Referat styremøte NFUK 23.11.20 kl. 19.00-20.00 (Zoom)
Deltakere på møtet: Siri Anette Berge Syvaldsen, Bente Ridder-Nielsen, Helene Magnus, Roar
Tessem og Maria Sandsmark
Ikke tilstede: Maya Lawson-Laane, Farnoosh Shahamatdar og Ingrid Solesvik
Sak 01/2020 Godkjenning av møteinnkalling
Styret godkjente møteinnkallingen.
Sak 02/2020 Styret (periode 2020-2021)
• Dato for siste styremøte før årsmøtet satt til 24. januar 2021.
• Årsmøtedato satt til lørdag 20. mars, dagtid. Møteinnkalling med årsmøtedokumenter må
sendes ut innen 5 uker før årsmøtet, dvs senest 11. februar 2021.
Sak 03/2020 Status, planer og fordeling av oppgaver
Oppdatert medlemstall pr 31. oktober er 255. Jurysekretariatet har informert om at de måtte
utsette 1. og 2. juryering på ubestemt tid pga pandemien. Siri Anette informerte om at hun har fått
noen utmeldinger i forbindelse med purring på medlemskontingent. Alle blir spurt om årsak, men
kun rundt halvparten oppgir årsak.
Styret ble enig om at det ikke er hensiktsmessig å planlegge internjuryering til våren med den
situasjonen vi er i nå – med utsatt og uavklart tidspunkt for høstens medlemsjuryering. Det ble
foreslått at dette heller blir en oppgave å planlegge for neste års styre.
Siden fristen for å søke kunstnerstipend ennå ikke er utgått, forelå det ikke informasjon til styret
på status her. Det er tidligere besluttet at det er opp til stipendkomiteen å avgjøre om det kommer
inn godt nok kvalifiserte søknader til at midlene deles ut i år (på årsmøtet). Det ble opplyst om at
flere medlemmer i stipendkomiteen ønsker erstatning. Siri Anette vil høre med Maya hvordan
medlemmer erstattes.
Styret diskuterte galleriplass for kommende årsutstillinger og vedtok at årsutstillingen 2021 går
som planlagt på Vestfossen. Det er håp om vaksine for utsatte grupper i nær fremtid og det er
allerede mange visningssteder som gjennomfører fysiske utstillinger. Det er derfor godt håp om at
neste utstilling kan gjennomføres som vanlig. Et visningssted for 2022 er ikke avklart, men
arbeidet med å finne sted bør starte allerede på nyåret. Det ble ytret ønske om å undersøke
muligheten for utstilling i Stavangerområdet og spørsmål om det er av interesse for medlemmer i
Regional gruppe Sørvest å være fadder for en slik geografisk plassering. Hvis ikke, er det mest
hensiktsmessig at det planlegges utstilling i det sentrale Østlandsområdet, da man er avhengig av
at det finnes medlemmer lokalt til utstillingskomite og for å få gjennomført vakter.
Markedsføring ble diskutert og styret konkluderte med at annonsering i KUNST, med artikkel før
årsutstilling og ellers halvsidesannonser, fungerer fint. Det nye initiativet med annonsering
gjennom KUNZT, var det også positive tilbakemeldinger til.
Sak 04/2020 Strategiarbeidet
Ikke behandlet på dette møtet.
Sak 05/2020 Årsutstillingen 2020/Digital Biennale
Styret diskuterte utstillingen og det var flere som var skuﬀet over stillheten på Vernissasjen.
Mange hadde forventet fanfarer og en stemme som ønsket velkommen. Slik løsningen var valgt,
var dette utenfor budsjett. Ved en eventuell senere anledning, bør det vurderes å inkludere en
hørbar vernissasje, og eventuelt en stemme som leder den besøkende gjennom presentasjonen.
Utover dette, var det udelt positive tilbakemeldinger. Presentasjon, brukervennlighet og kvalitet
var meget bra! Flott!
06/2020 Nettverk/samarbeid med andre
Det var som ventet negativt svar fra Kunstnernettverket på vår søknad om medlemskap. Styret
var samstemt i at vi fortsatt må bygge vårt renomme med utgangspunkt i egne rekker og det vår
forening er unik på og kan bidra med. Vi må ha som mål å være attraktive også for medlemmer
som er/blir med i NBK.

som er/blir med i NBK.
Sak 07/2020 Regionale Grupper
Ikke diskutert.
Sak 08/2020 Årsmøte 2020
Styret vedtok at det skal gjennomføres digitalt årsmøte 20. mars 2021. Valgkomiteen må finne nye
kandidater til styrevervene som blir ledige. Nåværende styremedlemmer bes komme med forslag
til egnede kandidater.
Sak 09/2020 Eventuelt
1) Styret vedtok at det ikke skal gjøres endringer i tidligere vedtak om utbetaling av
styrehonorar.
2) Ble ikke diskutert.

____________
Kommende planlagte styremøter:
• 24. januar: Forberede valg/årsmøte 2020.
Utkast til dokumenter som skal gjennomgås:
Årsberetning
Årsregnskap
Budsjett
Valg og fremlegging av valgkomiteens innstilling
Planer/drift for 2021-22

_____________
23.11.20 Maria Sandsmark - referent

