Referat Representantskapets årsmøte 2011
Sted: Akershus Kunstsenter, Lillestrøm
Dato: 14.04.2011
Tidspunkt: 12.00 – 16.00
Tilstedet: Øyvind Larsen (ØSAM), Andor Roksvåg (Kunstnersenter i Buskerud ), Britt Bottheim
(Kunstbanken i Hedmark), Kristin Romberg (ØBK, fullmakt fra James Moore), Anne Tove Mygland
(BKH), Sophie Rodin (Buskerud), Marianne Blankenberg (BOA), Atle Nilsen (VBK); Elise Schonhowd
(BKO) meldte forfall.
Sak 01/2011
Møtet konstituerer seg. Valg av møteleder og to representanter til å underskrive referatet.
Anne Siv Falkenberg Pedersen (Østlandsutstillingen) leser opp statuttene:
Atle Nilsen (VBK) valgt som leder og Marianne Blankenberg (BOA) nestleder.
Sak 02 / 2011
Valg av referent.
Møteleder: Anne Siv Falkenberg Pedersen (Østlandsutstillingen) - valgt
Referent: Martina Kaufmann (Østlandsutstillingen)- valgt
Signerer referatet: Andor Roksvåg (Kunstnersenter i Buskerud )og Anne Tove Mygland (BKH) - valgt
Sak 03/ 2011
Godkjenning av innkalling og dagsorden. Godkjent med to anmerkninger:
1) Tallendringer: 11 personer istedenfor 15 (fordi kunstnersentrene delegerte ansvar til 2
representanter isteden for 6) Vedtak: Godkjent.
2) Forandringsforslag: 4 rep fra distriktsorganisasjoner er på valg hvert år. – Unntak: grunnet
oppstart av representantskapet i 2011 kan kunstnerrepresentanter sitte en ekstra periode.
Vedtak: Godkjent.
Sak 04 / 2011
Styrets årsrapport 2010
Vedlegg 1

Vedtak: Godkjent.

Sak 05 / 2011
Regnskap med revisjonsberetning 2010
Vedlegg 2
Sak 06/2011

Vedtak: Godkjent.

Budsjett 2011
Vedlegg 3
helt i balanse.

Vedtak: Godkjent med anmerkning: 773,- nok trekkes fra diverse post for å komme

Sak 07/ 2011
Valg av revisor
Vedtak: Møtet delegerer avgjørelsen til ØU styret etter at styret har innhentet flere tilbud.
Sak 08 / 2011 Orientering
a) Status evaluering 2011-2012 – Godkjent uten kommentar
b) Status – fremtidsplaner 2011-2012 – Godkjent med fire innspill:
1) Innspill: utveksling mellom landsdelsutstillinger kan inkluderes i fremdriftsplaner –
Martina orienterte om at landsdelsutstillinger har søkt om etablering av ett nettverk, fått
avslag fra Norsk Kulturråd, men skal møtes i september likevel for å drive frem en felles
prosses.
2) Innspill: Fri innsendelse er veldig viktig og gode utstillingssteder
3) Innspill: Oppfordrer alle aktører til å bruke Østlandsutstillingen til å lage mindre vandre
utstillinger i eget fylket etter avsluttet utstilling som for eksempel Buskerud gjorde med
ØU 2008.
4) Østlandsutstillingen er ikke poenggivende, men fremdeles viktig som en del av
kunstnerens CVen. Mer informasjon om denne prosessen fra Gidsken Braadlie: NBK
forandret opptakskriterier for medlemskap og GI på landsmøtet i 2007. Før var
kunstnerjuryerte utstillinger som Høstutstillingen og Østlandsutstillingen poengivende,
nå er dette systemet erstattet med vurdering av individuell kunstnerisk aktivitet, der
deltagelse på kunstnerjuryerte utstillinger fremdeles vektlegges men ikke spesifiseres
gjennom poeng.
c) Honorar satser ved ØBKs henvendelse. Representantskap delegerer denne oppgaven til
styret: Østlandsutstilingen jobber kontinuerlige med å få opp timesatsen i fagpolitisk
sammenheng.
Vedlegg 4 og 5 og 6
Signatur:

Andor Roksvåg (Kunstnersenter i Buskerud )

Anne Tove Mygland (BKH)

