrivelse av endringen som er foretatt fra forrige versjon 

24.04.2018 Diverse administrative endringer  

20.05.2019 Diverse administrative endringer 

  

  

 

8. GODKJENNELSE  

Utarbeidet av: Anne Stabell / Arne Svalastog 

Godkjent av Styret – TKS første gang i desember 2008 

Godkjent av TKS styret april 2018 

Godkjent av TKS styret mai 2019  
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Telemark Kunstsenter 
Liegata 8, 3717 Skien 
Norge 
 
Telefon: (+47) 48263667 
www.telemarkkunstsenter.no 
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