Referat ekstraordinært styremøte NFUK 20.04.20 kl. 19.00-20.30
(Skype)
Deltakere på møtet:
Siri Anette Berge Syvaldsen, Maya Lawson-Laane, Farnoosh Shahamatdar, Bente Ridder-Nielsen,
Helene Magnus, Roar Tessem og Maria Sandsmark
Sak 01/2020 Godkjenning av møteinnkalling
Styret godkjente møteinnkallingen.
04/2020 Årsutstillingen 2020/Nettustilling
Trygve Amundsen hadde sendt et forslag til opplegg for digital utstilling der han argumenterer for
«katalog» fremfor 3D visning i utstillingsrom. Styret drøftet innspillet og var positiv til vurderingene
og katalog-forslaget. Siri Anette vil etter møtet be Trygve gi noen flere eksempler på opplegg som
kan være tilsvarende brukervennlige, samt pris. Styret ga utstillingskomiteen mandat til å velge
utstillingsformat med utgangspunkt i drøftingene på møtet. Utstillingskomiteen består av Siri
Anette, Farnoosh, Roar og Helene. «Hvem som skal gjøre hva» vil dog avgjøres når vi vet mer
konkret hvilken hjelp Trygve behøver. Maya og Maria kan også bidra ved behov. Siri Anette kaller
inn til møte i utstillingskomiteen.
Styret ønsker at søknadsfristen står som planlagt 1. juni, men at de nye medlemmene som
kommer inn etter 2. juryering også skal gis anledning til å delta. Ny og oppdatert
søknadsinformasjon må derfor legges ut på nettsiden snarest, om mulig innen utgangen av denne
uken. Siri Anette er ansvarlig med hjelp fra dem hun måtte trenge.
Farnoosh spilte inn at det er et stort behov for å få ordnet opp i problemene som oppstår for
medlemmer som ikke kommer inn på nettsiden ved feil inntasting av passord. Andre problemer
ble også nevnt, og det var enighet om at ulempene med en nettside som fungerer dårlig er
uheldig i og med satsingen på en digital utstilling. Farnoosh og Siri Anette samler opp
problemstillinger og kontakter Håvard.

06/2020 Nettverk/samarbeid med andre
Maya la frem informasjon om Kunstnernettverket og hvorfor vi bør søke om opptak. Det
springende punktet synes å være kravet om «profesjonalitet» og hvordan dette defineres av oss
selv og andre. Helene henviste til KUNST 26. sept 2019 for en artikkel om emnet (lenke i mail).
Styret drøftet erfaringer og forventninger og til tross for en generell oppfatning av at nåløyet er
trangt, var styret positiv til at Maya utformer en søknad. Momenter som understøtter NFUKs
profesjonalitet er kunstfaglige opptakskrav og juryerte årsutstillinger. Andre momenter kan være
krav om innbetaling av 5% til Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH).
____________
Kommende planlagte styremøter:

•
•
•

8. juni: Planlegge årsutstilling/strategimøte
31. august: Planlegge årsutstilling
23. november: Evaluering årsutstilling. Forberede valg/årsmøte 2021

20.04.20 Maria Sandsmark - referent

