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1. Velkomsthilsen styreleder 

Kjære medlemmer,  
  
 Vi har lagt bak oss nok et år dominert av 
pandemien, og nok et år hvor mange 
kunstnere har følt på en forverring av sine 
allerede prekære arbeidsforhold.  
  
Det kan allikevel se ut som vi nå endelig er 
på vei mot lysere tider, og styret i BOA har 
gjort sitt beste for at den nye post-
pandemisk hverdagen også skal signalisere 
en bedre tid for kunstnere i Oslo og 
Akershus. 
  
For å kort oppsummere det siste året 
ønsker jeg å trekke frem tre områder: 
arbeidet med fisjon og omstruktureringen 
av BOA som grunnorganisasjon; arbeidet 
for å bedre ateliersituasjonen i 
hovedstaden; og arbeidet for å gi flere 
kunstnere visnings og utstillingsmuligheter 
i Oslo.  
  
Først ut må nevnes at BOA i 2021 har vært 
gjennom en stor omstrukturering og 
fisjon. Vi har fulgt opp vedtaket fra forrige 
årsmøte og delt organisasjonen i to nye 
grunnorganisasjoner — BKA (Bildende 
Kunstnere Akershus), og BO 
(Billedkunstnerne i Oslo). 
  
BOA har siden stiftelsen i 2002 vært satt 
sammen av to andre grunnorganisasjoner, 
begge stiftet i 1976 — ABKF (Akershus 
Bildende Kunstneres Forening) og OBK 
(Oslo Bildende Kunstnere), 
  
BOA har utrettet mye gjennom 20 år, men 
det har alltid vært en utfordring for 
organisasjonen å kunne gape over to så 
store regioner som Oslo og Akershus med 
ett styre, og det har ført til at det til 
enhver tid har vært ett av områdene som 
har fått mest oppmerksomhet.  
  

Dette, sammen med regionreformen, tror 
jeg er en av de viktigste grunnene for at vi 
nå har fått en gjenoppstandelsen av en 
ren Akershus organisasjon, med et sterkt 
mandat fra medlemmene gjennom to 
årsmøter. 
  
Det er første gang på 20 år at det 
opprettes nye grunnorganisasjon 
underlagt NBK, og det er passende at 
dette skjer i Akershus og Oslo — to av de 
tettest befolkede og raskest voksende 
regionene i Norge. Det viser også at det 
fagpolitiske arbeidet er i konstant 
utvikling.  
  
Med et sterkt regionalt og lokalt fokus kan 
kunstnere ha innvirkning på den kunst og 
kulturpolitiske utviklingen på et direkte, 
konkret, nært og spesifikt plan. Det er på 
fylke og kommunenivå at vi som 
fagorganiserte kunstnere kan påvirke 
politikerne og kulturbyråkratiet i riktig 
retning. Det vil si en retning som gagner 
enkeltkunstnere, og et levende lokalt 
kulturliv med små og mellomstore 
kunstinstitusjoner. 
  
I jakten på å bli en «internasjonal 
kunstby» med opprettelsen av to nye 
storbygg — MUNCH og Nasjonalmuseet — 
kan det virke som politikerne har glemt 
det aller viktigste for å oppnå dette 
høytsvevende målet: å bedre vilkårene for 
de som faktisk produserer innholdet til de 
store museene. Dette skal vi fortsette å 
kjempe for at får velfortjent fokus i årene 
fremover. 
 
Som nylig påtroppende styreleder, tar jeg 
stafettpinnen fra tidligere styreleder Ivan 
Galuzin, som påbegynte fisjonsprosessen. 
Jeg vil takke tidligere styreleder Morten 
Gran og varamedlem Kristian Øverland 
Dahl for det arbeide de har lagt ned i 
forberedelsene til stiftelse av BKA i 



arbeidsutvalget, og for å styrke dialog og 
samarbeid i Viken området. BOAs 
nominasjonsutvalg har gjort en viktig og 
grundig jobb med å nominere til det nye 
styret, og jeg tror vi vil se godene av et 
sterkt lokalt engasjement i Akershus de 
kommende årene.  
  
Jeg ønsker det nye styret til BKA lykke til 
med å forme den nye organisasjonen.  
  
Parallelt har BOA intensivert arbeidet for å 
gi flere kunstnere i Oslo mulighet til å leie 
subsidierte atelier av kommunen, ved å 
igangsette Kontaktutvalget for subsidierte 

atelier i Oslo, bestående av representanter 
fra atelierfellesskap rundt om i 
hovedstaden, og arbeidet tett opp mot 
kulturetaten og kulturbyråden for å sette 
fokus på de prekære arbeidsforholdene til 
kunstnere i Oslo.  
 
Vi har presset på for at kommunen skal 
tilgjengeliggjøre flere subsidierte atelier i 
årene fremover, forbedre forvaltning og 
administrasjon, og fornye forskriftene for 
tildeling av disse atelierene.  
  

I tillegg har satellittprogrammet til BOA, 
gjennom initiativet Oslo City, igangsatt av 
Hedda Ottesen, bidratt til at vi har kunnet 
vise arbeider fra flere nyetablerte 
kunstnere enn noen gang før. Vi ønsker å 
øke aktiviteten ytterligere i årene som 
kommer.  
  
Jeg vil under min tid som styreleder at alle 
våre medlemmer føler seg hørt. Jeg 
oppfordrer derfor alle til å ta kontakt 
direkte med forslag, ideer og 
kommentarer av alle slag, så jeg best 
mulig kan fremme innspill i dialog med 
dere.  
  
Mitt første år som styreleder har vært 
lærerikt og spennende. Jeg ser frem til 
nær kontakt med våre medlemmer i tiden 
som kommer, og å arbeide videre for 
bedringen av kunstneres vilkår i Oslo-
regionen, i tråd med det mandatet jeg har 
vært så heldig å få æren av å holde frem til 
2023. 
 
  
Sebastian Makonnen Kjølaas 
Styreleder i BOA

  
 

2.Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Første gangs innkalling ble sendt 20. januar mer enn to måneder før Årsmøtet. Andre gangs 
innkalling ble sendt 22. februar med sakspapirer og rapporter. Den 8. mars ble de siste 
papirene ettersendt innen fristen som er 2 uker før årsmøtet.  
 
Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner innkalling og dagsorden 
 

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

Styret foreslår Hege Imerslund som møteleder. 
Referent: 
To til å signere protokoll: 
Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner innkalling og dagsorden 
 



3.1 Forretningsorden 

Forretningsorden ligger vedlagt 
Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner styrets forslag til forretningsorden 
 

4. Rapport fra administrasjonen 

 
 
Innledning 
 
2021 var nok et år preget av koronarestriksjoner som har ført til at galleriet var stengt i noen 
uker i april og mai. Med forskyvninger fikk vi likevel gjennomført utstillingsprogrammet 
nesten som planlagt. Vi sender en stor takk til alle kunstnerne som har stilt ut hos oss for 
smidighet og forståelse. Det har også vært fint med alle positive tilbakemeldinger fra 
publikum de gangene vi har hatt mulighet til å holde dørene åpne. Det har gitt oss følelsen 
av at arbeidet med å gjøre kunst tilgjengelig faktisk betyr mye for mange.  
 
Den uforutsigbare situasjonen med pandemi har åpnet opp for mer rom for det fleksible 
satellittprogrammet Oslo City. Dette er et program med korte utstillinger kuratert av 
eksterne bidragsytere i samarbeid med BOA, med hele fire utstillinger i løpet av 2021. 
Utstillingene er produsert av Hedda Grevle Ottesen.  
 
Deling av organisasjon og stiftelse av Bildende Kunstnere Akershus (BKA) 
 
På Årsmøtet i BOA 2021 ble det vedtatt å dele organisasjonen i en del for Oslo og en del for 
Akershus. Administrasjonen og styret startet arbeidet med delingen umiddelbart etter dette. 
Det ble opprettet en arbeidsgruppe bestående av Morten Gran og Kristian Øverland Dahl fra 
styret, som skulle utarbeide en plan for opprettelsen av en ny grunnorganisasjon i Akershus. 
Den 22. september ble det avholdt et stiftelsesmøte i BOAs lokaler der den nye 
organisasjonen Bildende Kunstnere Akershus ble formelt opprettet. Organisasjonens 
vedtekter ble vedtatt og det ble foretatt valg av styre og nominasjonsutvalg. 
 
Styret i BKA består av:  
Jon Lundell, styreleder 
Maren Dagny Juell 
Margrethe Pettersen 
Kristian Øverland Dahl (vara) 
 
 
Nominasjonsutvalget i BKA består av: 
Eivind Reierstad 
Fahrad Kalantary 
Marianne Bredesen 
Anna Daniell (vara) 
 
 



Etter stiftelsen av organisasjonen så ble det sendt en forespørsel om opptak til NBK. På 
sentralstyremøtet i NBK den 4. desember ble BKA forhåndsgodkjent som ny 
grunnorganisasjon i NBK. Den endelige formelle godkjenningen finner sted på kommende 
Landsmøte i NBK i 2023. Ved årsskiftet så ble medlemsmassen fordelt på de to 
organisasjonene etter bosted. De av medlemmene som er bosatt utenfor Oslo og Akershus 
fikk selv velge hvilken organisasjon de ønsker å tilhøre. Kontingenten som blir samlet inn av 
NBK i 2022 vil fordeles på de to organisasjonene. Den økonomiske biten av delingen er 
dermed foretatt. Administrasjonen i BOA har bistått i prosessen i 2021.  
 
Kulturbyrådens dialog gruppe - korona 
 
Daglig leder har deltatt som representant for visuell kunst og galleriene i Oslo i en rekke 
digitale møter med kulturbyråd Omar Samy Gamal. De andre deltakerne kom fra de store 
teater og musikk organisasjonene i Oslo, organisasjoner for museum, CREO, 
konsertarrangørene m.f. Initiativet kom fra Byrådsavdelingen med et ønske om raske 
tilbakemeldinger på konsekvensene av koronatiltakene for å kunne gjøre tilpasninger ut fra 
råd fra feltet. Det har vært 7 møter i 2021. 
 
Oslo kommunes kunstnerstipend 
 
BOA fikk i 2021 anledning til å bidra med å dele ut et stipend for Oslo kommune. Stipendet 
er opprettet som et stimuleringstiltak med bakgrunn i de utfordringene som har kommet på 
grunn av restriksjoner under pandemien. I år var summen 2,6 millioner mot 1,7 mill. i 2020. 
Det kom inn 443 søknader og det ble tildelt 60 stipender på 40 000 hver. Minst en tredjedel 
av søkerne hadde fortjent et stipend og juryen måtte foreta noen harde prioriteringer i 
fordelingen. Juryen til stipendet bestod av to representanter fra BOA, Andrea Bakketun og 
Vanna Bowles,  og Tonje Plur fra NK-Oslo. 
 
Juryens uttalelse: 
 
Vi er glade for å se at Oslo kommune har sett alvoret i situasjonen for byens kunstnere og 
har økt stipendpotten fra 38 til 60 stipend siden i fjor. Det er færre søkere i år, noe som kan 
tyde på at krisen ikke lenger er fullt så akutt. Nivået på årets søkere har vært svært høyt, og 
det er fortsatt et stort antall godt kvalifiserte søkere som vi dessverre ikke kunne tildele 
stipend. Søknadsmassen viser at det er stor variasjon og bredde i Oslos kunstscene, noe vi 
har etterstrebet å speile i tildelingen. 
 

Tildelinger 
 

Admir Batlak 
Alejandra Aguilar Caballero 
Aleksander Johan Andreassen 
Alessandro Marchi 
Aljosa Erakovic 
Anders Dahl Monsen 
Andrea Scholze 

Kjersti Johannessen 
Kornelia Remø Klokk 
Kristin Tårnesvik 
Kristoffer Myskja 
Lisa Pachini 
Lisa Torell 
Marin Håskjold 



Andreas Meinich 
Anne Cecilie Caroline Brunborg Lie 
Anne-Lise Stenseth 
Aron Irving Li 
Audar Kantun 
Ayman Alazraq 
Camilla Edström 
Cecilia Jiménez Ojeda 
Christine Aspelund 
Dag Nordbrenden 
Eline McGeorge 
Ellinor Aurora Aasgaard 
Erik Bromö 
Gjert Rognli 
Gunnhild Torgersen 
Hanna Sjöstrand 
Helen Birgitte Hausland 
Helene Sommer 
Jason Havneraas 
Jens Hamran 
Jinbin Chen 
Jaan-Yuan Kuo 
Kari Steihaug 
 
 

Marthe Elise Stramrud 
Michael Rahbek Rasmussen 
Patricia Risopatron Berg 
Peder Børve Horneland 
Per-Oskar Leu 
Petter Solberg 
Ragnhild Monsen 
Regine Stensæth Josefsen 
Runa Sandnes 
Runhild Hundeide 
Saman Kamyab 
Sara Skogøy 
Sayed Hasan 
Signe Marie Andersen 
Stian Eide Kluge 
Sveinn Fannar Jóhannsson 
Synne Tollerud Bull 
Tomasz Boncza-Ozdowski 
Tora Dalseng 
Vibeke Brøgger Klausen 
Viktor Pedersen 
Øystein Wyller Odden 
Øyvind Mellbye 
 

 
 
Ny nettside 
 
Høsten 2021 fikk BOA ny nettside og ny logo. Valget av firma til ny nettsideløsning ble 
Medienor som kunne tilby en konkurransedyktig pris for løsningen. Det har gitt oss et flott 
utgangspunkt for videre arbeid med nettsiden. 
 
 
Møter og nettverk 
 
BOA inngår i en rekke nyttige nettverksamarbeid både som visningssted og som 
fagorganisasjon. Pandemien og restriksjoner bla. på fysiske møter kan synes å ha lagt en 
midlertidig demper på nettverksmøter i 2021, med mindre møter i 2021 enn det som har 
vært normalt de siste årene.  
 
 
Kunst i kvadraturen (KiK) 
 
KiK er en nettverksgruppe bestående av gallerier og visningssteder som ligger geografisk nær 
hverandre i Oslo sentrum. Medlemmene er Galleri LNM, Tegnerforbundet, Norske Grafikere, 



Kunstverket, Soft, Galleri RAM, Kunstplass, Oslo Kunstforening og Kunstnerforbundet. Det 
har vært ett møte den 3. november i KiK, hvor daglig leder av BOA dessverre ikke kunne 
delta.  
 
 
Oslo Kunstløype 
 
Oslo Kunstløype er en nystiftet forening der BOA er medlem. Foreningen ble stiftet 8. 
februar 2022. Den har sitt utspring i en arbeidsgruppe bestående av medlemmer av KiK, men 
er utvidet med medlemmer fra Nasjonalmuseet. Oslo Kunstløype går langs fjordkanten fra 
Astrup Fearnley museet via galleriene i kvadraturen og Munchmuseet opp til Ekeberg 
parken. I 2020 og 2021 så har pilotprosjektet Oslo Kunstløype Ung blitt gjennomført. Det er 
et prosjekt med formål å tilgjengeliggjøre kunst for ungdom (16-18) i Oslo sentrum. 
Hovedpremisset for prosjektet er å finne ut av hvordan gallerier og byrommet kan være mer 
inkluderende, inviterende, åpent og tilgjengelig, både for unge (i pilotprosjektet), og for 
allmennheten.  
 
 
Verv og oppnevninger 
 
BOA er ikke bare en medlemsorganisasjon med egne medlemmer, men også ett medlem i 
andre foreninger. Et eksempel er NITJA der BOA er medlem sammen med bl.a. NK Viken og 
Viken fylke. Som medlem sitter vi med representanter på de respektive årsmøtene. Andre 
verv som BOA oppnevner til, er ulike juryer og fagutvalg f.eks. i Oslo kommune.  
 
Disse vil følge Oslo organisasjonen: 
 

● Oslo Open 
BOA er medlem av Oslo Open og deltar i representantskapsmøtet til Oslo Open, med 
en fra styret i BOA.  
 

● Østlandsutstillingen 
Østlandsutstillingen har seks distriktsorganisasjoner som medlemmer. Årsmøtet i 
BOA oppnevner representanter fra BOA til styret og til representantskapet og 
kommer med forslag til representanter til juryen.  
 

 
Oslo kommune 
 

● BOA oppnevner representanter til tildelingsutvalget for kommunale atelierer og 
tildelingsutvalget for Rådhusatelierene.  
 

● Regionalt samarbeidsutvalg Oslo (RSU) er et utvalg som velger ut kunstkonsulenter til 
kunst i offentlig rom prosjekter (utsmykninger). 
 

● Innkjøpskomiteen til Oslo kommunes kunstordning.  
 



● Samrådsmøter. BOAs styreleder skal delta på årlige samrådsmøter med Kulturetaten 
for å få informasjon om Oslo kommunes kunstordning og få anledning til å komme 
med råd.  

●  
 
Disse vil følge BKA videre i Akershus: 
 

● NITJA (tidligere Akershus Kunstsenter) 
BKA vil overta BOAs rolle som ett av flere medlemmer av Nitja,  og stille med 
representanter i representantskapet, det øverste organet som trer sammen ved 
årsmøtet i kunstsenteret. Det er representanter fra styret i BKA som fremover vil 
delta på disse møtene. BKA vil også sitte med en representant i styret og 
nominasjonsutvalget til Nitja.  
 

● Regionalt samarbeidsutvalg Akershus (RSU) er et utvalg som velger ut 
kunstkonsulenter til kunst i offentlig rom prosjekter (utsmykninger). Utvalget har 
sekretariat på NITJA.  

 
● Blaker KunstSkanse 

Årsmøtet i BOA oppnevner representanter fra BOA til styret og til 
representantskapet. 

 
 
 
 

Nøkkeltall 

 
Ansatte i 2021 har vært Line Fasteraune, daglig leder i 85% - 100 % stilling. 
Hedda Grevle Ottesen i en 40% - 30% stilling som formidlingsansvarlig.  
 
I tillegg har Anna Solum, Tina Lindvall og Astrid Lillo vært helgevakter. Adrian Bugge har vært 
fotograf.  
 
 

Antall medlemmer 

 

Kontingent Ordinær Pensjonist Totalt 

BO (Oslo) 172 103 275 

 
 
BKA har 161 medlemmer 
 
 
 



Sammensetning medlemmer av BOA 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Nøkkeltall galleriet i Rådhusgata 19 

 
 
 
 

   
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

Søknader om utstillingsplass 
 

 
 
 
 
 
 

 

Utstillingsprogram 2021 

 
7. januar - 7. februar 
 
Jessica MacMillan 
EVERYDAY MOONS 
 
I januar 2021 viste galleriet utstillingen Everyday Moons med videokunstner Jessica MacMillan. 
Everyday Moons bestod av tre animerte videoverk som viste planetene Mars, Uranus og Tellus med 
nye fiktive måner i bane rundt planetene. Disse bestod av hverdagslige gjenstander som eksempelvis 
hvite kaffekopper i porselen, fuktige, modne jordbær og hvite, myke ullsokker. Solsystemet ble til en 
skulpturpark i MacMillans teknisk overbevisende filmer.  Arbeidene tok utgangspunkt i MacMillans 
sterke interesse for astronomi og tematiserte kontrasten mellom det nære, hverdagslige og 
håndgripelige, sett opp mot de uoverkommelige avstandene i verdensrommet. Videoene ble vist i 
hvert sitt rom og ble projisert på på spesialbygde, svevende skjermer. Det var MacMillans første 
separatutstilling i Oslo.  
 
Jessica MacMillan (født. 1987, New Hampshire, USA) er en kunstner og amatørastronom bosatt i 
Oslo. Hun har en master fra Kunstakademiet i Oslo (2016), og en bachelor i skulptur og kunsthistorie 
fra The Massachusetts College of Art and Design i Boston (2010). Hun har også studert astronomi ved 
Arizona State University.  



 
 
 
 
 

 
Foto: screenshot Jessica MacMillan 2021 
 
 
 
 



 
Foto: Adrian Bugge 
 
 
 
 
25. februar - 30. mai  
 
Tina Kryhlman 
ISEN FORMER SIDEN OSS 
 
 
I februar installerte Tina Kryhlmann utstillingen Isen former siden oss i BOAs tre gallerirom. 
Utstillingen inviterte til poetisk meditasjon rundt temaet dyp tid og livets opprinnelse samt vår 
individuelle opplevelse av det. Den bestod blant annet av tre tonn resirkulert stein som stammet fra 
byggearbeid i Oslo. Disse ble plassert inne i og utenfor utstillingslokalene og levert til resirkulering 
etter utstillingsperioden. Innimellom steinen var det håndformede, ubrente leire-skulpturer, smeltet 
resirkulert glass, video og tekst. Teksten var delvis publisert på nettsiden til BOA, og i lengre form i en 
håndlaget bok som var til salgs i galleriet. Det var også to veggmalerier av blå azuritt malt direkte på 
endeveggene i galleriet.  
 
Denne utstillingen ble rammet av pandemiens andre lengre nedstegningsperiode og måtte stenge i 
mars og april. Perioden ble derfor forlenget til ut mai og stod til slutt de fire ukene som opprinnelig 
lovet.  
 
Arrangementer og formidling:  
 
Siden utstillingsperioden korrsponderte med den lengste nedstengningsperioden i 2021,  så ble det 
ikke arrangert et fysisk arrangement. Men det ble i stedet produsert en video der Tina Kryhlmann 
presenterer utstillingen sin selv: https://vimeo.com/551912157 
 



 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Foto: Adrian Bugge 2021 

 
 
 
 
26. august - 19. september 
 
Linda Morell 
MIASMA PROTOPLASMA 
 
 
 
Som første utstilling etter sommerferien viste BOA utstillingen Miasma Protoplasma med den unge, 
bergensbaserte, svenske kunstneren Linda Morell. Den bestod av åtte skulpturer som alle adresserte 
vår engstelse og fascinasjon for sykdom. Ved å se gjennom linsene til utdaterte historiske teorier, 
ønsket Morell å vise frem hvordan fortellinger preger forståelsen av oss selv og sykdommene som 
omgir oss. Selv om utstillingen ikke var en direkte kommentar til pandemien, så aktualisere den 
hvordan pandemien har forsynt oss med mytologiserende teorier. Det igjen viser at vi som 
mennesker kanskje ikke er så ulike de som trodde at tåke og natteluft måtte unngås for alt i verden, 
fordi det med sikkerhet førte til sykdom og død. MIASMA er navnet på teorien om 
sykdomsbringende avgasser og dunster – rådende i århundrer siden antikken. De håndverksmessige 
utførte skulpturene hadde en tilstedeværelse i gallerirommet, lik subjekter med truende og 
humoristisk personligheter.    
  
Linda Morell (født 1993, Halmstad, Sverige) har en mastergrad i samtidskunst fra Kunstakademiet i 
Bergen (2019) og en bachelorgrad fra Konsthögskolan i Umeå (2017).  
 
Arrangementer i utstillingsperioden:  
16.- 19. september, deltakelse Oslo Art Weekend,  



17. september, Oslo Kulturnatt 
19. september, Finissage med kunstner tilstede, 
 
Det ble også publisert et intervju med Linda Morell på våre nettsider laget av Hedda Grevle Ottesen.  
https://www.b-oa.no/intervju_linda_morell/ 
 
 
 
 
 
 

               
Foto: Adrian Bugge 

 
 
 

 
 
Foto: Dale Rothenburg 

 
 



 
Foto: Adrian Bugge 
 
 
7.oktober - 31.oktober 
 
Roddy Bell & Brian Catling 
DISCREET ENIGMAS 
 
Roddy Bell og Brian Catling har vært venner, arbeidskolleger og gjensidige inspirasjonskilder i over 35 
år. De har jobbet sammen både i sine respektive roller som kunstpedagoger og i hver sine 
individuelle kunstnerskap, men har aldri tidligere samarbeidet om å lage en utstilling. På BOA fikk vi 
se resultatet av dette samarbeidet som under pandemien hadde foregått som en form for 
brevveksling med bilder via Skype. Vi var også så heldige å få se en performance av Brian Catling på 
åpningen, en performance som opprinnelig var planlagt å vises for første gang på Royal Academy i 
London. Utstillingen på BOA bestod av en rekke malerier i små formater, små objekter og en 
interaktiv videoinnstallasjon.  
 
Brian Catling (født i 1948 i London) er en «Royal Academician», tidligere professor i skulptur ved 
Ruskin School of Fine Art, University of Oxford, og en av de fremste performance- og 
installasjonskunstnerne i Storbritannia. Catling er også poet og forfatter og har nylig mottatt 
internasjonal anerkjennelse for sin «Vorrh» -trilogi.  
 
Roddy Bell (født i Burma 1951, bosatt i Norge siden 1978 ) innehar statens garantiinntekt siden 2002, 
og er tidligere professor i tegning og form ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og har 
en lang nasjonal og internasjonal karriere og arbeider med installasjon, maleri, video og 
performance. 
 
Arrangementer i utstillingsperioden:   
28.oktober ble det vist utdrag fra BBC- dokumentaren B.CATLING Or Where does it all come form? på 
loftet i Anatomigården. 



    
 
 
 
 
 
 
 

 

 



                   
Foto: Adrian Bugge 

 
 
 
 
18. november - 12. desember 
 
Terje Nicolaisen 
RENTSNUK DANCING 
 
 
 
Terje Nicolaisen avsluttet årets ordinære program med en stor utstilling med nye malerier, objekter, 
kleskolleksjon og arrangementer. Deler av utstillingen var stedsspesifikke installasjoner produsert i 
en ukeslang monteringstid. Mesteparten av arbeidene hadde blitt til under pandemien tross store 
utfordringer med ryggplager på grunn av nedstengning og manglende tilgang på treningssenter og 
badstue. Dette ble det gjort et poeng av i verkene på utstillingen og utstillingsteksten: “Ikke desto 
mindre hadde  Nicolaisen produsert 20 nye malerier der den motstridige, aldrende og sårbare 

kroppen er blitt et gjennomgående tema, i forsøk på å overvinne kroppens nådeløse begrensninger». 

Som Terje Nicolaisen selv sier det: «Alt jeg kan tenke på nå, er å danse!». 
 
Verkene på utstillingen fremviste et overskudd, lek med vareøkonomi, kritisk undersøkelse av 
forventninger til institusjoner og kunstnerens posisjon, et engasjement for BOAs fremtidige form som 
visningssted og organisasjon, og ikke minst; et oppdemmet behov for å være sosial, diskutere, danse 
og bygge opp under en uformell tilstedeværelse kollegaer i mellom. Det sistnevnte kom frem i en 
rekke arrangementer i utstillingsperioden med gratis suppe og håndbrygget øl. Medlemmer av BOA 
og alle kunstnere var invitert til Rentsnuk dancing, Wednesday Artists Only, tre onsdager i perioden 
etter stengetid. Pandemien hadde heldigvis tatt en pause og gjorde det mulig å møtes, selv om 
omikronvarianten begynte å klore på døren de siste dagene av utstillingen. 
 
Terje Nicolaisen (f.1964) er utdannet fra Kunstakademiet i Trondheim og Kunsthøgskolen i Bergen og 
har gjennom to tiår hatt en lang rekke separatutstillinger. Nicolaisen er også et av medlemmene i 
Tegneklubben. Han er en ettertraktet lærer ved blant annet Arkitekthøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen 
i Bergen og Prosjektskolen. 



 
 
Arrangementer i utstillingsperioden 
 
18.11 kl. 18 - UTSTILLINGSÅPNING 
24.11 kl. 17 - RENTSNUK DANCING # 1, 
29.11 kl. 12 - EIROTAROBAL DISCO 
01.12 kl. 17 - RENTSNUK DANCING # 2 
08.12 kl. 17 - RENTSNUK DANCING # 3 
12.12 KL 12 - UTSTILLINGSAVSLUTNING 
 
 
 

        
 
 
 

 
Foto: Adrian Bugge 

 
 
 
  



Oslo City 

 
 
Oslo City er BOAs satellittprogram for 2021 og 2022, der eksterne aktører inviteres til å kuratere 
korte arrangementer i BOAs lokaler. Initiativet ser mot det subkulturelle og tverrfaglige kunstmiljøet i 
Oslo, og målsettingen er å gi allmennheten innblikk i politiske tanker og ideer som preger det unge 
kunst og kulturfeltet i Oslo i dag. Oslo City er initiert av Hedda Grevle Ottesen, og støttet av 
Kulturrådet, Kulturetaten og Fritt ord. 
 
 
 
30. april - 23. mai 
 
Prosjektskolen 
Tingenes Tunge 
 
Utstilling med 18 studenter fra Prosjektskolen vist i Festsalen lokalene under Oslo Kunstforening.  
 
 

              
Foto: Hedda Grevle Ottesen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



4. juni - 20. juni 
Witchmag 
 
 

  
Foto: Adrian Bugge 
 
Witchmag er en kunst-fanzine produsert av Astrid Lillo. Hvert nummer består av ulike kunstneriske 
bidrag fra unge kunstnere i Norge og har et nytt tema som utgangspunkt for hvert nummer. Temaet 
for denne utstillingen var Portaler.  
Det første nummeret av Witchmag ble utgitt våren 2014, og siden den tid har fanzinen utviklet seg til 
å bli en etablert undergrunns-plattform for den unge kunstscenen i Oslo, spesielt i det elektroniske 
musikkmiljøet. Tidligere kvelder har blitt arrangert på klubber som Hærverk, Bruket og Mir i Oslo. 
 
 
 
 
23. juli - 1.august 
STRUKTURA.Time 
 

  
 
STRUKTURA.Time  er et  tverrfaglig initiativ for undersøkelser og praksis innen billedkunst med visuell 
kunst, media arkeologi, litteratur og filosofi som rammeverk. STRUKTURA foretar en utforskning av 
hvordan visuelle medier bidrar til å produserer og ordne tid, der både fortid og fremtid eksisterer 
sammen i en plastisk nåtid.  Programmet har et mål om å skape en plattform for å dykke ned i 
forholdet mellom tid og bilde, virtuelt og virkelig, hvordan vi instrumentaliserer historien og 
hukommelsen, med mer. Dette er et selvstendig prosjekt som er utviklet og startet av Lesia 
Vasylchenko. 
 



 
 

 
Foto: Jacky Jaan-Yuan Kuo 
 
 
 
 
 



16. desember 2021-2. januar 2022. 
Åpning 16. desember kl.17:00 

Ergi presents 
 
Ergi presents vil være den første fysiske utstillingen av den skeive, digitale kunst plattformen Ergi, 
med originale, fysiske verk av de fire kunstnerne som har vært en del av utstillingsprogrammet på 
domenet Ergi.xyz i 2020-21. Utstillingen ble kuratert av Håkon Lillegraven på vegne av 
prosjektgruppen. 
 

 
 

          
Foto: Erik Mowinckel 
 
 

5. Styrets årsberetning 2021 

 



 
STYRETS ÅRSBERETNING 2021 
BOA, billedkunstnerne i Oslo og Akershus 

Organisasjonsnummer 943 765 707 

Sted: Oslo 
Dato: 17.02.2022 

1. Virksomhetens art og lokalisering 
Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA) er en fagorganisasjon for profesjonelle billedkunstnere 
bosatt i Oslo og Viken (gamle Akershus fylkeskommune).  BOA skal ivareta medlemmenes faglige, 
økonomiske, ideelle og sosiale interesser. Gjennom sin virksomhet skal BOA være en aktiv formidler 
av samtidskunst og et fagpolitisk organ som jobber for bedringen av kunstnernes økonomiske 
muligheter i vårt distrikt. BOA er lokalisert i Rådhusgata 19 i Oslo.  

2. Rettvisende oversikt over utvikling, resultat og stilling 
Etter styrets oppfatning gir det fremlagte regnskap en rettvisende oversikt over aktiviteten i foreningen 
i 2021. Styret kjenner ikke til andre forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for det 
fremlagte regnskap.  

3. Fortsatt drift 
Regnskapet viser et overskudd på kr. 7. 618. Styret anser seg fornøyd med resultatet og mener 
forutsetning for fortsatt drift er til stede.  

4. Arbeidsmiljø 
Arbeidsmiljøet ansees som godt, med lavt sykefravær. Foreningen har ikke hatt skader eller ulykker i 
2021.  

5. Ytre miljø 
Foreningen foretar ikke noe utslipp og forurenser ikke det ytre miljø.  

6. Likestilling 
Det er ansatt 2 kvinner i BOA.  Styret består av 2 kvinner og 2 menn. Det er ikke iverksatt spesielle 
tiltak på̊ området i 2021.  

 

Sebastian Makonnen Kjølaas     Vanna Bowles 

Styreleder       Nestleder 

 

 

Stian Gabrielsen      Andrea Bakketun 

Styremedlem       Styremedlem 



6. Rapport fra kunstnerisk råd 2021 

 
Kunstnerisk råd 2020 - 2022 har bestått av:  

Stian Gabrielsen 

Andrea Bakketun 

Vanna Bowles 

 

Disse juryerte i januar 2021 utstillingsprogrammet for 2022, deretter 2023 programmet som var klart 

i januar 2022.  

Etter årsmøtet 2021 har kunstnerisk råd møttes to ganger på digital plattform og to ganger i BOAs 

lokaler. De første møtene var i august og november 2021, de andre to i januar 2022. I tillegg har 

rådet hatt dialog pr. e-post. 

Kunstnerisk råd har videreført praksisen fra de to siste årene med å føre en diskusjon i forkant av 

juryeringen med sikte på å utarbeide noen prinsipielle retningslinjer for hvordan BOA skal profilere 

seg som visningsrom. 

 Det er ikke gjort noen større endringer på disse prinsippene fra forrige gang. Kunstnerisk råd har 

fremdeles ønsket å vekte kvalitet fremfor kvantitet med tanke på antall utstillinger, dette for å sikre 

utstillerne gode vilkår og for ikke å tyne BOAs ressurser og slik muliggjøre oppfølging av prosjekter 

frem mot utstilling. Samtidig ønsker vi at aktiviteten heller ikke skal bli for lav. I dialog med daglig 

leder har Kunstnerisk råd økt antall utstillinger fra fire (i 2022) til fem (i 2023). Hensyn har også vært 

tatt til hvorvidt kunstneren befinner seg på et sted i sin profesjonelle utvikling som tilsier at en 

utstilling ved akkurat BOA kan gi utbytte. Utover det har Kunstnerisk råd etterstrebet at utvalget skal 

innfri noen grunnleggende representasjonsmessige krav, både når det gjelder estetiske og 

demografiske kategorier. 

 

Programmet for 2022 består av fire utstillingsperioder hvorav en periode viser to separatutstillinger 

parallelt. Utstillende kunstnere er Yamile Calderón, Lykourgos Porfyris, Anna Sofie Mathiasen, Eva 

Berge og Calle Segelberg.  Programmet i 2023 består av fem utstillinger, der tre er separatutstillinger 

og to er parallell-utstillinger. Utstillende kunstnere er Monica Winther, Helene Sommer og Ole 

Christian Ellestad, Elisabeth Mathisen, Mattias Hellberg, Simon Daniel Tegnander Wenzel, Amir 

Asgharnejad og Frithjof Hoel. 

 



7.  Årsrapport for RSU - Regionalt samarbeidsutvalg for Oslo 2020  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Rapport fra Regionalt samarbeidsutvalg (RSU) i Akershus 2020 



 
 

 
Rapport fra Regionalt samarbeidsutvalg (RSU) i Akershus 2021 
  
  
RSU Viken / Akershus har bestått av:  
Hilde Dramstad (NKOA) og Kristian Øverland Dahl (BOA). 
  
  

·       RSU har oppnevnt følgende konsulenter i 2021: 
  
Skårersletta, Lørenskog sentralområde (Lørenskog kommune) 
Konsulent: Mari Røysamb og Harald Fenn 
Vara: Vibeke Christensen og Ingrid Økland 
Kunstbudsjett: 1 950 000,- 
Konsulenthonorar: 250 000,- 
  
  

·       Pågående saker i 2021 
  
Bleiker videregående skole (Asker kommune)  
Konsulent: Signe Solberg  
Vara: Nils Olav Bøe  
Budsjett: 2 000 000,- (kunst + konsulent)  
  
Ny barneskole og idrettsbygg på Fjellhamar (Lørenskog kommune) 
Konsulent: Ole Martin Lund Bø 
Vara: Endre Aalrust  
Kunstbudsjett: 6 800 000,-  
Konsulenthonorar: 700 000,- 
  
Sophie Radichs ungdomsskole (Lillestrøm kommune)  
Konsulent: Arne Vinnem  
Vara: Thale Fastvold  
Budsjett: 3 000 000,- (kunst + konsulent) 
  
Kvartal 1 (Lillestrøm kommune)  
Konsulent: Reidun Bull-Hansen 
Vara: Vibeke Christensen  
Budsjett: 3 000 000,- (kunst + konsulent) 
  
Kurland skole (Lørenskog kommune) 
Konsulent: Andreas Bennin  
Vara: Espen Johansen  
Kunstbudsjett: 545 000,- 
Konsulenthonorar: 55 000,- 
  
Lørenskog stasjon (Lørenskog kommune) 
Konsulent: Tanja Thorjussen 
Vara: Monica Takvam 
Kunstbudsjett: 450 000,- 



Konsulenthonorar: 50 000,-  
    
Nordby barnehage (Lillestrøm kommune) 
Konsulent: Hege Liseth 
Vara: Sverre Gullesen  
Budsjett: 480 000,- (kunst + konsulent) 
  
Oksenøya senter (Bærum kommune) 
Konsulenter: Kyrre Andersen og Ellen Johanne Reksterberg  
Vara: Vibeke Christensen og Ruth Elisiv Ekeland    
Kunstbudsjett: 3 000 000,-  
Konsulenthonorar: 450 000,-  
  
Kommunegården i Sandvika (Bærum kommune) 
Konsulent: Ole Martin Lund Bø 
Vara: Johanne Nordby Wernø  
Kunstbudsjett: 8 000 000,-  
Konsulenthonorar: 800 000,-  
  
  

·       Avsluttede saker i 2021: 
  
Lørenskog barnehage (Lørenskog kommune) 
Konsulent: Ann Iren Buan  
Vara: Ellen Marie Fodstad 
  
Løkenåsveien (Lørenskog kommune) 
Konsulent: Liv Ertzeid / Urd J. Pedersen 
Vara: Robert Johansson 
  
Moer sykehjem (Ås kommune) 
Konsulent: Ruth Elisiv Ekeland  
Vara: Hans Thorsen  
  
Hagasvingen bofellesskap (Lørenskog kommune) 
Konsulent: Anette Koefoed  
Vara: Linn Cecilie Ulvin 
  
Lørenskog kirkegård og gravlund (Lørenskog kommune) 
Konsulent: Kristine Øksendal 
Vara: Ståle Sørensen  
  
 
  
Lillestrøm 27. januar 2022 
  
  
  
Hilde Dramstad                                Kristian Øverland Dahl 
Leder RSU                                          RSU                 
  

9. Regnskap og revisjonsberetning 

 



 



BOA -- Billedkunstnerne i Oslo og Akershus Årsregnskap 2021
Org.nr.: 943 765 707

RESULTATREGNSKAP

NOTE 2021 2020

Driftsinntekter
Egne inntekter 199 225 243 378
Tilskuddsmidler 2 4 064 053 3 892 661
Sum inntekter 4 263 278 4 136 039

Driftskostnader
Varekostnader (kunstneriske aktiviteter) 447 272 1 407 860
Lønnskostnader 3 3 242 089 2 224 819
Andre driftskostnader 4 565 829              506 274
Sum driftskostnader 4 255 190 4 138 953

Driftsresultat 8 088 -2 915

Finansinntekt/kostnad
Finansinntekter 293 1 126
Finanskostnader 763 2 828
Resultat finans -470 -1 702

Årsresultat 7 618 -4 617

Overføringer
Overføring fra egenkapital -4 617
Overført til egenkapital 7 618





BOA -- Billedkunstnerne i Oslo og Akershus Årsregnskap 2021
Org.nr.: 943 765 707

NOTER

NOTE 1: REGNSKAPSPRINSIPPER
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk
for små foretak.

NOTE 2: TILSKUDDSMIDLER
Kulturrådet 500 000
Oslo kommune 3 470 000
Fagpolitiske midler NBK 94 053
Sum tilskuddsmidler 4 064 053

NOTE 3: LØNNSKOSTNADER
Lønn, AGA-pliktige 634 945
Lønn, ikke AGA-pliktige 0
Styrehonorar, ikke AGA-pliktig 33 000
Regnskapshonorar, ikke AGA-pliktig 74 500
Oslo kommune stipend, ikke AGA-pliktig 2 400 000
Arbeidsgiveravgift 90 694
Øvrige personalkostnader 8 949
Sum lønnskostnader 3 242 089

BOA er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. 
BOAs pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne lov.
Antall ansatte 2

NOTE 4: ANDRE DRIFTSKOSTNADER
Det er kostnadsført kr. 25.000,- inkl. mva for revisjon og beslektede tjenester. 

NOTE 5: BUNDNE MIDLER
I posten bankmidler pr 31.12.2021 er kr. 50.870,- bundne midler vedrørende skattetrekk. Skyldig skattetrekk er kr.41.146,-.







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. 

 
Forslag til vedtak:  
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. 
 

 Forslag til 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. 
 
Forslag til 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. 



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.  
 
 

 

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.  
 
 

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 
 

 
 

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 rundt 700 000 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 lånet. 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.  

11. Handlingsplan BO  2022 - 2023 

 
Overordnet mål:  
 

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

● 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: 

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

● 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. 

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

● Fremme ordninger for miljøvennlige og miljøbevisste produksjonsvilkår for kunst. 
● Være i tett kontakt med kulturbyråden og Kulturetaten for å følge opp Oslo kommunes 

kunstplan.  
 

 
3.  Organisasjonsutvikling  

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



● 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.  

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

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

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

 
 
5. Verv og fagfellevurdering 
 

● 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. 

● Støtte og verne om prinsippet om fagfellevurdering. 

 

 
6. BO Visningsrom 
 

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

 
 
7. Medlemstilbud 

● Utvide og styrke tilbud til medlemmene. 
● Arbeide frem lokale fordeler for medlemmer.  
● Arbeide målrettet med verving av nye medlemmer gjennom oppstart av en vervekampanje. 
● Utrede oppstart av en medlemsutstilling i perioden 2022 - 2023. 

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar styrets forslag til handlingsplan 



12. Budsjett 2022 

 
Inntekter 

Kontingenter                 126 000  

Tilskuddsmidler drift Oslo kommune                 800 000  

Norsk Kulturråd arrangørstøtteordning                 700 000  

Prosjektstøtte annen                    40 000  

Støtte til drift fra NBK                    25 000  

Provisjon formidling kunst (salg)                    20 000  

Driftsinntekter sum             1 711 000  

  

  

Kostnader 

Kunstneriske aktiviteter   

Honorar vakthold                    60 000  

Utstillingshonorar og vederlag                    90 000  

Honorar kunstnerisk råd                    34 000  

Utstillingskostnader                 155 000  

Ekstern konsulent/ prosjektleder                    40 000  

Oppdatering nettside                    40 000  

Reklamekostnader                    32 000  

Toll, frakt og forsikring av kunst                    20 100  

Sum kunstneriske aktiviteter                 471 100 

  

Lønnskostnader  

To ansatte ink. arbeidsgiveravgift og feriepenger                 733 557  

Styrehonorar 5 stk. styremøter                    31 500  

Regnskapshonorar                    72 800  

Innberetningspliktige pensjonskostnader                    10 000  



Andre personalkostnader                       1 000  

Sum lønnskostnader                 848 857  

    

Øvrige driftskostnader   

Leie lokaler                    67 000  

Lys, varme                    55 000  

Driftsmaterialer                    10 000  

Dataprogramvare                    25 000  

Abonnement div. tidsskrifter og avis                       2 000  

Vedlikehold lokaler                    10 000  

Revisjonshonorar                    25 000  

Honorar valgkommiteen                    21 000  

Andre honorarer og fagpolitisk arbeid                    98 000  

Kontorrekvisita                       3 000  

Telefon og internett                    10 500  

Kontingent og kurs, Virke, KiK                     13 750  

Forsikringspremier                       2 000  

Møter                    10 000  

Bank og kortgebyrer                       2 000  

Andre driftskostnader, uforutsette utgifter                    36 793  

Sum øvrige driftskostnader                 391 043  

  

Driftskostnader totalt             1 711 000  

                    -    

 
Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar styrets forslag til budsjett 2022 
 



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 på 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 
 
Valg:  
Årsmøtet støtter nominasjonsutvalgets forslag til nye nominasjonsutvalgs medlemmer.  
 
 
 

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 
 
Valg:  
Årsmøtet støtter Nominasjonsutvalgets forslag til nytt RSU Oslo  
 
 
 
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. 
 
Valg:  
Årsmøtet støtter nominasjonsutvalgets forslag til verv i Østlandsutstillingen. 
 
 
 
 
 
 
  



Vedlegg 

1. Innstillinger til valg og nominasjoner 

 
 
Yamile Calderón  
Nominert til styret i BOA 
 
Kort motivasjon 

Jeg er veldig motivert til å være med i styret i Boa fordi jeg ser muligheter til å påvirke den lokale 
fagpolitikken for å få bedre arbeidsforhold for oss kunstnere som bor i Oslo.  

BIO  

Yamile Calderón (f.1974) er født i Colombia og bor i Oslo. Calderón studerte fotografi ved 
Kunsthøgskolen i Bergen (2006-2008), Hun har vært rektor og studiekoordinator på Oslo 
Fotokunstskole mellom 2009 og 2017. Satt mellom 2010-2012 i Nominasjonskomiteen i Forbundet 
Frie Fotografer og var medlem av kunstnerisk utvalg, Akershus Kunstsenter 2010-2014. Hun er 
aktuell med utstillingen «Oslo Stories» på Carl Berner Prosjektrom og «The Fictional City» på BOA i 
mars. Har nylig gitt ut sin andre fotobok, «Narcos & Homes», og ble tildelt Bildende Kunstnernes 
Hjelpefonds (BKH) Fotokunstpris i 2020. Calderóns arbeid er inspirert av minner fra barndommen og 
personlige historier. Ved å nærme seg dokumentarsjangeren fra et subjektivt perspektiv, utforsker 
hun visuelle og narrative strategier og tolkningen av virkeligheten. 

 

Randi Nygård 
Nominert til styret i BOA 

Randi Nygård (f. 1977 i Bergen) bur og arbeider i Oslo. Etter at endt master ved Kunstakademiet i 
Trondheim i 2006, budde ho ti år i Berlin. Nygård jobber med collage, installasjon og teikning. Ho har 
vore nestleiar i UKS og vararepresentant i styret i NBK, i tillegg har ho vore representant i fleire juryar 
og opptakskomitear, mellom anna for BKH og ved KhiO. Nygård er med i fleire internasjonale 
samarbeidsprosjekt (ENSAYOS, Paviljong og Meander) som på eksperimentelle og tverrfaglege måtar 
arbeider med miljø- og klimakrisene.  Ho likar møter, diskusjonar og synest fagforeningsarbeid og 
lobbyering er kjekt. Som nestleiar i UKS var ho med å setta i gong ei reformering av styrearbeidet 
basert på kva ansvar og muligheiter eit styre faktisk har.  

 

 

Germain Ngoma 
Nominert til vara i styret i BOA 

Motivasjon 

My name is Germain Ngoma, I am an artist and would like to become a member of your 
board. I consider BOA as an important artist organization and would like to contribute with 



my skills and experience as an artist, and be an asset to your board. I hope to get the 
opportunity to get elected for the BOA board. 

BIO 

Germain Ngoma er en norsk-zambisk billedkunstner som bor og arbeider i Oslo. Han er 
faglært støper og kunstner og jobber i hovedsak med metallstøping. Har har vært 
verksmester i skulptur og støping ved Kunstakademiet i Oslo siden 1987, og hans bidrag til 
norsk samtidskunst gjennom sin rolle som lærer og mentor har vært av stor betydning for 
kunstnere i Norge i dag. I samarbeid med Norad har han bidratt til utviklingen av workshops 
for unge zambiske kunstnere. Ngoma har sin utdannelse fra Statens håndverks- og 
kunstindustriskole (1982) og Statens kunstakademi i Oslo (1983–1988). 

 

Mor Efrony 
Nominert til vara i styret i BOA 

Motivasjon 

I want to be involved in the union's effort to achieve better conditions for the local artists 
and their economy, studio situation and development of attractive programs as residencies 
and commercial frameworks. As well as the social aspect of the art-scene community. And so 
to make BOA stand out from all the organizations as an appealing, inclusive, unique and 
beneficial union to join. 

BIO 

Mor Efrony (f. 1987) er billedkunstner, musiker og DJ med internasjonal bakgrunn. Hun 
jobber tverrfaglig med maleri, performance og musikk. Hun har en mastergrad fra KHIO 2018 
og har tidligere studert musikk. Arbeidet hennes inkluderer ulike produksjonsmetoder, og er 
inspirert av myter, teori, gamle tradisjoner, vitenskap og nye studier og eksperimentelt 
arbeid med materialer. 

  
 


