
ÅRSMØTE 2021
DRIFT 2021- 2022 OG PLANER FOR 2022- 2023

FORENINGENS FORMÅL ER:
● å ivareta medlemmenes interesser, faglig og kunstnerisk
● å skape samarbeid innenfor et bildende kunstnermiljø
● å høyne kvaliteten hos den enkelte, og ivareta mangfoldet i foreningen
● å arrangere utstillinger som viser kvalitet
● å gjøre navnet Norsk Forening for Uavhengige Kunstnere, NFUK, kjent

ORGANISASJON
Medlemstallet pr. 31.12.2021 var 258 som er netto reduksjon i medlemstallet på 5
fra 01.01.2021. I budsjettet for 2022 legges det inn en netto økning i medlemstallet
på 18.

MEDLEMSOPPTAK 2022
Vår 2022
Frist for innsendelse: Søndag 06.03.2022 kl 23 00.
Førstejuryering:Torsdag 17.03.2022 kl 18 00.
Annenjuryering:Torsdag 31.03.2022 kl 18 00.

Høst 2022
Frist for innsendelse: Søndag 06.11.2022 kl 23 00.
Førstejuryering:Torsdag 17.11.2022 k 18 00.
Annenjuryering:Torsdag 01.12.2022 kl 18 00.

INTERNJURYERING FOR MEDLEMMER
NFUK starter nå på ny med internjuryering for medlemmer.(mer info kommer på nettsiden etter
årsmøtet) Dette vil foregå digitalt. Medlemmet sender digitalt materiale til jurysekretariatet og får en
kort skriftlig faglig tilbakemelding i retur. Ved ytterligere behov for drøftelse fra medlemmet, vil det bli
gitt maksimalt et svar. Jurysekretariatet vil benytte seg av innkalt jury til støtte for sitt skriftlige enkelt
svar.
Frist for innsendelse: Søndag 05.06. 2022 kl 23 00.

Juryering:Torsdag 21.06. 2022 kl 18 00.



NFUK’S KUNSTNERSTIPEND
NFUK’S kunstnerstipend har som formål å stimulere til kunstnerisk vekst og utvikling og i
budsjettforslaget for 2022 er det avsatt midler på 10 000 kr til Kunstnerstipend som eventuelt vil bli
tildelt på årsmøtet i

2022.
Søknadsfrist og mer informasjon vil bli lagt ut på nettsiden nfuk.no (forsiden) etter sommerferien.

ÅRSUTSTILLING 2022
Det nye styret i NFUK planlegger årsutstilling 2022 i Skur 2, Stavanger. NFUK har leid Skur 2 i
perioden 29.september - 16.oktober med Vernissasje lørdag 1.oktober. pga. begrensede plass,
har styret måtte innføre en begrensning på størrelse på innsendte kunstverk: 1 x 1 x 1 meter.
Lokale medlemmer i regionen vil bli engasjert i forberedelse/rigging/nedrigging.

Juryering til Årsutstilling
Frist for innsendelse: Søndag 31.07 .2022 kl 23 00.
Førstejuryering:Torsdag 11.08 2022 kl 18:00
Vernissasje: Lørdag 01.10 2022 kl 14:00

NFUK planlegger nå neste Årsutstilling i 2023 sentralt plassert i Oslo-området.

ANDRE MØTEPUNKTER 2022
Utflukter og seminarer:
På grunn av Covid-19 pandemien som har vært sterkt tilstede også i 2021, med de begrensninger
den legger på reiseaktiviteter, er det fortsatt ikke planlagt for faglig sosiale møtepunkt utenom
årsutstillingen i 2022.Vaksineprogram er langt på vei gjennomført og forhåpentligvis kan vi etterhvert
arrangere felles museumsbesøk, kunstnerturer og seminarer for medlemmer av NFUK. Styret mottar
gjerne realistiske innspill og forslag fra medlemmer, men ingenting konkret er planlagt fra styrets side.

Korrekturkvelder:
En serie med «korrekturkvelder» forskjellige steder i landet er allerede i gang. Deltaker tar
med hver sitt kunstverk, og de sterke og svake sider av kunstverket drøftes under ledelse av en
fagperson. Følgende Korrekturkvelder (eller dager!) er planlagt/gjennomført så langt: ● Oslo
sentralt: tirsdag 1. mars kl. 18.00 - Vollebekk fabrikker

● Utvidet-Innland: søndag 6. mars kl. 12.00 – Galleri Festiviteten, Eidsvoll
● Sørvest for Oslo:Torsdag 10.mars kl. 18.00 - Bekkestua bibliotek
● Sør Norge: søndag 3. april kl. 13.00 - Mule Varde, Porsgrunn

Det kommer flere!
Korrekturkveldene er et av flere tiltak vi vil starte med for å stimulere til kunstnerisk utvikling for
medlemmer og vi vil evaluere dette før neste årsmøte.
MARKEDSFØRING:
Online annonsering
Det lages utstillingsplakat og utstillingskatalog som legges ut på nett. Sosiale medier har vist seg effektive i



å spre informasjon om NFUK og å gjøre
navnet kjent. NFUK vil også i 2022 avsette midler til å annonsere via Facebook og
Instagram.

Magasinet kunst og listen.no
NFUK vil benytte annonseportalen Listen.no til annonsering av utstillingen.
Annonsering i Magasinet Kunst (1/2 side vår og helsides annonse høst) kan være aktuelt for 2021.

Lokale aviser
Utstillingen på Skur 2 markedsføres i aviser via gratis annonsering.
Pressen inviteres til å dekke utstillingen.
Pressemelding lages og sendes lokale aviser.
Pressemeldingen sendes antatte for tilpassing / videresending til lokale aviser.

NFUK profilering:
Et av formålene til NFUK er å gjøre foreningen kjent. I den forbindelse kan det være aktuelt å se på
hvordan vi framstår og eventuelt vurdere forbedringer og tiltak.Vi har en langsiktig plan om å gjøre NFUK
mer kjent gjennom ny logo, markedsføring, branding, utstillinger og rekruttering.

ØKONOMI:
I 2021 budsjetterte NFUK med følgende satser:
Årskontingenten for 2021 var 750,-
Årskontingenten for 2022 fastsettes på årsmøtet.
Årskontingenten faktureres i løpet av april måned.
Medlemsopptak juryavgift 500 kr.
Årsutstilling Skur 2 påmelding/juryavgift 400,-

I et forsøk på å stimulere lokale tiltak, legges også inn en pott på kr. 80 000,- for lokale aktiviteter,
som de 8 regionale gruppene kan søke om.

DIVERSE ADMINISTRATIVE OPPGAVER:

Søkeportal/nettside
Søkeportalen ble laget i 2019 for søknad til
- Medlemsopptak vår og høst
- Årsutstilling 2020 Vestfossen Kunstlaboratorium
- Eventuelt internjuryering og andre søknader.

Pga. utfordringer med den eksisterende webhotell avtalen, skal nettsiden flyttes til nytt webhotell i
løpet av april, og forenkles, slik at det er enkelt for nye nettansvarlige styremedlemmer å overta
oppdatering. I ca. en uke i april vil nettsiden være ustabil mens flyttingen pågår.
Søkeportalen, og tilgang til informasjon, markedsføring og ressursene som
hjemmesiden representerer for medlemmene vil være det samme.

Medlemsopptak
Styret har ansvar for at administrative rutiner gjennomføres for juryeringer, registrering i



medlemsregister og utsending av faktura for medlemskontingent, utsending av medlemsbrev
og medlemsbevis og nfuk.no.

Brønnøysundregisteret
Etter årsmøtet skal endringer i styresammensetning endres i enhetsregisteret. Signert møteprotokoll
for styresammensetningen for kommende styreperiode vedlegges endringsmelding. Les mer på
nfuk.no – organisasjon – Brønnøysundregistrene.

Møter
Konstituering etter årsmøtet: Det nye styret konstituerer seg og planlegger
kommende styreperiode. Styret planlegger 4-6 styremøter i året.
Styreleder planlegger utsending av 3-4 medlemsbrev for å informere om virksomheten som
sendes på e-post og via posten (for medlemmer uten epostadresse).
Årsmøte m/valg for 2022 planlegges gjennomført innen utgangen av mars 2023.Valgkomiteen
starter forberedelse til valg og nominering av kandidater i løpet av siste kvartal i 2022.

Styreweb
I 2021 tok styret i bruk Styreweb – et organiseringsverktøy designet for frivillige organisasjoner, som
omfatter et robust arkivsystem, et enkelt og intuitivt regnskapssystem med fakturering,
medlemskartotek med regionale grupper, æresmedlemmer osv. og meldingstjeneste. I arkivet ligger
årsmøtedokumenter, regnskapsrapporter og medlemslister fra 2014, samt informasjon om
utstillingene mm.

Styreweb vil sikre kontinuitet, og lette overganger mellom styrer.
Her ligger også bruksanvisning for oppdatering av nettsiden, regnskapsføring, bruk av VIPPS,
NFUKs Youtube-kanal, Facebook, samt alle innloggings-brukernavn og passord, slik at nye
styremedlemmer har alt de trenger for å kunne ta over sitt verv.

STRATEGIPLAN FOR NFUK
2019 gikk det ut spørreskjema til alle med ønske om forslag/innspill til foreningens videre utvikling.
Det innkomne materialet ble behandlet i et strategimøte på Røa før årsmøtet i mars 2019.
Dokumentet fra dette møtet fortsatt ligger til grunn for veivalg og retning for foreningen for de neste
årene.

«NFUK AKADEMIET»
Etter årsmøtet 2019 fikk Jurysekretariatet fikk i oppgave av Styret å planlegge og utrede mulighetene for
et målrettet opplæringstilbud i retning av formalkompetanse. Dokumentet «NFUK Akademiet,» ble
laget 10. september som en første skisse til organisering og omfang av opplæringstilbudet. Styret gav
gruppen
beskjed om å arbeide videre med planlegging og utredning. Gruppen består foreløpig av Thomas
Wilhelmsen og Karin Keane (fra Jurysekretariatet) og Siri Anette Berge Syvaldsen (styreleder)I 2022
arbeides det videre med planer for en mulig realisering og oppstart.

Ålgård, 27/2 2022
Siri Anette Berge Syvaldsen
Styreleder, NFUK




