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DAGSORDEN 
 
1. Velkomsthilsen fra styrelederne i BOA og BKA 

Styreleder i BOA Sebastian Makonnen Kjølaas holdt en kort velkomsttale til Årsmøte der 
han redegjorde for året som hadde gått. Deretter tok styreleder i BKA over og holdt en 
liten tale til Årsmøtet og fortalte om det BKA hadde foretatt seg etter stiftelsen 22.09.21og 
informerte om at BKA skal ha sitt Årsmøte den 27. april.  
 

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Daglig leder Line Fasteraune tok over og konstituerte møtet. Innkalling og dagsorden ble 
godkjent av Årsmøtet. 

 
3. Valg av møteleder, referent, to til å signere protokoll 

Møteleder: Hege Imerslund 
Referent: Line Fasteraune 
Tellekorps: Hedda Grevle Ottesen 
Signering av protokoll: Yamile Calderón og Tanja Thorjussen 

 
3.1. Gjennomgang av forretningsorden 

Møteleder Hege Imerslund gikk igjennom forretningsorden som ble godkjent 
av Årsmøtet.  

 
 
4. Rapport fra administrasjonen 

Rapport fra administrasjon ble presentert av Line Fasteraune. Det kom ingen kommentarer 
til rapporten. Årsmøtet tok rapporten til orientering.  



 
5. Styrets årsberetning for 2021 

Styrets årsberetning ble gått igjennom av styreleder. Årsmøte tok rapporten til orientering.  
 

6. Årsrapport fra kunstnerisk råd i BOA 
Vanna Bowles gikk igjennom rapporten. Årsmøte tok rapporten til orientering.  
 

 
7. Rapport fra RSU Oslo 

Årsmøte tok rapporten til orientering. 
 

8. Rapport fra RSU Akershus 
Årsmøte tok rapporten til orientering. 

 
9. Årsregnskap og revisjonsberetning for BOA 2021  

Daglig leder presenterte regnskap og revisjon 2021.  
Det kom ingen kommentarer til regnskap og revisjon.  
Årsmøte tok Årsregnskap og revisjonsberetning til orientering. 

 
 
10. Saker fremmet til Årsmøtet 2022 

 
Det hadde ikke kommet inn saker til Årsmøtet 2022 fra medlemmene ved fristens 
utløp.  
Styret fremmer en rekke vedtektsendringer som vil endre BOA til en organisasjon som 
kun dekker Oslo og andre forhold i vedtektene med bakgrunn i fisjonen, men også 
valg av styreleder og styrets sammensetning. Styret fremmer også en sak om å 
plassere midlene til Husfondet som nå står på vanlig bankkonto.  

 
10.1.Vedtektsendring navn. 
 

Gjeldende paragraf: 
 
§ 1. NAVN OG ORGANISASJON 

Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA) er en fagorganisasjon for profesjonelle 
billedkunstnere i Oslo og Akershus. BOA er en av Norske Billedkunstneres 
distriktsorganisasjoner og er forpliktet av vedtekter og landsmøtevedtak i Norske 
Billedkunstnere (NBK). BOA er organisert som en forening uten selvstendig økonomisk formål. 

 
Foreslått endret til:  
 
§ 1. NAVN OG ORGANISASJON 
Billedkunstnerne i Oslo (BO) er en fagorganisasjon for profesjonelle billedkunstnere i Oslo. 
BO er en av Norske Billedkunstneres distriktsorganisasjoner og er forpliktet av vedtekter og 
landsmøtevedtak i Norske Billedkunstnere (NBK). 
BO er organisert som en forening uten selvstendig økonomisk formål. 
 
Det fulgte en kort debatt der det blant annet ble etterlyst mer debatt og medlemsmøter i 

forkant av bestemmelsen av et nytt navn. Et forslag om å beholde navnet BOA til en slik 

prosess ble gjennomført ble lufte, med den konsekvens at saken skulle avvises på Årsmøtet 



nå. Konklusjonen ble likevel at saken ikke skulle avvises, siden navnet kunne endres i 

etterkant. Argumentet for å skifte navn er at BOA nå er oppløst, og det er naturlig at 

navnet også blir borte for å befeste fisjonen.  

 

Det ble foretatt votering for forslaget fra styret. Voteringen ble gjennomført med rekk-opp- 

hånden funksjonen i TEAMS.  En møtedeltaker stemte imot, forslaget til styret ble vedtatt.  

 
Vedtatt:   
Årsmøtet vedtar endringen i § 1 som foreslått av styret med bakgrunn i fisjonen. 
Organisasjonen skifter navn til BO, billedkunstnerne i Oslo. Årsmøtet vedtar samtidig at 
navnet BO erstatter BOA i samtlige paragrafer som nevner navnet til organisasjonen, og at 
Akershus strykes i samtlige paragrafer som nevner Akershus.  

 
 
10.2. Vedtektsendring medlemskap 
 
 Gjeldende paragraf § 3-1.: 
 

§ 3. MEDLEMSKAP 
  
§ 3-1. Skriftlig søknad om medlemskap behandles av BOAs kunstneriske råd. Medlemskap 
oppnås av profesjonelle billedkunstnere bosatt i Oslo og Akershus som oppfyller vedtatte 
opptaksvilkår for distriktsorganisasjonene, vedtatt på NBKs Landsmøte. Medlemskap i BOA 
medfører automatisk medlemskap i NBK. 
 
Foreslått endret til § 3-1: 
 
§ 3-1. Skriftlig søknad om medlemskap behandles av BOs kunstneriske råd. Medlemskap 
oppnås av profesjonelle billedkunstnere bosatt eller har tilknytning til Oslo, som oppfyller 
vedtatte opptaksvilkår for distriktsorganisasjonene, vedtatt på NBKs Landsmøte. 
Medlemskap i BO medfører automatisk medlemskap i NBK. 
 
Det fulgte en diskusjon der forslaget ble kritisert for å være lite solidarisk ovenfor andre 

distriktsorganisasjoner. En konsekvens av vedtaket kunne være at BO stjeler medlemmer 

fra andre distriktsorganisasjoner og særlig BKA. Andre problematiske effekter av denne 

vedtektsendringen ble også debattert. Kristian Øverland Dahl fremmet et forslag om å 

beholde ordlyden i den opprinnelige vedtekten, kun bytte navn.  

 
Det ble foretatt en votering over forslaget fra styret.  
 
Det ble foretatt ved håndsopprekking. Det var 25 deltakere med stemmerett til stede ved 

avstemming. En vedtektsendring krever 1/3 dels flertall som i dette tilfellet er 17 stemmer. 

Det talte 7 stemmer imot mens 18 stemmer for. Styrets forslag ble vedtatt med en stemmes 

overvekt.  

 
 Vedtak: 

Årsmøtet vedtar endringen foreslått av styret for § 3-1 med bakgrunn i fisjonen og åpner opp 
for at medlemskap kan innvilges også ved tilknytning til Oslo ikke bare ved registrert bosted i 
Oslo. 

 
 



10.3. Vedtektsendring assosiert medlemskap 
  
 Gjeldende paragraf § 3-5.: 
 

§ 3-5. Billedkunstnere bosatt utenfor Oslo og Akershus, som tidligere har vært medlem av 
BOA, eller som har sterk tilknytning til Oslo og Akershus, og som ellers oppfyller kravet om 
medlemskap, kan tilkjennes assosiert medlemskap. Assosiert medlemskap gir ikke 
stemmerett i BOAs organer eller medlemskap i NBK. 

 
 Foreslått endret til § 3-5.: 

 
§ 3-5. Billedkunstnere bosatt utenfor Oslo, som tidligere har vært medlem av BO, eller som 
har sterk tilknytning til Oslo, og som ellers oppfyller kravet om medlemskap, kan tilkjennes 
medlemskap. 
 
Det fulgte en diskusjon som handlet om at dette var en uvanlig bestemmelse i en 

distriktsorganisasjon og at vedtektsendringen kan møte motstand hos andre 

distriktsorganisasjoner på Landsmøte i 2023 der endringen endelig skal godkjennes.  Det 

ble videre stilt spørsmål om opptellingen av stemmer på chatten. Det ble avklart at det var 

25 deltakere med stemmerett til stede. Vedlagt denne protokollen ligger det en 

oppmøterapport fra TEAMS som bekrefter dette. 

 

Det ble foretatt en votering med håndopprekkelse i TEAMS: 

 

Antall stemmeberettigende: 25, 1/3dels flertall er 17 

 

Imot: 8 stemmer 

For: 17 stemmer 

Vedtatt med en stemme for.  

 
Vedtak: 
Årsmøtet vedtar etter forslag fra styret endringen i § 3-5 med bakgrunn i fisjonen og åpner 
opp for at medlemskap kan innvilges også ved tilknytning til Oslo ikke bare ved registrert 
bosted i Oslo. Disse medlemmene blir ikke kun assosierte medlemmer og har derfor full 
stemmerett i organisasjonen. 
 
 

10.4 Vedtektsendring sletting av paragraf § 5-4. Assosierte og observatører 
 
 Gjeldende paragraf § 5-4:  
 

§ 5-4. Assosierte og observatører 
Assosierte medlemmer og inviterte observatører har møterett, men ikke 
stemmerett. 
Forslag til vedtak: 
Årsmøtet vedtar styrets forslag om å fjerne vedtekten med bakgrunn i at praksis med 
assosierte medlemmer avsluttes. Alle nummer paragraf 5 Valg oppdateres også i de andre 
paragrafene som referer til alle paragrafer i § 5. 

 
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt 
 



 
10.5 Vedtektsendring valg av styreleder og styrets sammensetning.  
 

Gjeldende vedtekt § 5-7. Valg: 
 
§ 5-7. Valg 

 

Årsmøtet velger: 

Styrets medlemmer med vara (fire styremedlemmer og fire varamedlemmer). 
Nominasjonsutvalget med vara (tre medlemmer og ett varamedlem). 
Representanter til alle verv velges for to år. Vara velges for ett år. Samme person kan ikke 
velges til flere av BOAs organer. Ved alle valg er det bare medlemmer av BOA som er 
valgbare. 
 

 
Foreslått endret til § 5-6. Valg: 
 
§ 5-6. Valg 
Årsmøtet velger: 
Styrets medlemmer med vara (fire styremedlemmer og to varamedlemmer). 
Nominasjonsutvalget med vara (tre medlemmer og ett varamedlem). 
Styreleder velges av årsmøte. Representanter til alle verv velges for to år. Vara velges for ett 
år. Samme person kan ikke velges til flere av BOs organer. Ved alle valg er det bare 
medlemmer av BO som er valgbare. 
 
Forslag til vedtak:  
Årsmøtet vedtar forslagene fra styret om endringene i § 5-6. Valg. Styreleder skal velges på 
Årsmøtet og ikke av Styret under konstitueringen av styret. Begrunnelsen for endringen er at 
styreleder har en markant funksjon i organisasjonen. Derfor flyttes valg av styreleder 
oppover i hierarkiet til organisasjonens høyeste organ Årsmøtet. Styret foreslår videre at 
antall vararepresentanter reduseres fra fire til to slik det har vært tidligere. Med dette 
reverserers vedtektsendringen foretatt på Årsmøtet i 2021 som hadde implementering av 
fisjon som begrunnelse.  
 
 
Det ble foretatt en votering, de som var imot skulle rekke opp hånden i TEAMS. Det 
kom en stemme imot.  
 

 
10.6 Vedtektsendring oppnevninger:  
 

Gjeldende vedtekt:  
 
§ 5-8. Oppnevninger 

Årsmøte oppnevner til følgende eksterne verv: 
 
a) RSU Oslo. 
b) RSU Akershus. 
c) Oslo kommunes Kunstordning. 
d) Oslo kommunes utvalg for tildeling av Rådhusatelierene. 
e) Oslo kommunes utvalg for tildeling av kommunale atelierer. 



f) Regionale kunstmidler. 
g) Oslo Open, representantskap og styre. 
h) Østlandsutstillingen, repesentantskap, styre og jury. 
i) KunstSkansen, representantskap og styre. 

 

  
Foreslått endret til:  

 
§ 5-7. Oppnevninger 
Årsmøte oppnevner til følgende eksterne verv: 
 
a) RSU Oslo. 
b) Oslo kommunes kunstordning. 
c) Oslo kommunes utvalg for tildeling av Rådhusatelierene. 
d) Oslo kommunes utvalg for tildeling av kommunale atelierer. 
e) Regionale kunstmidler. 
f) Østlandsutstillingen, representantskap, styre og jury. 

 
Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar styrets forslag til endringen i paragrafen § 5-8. 
Oppnevninger til ordlyden i § 5-7. Oppnevninger med bakgrunn i fisjonen der BKA overtar 
oppnevninger i Akershus.  
 
Dette ble enstemmig vedtatt av Årsmøtet. 
 

10.7 Vedtektsendring § 7. STYRET 
 
Gjeldende vedtekt:  
§ 7-1. Styret er BOAs øverste organ mellom årsmøtene. Styret konstituerer seg selv med 
styreleder og nestleder. 

 
Foreslått endret til: 
§ 7-1. Styret er BOs øverste organ mellom årsmøtene. 
 
Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar styrets forslag til endringen i paragrafen § 7-1 med 
bakgrunn i at styreleder skal velges på årsmøtet 
 

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt av Årsmøtet 
 
 
 
10.8 Plassering av Husfondet 
 

Historie 

Husfondet er per 31.12.2021 på kr.185 528,10 på en plasseringskonto i DNB på BOAs navn. Disse 
pengene er en rest etter Oslo Bildende Kunstneres Husfond og er midler som er historisk bundet til 
det å skaffe et tilholdssted i Oslo. Disse midlene ble skaffet til veie av Oslo Bildende Kunstnere før 
sammenslåingen i 2002. De ble samlet inn via en auksjon med kunst donert av medlemmene av OBK. 
Målet var å skaffe midler til å kjøpe et lokale i Oslo.  Av ulike årsaker ble det ikke noe kjøp av lokale. 



Disse midlene førte til diskusjoner i forbindelse med sammenslåingen mellom OBK og ABKF 
(Akershus Bildende Kunstneres Forening) i 2002. Det ble den gang bestemt at disse midlene skulle 
følge Oslo. Pengene stod lenge plassert i en fondssparingsordning forvaltet av Oslo Overformynderi 
og talte  682 000 kroner. Etter sammenslåingen ble det opprettet et eget styre for Husfondet, som 
hadde en egen statutt som regulerte bruken av avkastningen. Styret i BOA sendte hvert år inn en 
søknad til Husfondet sitt styre om få lov til å anvende avkastningen i fondet. Det dreide seg om 
kroner 40 000 til 25 000 i året som kunne brukes til å sikre husvære i Oslo. Hvert år så ble 10% av 
avkastningen beholdt i fondet. 

I 2013 var BOA i økonomisk krise etter et kraftig kutt i driftstilskuddet til galleriet fra Oslo kommune. 
Tilskuddet som hadde ligget på kr. 400 000 var nå kuttet til kr. 200 000. På et ekstraordinært årsmøte 
i 2013 ble det bestemt at man skulle bruke kr. 500 000 kroner av Husfondet for å drifte BOA i ett år. I 
løpet av dette året skulle man søke midler og prøve å rette opp økonomien til galleriet og foreningen.  
Dette skulle betraktes som et lån hvor planen var at det skulle tilbakebetales i årlige rater i over 20 
år. Den fondsordningen som pengene hadde vært plassert i ble samtidig nedlagt, og pengene ble 
overført til BOA sin konto. 

Resten av Husfondet har i årene etterpå stått urørt på en sparekonto i BOAs navn. Bruken av 
pengene har vært regulert av et årsmøtevedtak fra 2016. I årsmøtevedtaket ble det bestemt at 
pengene kun skal brukes i henhold til hensikten med fondet, og at det kun er et nytt Årsmøtevedtak 
som kan endre dette, lånet ble også ettergitt.  

Fra Årsmøteprotokoll 2016: 

o8.16. Sak vedrørende BOA sitt lån fra Husfondet, betingelser og konsekvenser. 
Line Fasteraune orienterte om saken, siden hun har sittet i husfondstyret tidligere. Det var 
bare Else Kjersti Gürgens som var til stede fra husfondsstyret. 
Årsmøtets vedtak: betingelsene for lånet endres i henhold til husfondets anbefalinger som er 
at BOA ettergis lĊnet. Årsmøte forutsetter at BOAs langsiktige mål er, gjennom ulike 
aktiviteter, å gjenetableres fondets størrelse over tid. Husfondets kapital overføres til en 
betinget konto registrert på BOAs organisasjonsnummer. Kontoen disponeres av Husfondet 
styre i henhold til Husfondets statutter. 

             
I stedet for å være ført opp som gjeld i årsregnskapene inngår de nå i BOAs egenkapital og har styrket 
det økonomiske inntrykket av BOA utad. 

Forslag 

Med bakgrunn i historie så er det sterke grunner for at midlene bør tilfalle Oslo-organisasjonen ved 
en fisjon og dette er også nedfelt i fisjonsplanen som ble vedtatt av Årsmøtet 2021.  

På Årsmøtet 2021 ble det vedtatt å utrede mulighetene for å plassere pengene mer gunstig slik at det 
har mulighet til å gi høyere avkastning. Slik de er plassert i dag i en konto uten høy rente så taper 
pengene verdi fordi det ikke holder tritt med inflasjonen ellers. 



Daglig leder har vært i kontakt med en autorisert rådgiver i DNB og fått tilsendt et forslag som 
plasserer pengene i lav til middels risiko med minimum 5 års tidshorisont som er som følger:  

100 000 kroner blir plassert i en kombinasjonspakke med 50% grønne indeks aksjefond og 10% 

pengemarkedet og 40% i rentefond med 3,9 % nominell årlig avkastning og 7,1% årlig forventet 

standardavvik. Aksjefondet er et indeksfond med lave årlige kostnader. De resterende 85 528, 10 

kroner blir plassert i en lavrisiko kombinasjonspakke, 20% i pengemarkedet, 50% i renter, 30% i 

aksjer. Årlig avkastning vil da være 6,1% og årlig standardavvik, 4,3%.  

Forslag til vedtak: Årsmøtet stiller seg bak styrets anbefaling og gir fullmakt til styret for å plassere 
midlene til husfondet i kombinasjonspakker med delvis lav og middels risiko med en 
investeringshorisont på minimum 5 år.  

Tillegg: Årsmøtet ber om at styret styrker intensjonen fra 2015 om å bygge opp verdien av 
Husfondet. 

Etter en kort diskusjon ble det formulert et tillegg til styrets forslag om vedtak. Dette ble 

enstemmig vedtatt av Årsmøtet.  

 
11. Handlingsplan BO  2022 - 2023 
 
Overordnet mål:  
 

භ BO skal ivareta billedkunstnernes faglige, økonomiske, ideelle og sosiale interesser i Oslo. 
 
1. Fisjon og regionreform 

භ Formalisere og utvikle samarbeidet med BKA og andre nærliggende organisasjoner under 
regionreformen, for fagpolitisk arbeid og bedring av kunstnernes interesser. 
 

2. Produksjon og arbeidsvilkår 
 
BO skal: 

භ Være et kontaktpunkt for kommunale og private atelierfellesskap i Oslo og arbeide for 
bedring av vilkår for leietakere.  

භ Videreutvikle Kontaktutvalget for subsidierte atelier i Oslo, stiftet i mars 2021, og arbeide 
målrettet for at kommunen skal tilrettelegge for flere permanente subsidierte atelier i 
hovedstaden. 

භ Jobbe aktivt for å bedre og utvide infrastruktur for kunstnerisk arbeid og produksjon i 
regionen.  

භ Fremme ordninger for miljøvennlige og miljøbevisste produksjonsvilkår for kunst. 



භ Være i tett kontakt med kulturbyråden og Kulturetaten for å følge opp Oslo kommunes 
kunstplan.  
 

 
3.  Organisasjonsutvikling  

භ Utvikle Oslo organisasjonen til å spisse seg mot et mindre geografisk område, og 
omstrukturere organisasjonen i tråd med årsmøtets vedtak.  

භ Styret skal investere Husfondet i tråd med årsmøtets vedtak, med det formål om å være en 
mer fremtidsrettet og innovativ organisasjon, mindre avhengig av konjunktur og skifter i det 
politiske miljøet.  

භ Styret skal delta på styrekurs eller seminar, og koordinere seg med andre fagorganisasjoner.  
භ Videreutvikle nettsiden med mer informasjon for medlemmene. 

 
4. Kunstnerøkonomi ʹ Stipend, utstillingsvederlag og honorar 
 
BO skal arbeide for å styrke: 

භ Kommunale stipend og andre søkbare midler. 
භ Kunst i offentlig rom på kommunalt og fylkeskommunalt nivå. 
භ Oslo kommunes kunstordning. 
භ Kommunale midler, støtteordninger og kompensasjonsordninger i relasjon til pandemien. 
භ Honorar og vederlagsordningen. 

 
 
5. Verv og fagfellevurdering 
 

භ Opprettholde mandatene vi har til utnevnelse av verv, såsom tildelingsutvalg for kommunale 
atelier, RSU i Oslo, representantskapet i Østlandsutstillingen og innkjøpskomiteen i Oslo 
kommunes kunstsamling. 

භ Støtte og verne om prinsippet om fagfellevurdering. 
 

 
6. BO Visningsrom 
 

භ Betale kunstnere rimelig godtgjørelse og honorar.  
භ Produsere utstillinger som bidrar til den offentlige kunstsamtalen.  
භ Styrke skriftlig, muntlig og visuell formidling av galleriets produksjoner.  
භ Videreføre og utvide satellittprogrammene. 

 
 
7. Medlemstilbud 

භ Utvide og styrke tilbud til medlemmene. 
භ Arbeide frem lokale fordeler for medlemmer.  
භ Arbeide målrettet med verving av nye medlemmer gjennom oppstart av en vervekampanje. 



භ Utrede oppstart av en medlemsutstilling i perioden 2022 - 2023. 

 

Handlingsplanen ble gjennomgått av styreleder og enstemmig vedtatt av Årsmøtet 

12. Budsjett 2022 
 
Budsjettet ble gjennomgått av Line Fasteraune daglig leder.  
Vedtak: Årsmøtet tar budsjettet til etterretning. 
 

13. Valg og oppnevninger 

Nominasjonsutvalgets innstilling til BOA 2022- 2024 

Nominasjonsutvalgets (NU) arbeid baserer seg på grundig gjennomgang og samtaler med alle 
involverte for å danne oss et bilde av situasjonen og kvalifikasjonene som trengs for de ulike vervene 
som BOA-medlemmer innehar.  

Etter at Årsmøtet i BOA 2021 vedtok fisjon og opprettelse av Bildende Kunstnere Akershus står BOA 
nå overfor en unik mulighet til å reetablere seg som aktuell og vital grunnorganisasjon i Norges mest 
kunstnertette region.  

BOA har potensiale til å være samlende sentrum for oslokunstnere, og dermed viktig pådriver i 
nasjonal og lokal kunstnerpolitikk, men har også en mulighet for å nå et stort kunstpublikum i 
hovedstaden.  

Nominasjonsutvalget har derfor lett etter kandidater til det nye styret som på ulike vis har utmerket 
seg med faglig engasjement, og som samtidig gjenspeiler Oslos mangfold når det gjelder kjønn, 
bakgrunn, alder og kunstfaglig tilhørighet. Vi har satt sammen en liste vi har tro pĊ vil kunne bidra 
positivt til den nye organisasjonen, sammen med de eksisterende styremedlemmene. 

Dette gjelder også for de andre vervene NU har ansvaret for, og i tillegg er det lagt vekt på å finne 
folk som matcher de spesifikke utfordringene for hvert enkelt verv, enten det er erfaring med kunst i 
offentlig rom, som RSU, et stort nettverk som til Nominasjonsutvalget eller faglig styrke og strategisk 
erfaring som til hhv juryen og styret til Østlandsutstillingen. 

Generelt: 
Det er viktig at alle BOAs verv besettes med omhu. Det tar tid å bygge forståelse, samtidig som 
sirkulasjon hindrer maktkonsentrasjon. For å sikre kunnskapsoverføring og mulighet for langsiktig 
arbeid anbefaler vi at varaer inkluderes mest mulig i arbeidet, og etterhvert rykker opp til faste 
plasser.  
Nominasjonsutvalget gjør en omfattende og grunnleggende jobb, og for å sikre et bredt tilfang av 
kandidater oppfordrer vi i framtida alle medlemmer til å bidra med forslag. Slik kan vi oppnå desto 
mer treffsikre nominasjoner. 

Nominasjonsutvalget i BOA 



22/2 2022 

Line Solberg Dolmen, Stefan Schröder og Yngvild Færøy 

 
Informasjon om valg 
 
Alle verv velges for to år med mulighet til forlengelse, periodene starter og ender på årsmøtet i mars, 
slik at to år er fra mars 2022 til mars 2024. Alle vararepresentanter velges for ett år om gangen. Selv 
om det kun nomineres en kandidat til hvert verv, så har alle medlemmer av BOA anledning til å 
komme med benkeforslag på Årsmøtet, det vil si foreslå egne kandidater. Hvis det blir flere 
kandidater til et verv så holdes det avstemning.   
 
Medlemmer av BOA kan også ta med seg en fullmakt fra et annet medlem som er forhindret i å stille 
på møtet.  
 
Valg og oppnevninger er satt opp slik. Gjeldende, det vil si de som har fylt vervene til nå, er listet 
først, så kommer liste over Nominasjonsutvalgets forslag. De som er på valg er markert i kursiv og 
blått, mens de som er foreslått valgt er markert i rødt og bold. 
 
 

 

BO egne organer 
  

 
Gjeldende styre: 
Sebastian Makonnen Kjølaas, sittende til 2023 ikke på valg 
Andrea Bakketun, sittende til 2023, ikke på valg 
Stian Gabrielsen, sittende til 2022, på valg 
Vanna Bowles, sittende til 2022, på valg 
Vara i styre 
Anawana Haloba, sittende til 2022, på valg 
Randi Nygård, sittende til 2022, på valg 
Morten Gran, sittende til 2022, på valg 
Kristian Øverland Dahl, sittende til 2022, på valg 
 
Nominasjonsutvalgets forslag til nye styreverv: 
Randi Nygård, 2022-2024 
Yamile Calderón, 2022-2024 
Vara i styre 
Germain Ngoma, 2022-2023 
Mor Efrony, 2022-2023 
 
Valg:  
Årsmøtet støtter nominasjonsutvalgets forslag til nytt styre.  
 
 
Gjeldende Nominasjonsutvalg: 
Stefan Schröder, sittende til 2023, ikke på valg 
Line Solberg Dolmen, sittende til 2023, ikke på valg 
Yngvild Færøy, sittende til 2022, på valg 



Vara i nominasjonsutvalget 
Helene Duckert, sittende til 2022, på valg 
 
Nominasjonsutvalgets forslag til nytt nominasjonsutvalg: 
Cassius Fadlabi, 2022- 2024 
Vara i nominasjonsutvalget 
Gelawesh Waledkhani, 2022 - 2024 
 
 

Oppnevninger andre utvalg og styrer  
Regionalt samarbeidsutvalg i Oslo 

Gjeldende RSU Oslo: 
Camilla Løw, sitter til 2022, på valg 
Vara 
Mariken Kramer, sitter til 2022, på valg 
 
Nominasjonsutvalgets forslag til RSU Oslo: 
Hedevig Anker, 2022 - 2024 
Vara 
Thale Fastvold, 2022-2024 
 
 
 

Østlandsutstillingen 
 
Gjeldende styremedlemmer i Østlandsutstillingen oppnevnt av BOA: 
Marit Silsand, sitter til 2022, på valg 
Vara: 
Emilie De Rohan Birkeland, sitter til 2022, på valg 
 
 
Nominasjonsutvalgets forslag til styre i Østlandsutstillingen: 
Katinka Maraz, 2022 - 2024 
Vara 
Maria Sundby, 2022-2024 
 
Nominasjoner til jurymedlemmer i Østlandsutstillingen: 
Franzisca Siegrist, 2022 - 2024 
Terje Nicolaisen, 2022-2024 
Sarah K Christensen, 2022 - 2024 
 
Endelig valg av jury gjøres av Østlandsutstillingens styre. 
 
 
Alle verv og oppnevninger ble valgt inn med akklamasjon av Årsmøtet. 
 
 
 
 
 



 
 
Oslo 25. mars 2022 
Referent: Line Fasteraune 
 
 
Signert protokoll 
 
Dato:     Yamile Calderón  
 
 
             
 
Dato:     Tanja Thorjussen 
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