Referat styremøte NFUK 30.03.20 kl. 19.00-21.00 (Skype)
Deltakere på møtet:
Siri Anette Berge Syvaldsen, Maya Lawson-Laane, Farnoosh Shahamatdar, Bente Ridder-Nielsen,
Helene Magnus, Roar Tessem, Ingrid Solesvik og Maria Sandsmark
Meldt forfall: Geir Ove Varne
Sak 01/2020 Godkjenning av møteinnkalling
Den nyvalgte lederen av NFUK, Siri Anette Berge Syvaldsen, ønsket styret og varamedlemmer
velkommen og styret godkjente møteinnkallingen.
Sak 02/2020 Styret konstituerte seg
Styremedlemmene for styreperiode 2020-2021 ble valgt på det digitale Årsmøtet 16.03.20. Nye
medlemmer er leder Siri Anette Berge Syvaldsen, styremedlem Helene Magnus og varamedlem-2
Roar Tessem. Ingrid Solesvik tar vervet som varamedlem-1. Helene og Roar sa seg villig til å ta
ansvar innen praktisk utstillingsarbeid. Bente og Ingrid er de nærmeste til å bistå med opplæring.
Sak 03/2020 Årsmøte 2019: Godkjente planer for 2020-2022
Styreleder gjennomgikk planene som var godkjent av årsmøtet. Der det var relevant, ble styret
oppdatert med ny informasjon og enkelte punkter ble ytterligere drøftet:
ORGANISASJON OG PLANLAGT MEDLEMSOPPTAK 2020
Jurysekretariatsleder hadde før møtet informert styreleder om at alternativt opplegg for 2.
juryering av nye medlemmer vil finne sted innen rimelig tid. Det var mange gode kandidater i
denne gruppen. Styret har tillit til at dette blir ivaretatt på en god måte for søkerne som har
kommet videre til 2. juryering, men blitt rammet av Covid-19 restriksjonene.
INTERN FACEBOOK-GRUPPE
Styret drøftet hvorvidt Facebook eller nettsiden skal benyttes til informasjon og tilbakemeldinger
på spørsmål rettet til styret via Facebook. Diskusjonen var utløst av den spesielle situasjonen med
bortfall av tradisjonelle utstillingsmuligheter og dermed potensielt inntektstap.
Det ble ikke utnevnt noen til å besvare spørsmål til styret stilt via Facebook, men for den aktuelle
situasjonen med Covid-19, ble det bestemt at medlemmene får tilsendt en e-post der de mest
relevante punktene som gjelder myndighetenes tiltak oppsummeres og det henvises til NAV. Siri
Anette og Maria sørger for at en slik mail går ut før førstkommende helg. Et kort sammendrag av
momentene sørger Farnoosh for at legges ut på hjemmesiden og eventuelt også Facebook.
INTERNJURYERING
Spørsmål om gjennomføring av internjuryering for 2021 tas opp i strategimøtet til sommeren.
ÅRSUTSTILLINGER 2021-2022
Siden nettbasert årsutstilling allerede har vært diskutert, ble det foreslått drøftet som et alternativ
allerede i år, se sak 04/2020.
MARKEDSFØRING/PROFILERING
For gjenstående avtale om fire halvsidesannonser og en nettartikkel om NFUK i Magasinet
KUNST, avtales gjennomføringen av dette mellom Siri Anette og Farnoosh.

(Nr 1/2020 innlevering 5. februar for utgivelse 3. mars - Marit S Smaaksjær lagde annonse)
Nr 2/2020 innlevering 19. mai for utgivelse 15. juni
Nr 3/2020 innlevering 3. september for utgivelse 28. september
Nr 4/2020 innlevering 5. november for utgivelse 1. desember
Av forslag til andre markedsføringskanaler for NFUK, ble det nevnt egen annonse i listen.no samt
nettbaserte utstillinger.
Sak 04/2020 Årsutstillingen på Vestfossen
Styreleder brakte videre en sterk anmodning fra Jurysekretariatet om at den planlagte
Årsutstillingen på Vestfossen utsettes til neste år, noe vi har fått tilbakemelding fra utleier at vi har
anledning til å gjøre. Styret var samstemt i at de uforutsette forhold og konsekvenser vedrørende
Covid-19 påvirker planlegging og gjennomføring av en fysisk utstilling og tar anmodningen til
følge. Bente har avklart med Thomas at årets fagjury bes om å utsette sitt oppdrag tilsvarende.
Jurysekretareatet hadde også spilt inn et forslag om at årets utstilling i stedet blir gjennomført
som en digital og nettbasert Biennale, der alle som søker garantert får med ett verk. I tillegg kan
det legges til rette for ulike premieringer.
Styret vedtok å utsette Årsutstilling Vestfossen til oktober 2021 og å gjennomføre inneværende
års utstilling som en nettutstilling. Så langt mulig ønsker styret at interne ressurser engasjeres for
oppsett av en slik utstilling, samt juryering. Siri Anette har kontaktet Trygve Amundsen og han har
sagt seg villig til å lede arbeidet med å bringe årsutstillingen på nett. Etablering av en
utstillingskomite bør skje raskt og et ekstraordinært styremøte for planlegging og etablering av en
slik utstillingskomite settes til 20. april kl 19-21. Bente har avklart med Thomas at
jurysekretareatet vil bidra med innspill på gjennomføring av digital juryering.
Sak 05/2020 Strategiplan for NFUK
Arbeidsgruppen for NFUK-Akademiet fortsetter arbeidet med utredning og planlegging av
utdanningsopplegg til høsten. Det skisseres en plan for kjøp av ekstern ekspertise.
Av kurs det kan være aktuelt å tilby NFUKs medlemmer, er kurs i digitale ferdigheter og kurs i å
søke stipend/støtte.
Sak 06/2020 Nettverk/samarbeid med andre
Det er ingen konkrete forespørsler under dette punktet og styret utsetter derfor saken til høsten.
Sak 07/2020 Årsmøtet 2020
Saken tas opp til høsten.
Sak 08/2020 Eventuelt
Styret vedtok å tildele Æresmedlemskap i NFUK til Ingrid Solesvik.
31.03.20
Maria Sandsmark, referent

