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1. Velkomsthilsen fra styreleder

Kjære medlemmer,

Dette er det første årsmøtet til Billedkunstnerne i
Oslo. Vi bærer på hatten til OBK, og BOAs 20 år
som fagorganisasjon. Vi er på den måten et nytt
organ i en gammel kropp.

Vi har gjennom vårt første år som ren
Oslo-organisasjon ønsket å rette fokus på
hovedstaden som et viktig tilholdssted for et
voksende miljø av kunstnere fra inn og utland.
En by som sitter på et stort potensial. I
dreiningen mot det nære og lokale håper vi på å
bidra til og bygge et regionalt fundament for et
nasjonalt og internasjonalt kunstmiljø. Oslo
spiller en viktig rolle, for det er ofte i
hovedstaden at ny nasjonal politikk tar form. BO
vil fortsette å kjempe for kunstnerne i byen, og
for at kommunen skal satse på et levende
kunstmiljø i årene som kommer.

Som mange allerede har påpekt, befinner vi oss
i en tid i krise. Men kriser åpner også opp for
nye muligheter. Brytningstiden vi befinner oss i
vil definere kunstens fremtidige plass i
offentligheten. Og denne plassen må først
brøytes på lokal grunn. For kun gjennom
målrettet fagpolitisk arbeid kan kunstnernes
arbeidsvilkår forbedres.

Oslo har fått et nytt Nasjonalmuseum og et nytt
Munchmuseum, men kulturhistorisk forvaltning
og nye museumsbygg bidrar ikke til et levende
kunstmiljø med gode arbeids- og
produksjonsvilkår. Her må andre ordninger på
plass for å tilrettelegge for byens kunstnere.

Gjennom arbeidet med å utvide kommunens
atelierordning og kampen for friske midler til å

oppfylle Oslo kommunes kunstplan, har BO
vært en aktiv stemme for kunstnernes kår.
Samtidig skal vi kjempe frem flere søkbare
midler og støtteordninger, og gi så mange som
mulig visningsmuligheter, gjennom å støtte
byens små og mellomstore visningsrom.

Mediedekning av atelierkrisen har ført til at
ordningen har blitt tatt opp til vurdering i
byrådet. Ny direktør og kurator på huset har
utviklet og bygget videre på
utstillingsprogrammet. Medlemsmassen har
vokst siden fisjonen i et bærekraftig tempo, og
nyhetsbrevet har fått ny form og mer innhold.
Som ny medlemsfordel kan nevnes rabatt på
tannlegetjenester. Arbeid for å styrke
kommunens stipendordning har ført til at det var
over dobbelt så mye i potten i 2023
sammenlignet med året før.

Engasjementet fra styret og vår nye direktør Una
Mathiesen Gjerde har gjort det siste året med
fagpolitisk arbeid givende, tross de harde
kampene mot prekære arbeidsvilkår og
manglende sikkerhetsnett for byens
billedkunstnere.

Jeg og resten av styret takker for den tilliten
dere har vist oss, og ser frem til det nye året og
arbeidet som ligger foran oss. Vi ønsker alle våre
medlemmer lykke til i det nye året.

Til alle byens kunstnere!

Sebastian Kjølaas
Styreleder
Billedkunstnerne i Oslo



2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Første gangs innkalling ble sendt 3. januar, to måneder før Årsmøtet. Andre gangs
innkalling ble sendt — med sakspapirer og rapporter. Den — 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, 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 Gjennomgang av forretningsorden

Forretningsorden ligger vedlagt

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner styrets forslag til forretningsorden

4. Rapport fra administrasjonen

INNLEDNING
Begynnelsen av 2022 var fortsatt preget av koronarestriksjoner, men galleriet ble holdt åpent i
ordinære åpningstider  – dog med begrenset deltagelse på åpninger og andre arrangement i
tråd med gjeldende kommunale og statlige direktiv. Restriksjonene fikk imidlertid ingen følger for
utstillingsprogrammet, som ble gjennomført som planlagt med ett unntak: grunnet årsaker
utenfor BO og kunstnernes kontroll, så Calle Segelberg seg nødt til å trekke seg fra utstillingen
sin på BO. Dette ledet til at Eva Berges utstilling ble stående to uker alene. For å fylle det
tomme utstillingsrommet ble kurator Mathilde Carbel engasjert for å komme opp med et
kuratorisk konsept som kunne engasjere BOs medlemsmasse på kort varsel, resultatet ble
medlemsutstillingen Mistakes Were Made: Members Galore som ble vist i rom 1 tre uker i
november-desember.



I tillegg til ordinært program, har vi også i 2022 fortsatt samarbeidet med kurator Hedda Grevle
Ottesen og Oslo City som i løpet av året har arrangert to satellittutstillinger; Oslo City #7 (17. –
20. februar) og Oslo City #8 (29. september til 16. oktober). Fra og med 2023 flytter Oslo City
sin hovedvirksomhet til det kunstnerdrevne visningsrommet Podium, men vil fortsette
samarbeidet med BO også i 2023.

For BO som organisasjon har 2022 vært et år preget av endringer. Det har vært
organisasjonens første år som en kunstnerorganisasjon utelukkende for billedkunstnerne i Oslo
regionen. Videre har tidligere daglig leder Line Fasteraune tiltrådt ny stilling, og blitt erstattet av
direktør Una Mathiesen Gjerde. Tidligere formidlingsansvarlig Hedda Grevle Ottesen forlot sin
stilling ved BO i oktober, og har blitt erstattet av Mathilde Carbel som påbegynte stillingen som
kurator ved BO i desember.

Utover dette har BO begynt med et månedlig nyhetsbrev som oppsummerer organisasjonens
arbeid, samt det som skjer på den lokale og internasjonale kunstscenen. BO oppsummert
sendes ut i begynnelsen av hver måned gjennom vårt generelle nyhetsbrev og legges ut på
nettsiden under kategorien Oppsummert.

MEDLEMSARBEID
Vi befinner oss i en usikker tid økonomisk både på mikro- og makroplan. Som
medlemsorganisasjon har BO vært dedikert til å jobbe for å bedre og trygge forholdene for
hovedstadens kunstnere på tross av denne utviklingen.

BOs styreleder har stått i spissen for lanseringen av en nyordning for å styrke Oslo kommunes
satsning på kunstneratelier, Oslo bys atelierordning har som mål at 1 prosent av arealet i Oslo
kommunes eiendom vies til atelierer for kunstnere.

BO har også tegnet bedriftsavtale med Smil tannlegesenter som sikrer alle BOs medlemmer
tannlegesjekk til under 700 kroner og 15 prosent rabatt på alle ikke-kosmetiske
tannhelsebehandlinger. BO jobber videre med å finne flere lignende rabattavtaler som kan lette
det økonomiske trykket for våre medlemmer.

MØTER OG NETTVERK
BO inngår i en rekke nettverkssamarbeid som visningssted og som fagorganisasjon.

Kunst i kvadraturen (KiK) og Oslo kunstløype
KiK er en nettverksgruppe bestående av gallerier og visningssteder som ligger i geografisk nærhet til
hverandre i Oslo sentrum. Medlemmene er Galleri LNM, Tegnerforbundet, Norske grafikere, Kunstverket,
Soft, Galleri Ram, Oslo kunstforening og kunstnerforbundet. KiK har vært aktive siden 2011 med å
koordinere omvisninger, annonseringer, felles åpninger og festival.

Den 8. februar 2022 ble foreningen Oslo kunstløype stiftet. BOs daglige leder, Line Fasteraune hadde
ikke anledning til å delta på møtet. Midler på 188 000 kroner var samlet inn til Kunst i kvadraturen i form
av kontingent og rester fra bevilgninger ble overført til den nystiftede organisasjonen. Foreningens formål



er: «å etablere byutviklingsprosjektet Oslo kunstløype langs fjorden og gjennom den indre byen. Gjennom
Oslo kunstløype vil kunstinstitusjonene i fellesskap bidra til at Oslo fremstår som en attraktiv kulturby (Oslo
kunstløypes vedtekter, vedtatt 08.02.2022). Oslo kunstløype består av de samme medlemmene som
KiK, i tillegg til Nasjonalmuseet.

Den 16. februar deltok BOs daglige leder Line Fasteraune på møte med representanter fra Kulturetaten
og kulturbyråd Omar Samy Gamal for å undersøke muligheter for kommunal driftsstøtte til Oslo
kunstløype. Møtet ble avholdt i Oslo kunstforeningslokaler.

Grunnet generell kapasitet, økonomisk og årsverksmessig, besluttet BOs direktør Una Mathiesen Gjerde
og styreleder Sebastian Makonnen Kjølaas å avslutte BOs medlemskap i KiK, og derigjennom Oslo
kunstløype, f.o.m. 01.01.2023.

Oslo Curators Jour Fixe
BO er sammen med en rekke andre små- og mellomstore ikke-kommersielle visningsrom del av
nettverket Oslo Curators Jour Fixe.

31. mars holdt BOs daglige leder, Line Fasteraune innlegg på Kunstnernes hus i forbindelse med et
generelt innspill fra de små og mellomstore kunstorganisasjoner til kommunens kulturbudsjett for 2021.
Både kulturbyråd Omar Samy Gamal og leder for kultur- og utdanningsutvalget Eivor Evenrud var tilstede
under innspillsmøte.

I etterkant av dette møtet ble det startet opp en undergruppe i nettverket som jobber strategisk for å øke
kommunes driftsstøtte til nettverkets medlemmer. BOs direktør har siden høsten 2022 deltatt aktivt i
dette nettverket og dialogmøter mellom nettverket, kulturbyråd Omar Samy Gamal og leder for kultur og
utdanningsutvalget Eivor Evenrud. For å styrke argumentasjonen for en økning av driftstilskudd har
nettverket gjennomført en spørreundersøkelse blant Oslo små- og mellomstore visningsrom for å
kartlegge utviklingen av byens kunstscene og økonomien til respektive institusjonene. Arbeidet for å få
økt driftstilskuddene til de små og mellomstore visningsrommene er sentralt for å sikre eksistensen til
byens frie kunstscene, samt for å skape bedre og mer stabile arbeidsvilkår for kunstnerne disse
visningsrommene jobber med.

Anatomigården
BO deler felleslokaler med Oslo Open og Praksis. De tre organisasjonene har som felles mål å gjøre
Anatomigården til en aktiv arena for byens kunstnere, og har vinteren 2022/2023 påbegynt dialog om
utvikling av et felles arbeidsverksted/bibliotek for byens kunstnere, samt muligheter for å skape flere
internasjonale muligheter for byens kunstnere og BOs medlemmer spesifikt.

BOs møte- og arrangementsdeltakelse i 2022

• Kulturetaten, Oslo kommune
• Oslo bystyre
• OKK Oslo kommunes kunstordning
• Kultur- og utdanningsutvalget, Oslo bystyre
• Byråd for kultur, idrett og frivillighet, Oslo kommune
• Kulturdepartementet (KUD)
• Norske Billedkunstnere (NBK)



• UKS, Unge Kunstneres Samfund
• Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO)
• Norske Kunsthåndverkere Oslo (NKO)
• Ledermøte, distriktsorganisasjonene
• Østlandsutstillingen
• Jury for Oslo byjubileum 2024
• Norsk Billedhoggerforening
• Kunstnernes Hus, Oslo
• Nettverket Curator Jour Fixe
• Oslo Opens referansegruppe
• PRAXIS
• Kontaktutvalg for subsidierte atelier i Oslo
• Kunstnerne i Myntgata
• Kunstnerne i Ila Pensjonat
• Kunstnerne i Kirkeristen
• VISP

VERV OG OPPNEVNINGER
BO er ikke bare en medlemsorganisasjon med egne medlemmer, men også medlem i andre
foreninger.

Oslo Open
BO er medlem av Oslo Open og deltar i representantskapet til Oslo Open, representert av et av BOs
styremedlemmer. På Oslo Opens årsmøte i 2022 ble det opprettet et nominasjonsutvalg i vedtektene
som skal bestå av tre kandidater. BOs årsmøte skal fra og med 2023 oppnevne et medlem, samt vara, til
Oslo Opens nominasjonsutvalg.

Østlandsutstillingen
Østlandsutstillingen har sju distriktsorganisasjoner som medlemmer. BO er representert med et medlem,
samt vara, i Østlandsutstillingens representantskap. Til og med 2023 er BO representert av Franzisca
Siegrist, Terje Nicolaisen og Sara K Christensen.

Oslo kommune
BO oppnevner medlemmer til Oslo kommunes tildelingsutvalg for kommunens atelierer, tildelingsutvalget
for rådhusatelierene, regionalt samarbeidsutvalg og innkjøpskomiteen for Oslo kommunes kunstsamling.
Utover dette deltar BOs styreleder på årlige samrådsmøter med Kulturetaten, hvor styreleder både får
informasjon om etatens arbeid og har en rådgivende rolle overfor byråkratene.



NØKKELTALL
Ansatte i 2022 har vært Live Fasteraune, daglig leder i 40-100 %-stilling (januar-september).
Una Mathiesen Gjerde, direktør i 40-100 %-stilling (f.o.m. august). Hedda Grevle Ottesen,
formidlingsansvarlig i 30%-stilling (januar-august). Mathilde Ravna Carbel, kurator i 30%-stilling
(f.o.m. desember).

I tillegg har Katrine Rørbakken Lund virket frilans som midlertidig gallerikoordinator i månedene
august til og med oktober. Tina Lindvall, Astrid Lillo og Simen Stenberg har vært galleriverter
etter tilkalling. Jan Khür, Adrian Bugge og Julie Hrncirova har vært fotograf. Karianne
Skrettingland er BOs grafiske designer. BOs regnskapsfører er i Linda Chen.

ANTALL MEDLEMMER

Kontingent Ordinær Pensjonist Totalt

BO 205 109 314

SAMMENSETNING AV MEDLEMMER BO



NØKKELTALL RÅDHUSGATA 19

Antall utstillinger: 5
Satellittutstillinger: 3
Arrangement: 21
Kunstnere: 86
Anmeldelser: 3
Andre presseoppslag: 10
Besøkstall: 3.771
Antall utstillingssøknader: 460





UTSTILLINGSPROGRAM 2022

HOVEDPROGRAM

MOR EFRONY
LISTENING TO A MOONQUAKE
13. januar til 13. februar
Besøkstall: 434

Måneskjelv oppstår på grunn av tidevannet på jorden og tidevannet er igjen fremkalt av månen.
To objekter i forskjellige sfærer skaper bevegelse i hverandre.

Som beundrere på avstand, hva innebærer dette for oss?

Dette er hovedallegorien i Efronys måneskjelvprosjekt som tar opp tema som solidaritet,
migrasjon, avstand, kjærlighet, kjønn, fredelig motstand og velvære, samt myter, vitenskap og
tradisjonell praksis. Det er et bilde på andre mulige og umulige tilbakekobligssløyfer mellom
sosiale og globale sfærer. I utstillingen på BO spurte Efrony hva det innebærer å være aktivt
lyttende og ta hensyn til det vi ikke har evnen til å høre, men som vi likevel er i stand til å føle og
bli beveget av.



De utstilte maleriene forestiller et nordisk landskap, låner på lekent vis elementer fra Munchs
malerier og omhandler nåtidige identitetsspørsmål. Gjennom maleriene, men også performance
og lydarbeider, utforsket Efrony hvordan midlertidige intime fellesskap kan skape en
stedfortredende tilhørighet.

Mor Efrony (f. 1987) er billedkunstner, musiker og dj med internasjonal bakgrunn. Hun jobber
tverrfaglig med maleri, performance og musikk. Efrony har mastergrad fra KHiO og har tidligere
også studert musikk. Hun har deltatt i en rekke gruppeutstillinger og performanceprogram,
blant annet Nasjonalmuseets åpningsutstilling Jeg kaller det kunst (2022). I sin kunstneriske
praksi henter Efrony element fra et bredt felt, i hovedsak feministisk filosofi og identitetsteori,
hvor kropp, velvære og sanselig tilstedeværelse er viktig. Forfattere og aktivister som Silvia
Federici, Leticia Sabsay og Pauline Oliveros er nøkkelreferanser for Efronys kunstnergjerning.

ARRANGEMENT
13.01.2022: Utstillingsåpning
30.01.2022: Samtale og samspill mellom Jan Verwoert og Mor Efrony
04.02.2022: Between Ocean & Moon, konsert med Nora Schjelderup og Mor Efrony
11.02.2022: Bånsull, konsert med Lone Aagot Meinich og Mor Efrony
13.02.2022: Listening to a Moonquake – Trollmors Noisy Lullaby, finissage og konsert med
Lydia Brunch og Mor Efrony



YAMILE CALDÉRON
THE FICTIONAL CITY
10. mars til 10. apri
Besøkstall: 479l

The Fictional City undersøkte storbyens motsetninger, «byen» som utopisk idé versus den
dynamiske, pustende byen hvor innbyggerne forventer å finne alt det som er essensielt for å
kunne leve et godt liv. Utstillingen inviterte til refleksjon rundt spørsmålene: hva er den ideelle
byen, hva er sivilisasjon og hvem er byen bygget for?

Caldéron vokste selv opp i en liten by i Colombia. Da hun var 17 år flyttet hun til hovedstaden
Bogatá som vekket hennes vedvarende fascinasjon for storbyer. Som fotograf har hun over
flere år reist til byer som Hong Kong, Tokyo og Berlin. Hun har også fotografert i Oslo, som nå
er hennes hjemby. Reisene har resultert i et arkiv av lyd og bilder som ga materiale til
skulpturene, fotografiene og filmen som ble vist i utstillingen. Karakteristisk for Caldérons
skildring av moderne metropoler er hennes bruk av svart-hvitt film og analogt kamerautstyr.
Dette skaper en diskrepans mellom den avbildede moderne samtiden og den gamle
teknologiens estetikk. Gjennom dette synes Caldérons arbeider å forskyve tiden og åpner for
refleksjoner rundt persepsjon og fotografiets representasjon av virkeligheten, en dragkamp som
utspilte seg i selve gallerirommet.



Yamile Caldéron (f. 1973) er en oslobasert kunstner, født i Colombia. Hun har studert fotografi
ved KMD, Univeristet i Bergen (tidligere Kunstakademiet i Bergen). The Fictional City var
Caldérons første soloutstilling på BO. Parallelt viste hun også arbeidet Oslo Stories i
Billedhoggerforeningens prosjektrom på Carl Berner t-banestasjon. Caldéron har vist arbeider
på en rekke institusjoner nasjonalt og internasjonalt, samt utgitt to fotobøker. I 2022 ga hun ut
boken Narcos & Homes som dokumenterer de konfiskerte eiendommene til ulike colombianske
narkobaroner.

ARRANGEMENT
10.03.2022: Utstillingsåpning
30.03.2022: Omvisning i The Fictional City og performance
06.04.2022: Kunstnersamtale med Yamile Caldéron og BOs styreleder Sebastian Makonnen
Kjølaas



LYKOURGOS PORFYRIS

THE HYPER WHITES
12. mai til 12. juni
Besøkstall: 315

Teorien om hvit overlegenhet er en irrasjonell krenkelse mot grupper av mennesker og
minoriteter. Tesen er basert på pseudovitenskap om raseteori og eugenikk, som for eksempel i
eugenikeren Karl Pearsons argumentasjon for at albinisme er en degenerasjon av den hvite rase
(1915). Denne typen verdensanskuelse er ofte fundert i feiltolkede og usammenhengende
historiske tekster, som Houston S. Chamberlains The Foundations of the Nineteenth Century
(1899). Moderate stemmer tar ofte til orde for dialog som en løsning på problemet. I
mellomtiden får nynazister og høyreekstreme politikere fritt spillerom i det offentlige ordskiftet.
Høyreekstremistene har vist oss at det eneste språket de forstår er sitt eget.
– Lykourgos Porfyris

The Hyper Whites tilegner seg høyreorientert retorikk gjennom et språk basert på feiltolkede
tekster, meningsløse rase- og konspirasjonsteorier. Slik hadde Lykourgos Porfyris som mål å
dekonstruere og undergrave stereotypiske oppfatninger av rase, eugenikk og overtro. Ved å
bringe sin egen albino-identitet inn i arbeidet, overspilte han det irrasjonelle verdenssynet og
førte det inn i en blindgate.

Utstillingen på BO stilte spørsmål ved stereotypiske fremstillinger fra populærkulturen av
albinoer som mørke, onde skapninger, samt fetisjeringen av albinoens hvithet som en fremmed



form for skjønnhet gjennom media og motekampanjer. The Hyper White var delt inn i tre fiktive
historier om albinokjettere, -organisasjoner og enkeltpersoner som presenterte sine respektive
kosmiske teorier. Alle maleriene, videoene og graveringene i utstillingen kartla Porfyris’
fabrikkerte bevis.

Lykourgos Porfyris (f. 1988) er en billedkunstner som bor og arbeider i Oslo og Athen. Han
har en BA i billedkunst fra Kunstakademiet i Athen og en MA fra Kunstakademiet i Oslo, KHiO.
Porfyris jobber tematisk for å skape nye myter og legender gjennom å bevisst mistolke store,
episke narrativ og deres tendens til å skape helteepos. I kunstnerens fiktive, alternative kosmos
er det heller taperne og deres «mislykkethet» som løftes frem og feires. I sine nyeste arbeider
har Porfyris også viet seg til å utforske sin egen albino-identitet og sitt nedsatte syn, da med et
særlig henblikk på hvordan albinoer har blitt fremstilt i vestlig kunsthistorie og samtidig
popkultur. Han har blant annet deltatt på den 6. Athenbiennalen, samt vist verk ved institusjoner
som Nitja, Arnolfini Gallery (Bristol), Freud Museum (London) og Fylkingen (Stockholm).

ARRANGEMENT
12.05.2022: Utstillingsåpning
02.06.2022: Kunstnersamtale med Lykourgos Porfyris og Kostis Stafylakis



ANNA SOFIE MATHIASEN
PIGEN PAA ANATOMIKAMMERET
11. august til 18. september
Besøkstall: 623

I sin utstilling BO viste Anna Sofie Mathiasen sine nyeste arbeider innenfor mediene stop-motion
animasjon, kollasj og tegning – alle med utgangspunkt i Anatomigårdens historie. I Mathiasens
fiksjonaliserte verden av Oslos byhistorie ble publikum introdusert for en rekke historiske og
semifiktive skikkelser: Oslos bøddel, bøddelens lærling, borgerne, liket, den kloke konen mor
Sæther, Petite filles, legen og anatomikeren Michael Sjelderup, medisinstudentene, fortelleren,
den djevelske revisor Zobolam, Henrik Wergeland, samt sistnevntes to kjæledyr Hugorm og
hesten Veslebrunen. Utstillingens tittel var hentet fra Wergelands homonyme dikt. Utstillingen
sentrerte seg rundt en historie som flettet de ulike karakterene sammen, nærmere bestemt et
videoverk med stemmer lest inn av Eirik Sæther, Finn Adrian Jorkjen, Kristoffer Cezinando
Karlsen, Marianne Heier, Unn Vibeke Hol og Mathiasen selv.



Anna Sofie Mathiasen (f. 1995) bor og arbeider i Oslo. Med utgangspunkt i historisk materiale
og personlige minner skaper Mathiasen nye kombinasjoner og fiksjoner som manifesterer seg i
tegning, kollasj, installasjon, film og tekst. Hun har tidligere vist arbeider ved Kunsthall Oslo,
Guttormsgaard arkiv (Blaker), Kunstnernes hus og Destiny’s. Mathiasen er representert av
Galleri K i Oslo.

ARRANGEMENT
11.08.2022: Utstillingsåpning
16.09.2022: Oslo kulturnatt
18.09.2022: Finissage og panelsamtale med Anna Sofie Mathiasen, Martin White, Sofia Ciel og
Florian Schönfeld



EVA BERGE

LYS
27. oktober til 4. desember
Besøkstall: 600

Et beskutt vindu fra en panservogn, kjøpt på et bruktmarked i Sofia, ble i Eva Berges eie
innfallsvinkelt til en kunstnerisk undersøkelse av lys og bevegelse. Med vinduet som fordreiende
linse fotograferte kunstneren landskapet rundt sitt eget hjem – hvordan endrer landskapet og
lys seg i møte med det refleksive glasset? Panservinduet viste seg både som et kompakt
glasshus, men også et instrument som lysets farger spilte gjennom.

Fotografiene fra denne undersøkelsen ble printet på papir, og senere bearbeidet av Berge med
sort tusj slik at de gjenstående fargene i motivet kun viste lyset og landskapet som ble reflektert
i vinduet. Resultatet var 33 serielle arbeid som konkret utforsket hvordan landskap blir oppfattet
fra en panservogn, samtidig som de mer formalt viste mulighetsrommet som oppstår i møte
mellom lys og glass. På BO viste Begre denne serien sammen med et utvalg andre verk, i
samme teknikk, hvor hvert arbeid viste ekte lysfenomen. Gjennom dette inviterte Berge
publikum til å oppleve og reflektere over lysets mange fasetter.



Eva Berge (f. 1956) bor og arbeider i Bærum. Hun er utdannet ved Statens håndverks- og
kunstindustriskole (1974-1978) og Statens kunstakademi (1980-1984). Berge har hatt
soloutstillinger ved blant annet Kunstnerforbundet (2008, 2003, 1999, 1995, 1990), Trafo
kunsthall (2014) og Oslo domkirke (2012). Hun har også deltatt i en rekke gruppeutstillinger ved
institusjoner som Bærum kunsthall, Kunstnerforbundet, Kunstnernes hus, Kristiansand
kunstforening og St. Halvards kirke. Verk av Berge er ervervet til en rekke statlige og private
samlinger, herunder Nasjonalmuseet, Norsk kulturråd, Nordiska akvarellmuseet, St. Olavs
hospital, Nordea, Den norske bank og Statistisk sentralbyrå.

ARRANGEMENT:
27.10.2022: Utstillingsåpning



SATELLITTPROGRAM

AMIR ASGHARNEJAD, SIRI HJORTH, SEBASTIAN MAKONNEN KJØLAAS, LOTTE LOVISE
BRØNDBO, KIER COOKE SANDVIK, ILIJA WYLLER, IDA AURORA HØIKLEV RIBU, ALJOSA
ERAKOVIC, ILAVENIL VASUKY JAYAPALAN, AGATHA WARA, TERJE NICOLAISEN, NIKHIL
VETTUKATTIL

OSLO CITY #7
Kuratert av Hedda Grevle Ottesen
17. til 22. februar
Besøkstall: 586

Oslo City er BOs satellittprogram der eksterne aktører inviteres til å kuratere korte arrangement i
BOs lokaler. Initiativet ser mot det subkulturelle og tverrfaglige kunstmiljøet i Oslo med
målsetning om å gi publikum 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. I februar gikk sjuende
utgave av BOs satelittprogram Oslo City av stabelen. Utstillingen og tilhørende
formidlingsprogram var kuratert av BOs formidlingsansvarlig Hedda Grevle Ottesen.

ARRANGEMENT
17.02.2022: Utstillingsåpning med konsert av NAGAVER/Ilavenil Vasuky Jayapalan og
performance av Agatha Wara
18.02.2022: Wednesday Artist Only, fredagsspesial med Terje Nicolaisen
20.02.2022: Lesesirkel med Nikhil Vettukattil



Bror August Vestbø & Benjamin Barron, Alva Brosten, Coline Cherry, Espen Cook,
Sara-Lovise Ask Ewertson, Friedrich Floen, Harald Lunde Helgesen, Ishara Jayathilake,
Tonje Plur, Susanne Roti, Aleksander Sahr, Add-to i samarbeid med Sunniva Harstein,
Sara Skogøy, Jennie Steen, Anne Karine Thorbjørnsen, Morteza Vaseghi, Ida Falck
Øien

OSLO CITY #8
Kuratert av Admir Batlak og Margaret Abeshu
29. september til 16. oktober
Besøkstall: 835

Oslo City #8 hadde som mål å belyse det tverrdisiplinære mulighetsrommet mellom kunst og
mote. Batlak og Abeshu inviterte i alt 17 kunstnere og designere med moterelatert praksis for å
vise bredden i det norske motefeltet. Arbeidenes plassering i et rom tradisjonelt assosiert med
visning av visuell kunst, ble verkens potensial utover konvensjonelle bruksområder aktivert.

ARRANGEMENT
29.09.2022: Utstillingsåpning
03.10.2022: UKS How to practice #33 med Sara-Lovise Ask Ewertson
13.10.2022: Kuratorsamtale med Admir Batlak og Margaret Abeshu



KATIE ALFHEIM, AMIR ASGHARNEJAD, MERETE JOELSEN AUNE, ÅSE PLEYM BAKKEN,
ANDREA BAKKETUN, NINA BANG, ESKIL BAST, BENEDICTE BELDAM, ANNE MARGRETE
BERGH, BJØRN BJARRE, GIDSKEN BRAADLIE, YAMLIE CALDÉRON, VILHELM
CHRISTENSEN, PIA EIKAAS, FRANCIS ENEBELI, JEFF ENGBERG, LINA BOURNANE
ENGELBRETH, MARI ERIKSEN, FRØYDIS ERIKSSON ERSTAD, JAN TRYGVE FLØYSVIK,
ANDREA GALIAZZO, CHRISTINE GEBIS, MARIANNE GIHLE, PEIK ELIAS G. GREAKER,
KIRSTI GROTMOL, KRISTIAN HAGERUP, SIRI HJORTH, HANNA HØINESS, MARIN
HÅSKJOLD, SEBASTIAN MAKONNEN KJØLAAS, CHRISTIAN KOLVERUD, KRITY KROSS,
CECILIE LIND, LIVA MORK, TERJE NICOLAISEN, RANDI NYGÅRD, RIGMOR NYGAARD,
JANNE PAULSEN, TORILD RØDLAND, ILONA SAWICKA, MARIT SILSAND, ROALD
SIVERTSEN, EVA SJØWALL, ANE BARSTAD SOLVANG, SIMEN UTSIGT STENBERG, GURO
SYNNESTVEDT, MARIT SØNDERSRØD, CHARLOTTE TJOMSLAND, LENA TRYDAL, KRISTINE
VINTERVOLD, TORIL GJERMUNDSDATTER WIK, ILIJA WYLLER, KRISTIN YTREBERG, HEIDI
ØISETH

MISTAKES WERE MADE: MEMBERS GALORE
Kuratert av Mathilde Carbel
17. november til 4. desember
Besøkstall: 333



Ever tried. Ever failed. No matter,
Try again. Fail again. Fail Better

Inspirert av dette sitatet av Samuel Beckett og som en protest mot den konstante jakten etter
suksess som dominerer vår tid inviterte kurator Mathilde Carbel BOs medlemmer til å delta i et
eksperiment av feiler. Er ikke feilene vi gjør like viktige som gjennombruddene i vårt arbeid, og i
livet for øvrig? BOs medlemmer ble alle bedt om å levere et verk de var misfornøyd med, men
likevel hadde valgt å beholde. Mistakes Were Made: Members Galore ble slikt et lite samfunn av
feil, et kurositetskabinett satt mellom andre feil. I forlengelse av dette stilte utstillingen spørsmål
ved hva som gjør et verk mislykket? Og hva som skjer med et slikt verk når det på tross av sine
feil plasseres i en utstillingssammenheng.

ARRANGEMENT
17.11.2022: Utstillingsåpning



   

 

 
5. STYRETS ÅRSBERETNING 2022  
 
 
BO, Billedkunstnerne i Oslo  
Organisasjonsnummer: 943 765 707  

 
Sted: Oslo 
Dato: 10.02.2023  

 
1. Virksomhetens art og lokalisering 
Billedkunstnerne i Oslo (BO) er en fagorganisasjon for profesjonelle billedkunstnere med 
tilknytning til Oslo. BO skal ivareta medlemmenes faglige, økonomiske, ideelle og sosiale 
interesser. Gjennom sin virksomhet skal BO være en aktiv formidler av samtidskunst og et 
fagpolitisk organ som jobber for bedringen av kunstnernes økonomiske muligheter i Oslo 
regionen. BO 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 2022. 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 168.747. 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 2022.  

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

6. Likestilling 
Det er ansatt 2 kvinner i BO. Styret består av 3 kvinner og 1 menn. Det er ikke iverksatt spesielle 
tiltak på ̊området i 2022.  

 

Sebastian Makonnen Kjølaas  
Styreleder  
 
 
Randi Nygård  
Nestleder 

 

 

Yamile Calderón 
Styremedlem  

 
 
Andrea Bakketun  
Styremedlem 



6. Årsrapport fra kunstnerisk råd i BO

Kunstnerisk råd i 2022 har bestått av:
Andrea Bakketun, Yamile Calderon og Randi Nygård.

De bestemte november 2022 utstillingsprogrammet for 2024 etter at BO mottok
rekordmange søknader, hvorav 460 var gyldige.

Kunstnerisk råd har møttes en gang i sommer for å klargjøre utlysning av Open Call og
søknadsskjema med BOs direktør Una Mathiesen Gjerde, mens selve juryeringen fant
sted i lokalene til NBK i Akersgata. Rådet har også hatt dialog pr. e-post og et
avsluttende møte fant sted på atelieret til Calderon i desember.

Kunstnerisk råd har videreført praksisen fra de siste årene med å føre en diskusjon i
forkant av juryeringen med sikte på å utarbeide noen prinsipielle retningslinjer for
hvordan BO skal profilere seg som visningsrom. Det er ikke gjort noen større endringer
på disse prinsippene fra foregående år. Vi la til i utlysningen at vi oppfordret kunstnere
med tilknytning til Oslo å søke. 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 BOs ressurser. Fire utstillingsperioder muliggjør god oppfølging av
prosjektene frem mot utstilling, og det gir rom for andre mindre arrangementer melllom
utstillingene. Videre har kunstnerisk råd har etterstrebet at utvalget skal innfri noen
grunnleggende representasjonsmessige krav, både når det gjelder estetiske og
demografiske kategorier.

I dialog med direktør har Kunstnerisk råd med bakgrunn i de innsendte søknadene
tildelt seks kunstnere utstilling i 2024:

Marte Gunnufsen, Andrea Galiazzo, Cecilia Jiménez Ojeda, Roderick Hietbrink, Thomas
Tveter og Vilje Cecile Kern Vestenfor.



7. Årsrapport fra RSU

RSU består av tre medlemmer:

Cathrine Maske
Thale Eidem (vara)
Hedevig Anker

RSU har hatt ett møte (07.11.22) og behandlet 25 søknader til to kunstprosjekter og
innstillt 2 konsulenter + vara til hvert av prosjektene.

1. Nordstrand ungdomsskole
Budsjett: 3 000 000
Antall Søkere: 13

Innstilt konsulent: Hanne Øverland
Vara: Andreas Benin

2. Hovseter skole
Budsjett kunstprosjekt: 4 250 000
Antall søkere: 12

Innstilt konsulent: Kristin Sæterdal
Vara: Nils Olav Bøe

RSU, Oslo Cathrine Maske, Thale Eidem, Hedevig Anker
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8. ØKONOMI 



Årsregnskap for 2022

BO -- Billedkunstnerne i Oslo

Org.nr.: 943 765 707

Innhold:

Resultatregnskap
Balanse
Noter

Utarbeidet av:
Linda Chen, org.nr. 987 890 770





BO -- Billedkunstnerne i Oslo Årsregnskap 2022
Org.nr.: 943 765 707

RESULTATREGNSKAP

NOTE 2022 2021

Driftsinntekter
Egne inntekter 195 138 199 225
Tilskuddsmidler 2 1 525 316 4 064 053
Sum inntekter 1 720 454 4 263 278

Driftskostnader
Varekostnader (kunstneriske aktiviteter) 542 720 447 272
Lønnskostnader 3 693 390 3 242 089
Andre driftskostnader 4 315 597              565 829
Sum driftskostnader 1 551 707 4 255 190

Driftsresultat 168 747 8 088

Finansinntekt/kostnad
Finansinntekter 1 219 293
Finanskostnader 1 313 763
Resultat finans -94 -470

Årsresultat 168 653 7 618

Overføringer
Overføring fra egenkapital
Overført til egenkapital 168 653 7 618



BO -- Billedkunstnerne i Oslo Årsregnskap 2022
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 tilskudd 2021 periodisert til 2022 200 000
Kulturrådet tilskudd 2022 500 000
Oslo kommune  driftstilskudd 2022 800 000
Fagpolitiske midler NBK 25 316
Sum tilskuddsmidler 1 525 316

NOTE 3: LØNNSKOSTNADER
Lønn, AGA-pliktige 465 183
Lønn, ikke AGA-pliktige 11 783
Styrehonorar, ikke AGA-pliktig 38 500
Regnskapshonorar, ikke AGA-pliktig 72 800
Arbeidsgiveravgift 67 016
Øvrige personalkostnader 38 108
Sum lønnskostnader 693 390

BOA er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. 
BOAs pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne lov.
Antall årsverk: 1.

NOTE 4: ANDRE DRIFTSKOSTNADER
Det er kostnadsført kr. 15.000,- inkl. mva for revisjon og beslektede tjenester. 

NOTE 5: BUNDNE MIDLER
I posten bankmidler pr 31/12-2022 er kr.55.449,- bundne midler vedrørende skattetrekk. Skyldig skattetrekk er kr.45.725,-.















INNTEKTER BUDSJETT RESULTATKOMMENTARER
Kontigenter 200 000,00kr                   
Driftstilskudd Oslo kommune 800 000,00kr                   
Driftstilskudd Kulturrådet 500 000,00kr                   
Fagpolitiske midler 25 000,00kr                     
Provisjonsinntekt 10 000,00kr                     
Hentet fra egenkapital 111 984,42kr                   
TOTALE INNTEKTER 1 646 984,42kr            

KOSTNADER
Produksjonskostnader

Frakt, toll og forsikring 30 000,00kr                     
Forsikring for kunst + 2.000 til transport per 
utstilling

Honorar vakthold 64 000,00kr                     Vi har 32 visningshelger neste år
Utstillingshonorar 140 000,00kr                   20.000 per utstilling
Honorar kunstnerisk råd 50 000,00kr                     
Dokumentering 27 000,00kr                     4.500 per utstilling
Andre utstillingskostnader 60 000,00kr                     
Reklamekostnader 18 000,00kr                     3.000 per utstilling (trykk av plakat og grafikk)
Totale produksjonskostnader 389 000,00kr                  

Lønnskostnader
Lønn direktør 422 059,63kr                   100 %
Lønn kurator 157 767,68kr                   30 %
Feriepenger 59 142,39kr                     
Styrehonorar, agapliktig 40 000,00kr                     
Regnskapshonorar, agapliktig 80 000,00kr                     
Arbeidsgiveravgift 98 675,65kr                     
AGA på feriepenger 8 339,08kr                       
Innberetningspliktig pensjonskostnad 15 000,00kr                     
Annen personalkostnad 30 000,00kr                     
Totale lønnskostnader 910 984,42kr                  

Annen driftskostnad
Leie lokale 85 000,00kr                     
Lys, varme 60 000,00kr                     
Inventar 5 000,00kr                       
Driftsmateriale 3 000,00kr                       
Data programvarer 12 000,00kr                     
Vedlikehold lokaler 7 500,00kr                       
Honorar revisjon 20 000,00kr                     
Honorar valgkomiteen 20 000,00kr                     
Øvrige konsulenttjenester 70 000,00kr                     
Kontorrekvisita 5 000,00kr                       
Telefon og internett 10 000,00kr                     
Kontigent 3 000,00kr                       
Forsikringspremie 5 000,00kr                       
Møter 15 000,00kr                     
Bank og kortgebyrer 1 500,00kr                       
Andre kostnader 25 000,00kr                     
Totale driftskostnader 347 000,00kr                  
TOTALE KOSTNADER 1 646 984,42kr            
BALANSE 0,00-kr                   

Budsjett, BO 2023



9. Saker fremmet for Årsmøtet

9.1 Strategi for forbedring av ateliersituasjonen i Myntgata

Forslagsstiller: Maya Økland, medlem i BO og kunstner i Myntgata

Ved årsskiftet 2023/2024 er det mange kunstnere som må ut av sine atelierer. Det er ønskelig at styret på
årsmøtet presenterer en strategi for hvordan de jobber aktivt med denne saken som de oppmøtte
medlemmene kan få diskutere og vedta.

Styrets forslag til vedtak:
Årsmøtet vedtar styrets strategiplan for forbedring av ateliersituasjonen for perioden 2023 - 2024:

Strategiplan for forbedring av ateliersituasjonen for perioden 2023 - 2024:

Billedkunstnerne i Oslo foreslår at 1 prosent av bygningsmassen i Oslo kommunens eie settes av til
permanent subsidierte atelier for det visuelle feltet. Det tilsvarer 27 000 m2. Dette mener vi må til for å
kunne oppfylle målene i Oslo kommunes kunstplan, og gi kunstnerne i byen gode og forutsigbare
arbeids- og produksjonsvilkår.

Strategien inneholder forslag til konkrete steg på veien mot 1-prosents målet, i tillegg til forslag for å
forbedre forvaltningen, fordelt på tiltak på kort, middels og lang sikt. Tiltak under kort sikt vil BO arbeide
for å få inn i  kommunens budsjettforslag for 2024.

Kort sikt:

1. BO oppretter underskriftskampanje på minsak.no for bevaring av atelierene på Myntgata og Ila
pensjonat

2. BO går i møte med Kulturbyråden, Kultur og utdanningsutvalget og representanter i byrådet og
krever friske midler til å gjøre de midlertidige atelierene på Ila pensjonat om til permanente
ordninger med 5 + 5 års kontrakter (eller tilsvarende langsiktig leieforhold), og om utsettelse av
byggeplanene i Myntgata, slik at kunstnerne der kan få forlenget kontraktene sine, frem til en
permanent ordning er på plass, eller et substitutt for atelierene tilgjengeliggjøres

3. BO følger opp Kulturetatens arbeid med omgjøring av den gamle veterinærhøgskolen til atelier

4. BO samarbeider med andre relevante kunstnerorganisasjoner om å løfte saken i media, og
planlegge markeringer og aksjoner

5. Sette ned en honorert Arbeidsgruppe på tre medlemmer for arbeid med ateliersaken i 2023.

Middels sikt:



6. BO arbeider for at kommunen går vekk fra 1-årskontrakter.

7. BO arbeider for at forvaltning i Kulturetaten forbedres og a-konto avregning avvikles.

Lang sikt:

8. BO, i dialog med andre kunstnerorganisasjoner arbeider for at 1 prosent av bygningsmassen i
Oslo kommunens eie settes av til permanent subsidierte atelier for det visuelle feltet, og foreslår i
dialog med Kulturetaten konkrete kulturbygg i kommunenes eie som kan brukes til dette formålet.

9. BO arbeider for at andre distriktsorganisasjoner fremmer 1 prosentmålet i sine kommuner

9.2 Utredning av magasinet Billedkunst

Forslagsstiller: Styret

Bakgrunn:
Fra NBKs landsmøtepapirer kommer det frem at magasinet Billedkunst har 1,4 årsverk samt en
annonseselger med provisjonsinntekt. Det utgis fire fysiske utgaver av magasinet i året, som trykkes i
opplag à 3.775. Billedkunst gis ut med støtte fra Fritt ord, Kulturdirektoratet og Fagpressen, men
finansieres også direkte av NBK med 600.000 - 800.000 kroner i året. Av NBKs budsjettforslag for 2023
(fra styremøte 01/2023) er det budsjettert at Billedkunst skal motta 1.000.0000 fra kontingent i 2023.

I en tid hvor økonomien til kunstnere og kunstnerorganisasjoner er presset, stiller vi spørsmål til om det er
riktig av NBK å prioritere utgivelsen av Magasinet Billedkunst. Dette ses i sammenheng med at vi er
usikre på hvordan magasinet gavner medlemmene i en tid hvor det meste av informasjon finnes digitalt,
og at magasinet gis ut såpass sjeldent at det heller ikke bidrar vesentlig til pågående diskurs i feltet.

I sammenligning med øremerkede midler til fagpolitisk arbeid på 225 000 kroner i 2022 er det en
vesentlig sum av medlemskontingenten som går til magasinet, og disse midlene hadde vært til stor hjelp
for å styrke NBKs organisasjonsstruktur. NBK skal først og fremst bedrive fagpolitisk arbeid, og vi mener
derfor at det er forholdsmessig å rette et kritisk blikk til pengebruken på magasinet.

Styrets forslag til vedtak:
Årsmøte stiller seg bak at følgende vedtaksforslag sendes fra BO til NBKs landsmøte:

Magasinet Billedkunst skal utelukkende finansieres av egentilvirkede midler. Dette inkluderer øremerket
støtte fra offentlige og private søknadsordninger, annonse- og sponsorinntekter. Kontigentinntekter og
øvrig driftstillksudd til NBK skal ikke brukes til å finansiere produksjon eller administrasjon av Billedkunst.



9.3 Øking av søkbare fagpolitiske midler

Forslagsstiller: Styret

Bakgrunn:
Ved dags dato opererer NBK med en pott for søkbare fagpolitiske midler, som alle grunnorganisasjoner
underlagt NBK kan søke på. Denne potten var på 225 000 kroner i 2022, og majoriteten av søknadene
som kom inn var fra distriktsorganiasjonene.

Billedkunstnerne i Oslo mener det er på tide med en vesentlig økning av søkbare fagpolitiske midler, slik
at NBKs organisasjonsstruktur styrkes. Inntektsgrunnlaget til distriktsorganisasjonene er begrensede,
med lave kontingentinntekter i mindre folketette regioner, og færre muligheter enn de landsdekkende
organisasjonene til å søke kommunale og statlige midler. De landsdekkende organisasjonene har i
gjennomsnitt større inntekter og flere medlemmer, og et større potensiale for vekst enn
distriktsorganisasjonene.

Selv om hver enkelt grunnorganisasjon står fritt til å disponere sine kontingentinntekter på en slik måte at
tillitsvalgte får adekvate honorarer, står distriktsorganisasjonene i en klart svakere økonomisk posisjon til å
gjennomføre dette på et tilfredsstillende nivå. For å sikre at grunnorganisasjoner over hele landet kan
jobbe aktivt med fagpolitikk burde NBK øke bevilgningen til fagpolitisk arbeid.

Styrets forslag til vedtak:
Billedkunstnerne i Oslo vil stille vedtaksforslag om at NBK øker potten for søkbare fagpolitiske midler

9.4 Øking av styrehonorar i distriktsorganisasjonene

Forslagsstiller: Styret

Bakgrunn:
Under NBKs landsmøte i 2021 ble det vedtatt å øke NBKs styreleder honorar til 650.000 kroner.
Samtidig er styreleder- og styrehonorarene i grunnorganisasjonene kritikkverdig lave. Spesielt hos
distriktsorganisasjonene ser vi at styreledere står med i noen tilfeller så lite som 7.000 kroner i
styrelederhonorar i året. En slik situasjon begrenser organisasjonens kapasitet til å arbeide fagpolitisk på
lokalt nivå.

Som formulert av NBKs sentralstyre i 2021 er det: «et klart mål for NBK å fortsette være en tydelig og
synlig aktør på det visuelle feltet, både nasjonalt og regionalt. Det er behov for økt samhandling mellom
de ulike leddene i NBKs organisasjon, for å kunne bli mer slagkraftig på alle politiske nivåer». Disse
målene er videre spesifisert i NBKs Handlingsprogram under 5.1 Organisasjonsutvikling, hvor kulepunkt
syv spesifiserer en ambisjon om «å øke tilskuddene til grunnorganisasjonene».

En av begrunnelsene for økt honorar til NBKs styreleder under landsmøtet 2021 var «Tettere kontakt med
grunnorganisasjonene». Hvis grunnorganisasjonene blir stående med arbeidet rundt viktige fagpolitiske
saker på lokalt nivå, er denne jobben ved dags dato uten adekvat betaling og hovedsakelig basert på
frivillighet. Dette går direkte utover NBKs kapasitet til å arbeide for kunstnernes ideelle, sosiale og
økonomiske vilkår. Regionene sitter på kulturmidler som kunne kommet flere billedkunstnere til gode, hvis



de tillitsvalgte ble bedre honorert og dermed kunne sette av mer tid til arbeidet. Det muliggjør også at
styreleder kan ha økonomi til å velges for flere perioder, som sikrer kontinuitet i lokalt fagpolitisk arbeid.

Uten tilstrekkelige midler til styrelederhonorar vanskeliggjøres det fagpolitiske arbeidet i distriktene. Å
muliggjøre økt styrelederhonorar vil gi et velfortjent løft til de tillitsvalgte. Vedtaket er ment som et første
steg mot bedre honorering av tillitsvalgte.

Styrets forslag til vedtak:
Billedkunstnerne i Oslo ber NBK utrede hvordan de kan øke tilskuddene til distriktsorganisajonene og
bidra til økt styreleder- og styrehonorar for å sikre fagpolitisk arbeid på lokalt nivå.

9.5 Forslag til NBKs Handlingsplan

Forslagsstiller: Styret

Styrets forslag til vedtak:
Billedkunstnerne i Oslo stiller følgende tilleggsforslag til NBKs handlingsplan:

Under punkt 3. Infrastruktur:

NBK skal:

● Prioritere arbeid med å forbedre ateliersituasjonen, og støtte distriktsorganisasjonenes arbeid med å styrke
atelierordningen opp mot kommuner og fylker.

● Arbeide for at 1 prosent av bygningsmassen i samtlige kommuners eie settes av til permanent subsidierte
atelier for det visuelle feltet.

● Arbeide frem nasjonale tiltak for å forbedre tilgang på atelier og arbeidslokaler for kunstnere

● Fremforhandle en strømstøtteordning for selvstendig næringsdrivende som kommer medlemmer til gode

● Oppfordre kommunale og statlige museer, kulturinstitusjoner og kunstsentrene til å sette av areal til
kunstneratelier, som kan tilgjengeliggjøres gjennom åpen utlysning for perioder på 5 år.

Under punkt 2.3. Samling og formidling:

● Arbeide for at statlige og kommunale museer forbedrer sine rutiner rundt studio og atelierbesøk til
kunstnere, kunstnerstyrte og ikke-kommersielle visningsrom

● Arbeide for en større andel kunstnere i styrene til statlige og kommunale museer.



10. Forslag til vedtektsendringer
Vedtektsendringer krever absolutt (⅔) flertall av de avgitte stemme.r

10.1 Vedtektsendring Kunstnerisk råd

Forslagsstiller: Styret

Bakgrunn:
For å bedre dialog mellom kunstnerisk råd og administrasjon foreslår styret å gi daglig leder og kurator
møterett og en stemme på deling i kunstnerisk råd.

Styrets forslag til vedtak:
Årsmøte vedtar å forandre § 9. KUNSTNERISK RÅD til:

§ 9-1. Kunstnerisk råd består av tre medlemmer og to varamedlemmer som velges av, og blant, Styrets
medlemmer. I tillegg har direktør og kurator ved BO medlem av kunstnerisk råd. Alle medlemmer har én
stemme hver. Kunstnerisk råd er BOs kunstfaglige råd og jury i BO. Kunstnerisk råd er ansvarlig for
kunstneriske vurderinger og juryering i forbindelse med medlemsopptak, utstillinger, stipendtildelinger,
konkurranser og lignende.

Begrunnelse:
Ved å gi daglig leder og kurator på huset møterett og en stemme hver i Kunstnerisk råd, mener styret at
organisasjonsstrukturen blir styrket, og det blir bedre dialog mellom kunstnerisk råd og administrasjon.
Fagfellevurderingen ivaretas ettersom rådets medlemmer har majoriteten av stemmene og vil fortsette å
ha siste ord i avgjørelsene om hvem som får utstillingsplass. At kurator, daglig leder og rådet diskuterer
søknadene til utstillingsplass i plenum vil føre til informerte avveininger og vurderinger. Det vil i tillegg bli
lettere å utvikle og samkjøre satellittprogram og større mønstringer.

10.2 Vedtektsendring Kunstnerisk råd

Forslagsstiller: Styret

Bakgrunn:
Ses i sammenheng med sak 9.2.

Styrets forslag til vedtak:
Årsmøte vedtar å forandre § 9. KUNSTNERISK RÅD til:

§ 9-3. Kunstnerisk råd velger selv leder. BOs direktør og kurator kan ikke være leder i kunstnerisk råd.
Kunstnerisk råd er beslutningsdyktig når tre av rådets valgte medlemmer eller varaer er tilstede, samt en
representant fra administrasjonen. Vedtak fattes ved alminnelig flertall. Dersom resultatet blir uavgjort ved
alminnelig flertall vil rådets leder avgjøre voteringen.



10.3 Vedtektsendring: Tillegg

Bakgrunn:
Som kunstnerorganisasjon og visningsrom skal BOs hovedprogram bestemmes basert på
fagfellevurdering. Styret foreslår derav at det vedtektsfestes at BO skal lyse ut open call hvert år.

§ 9-2. Kunstnerisk råd skal årlig lyse ut et open call for utstillingsplass på BO. BOs hovedprogram skal
bestemmes gjennom fagfellevurdeing av de innsendte søknadene til denne utlysningen.

11. Handlingsplan 2023 – 2024

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
grunnorganisasjoner under regionreformen

● Samkjøring av fagpolitisk arbeid med NBK og samtlige grunnorganisasjoner

2. Produksjon og arbeidsvilkår

BO skal:

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

● Fremme Oslo bys atelierordning frem mot 2024.
● 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 delta på styrekurs eller seminar



● Videreutvikle nettsiden med mer informasjon for medlemmene
● Videreutvikle nyhetsbrevet med mer info om søknadsfrister, fagpolitiske nyheter og

saker fra feltet

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

strømkrisen
● Følge opp kommunale aktører og praktisering av honorar og vederlagsordningen

5. Verv og fagfellevurdering

BO skal:

● Opprettholde mandatene 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 og en armlengdes avstand

6. Visningsrom

● Øke honorar og produksjonsmidler til utstillende kunstnere
● Produsere utstillinger som bidrar til den offentlige kunstsamtalen
● Styrke skriftlig, muntlig og visuell formidling av galleriets produksjoner
● Videreføre og utvide satellittprogrammene
● Videreutvikle salgsnettverket

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 medlemsutstillinger i perioden 2023 - 2024

Forslag til vedtak:
Årsmøtet vedtar styrets forslag til handlingsplan



12. Valg og oppnevninger 2023

Nominasjonsutvalget igangsatte sin prosess i 2023 ved individuell dialog med alle
styremedlemmer i BO (inkuldert varaer), og med direktør for å danne oss et bilde av hvilke
kvalifikasjoner og ressurser som behøves. Til tross for endringer i stab og organisasjonsstruktur
den siste tiden melder samtlige om et svært godt samarbeidsklima. Mange viktige fagpolitiske
saker krever et våkent og erfarent styre, og i år har vi sett etter kandidater som allerede har
bakgrunn fra lignende verv. Tilbakemeldingen fra de vi har vært i kontakt med er at BO’s arbeid
er synlig og anerkjent blant byens kunstnere, og det er et engasjement for å bidra.

Selv om erfaring og en innforståtthet med fagpolitikk er et gode for BO, er det svært viktig at vi,
som alle grunnorganisasjonene, tar ansvar for å inkludere nye stemmer i arbeidet, og gir
mulighet for at denne kunnskapen kommer flere til gode. Varaer bør derfor ses som en
forlengelse av styret, og innlemmes der det er hensiktsmessig. Slik er de også bedre forberedt
dersom de ved neste nominasjonsrunde får tilbud om fast styreverv, en fordel for å sikre
kontinuitet.

Nominasjonsutvalget har i sin prosess med å finne nye kandidater til ulike verv, lagt vekt på
bredde når det gjelder alder, kjønn, etnisitet og kunstfaglig tilhørighet, slik at de best mulig
speiler en sammensatt medlemsmasse. Enkelte verv tar det tid å sette seg inn i, og bør derfor
besittes av samme person over mer enn én periode, mens det i andre posisjoner bør være
jevnlig sirkulasjon for å unngå maktkonsentrasjon. Våre nominerte kandidater er sterke
kunstnere med et godt overblikk og engasjement for feltet, som vi opplever innehar tillit fra
medlemmene.

Nominasjonsutvalget forsøker etter beste evne å utfordre egne blindsoner i sitt arbeid. BO’s
medlemmer har også i år vært oppfordret til å bidra med forslag til kandidater for nominasjoner,
denne oppfordringen blir stående.

For nominasjonsutvalget i BO,

13.2.2023

Gelawesh Waledkhani, Stefan Schröder og Line Solberg Dolmen (Opprinnelig medlem Fadlabi
trakk seg før oppstart av arbeidet.)



Nominasjoner BO 2023:

STYRET BO

Sebastian Makonnen Kjølaas, styreleder 2023 - 2025 (gjenvalg)

MOTIVASJON: Jeg har som styreleder i BO i perioden 2021-2022 ønsket å rette fokus på hovedstaden
som et viktig tilholdssted for et voksende miljø av kunstnere fra inn- og utland. Mitt mål er å bidra til et
levende kunstmiljø i Oslo med gode arbeids- og produksjonsvilkår.

Jeg vil fortsette å kjempe for kunstnerne i byen og for at kommunen skal satse på atelier, stipend og et
levende kunstmiljø i årene som kommer. Det har vært en positiv utvikling i perioden jeg har sittet som
styreleder, og jeg ser at engasjementet og arbeidet fra styret, direktør og medlemmene lønner seg.

Jeg takker for tilliten dere har vist meg så langt, og ser frem til to nye år og alt det arbeidet som ligger
foran oss.

BIO: Sebatsian Makonnen Kjølaas (f. 1985, Oslo) er en kunstner basert i Oslo. Gjennom tegning,
performance og monumentale skulpturer utspiller arbeidene hans seg i et samfunnskritisk virkefelt og
tilnærmer seg kunsthistorien med satirisk brodd. Arbeidene består hovedsakelig av stedsspesifikke
prosjekter der lokal forankring, kulturhistorisk fordypning og arkivarbeid står sentralt. Kjølaas har siden
2009 samarbeidet med billedkunstner Siri Hjorth.

Arbeidene hans har blant annet vært vist ved Kunstnerforbundet, Nasjonalmuseet, Henie Onstad
kunstsenter, Ekebergparken skulpturpark, Kunsthall Oslo, Kunsthall Kristiansand, Kunstnernes hus, The
Bauhaus Museum og Fondazione Prada.

www.sebastianmk.no

Marianne Heier 2023 - 2025

MOTIVASJON: Jeg er født og oppvokst i Oslo, og det er viktig for meg å bidra til at denne byen kan
fortsette å være et hjem for kunst og kunstnere. Et rikt, representativt og inkluderende kunstliv forutsetter
produksjonsmuligheter for kunstnere uavhengig av identitets- og klassebakgrunn, noe som er en
utfordring i et stadig mer presset eiendomsmarked. Jeg ser på ateliersaken som en sentral utfordring i
denne byen, og ønsker å jobbe organisert for en varig løsning på dette. Oslo har en helt unik tradisjon for
eksperimentelle, kunstnerdrevne, ikke-kommersielle visningsrom. Kommunen og politikere må forstå
viktigheten av disse initiativene og bidra til å sikre og bedre arbeids- og produksjonsforholdene deres. BO
er oslokunstnernes viktigste representant overfor politikere og offentlighet i dette arbeidet.

BIO: Marianne Heier (f. 1969, Oslo) bor og arbeider i Oslo. Hun er utdannet ved Accademia di Brera i

Milano og KHiO, og arbeider primært med performance, tekst og installasjon.

http://www.sebastianmk.no


vara:
Mor Efrony 2023 - 2024 (gjenvalg)

MOTIVASJON: I am an Oslo-based multidisciplinary artist. I share the concern regarding artists’ life in
Oslo; their housing, studio, income, economic and social aspects. As an immigrant and as an artist who
is working world wide I am motivated to develop the international level of BO in relation to artists’
networks, opportunities abroad and exchange. Also on a local level, I am eager to develop the diversity of
the artist community in Oslo and what it has to offer; to build on this potential and contribute to the hard
work that this community is doing. The fact that the members of BO are composed of various
generations of artists, including young, seniors and everything in-between, that motivates, influences and
teaches each other about methods and ways of action is important to me. I am very keen to participate,
learn more about ways to achieve our needs as a community of culture workers, as our work is in fact
necessary for the capital of Norway.

BIO: Mor Efrony (f. 1987) er billedkunstner, musiker og dj med internasjonal bakgrunn. Hun jobber
tverrfaglig med maleri, performance og musikk. I tillegg til mastergrad fra KHiO (2018), har hun tidligere
studert musikk. Efrony har de siste årene blant annet stilt ut ved Nasjonalmuseet, Lydgalleriet og
Kunsthall Oslo. Kommende prosjekter inkluderer en performance ved Henie Onstad Kunstsenter/Atelier
Nord og konsert/residency i Oaxaca, Mexico.

Stan d ́Haene 2023 - 2024

MOTIVASJON: Jeg synes det er viktig å inkludere utenlandske kunstnere som flytter til Oslo og prøver å
komme seg inn i kunstscenen, som kanskje ikke har tilgang til kunstutdanning eller ikke har råd til det. Det
har i utgangspunktet vært vanskelig å komme inn på en kunstutdannelse i Norge, og nå har de i tillegg
innført skolepenger for internasjonale studenter.

BO kan spille en viktig rolle i å utvikle en tilnærming eller et system for midlertidig bruk av tomme
næringsarealer i sentrum som ikke leies ut på grunn av den pågående krisen og høye utleiepriser.

BIO: Stan d’Haene (f. 1994, Belgia) bor og arbeider i Oslo. De fullførte en MA i ‘Autonomous Design’ ved
KASK School of Arts, Ghent. De har også studert billedkunst ved LUCA-arts i Ghent og mediabasert
kunst ved ASP i Warszawa

Noen av metodene sentral til deres praksis er ritualer, omskriving, oppmøter og grafitti. De undersøker
selvorganisert formidling via små utgivelser og video, og alternative utstillingstilnærminger off-site og
digitalt. De inviterer deg til å bli med på ferden og utforske verdien av prosessorientert kunst, åpne manus
og den spirituelle opplevelsen av reisen i seg selv. d’Haene er medlem av Tenthaus kollektivet hvor de har
sådd galleriet siden 2019 og har siden 2022 vært en del av Graa collective. Siden 2018 har de årlig
deltatt i vårritualet med Bart Van Dijck. Andre samarbeidspartnere inkluderer Artus Cincio, Sadrie Alves,
Kier Cooke Sandvik  og Statchu Szumski.

standhaene.be / @stan.dhaene



NOMINASJONSUTVALG BO

Gelawesh Waledkhani 2023 - 2025 (opp fra vara)
Hege Nyborg 2023 - 2025
Steinar Haga Kristensen 2023 - 2025

vara
Line Solberg Dolmen 2023 - 2024

TILDELINGSUTVALGET OSLO KOMMUNES ATELIERER

Markus Li Stensrud 2023 - 2025 (opp fra vara)

vara
Hans Hamid Rasmussen 2023 - 2025

TILDELINGSUTVALGET RÅDHUSATELIERENE 2024

Line Bøhmer Løkken 2023 - 2025
Wendimagegn Belete 2023 - 2025

OSLO KOMMUNES KUNSTORDNING (innkjøpskomité)

Jon Benjamin Tallerås 2023 - 2025 (opp fra vara)

vara
Line Halvorsen



OSLO OPEN NOMINASJONSUTVALG

Kirsty Kross

vara
Finn Adrian Jorkjen


