
 
 

ÅRSBERETNING 2018 
1   Generelt 
1.1 Styret 
Leder:  Ragnhildur Asvaldsdottir  på valg som leder 
Sekretær:  Mette Skipperud   ikke på valg 
Kasserer:  Inge Berg Nilssen   ikke på valg 
Styremedlem: Ann-Silje Ingebrigtsen  på valg 
Styremedlem:  Lisa Helstrøm Jørgensen  på valg 
 
Varamedlem:  Liv Byrkjeflot   på valg 
 
Styret har avholdt 8 møter i perioden. 
 
Årsmøtevalgt revisor: Ketil Hanssen   på valg 
 
1.2 Årsmøte 
Siste årsmøte ble avholdt 12. mars 2018 i Alta Kunstforenings lokaler. 
 
2 Økonomi 
2.1 Offentlig tilskudd 
Foreningen fikk i 2018 momskompensasjon gjennom Norske Kunstforeninger 
på kr 6,517. 
 
2.2 Støtte fra andre 
I 2018 har kunstforeningen mottatt kr 1,092 i frakttilskudd fra Norske 
kunstforeninger og kr 4,214 i prosjekttilskudd fra Norske kunstforeninger for 
Josef Halse-utstillingen. 

 
2.3 Egeninntekter 
Antall betalende medlemmer i 2018 var 58, herav 12 betalende 
familiemedlemmer. 
Kontingenten var i 2018 kr 250 pr hovedmedlem og kr 50 pr familiemedlem.  
Bedriftsmedlemsskap koster kr 1500. 
Innbetalt medlemsavgift i 2018 utgjorde kr 12,750. 
Av andre egeninntekter utgjør provisjon på videresalg av kunst kr 16, 350 
og utleie av kunst kr 14,000. 
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2.4 Resultat 2018 
Driften i 2018 ga et årsresultat på kr 23,326. 
 
2.5 Eiendeler 
Det er ikke gjort innkjøp av nye kunstverk i 2018 til  egen samling  
 
Samlingen er dokumentert på kunstforeningens hjemmesider. En stor del av 
samlingen er fortsatt leid ut til bedrifter i Alta i toårsperioder, se punkt 2.3. 

 
3 Virksomheten 
3.1 Utstillinger og arrangement 
Alta Kunstforening hadde 6 egne utstillinger og arrangement i 2018. I tillegg var 
det en utstilling i regi av Alta folkehøyskole. 
Besøkstallet i 2018 var 485 på Kunstforeningens egne utstillinger. 
 
Følgende utstillinger og arrangement blei gjennomført i kunstforeningens 
lokaler i 2018: 
 
Januar/Februar  
Alta Kunstforenings sin kunstsamling, februar 2018 
 
Mars 
Abstrakt samspill – Josef Halse  
Malerier. Besøkende: 140. 
 
 
Juni 
Nordnorsken 2018 . Nordnorsk kunst, 15 kunstnere med 17 verk 
Besøkende 80 
 
September 
Cities of the world . Videoutstilling med videkunst fra Seoul og Mexico City, 
produsert av Norske Kunstforeninger. Besøkende 38 
 
Oktober 
Mitt landskap – senmodernisme i dialog med samtidskunst,Gunnar Tollefsen og 
Vemund Thoe . Utstillingen var produsert av SeKunst i NordNorge.  Besøkende: 
128 
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November 
Muligens bærbare ting – Phillipp Spillmann, Peter Rust, Anita Scmid, Ari 
Pyrölälä og Jens Clausen,. Besøkende: 100 
 

 
3.2 Formidlingsarbeid i tilknytning til utstillingene i 2018 
Leder av kunstforening inviterte universitetsstudenter til videokunstutstillingen 
Cities of the World og holdt foredrag om videokunst.  Ved åpning av utstillingen 
Mitt landskap holdt utstillingsprodusent og kunstviter Elise Coesme 
Hoedemakers innledning hvor hun fortale om kunstneren Gunnar Tollefsen og 
arbeidet medd utstillingen. 
Utstillinger er besøkt av elever fra kunst og håndverk ved Alta Videregående 
skole og elever fra Kulturskolen i Alta.  Lokalene er også utlånt til kulturskolens 
egen aktivitet ved en anledning i 2018. 

 
3.3 Egen bildesamling – bildeutleie 
Alta kunstforening leier ut bilder fra vår egen samling.  I 2018 er det leid ut 
kunst for kr 14,000. Fra 2014 har det vært mulig for medlemmer å leie kunst til 
kr 400 pr bilde pr år.   
 
4 Kommunikasjon 
4.1 Markedsføring 
Det inviteres til utstillinger på kunstforeningens hjemmeside og facebook-side. 
Utstillingene kunngjøres også gjennom plakater og pressemeldinger til  
mediehuset Altaposten.  Kunstforeningen har fått god pressedekning fra 
mediehuset  Altaposten i gjennom hele 2018 i tillegg har vi fått omtale i 
SeKunst sitt magasin i anledning av utstillingen Mitt Landskap. 

  
4.2 Epost 
Alta kunstforening har epost-adresse alta.kunstforening@gmail.com som styret 
har tilgang til. 
På grunn av ny personvernforordning gjør Alta Kunstforening endringer i 
praksisen for utsending av epost og medlemskontingent. Fra nå av kommer 
epost via medlemsregisteret Hypersys i samarbeid med Norske 
Kunstforeninger. Her har styremedlemmene tilgang til vårt medlemsregister, 
og medlemmene har tilgang til sine egne medlemsopplysninger. 
 

 

mailto:alta.kunstforening@gmail.com
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4.3 Webside og Facebook-side 
Alta kunstforening har egen web-side (lenke: www.altakunstforening.no) med 
informasjon om blant annet utstillingsplan og bilder i egen samling.  I tillegg 
annen informasjon om Alta Kunstforening.  Ansvarlige i 2018 har vært Liv 
Byrkjeflot og Inger Emilie Solheim. 
På Facebook-siden (Altakunstforening) legges løpende informasjon om 
utstillinger og aktiviteter.  Ansvarlige i 2018 har vært Inger Emilie Solheim og 
Ragnhildur Asvaldsdottir. 
 
5 Samarbeid 
Samarbeidsparter i 2018 har vært SeKunst og Norske Kunstforeninger. 
Vi har også et samarbeid med Stig Furu, Barila om nøkkelutleveringen. 

 
6 Representasjon og kurs 
Styreleder har deltatt på kurs i utstillingsproduksjon i regi av Nasjonalmuseet i 
oktober 2018. 
 
7 Medlemskap og abonnement 
Alta kunstforening er medlem av SKINN (Se Kunst i Nord-Norge) og Norske 
Kunstforeninger.  Vi abonnerer på  ”Kunsthåndverk”  og ”Billedkunstneren” . 
Styremedlemmene får tilsendt  ”Kunst Pluss” fra Norske kunstforeninger og 
”SKINN informasjon”.  
 
8 Vurdering av driften 
8.1 Arbeidsfordeling 
Leder og sekretær fordeler oppgaver mellom seg. Vesentlige oppgaver er 
utstillingsmontering, postbehandling, innkalling og referat til styremøter og 
årsmøte, avtaler med utstillere og oppfølging av utstillingsprogram. 
Kasserer har faste arbeidsoppgaver; regnskap, fakturering, søknader om 
fraktstøtte, prosjekter og momskompensasjon. 
 
Hovedansvaret for utstillinger i utstillingsprogrammet har styreleder Ragnhildur 
Asvaldsdottir og styremedlemmer Mette Skipperud og Liv Byrkjeflot hatt og de 
har lagt inn estimert 300 frivillige arbeidstimer i lag i løpet av 2018. Frivillig 
innsats målt i samlet timeinnsats fra andre er også betydelig. I tillegg har 
frivillige satt utstillingsvakt og der har vi en fast kjerne av folk som vi setter stor 
pris på. 
 
Det er utarbeidet detaljert oversikt over forberedelser og oppgaver som 
hovedansvarlig for en utstilling. 
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Styrets medlemmer deltar i arbeid med mottak, utpakking, opphenging av 
utstillinger og pakking etter utstillinger. Arbeidet med utstillinger varierer med 
type og størrelse på utstillingene, og utstillingsprogrammet tilpasses 
kapasiteten vi har i form av arbeidstimer fra styret og medlemmer som har 
meldt seg til å bidra.  Kunstforeningens mål er å gi Altas befolkning flest mulig 
gode kunstopplevelser. 
 
 
 

 
8.2 Rekruttering 
I 2018 har vi ikke lykkes med å rekruttering av nye medlemmer og vi har hatt 
problemer med å få nok mannskap til å delta i styret i kunstforeningen. Styret 
har derfor bestemt seg for å senke antall utstillinger per år ned til omtrent 4, og 
bruke året 2019 til indre arbeid med fokus på medlemmer og aå utarbeide 
program som egner seg for barn og unge. 
 
 
9 Takk 
Vi vil igjen takke alle frivillige som har hjulpet til med å få klar utstillingene, de 
som har sittet vakt og de som har vært med på utpakking og ned-pakking eller 
på annen måte bidratt.  Vi takker alle trofaste medlemmer, både private og 
bedrifter, som betaler sin årlige kontingent og/eller leier bilder hos oss.  Ikke 
minst takk til Alta kommune som bidrar med faste lokaler, noe som er 
avgjørende for at vi kan drive videre. 
 
 
 
Styret i Alta Kunstforening 
 
Alta, 11. mars 2019 
 
 
 
Ragnhildur Asvaldsdottir  Inge Berg Nilssen  Mette Skipperud 
 
 
 
Ann-Silje Ingebrigtsen         Liv Byrkjeflot           Lisa Helstrøm Jørgensen
  


