Referat styremøte NFUK 31.08.20 kl. 19.15-20.45 (Zoom)
Deltakere på møtet: Siri Anette Berge Syvaldsen, Bente Ridder-Nielsen, Helene Magnus, Roar
Tessem, Farnoosh Shahamatdar og Maria Sandsmark
Ikke tilstede: Maya Lawson-Laane og Ingrid Solesvik

Sak 01/2020 Godkjenning av møteinnkalling
Styret godkjente møteinnkallingen.

Sak 03/2020 Status, planer og fordeling av oppgaver
Geir Ove gikk dessverre bort i sommer og styreleder videreformidlet takk fra enken for minneord
og kondolansebuketten som ble sendt fra NFUK. Kasserervervet blir videreført av Maria inntil nytt
styre velges ved Årsmøtet til neste år.
Oppdatert medlemstall pr 31. august er 258. Informasjon om høstens opptak ligger ute på nettsiden
med åpningsdato 1. oktober. Karin vil i løpet av den nærmeste tiden foreta nødvendig oppdatering
av søkeportalen. Jurysekretariatet har blitt bedt om å vurdere om det kan gjøres unntak for personlig
fremmøte ved 2. juryering for personer i risikogruppen (Covid-19).
Bente orienterte om nye medlemmer til høstens jury: Tone Hagen og Geir Yttervik (eksterne) Violet
Polsangi (intern)
Styreleder avtaler med Jurysekretareat når det er hensiktsmessig å ta opp diskusjon om
internjuryering til våren.
Styret diskuterte størrelsen på inneværende års kunstnerstipend. Forslaget om å øke rammen og dele
ut flere stipend ble nedstemt. Flertallet ønsket at stipendet skulle være eksklusivt og forbeholdt en
person i året. Det er opp til stipendkomiteen å avgjøre om det kommer inn godt nok kvalifiserte
søknader til at midlene deles ut i år.
Det vi i løpet av den nærmeste uken bli sendt ut et medlemsbrev. Siri Anette lager et utkast som
gjennomleses av Maria før utsending. Status om Biennalen samt oppfordring til deltakelse i
regionale grupper, ble løftet frem som hovedtema for brevet.
Sak 04/2020 Strategiarbeidet
Ikke behandlet på dette møtet.
05/2020 Årsutstillingen 2020/Digital Biennale
Trygve Amundsen tar selv kontroll av fotokvalitet så lenge det går greit uten at flere bidrar. Rowen
Sivertsen arbeider med excel-filen og Siri Anette leser korrektur. Maria vil bidra med
korrekturlesing videre.
Styret diskuterte viktigheten av en god og relevant markedsføring for å få biennalen kjent. Siden vi
sparer utgifter til Årsutstillingen i Vestfossen, hovedsakelig leie av lokaler og reiser, er det mulig å
omdisponere midler til markedsføring, noe styret stiller seg bak. Både utvidet annonseplass i
KUNST, billedkunst.no og sosiale medier er aktuelt, men det bør være kanaler der vi når ut til
publikum og potensielle kunstkjøpere og ikke først og fremst andre kunstnere. Kostnadene må
vurderes opp mot relevant nedslagsfelt. Andre forslag var å innrette informasjon mot gallerier og
store bedrifter. Spesielt viktig er det med nettbasert og vedvarende annonsering tett opp mot og
under utstillingsperioden. Hvis utstillingskomiteen vurderer behov for profesjonell hjelp til å finne
egnede markedsføringskanaler, er styret åpen for det. Så lenge midlene som benyttes holdes
innenfor årsmøtets vedtatte budsjett for årsutstillingen, gir styret ansvaret for detaljene vedrørende

markedsføring til styreleder og utstillingskomiteen.
Styret diskuterte også form og innhold for presentasjonen av selve utstillingen, der det har vært
foreslått en muntlig gjennomgang ved f.eks Thomas eller Karin. Det ble videre nevnt at Karins
åpningstale under utstillingen på Hamar kan være egnet som en kort introduksjon av NFUK for dem
som ikke kjenner oss.
06/2020 Nettverk/samarbeid med andre
Maya forventer svar fra Kunstnernettverket etter de har hatt møte den 8. september.
Sak 07/2020 Regionale Grupper
Styret ønsket at logoen for Gruppe Nordvest fortsatt skal ligge på nettsiden, men med revidert
innhold, slik at nye medlemmer som ønsker å dra i gang arbeidet igjen lettere kan starte opp.
Likeledes ble det ønsket at gruppen Innland blir lagt til, med Helene som kontaktperson.
Styret drøftet videre hvordan nye medlemmer best kan kobles på relevante regionale grupper. Det
ble enighet om at informasjon gis i velkomstbrevet og at kontaktpersonene i de respektive gruppene
i tillegg får medlemslister etter postnummer, slik at kontakten også kan gå andre veien. Siri Anette
ser nærmere på dette i forbindelse med gjennomgang av årskontingent.
____________
Kommende planlagte styremøter:
•

23. november: Evaluering årsutstilling. Forberede valg/årsmøte 2021

31.08.20 Maria Sandsmark - referent

