Referat styremøte NFUK 30.09.19 kl. 19.30-20.30 (Skype)
Deltakere på møtet: Ingrid Solesvik, Bente Ridder-Nielsen og Maria Sandsmark
Fravær: Geir Ove Varne, Hilde Strand, Maya Lawson-Laane, Farnoosh Shahamatdar, Marit Solum
Smaaskjær, Heidi Glattre 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, men det er kommet en personendring: Leif Magnus Bøe fratrer vervet
som regnskapsfører og hans oppgaver overføres til Siri Anette Berge Syvaldsen som da får det
hele ansvaret for regnskap.
Sak 03/2019 Planer og status
NFUK har per 16.09.19 258 medlemmer. Det er hittil ni søknader om opptak for nye medlemmer.
Landsutstillingen 2020 er lagt til Vestfossen Kunstlaboratorium og som avtalt kontakter styreleder
Morten Viskum før neste styremøte, som er 25. november.
Sak 04/2019 Landsutstillingen på Hamar
Det meste er på plass i forbindelse med planlegging og gjennomføring av utstillingen. Bente
kontakter lokale aviser inneværende uke for spørsmål om dekning av åpningen. Utstillingen er
markedsført i Magasinet KUNST, listen.no og på Hamar kommunes hjemmeside. Alle medlemmer
har mottatt invitasjon med plakat/fbrosjyre. Utstillingskatalogen er nær sluttføring og vil bli trykt i
200 eksemplarer.
Sak 05/2019 Samarbeid med andre
I forbindelse med henvendelse fra Strix Televisjon AS om programidé vedrørende billedkunst og
etterfølgende orienteringsmøte, er status at styreleder kontaktes igjen dersom ideen blir realisert.
Sak 06/2019 NFUK Utstillinger, utvikling og nettverk
Saken ble ikke diskutert.
Sak 07/2019 Strategidokument for NFUK
Styret har mottatt notat fra Jurysekretariatet med skisse til opplegg for målrettet opplæringstilbud
for medlemmene, kalt NFUK-akademiet, vedlagt underlaget til styremøtet. Styreleder gjennomgikk
hovedpunktene og styret diskuterte innholdet.
Styrets tilbakemelding er at skissen fremstår som grundig, gjennomtenkt og ambisiøst og at
innholdet svarer ut ønsket om et tilbud som vil styrke og høyne nivået i organisasjonen. Det ble
imidlertid stilt spørsmål til realismen med hensyn til offentlig godkjenning/akkreditering av endelig
Bachelorgrad/formalkompetanse. Selv om styret stiller seg bak skissert iverksettelse - med gradvis
oppstart av enkeltkurs med påfølgende evaluering før videreutvikling - er det styrets holdning at
medlemmer som investerer i kursdeltakelse må vite at om NFUK-akademiet gjennomføres som
planlagt, vil de ved godkjent slutteksamen ha oppnådd en offentlig akkreditert Bachelorgrad.

Vedtak: Styrets anbefaler at forslaget iverksettes under forutsetning (så langt mulig) av at NFUKakademiet gir formalkompetanse.
Sak 08/2019 Regionale grupper
Saken ble utsatt til neste møte.
Sak 09/2019 Jubileumskatalog
Saken er ferdigbehandlet.
Sak 10/2019 Årsmøte valg - ny styresammensetning og verv
Det er nødvendig med en vedtektsendring som inkluderer at nøytral part/valgkomite tar stilling til
eventuelle forslag om endring av styrehonorar for inneværende år. Maria og Ingrid lager forslag til
tekst til neste styremøte.
Eventuelt
Det ble fremmet forslag om å ta med i evaluering av årets landsutstilling hvordan NFUK kan
forebygge sårbarhet med hensyn til deltakelse i utstillingskomite, samt generell erfaringsoverføring
for senere landsutstillinger. Et spørsmål er om prosjektplanen slik den foreligger er tilstrekkelig.
01.10.19
Maria Sandsmark
Referent

