Referat styremøte NFUK 02.09.19 kl. 19.00-21.00 (Skype)
Deltakere på møtet: Ingrid Solesvik, Bente Ridder-Nielsen, Maya Lawson-Laane, Farnoosh
Shahamatdar, Marit Solum Smaaskjær, Heidi Glattre og Maria Sandsmark
Fravær: Geir Ove Varne, Hilde Strand og Yngvil Birkeland

Sak 01/2019 Godkjenning av referat og møteinnkalling
Styret godkjente referat og møteinnkallingen.
Sak 02/2019 Konstituering av styret
Saken er ferdigbehandlet.
Sak 03/2019 Planer og status
Styreleder informerte om at matrixdata er overført til nettsiden og at de kun gjenstår manuell
sletting av utmeldte medlemmer.
Sak 04/2019 Landsutstillingen på Hamar
Hovedsaken på møtet var praktiske forhold rundt landsutstillingen på Hamar, derfor var Heidi
Glattre invitert til å delta på møtet. Utstillingskomiteen har allerede hatt møter med kontakter i
Hamar om arrangementet og planleggingen er så godt som i havn. Styreleder informerte om at
prosjektplanen oppdateres regelmessig på nettsiden og gjennomgikk deretter hovedpunktene som
ble diskutert og utfyllende informasjon ble gitt fra øvrige medlemmer av utstillingskomiteen,
herunder detaljer rundt transport, markedsføring og øvrig program. Informasjon til antatte
medlemmer om transport, overnatting, åpningstider, arrangement på åpningsdagen, inkludert
invitasjon til festmiddag og byvandring, vil bli sendt ut i løpet av en uke. Bente tar imot
middagspåmelding på mail.
Sak 05/2019 Samarbeid med andre
Geir Ove hadde tidligere sagt seg villig til å følge opp korrespondansen med Könstnaralliansen i
Sverige for å undersøke mer konkret hvilke samarbeidsmuligheter som kan være aktuelle, men
har i etterkant sett at dette ble for tidkrevende. Informasjon om den svenske foreningen er
imidlertid lagt ut på FB-siden for å informere våre medlemmer om muligheten for å søke
medlemskap uavhengig av formelt samarbeid på organisasjonsnivå. Maria gir respons til
Könstnaralliansen om at styret dessverre ikke har kapasitet til å følge opp initiativet utover FBinformasjonen til medlemmene.
Styreleder har mottatt en henvendelse fra Strix Televisjon AS om programidé om billedkunstentusiaster. Styret ønsket at det undersøkes nærmere hvilke muligheter det kan ligge i dette for
NFUK. Maya Lawson-Lane, Thomas Wilhelmsen, Heidi Glattre og Karin Kean deltar på møte med
dem 3. september og styret får i etterkant et referat.
Sak 06/2019 NFUK Utstillinger, utvikling og nettverk
Saken ble ikke diskutert.

Sak 07/2019 Strategidokument for NFUK
Styret avventer fortsatt svar fra Jurysekretariatet om utredning av opplegg for målrettet
opplæringstilbud for medlemmene og saken ble derfor ikke diskutert.
Sak 08/2019 Regionale grupper
Saken ble ikke diskutert.
Sak 09/2019 Jubileumskatalog
Saken er ferdigbehandlet.
Sak 10/2019 Årsmøte valg - ny styresammensetning og verv
Saken ble ikke diskutert.
Eventuelt
1) Styret ble utfordret til å drøfte utfordringene med å avholde landsutstillinger på steder der det
kun er en håndfull medlemmer som potensielt kan bidra i planlegging og gjennomføring.
Erfaringene fra Hamar-forberedelsene tilsier at det er krevende å skaffe tilstrekkelig mange
frivillige og gjennomføringen kan bli sårbar. Alternativer til den tradisjonelle juryerte
landsutstillingen, som POPup-utstillinger og biennaler, ble foreslått for å gjøre rekrutteringen til
dugnadsarbeidet lettere. Fordeler og ulemper med de ulike arrangementformene ble diskutert
uten at styret konkluderte.
2) Det kom forslag om å søke utstillingsplass for årene etter 2020 på Hadeland Glassverk,
Jevnaker, og/eller Hydrogenfabrikken, Fredrikstad. Sandnes/Stavangerområdet, Bergen og
Sunnmøre ble også nevnt.
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