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>> Forside: Lars Erik Svensson, Give them enough rope and they’ll hang themselves, 2015-16

INNKALLING OG DAGSORDEN
INNKALLING TIL ÅRSMØTE I LNM - LANDSFORENINGEN NORSKE MALERE
Mandag 6. mars 2017, kl.18.00
Sted: Galleri LNM, Kongens gt. 2
Kl. 17.30: Fullmakter registreres frem til 18.00 (to pr. person)
OBS: Kun medlemmer som har betalt kontingent er stemmeberettiget
DAGSORDEN
1. Valg av møteleder, 2 referatgodkjennere og tellekorps
2. Godkjenning av dagsorden
3. Årsberetning
4. Revisors beretning
5. Valg av revisor
Styret anbefaler at Vekst revisjon AS gjenvelges
6. Valg av 1 styremedlem
7. Valg av nominasjonskomité
8. Saker til NBKs Landsmøte 2017
9. Valg av delegater til NBKs Landsmøte 2017
10. Eventuelt

>> Minna Lappalainen, Siste høst i Hanäkuja, 2016
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ÅRSBERETNING
STYRET OG ADMINISTRASJONEN
Styrets sammensetning: LNMs styremedlemmer oppnevnes av LNMs årsmøte for 3 år av gangen. Styret
består av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer.
Styret har i perioden 31.03. 2016 – 06.03. 2017 bestått av to kvinner og tre menn.
Styreleder: Øystein Tømmerås
Nestleder: Tine Aamodt
Styremedlemmer: Vigdis Fjellheim, Peter Mohall, Anders Sletvold Moe
Styret i LNM er bredt sammensatt, med stor kompetanse:
Øystein Tømmerås er LNMs nye styreleder fra mars 2016. Han har studert ved Statens Kunstakademi
i Oslo og Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.
Innen sine kunststudier har Tømmerås flere år med organisasjons- og arbeidserfaring som bl.a
Generalsekretær i Norsk Elevorganisasjon og rådgiver i PR-byrået Gambit H&K. Han har hatt flere
separatutstillinger, blant annet på Stenersenmuseet og Galleri Haaken, og deltatt på flere kuraterte
gruppeutstillinger. Tømmerås har også undervist ved ulike kunstinstitusjoner.

Høsten 2016 ble det besluttet å styrke arbeidet med digital kommunikasjon. En deltidsstilling som
kommunikasjonskonsulent ble utlyst i desember 2016, og Marius Meli, som bl.a har bakgrunn fra
Trondheim Kunstmuseum er ansatt i 50% stilling fra 1. mars. Stillingen vil innebære utvikling av markedsog kommunikasjonsstrategier for LNM, operativt ansvar for markedsførings- og PR aktiviteter, samt
implementering av ny grafisk profil og redigering av nettsider og relevante sosiale medier.
Samtidig har vi inngått en avtale med fotojournalist Brian Cliff Olguin om fotografisk dokumentasjon av
LNMs utstillinger og aktiviteter, som vil bidra til å heve kvaliteten på formidlingsarbeidet.
Opplysninger etter regnskapsloven
Arbeidsmiljøet anses som godt. LNMs ansatte bestod i 2016 av 4 kvinner. Det har ikke vært skader,
ulykker eller påfallende sykefravær. LNMs virksomhet medfører verken forurensing eller utslipp som
kan være til skade for det ytre miljø. LNMs lokaler ligger i Kongens gt. 2 i kvadraturen.
Bytte av regnskapsfører: HK regnskap har overtatt etter Unni Skjønhaug, som har vært LNMs regnskapsfører i over 15 år.

Tine Aamodt er LNMs nestleder, og bor og arbeider i Oslo. Hun avsluttet utdannelsen ved Kunstakademiet
i Trondheim i 1998. Foruten å jobbe med egne utstillinger og kunst i offentlig rom, har hun arbeidet
som kunstkonsulent, deltatt på en rekke juryeringer og jobbet med undervisning og sensorarbeid ved
ulike kunstinstitusjoner.
Vigdis Fjellheim er utdannet ved Kunstakademiet i Oslo og Bergen. Hun har erfaring som kunstkonsulent
i KORO, har undervist på Høyskolen i Oslo og på Kunstskolen i Bergen. I tillegg har hun erfaring som
ekstern sensor på Arkitekthøyskolen i Bergen og Kunstskolen samme sted.
Peter Mohall er født og oppvokst i Skåne. Han flyttet til Oslo for 13 år siden for å studere ved Statens
Kunstakademi. Før dette gikk han på Skånska Malarskolen i Malmø og Malerilinjen på Östra Grevie
Folkhøgskola. Han har også ett års studier i kunsthistorie ved Lunds Universitet bak seg.
Varamedlemmer: Mikael Øye Hegnar og Anne Kristin Hagesæther
Styret har i perioden hatt 4 styremøter og 2 dagers juryering
Administrasjonen:
Agnethe Berentsen: (daglig leder) 100%
Kari Ane Golf: (gallerileder) 100%
Hilde Herming: (konsulent) fra 01.01 - 01.11 ca. 50%
Sarah Selmer: (koordinator), 40%. (20% finansiert av LNM)
Gallerivakter: Fredrick Arnøy og Pearla Pigalo
Regnskapsfører: HK Regnskap
Revisor: Per-Arne Auster, Vekst revisjon
Renhold: Oslo Renholdskompani
Administrasjonen bestod i 2016 av 4 ansatte, hvorav to i full stilling, Agnethe Berentsen (daglig leder)
og Kari Ane Golf (gallerileder), samt to deltidsansatte, Hilde Herming (prosjektansvarlig arkiv) og Sarah
Selmer (koordinator).
Hilde Herming avsluttet sin prosjektperiode som ansvarlig for digitaliseringen av arkivet mot slutten av
2016. Arbeidet som også kan nyttiggjøres som pilotprosjekt for de øvrige grunnorganisasjonene, går
nå over i en ny fase.
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HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN 2016-2019

LNM skal aktivt søke å påvirke kulturpolitiske vedtak som angår maleri og billedkunst.
LNM skal sørge for å holde en løpende dialog med sentrale beslutningstagere i kulturpolitiske spørsmål.
LNM skal følge opp funnene i levekårsundersøkelsen og styrke malernes interesser bl.a. ved å overvåke
ressursfordelingen i etterkant.
LNM skal fortsette å gi informasjon til medlemmene via hjemmesider og nyhetsbrev.
LNM skal gjennom styret arbeide for å styrke administrasjonens rammevilkår.
LNM skal arbeide kontinuerlig for å opprettholde et faglig høyt nivå i formidlingen av billedkunst i galleriet.
LNM skal gjennom utstillingsprogrammet sørge for å vise godt maleri innenfor et bredt spekter av sjangere.
LNM skal fortsette arbeidet med å integrere kunstnere fra landets etniske minoriteter i foreningen.
LNM skal fremme kunstformidling gjennom løpende oppdatering og utvikling av medlemmenes digitale
kunstnerarkiv ArtPlus.

En av styrets viktigste oppgaver er å prioritere innenfor Handlingsplanen. Styret i LNM har vedtatt
følgende satsningsområder i perioden 2016 – 2019:

Øystein Tømmerås
Styreleder

Tine Aamodt
Nestleder

Vigdis Fjellheim
Styremedlem

Peter Mohall
Styremedlem

Anders Sletvold Moe
Styremedlem

1. Vi skal videreføre arbeidet med å profesjonalisere alle områder knyttet til galleridriften.
2.Vi skal bidra til å tilrettelegge for produksjon og leveranse av malerfaglig innhold som kan knyttes opp
til galleridriften, bl.a gjennom offentlige arrangementer samlet under paraplyen LNM Forum.
3.Vi skal delta aktivt i fellesskapet av kunstnerorganisasjoner og bidra til å støtte opp under NBKs
fagpolitiske arbeid, slik at kunstnernes felles gjennomslagskraft styrkes.
Profesjonalisering av ekstern og intern kommunikasjon blir et sentralt strategisk virkemiddel for å nå våre
mål innenfor de tre satsningsområdene. Som ledd i dette ønsker styret å tydeliggjøre LNMs identitet og
styrke merkevaren. LNM har i 2018 eksistert i 50 år med tre ulike identiteter (Landsforeningen Norske
Malere, Galleri LNM og LNM). Dette har kunnet virke forvirrende for publikum. Initialene LNM er nå så
godt innarbeidet i Norsk kunst- og kulturliv, at de er blitt et merkenavn i seg selv. Lanseringen av nye
nettsider blir en fin anledning til å markere en konsekvent og forenklet praksis. Galleri LNM skifter derfor
navn til LNM, og forening og galleridrift vil nå gå under samme navn.
For videre å forenkle og tydeliggjøre aktiviteten går nå alle arrangementer i LNMs regi under tittelen
LNM Forum. Forumet har tidligere hatt form av en serie med større paneldebatter på Litteraturhuset,
som har vært en stor suksess og bidratt til å styrke kjennskapet til LNM i offentligheten med en rekke
profilerte arrangementer. Forumet er nå utvidet og skal være en paraply for ulike typer arrangementer
og aktiviteter i LNMs regi, i tråd med den opprinnelige ideen om å etablere et diskusjonsforum som
skulle fungere som kunnskapsbank og møtested mellom medlemmer, media og publikum, og bidra til
å styrke den kunstfaglige offentligheten.
Styret i LNM ønsker også å intensivere arbeidet med rekruttering av nye medlemmer. Den sentrale
ambisjonen her er å samle alle landets kvalifiserte malere i organisasjonen, med andre ord utvide
medlemstallet uten å gå på akkord med de formelle kravene til medlemskap. Vi ønsker både å få inkludert
etablerte kunstnere som av forskjellige grunner ikke har søkt medlemskap, men også å skaffe løpende
oversikt over nyutdannede kunstnere med tanke på invitasjon til medlemskap og fremtidige utstillinger.
VEDERLAG
En av de store fagpolitiske sakene som har vært frontet av NBK i 2016, er kravet om økte utstillingsvederlag. I Januar 2016 ble LNM i likhet med de øvrige grunnorganisasjonene bedt av NBK om å levere
en oversikt over gjeldende praksis. De historiske tallene og statistikken ble i neste omgang brukt for
å komme frem til justerte satser som innfridde ambisjonene i utstillingsavtalen og utlignet forskjellig
praksis mellom grunnorganisasjonene. Det ble samtidig varslet en aktiv innsats overfor Norsk Kulturråd
og Kulturdepartementet for å synliggjøre at økte tilskudd til driften ville være påkrevet for å dekke inn
merkostnader som det ikke var tatt høyde for i driftstilskuddet. I desember ble det så klart at man ikke
hadde fått gjennomslag i statsbudsjettet for å sikre at institusjonene ble kompensert. NBK konkluderte på
den bakgrunn med at det ikke var budsjettmessig dekning for å reise krav om ytterligere oppjusteringer i
arbeidet utover det som var anbefalt for 2016. Samtidig arbeider NBK sammen med grunnorganisasjonene
videre med å sikre bedre rammevilkår som muliggjør en ny og romsligere modell for utstillingsvederlaget.
Ambisjonen er at dette skal skje allerede fra 2018. LNM besluttet uavhengig av prosessen å øke sine
satser for vederlag 2017, med 50.000 NOK.
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VIRKSOMHET 2016
NYE MEDLEMMER 2016
LNM er en interesseorganisasjon for kunstnere som arbeider med maleri på et høyt profesjonelt nivå.
For å oppnå dette må opptakskravene være strenge. Dermed må utdanning på akademinivå, gode
arbeider og profesjonell aktivitet legges til grunn for medlemskap.
LNMs styre behandler hvert år to medlemsinntak. I 2016 fikk LNM inn til sammen 54 søkere. Våren
2016 ble Elin Brissmann, Live Haug Hilton, Anders Sletvold Moe og Marianne Hurum tatt opp som nye
medlemmer. Høsten 2016 fikk 24 kunstnere medlemskap i LNM: Fredrick Arnøy, Kristin Austreid, Kwestan
Jamal Bawan, Christian Berg Gravningen, Astrid Drageset, Ruben Eikebø, Rune Elgaard, Kim Kvello,
Shikh Sabbir Alam, Jon Harald Glomås, Merete Løndal, Sarah O`Brian, Erling Stuart Rohde, Petter
Solberg, Håvard Stamnes, Andrè Kamran Therani, Marthe Berger Walthisen, Ina Bache-Wiig, Martha
Svihus, Inga Sund Hofset, Christian Kolverud, Lars Elling og Christer Glein.
Pr.1. februar 2017 har LNM 565 medlemmer.

JANUAR
Linda Soh Trengereid 14.01– 07.02 Mylder
Årets program begynte med utstillingen Mylder. Linda Soh Trengereid (f.1984) er utdannet ved Kunst- og
designhøyskolen i Bergen. Utstillingen bestod av to serier med malerier og tegninger. Med utgangspunkt
i fotografier av gamle globuser og opptak fra Google Earth utforsket den ene serien vårt behov for å
kartlegge verden rundt oss gjennom fremstillinger av «ekvator», en idé som ikke lar seg lokalisere til ett
konkret, men til et utall, geografiske steder. Den andre serien tar utgangspunkt i fotomateriale fra ulike
urskoger. Motivene er arbeidet frem som malerier ved bruk av ulike teknikker på forskjellige underlag.
Omdreiningspunktet for Trengereids kunstneriske praksis er forholdet til naturen, geografiske forflytninger
og sivilisasjonens beskaffenhet, relatert til så vel historie som samtid.

UTSTILLINGSPROGRAMMET 2016
LNM er en landsdekkende organisasjon og galleriet i Kongens gate 2 er foreningens galleri. Det legger
noen begrensninger og gir noen muligheter som bidrar til at profilen adskiller seg fra de private eller
rent kommersielle galleriene.
Utstillingsprogrammet fastlegges av styret etter evaluering av en stor mengde innsendte søknader fra
medlemmene. Den overordnede ambisjonen for juryeringen er å synliggjøre bredden i det profesjonelle
norske kvalitetsmaleriet. Det etterstrebes balanse mellom kjønnene og det er en selvfølge at ingen
ekskluderes på basis av alder, geografisk eller etnisk tilhørighet.
Når programmet legges for et år, tenkes det progresjon. Det er ønskelig at de forskjellige utstillingene
også representerer forskjellige posisjoner. Det kan derfor hende at sterke søknader avvises av hensyn
til helheten – for å unngå at visse uttrykk forfordeles. Tilsvarende hender det at søknader med sterke
enkeltverk må avvises fordi de ikke inngår i en tilstrekkelig overbevisende helhetlig sammenheng. Ofte
vil en juryering avdekke noen tendenser i hva kunstnerne jobber med, det kan være tematisk eller koblet
til verkenes uttrykk. Det er gjerne slik gruppeutstillingene oppstår.
De begrensningene som hensynet til mangfold pålegger et organisasjonsgalleri, bidrar samtidig til å gi
det egenart og gjøre det unikt. LNMs galleri har mulighet til å presentere kunstnere som debuterer med
separatutstilling den ene måneden, for måneden etter å rydde rom for en maler som hadde sin debut
på 60-tallet. En tilsvarende vekselvirkning etterstrebes når det gjelder teknikker og uttrykk.
Det er utstillingene som utgjør kjernen i LNMs virksomhet: produksjon, formidling og salg i forbindelse
med de månedlige utstillingene. Galleriet holder åpent 6 dager i uken. Den syvende dagen er utstillingen
stengt, men galleriet er åpent for henvendelser.
I løpet av 2016 har LNM gjennomført 11 utstillinger. Separatutstillingene var fordelt på 6 kvinner og 5
menn. Årets gruppeutstilling inngikk i Tegnebiennalen i anledning av Tegnerforbundets 100-årsjubileum.
Gruppeutstillingen i LNM var fordelt på 4 kvinner og 3 menn. Geografisk spredning på LNMs separatutstillinger 2016: tre Bergensbaserte kunstnere, to bosatt i Berlin og seks kunstnere bosatt i Akershus
og Oslo.
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>> Linda Soh Trengereid, Ecuadorian cloud forest, 2015
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FEBRUAR
Minna H. Lappalainen og Elida Runeson 11.02 – 06.03

MARS
Erlend Grytbakk Wold 10.03 – 10.04 Remain in light

Minna H. Lappalainen (f. Finland 1968) er utdannet ved Statens Kunstakademi Oslo (1992). Arbeidene
som ble stilt ut i LNM kan sees som en naturlig fortsettelse av serien «House & Garden» med motiver
fra egen hage i Bohuslän. Over de siste 18 årene har et nytt landskap tatt form og gitt nye motiver og
innfallsvinkler. Motivene er fremdeles hverdagslige og udramatiske. Mens kildematerialet er det samme
som da hun begynte dokumentasjonen – egne fotografier – har terrenget forandret seg med tiden.

Erlend Grytbakk Wold (f. 1986, Trondheim), bor og arbeider i Oslo, og er utdannet på Kunstakademiet
ved Kunsthøgskolen i Oslo og Konsthögskolan i Malmö. I sine malerier og skulpturer utfordrer Erlend
Grytbakk Wold tanken om det rene og fullkomne i modernistisk form- og billedspråk. Skulpturene
i krommet metall og mørkt skinn veksler mellom å framstå som møbler uten – og skulpturer med –
funksjonelle trekk. Wolds malerier ser både ut til å falme og tre fram. De består av udefinerte flater og
linjer som danner rom som veksler mellom å være for-, bak- og mellomgrunn. Gjennom hans maleriske
metode med spray og ikke tildekkende farge, forblir strukturen i lerretet synlig og løse tråder og knuter
trer tydelig frem.

Elida Runeson (f. Sverige 1979) er utdannet ved Academy of Fine Arts i Helsinki, Finland (2008).
Runesons bilder er maleriske forsøk på å utforske øyeblikket da noe eller noen tar form og blir synlig.
Gjennom ulike virkemidler oppstår dette på forskjellig vis i dialogen mellom kunstneren og maleriet.
I denne prosessen søker hun det ukjente, stedet der det usynlige blir synlig, hvor savnet kan fylles.
Runeson sammenligner det med å lese lyrikk; man trer inn i en parallell verden og det som visualiseres
av betrakteren er subjektivt.

>> Oversiktsbilde: Minna Lappalainen og Elida Runeson

12

>> Oversiktsbilde: Erlend Grytbakk Wold

13

APRIL
Kristin Nordhøy 14.04 – 08.05 Dissonance
Kristin Nordhøy er utdannet i visuell kunst (MA) ved Kunstakademiet i Oslo. I sine malerier leker hun
med virkeligheten og vår opplevelse av den. Et gjennomsiktig billedlag fungerer som utgangspunkt
for elementer som kopieres, gjentas, flyttes eller fortrenges. Ved å forstyrre øyets forsøk på å fokusere
settes persepsjonen ut av spill. I motsetning til mange samtidige kunstnere beveger Nordhøy seg fra et
digitalt utgangspunkt mot et organisk utrykk. Et strengt geometrisk maleri basert på digitale modeller
viser seg ved nærmere ettersyn å bære spor av liv; linlerretets struktur og fargenes håndmalte karakter
kommuniserer med det nærmest eteriske i den optiske forstyrrelsen som bildene gir opphav til. Striper,
ruter eller bølgemønstre som glir over hverandre gir et Moaré-mønster, en optisk effekt, som virker
varierende og flytende.

>> Oversiktsbilde: Kristin Nordhøy, Interference II og Interference I, 2016

MAI
Lars-Erik Svensson 12.05 – 05.06 Det är fortfarande ingen ordning på mina papper
Lars-Erik Svensson (f.1961 i Sverige) er utdannet ved Fria Målarskolan i Halmstad, 1987-92, Kunstakademiet
i Trondheim, 1995-99 og Konstakademin i Stockholm, 1999-2000. I utstillingen utforsker Lars-Erik
Svensson det abstrakte maleriet. Med sin lekne tilnærming til både teknikk og innhold tilhører han
en generasjon kunstnere som jobber med maleriet som uttrykk. Han arbeider eksperimentelt med å
sette sammen elementer fra sin egen historie, referanser til kunsthistorien og fragmenter fra vår samtid.
Verkene spiller på nostalgi, samtidig som de inneholder flere pop-kulturelle referanser.

>> Kristin Nordhøy, Interference II, 2016 (utsnitt)
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JUNI
Grethe Unstad 09.06 – 03.07 Samtale rundt gult
Grethe Unstad (F. 1959 ) er utdannet ved Kunstskolen i Kabelvåg og Vestlandets Kunstakademi, og
har i to perioder vært rektor ved Kunstskolen i Bergen (KiB). Fargens lyskraft og koloritt står sentralt
i hennes arbeider. Gjennom små variasjoner og repetisjoner i farge og format skaper hun rytme og
bevegelse. Det er samtidig et formalt grep hvor undersøkelser av fargeplan og fargens foranderlighet
er den bærende gestalten. Teknikken hun bruker er eggoljetempera. Temperamaleriet gir en nesten
fløyelsaktig overflate og skaper et vakkert og sanselig uttrykk. Øyet oppfatter samme farge forskjellig
avhengig av hvordan lyset faller på flaten, noe som gjør at mange farger ligger og vipper innen ulike
fargetemperaturer og i forhold til hvor du beveger deg i rommet.
AUGUST
Joachim Cossais 11.08 – 04.09 Over natten
Joachim Cossais (1972) er utdannet ved Statens Kunstakademi. Maleriene i utstillingen Over Natten
springer ut av et språkløst prosjekt som har utviklet seg over lang tid. Verkene markerer et skifte i
Cossais’ måte å jobbe på – fra store, figurative malerier, til mindre, intime malerier og billedlige objekter.
De fleste av verkene er gjort på MDF i en kombinasjon av maleri og relieff. Arbeidene er kaldere, roligere,
og mer nedstrippet enn tidligere verk. Innslag av abstrakt ekspresjonisme kombineres med science
fiction-aktige skikkelser og landskaper i ferd med å ta form, som om de teleporteres inn fra en annen
virkelighet – som objekter fryst i overgangen mellom vår dimensjon og en annen.
SEPTEMBER
Kjetil Skøien 08.09 – 18.09 Malerier
Kjetil Skøien har utmerket seg på flere felt, som kurator, teaterregissør og forfatter, men er nok mest
kjent som performance og videokunstner. I september 2016 viste han abstrakte maleri malt over de
siste årene. Hans oljemalerier bruker farger som utgangspunkt for å skape det abstrakte uttrykket,
resultatet er malerier som tenderer mot det spirituelle. Han har arbeidet med maleri kontinuerlig siden
fullført utdannelse ved Statens Kunstakademi på midten av 80 tallet, og hans malerier er innkjøpt av
Norsk Kulturråd og Nasjonalgalleriet. Det siste året har han stilt ut i inn- og utland blant annet collager
og video i Mile End Art Pavillion, London, video i Brut Kunstlerhaus, Wien, performance og installasjon
i Goetheanum, Sveits og i Fylkingen, Stockholm, i Norge har han hatt separatutstillinger bl.a. på Røros
Museum.

>> Joachim Cossaias, Marelokker, 2016

SEPTEMBER/OKTOBER
Tegnebiennalen 2016 23.09 – 23.10
Annethvert år arrangerer Tegnerforbundet «Tegnebiennalen», en arena for visning og formidling av
samtidskunst med forankring i tegning. Hver biennale har et eget tema, og skifter med basis i dette form,
innhold og visningssteder. Første Tegnebiennale ble arrangert i 2002, og det var i 2016 et omfattende
samarbeidsprosjekt med en rekke kunstnere og gallerier, deriblant LNM. Tegnebiennalen 2016 hadde
tema Skissen og var kuratert av kunstneren Elise Storsveen. Biennalen viste arbeider fra 51 kunstnere
fordelt på 11 visningssteder, samt en autonom 12. utstilling. Biennalen viste mye tegning på papir, men
også andre teknikker som skulptur, tekstilarbeider og tresnitt. Alt innenfor rammen av temaet ‘skissen’.
Utstillende kunstnere i LNM var Hans Kristian Borchgrevink Hansen, Sara Rönnbäck, Matilda Höög,
Idun Baltzersen, Kalle Grude, Geza Toth og Mikael Øye Hegnar.
>> Anders Kjellesvik, fotografering av verk, bak: Black boy on couch, 2016
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NOVEMBER
Anders Kjellesvik 03.11- 27.11 Blind Bow Breakup 			
Anders Kjellesvik (1980) har sin utdannelse fra Kunsthøgskolen i Bergen, Kunstakademiet i Helsinki
og Kunstakademiet i København. Kjellesviks kunstneriske uttrykk involverer maleri, grafikk, skulptur
og performance. Siden 2004 har Kjellesvik vært del av kunstnerduoen aiPotu sammen med Andreas
Siqueland; et performativt og skulpturelt arbeid med nedslagsfelt i det offentlige rom og kunstinstitusjoner.
Kjellesviks nye malerier representerer en lang kunstnerisk reise. De figurative maleriene kjennetegnes
av organiske og flytende penselstrøk; tynne lag av lakk og akrylmaling på lerret, hvor fargebruken er
tonet ned. Motivene baserer seg på personlige opplevelser og fabuleringer, som transformeres til en
mytologisk, dystopisk og løssluppen billedverden. Uten kronologi tar maleriene form som selvstyrte
fortellinger. I atelieret opptrer maleriene som homogene utforskninger av det formale – løsrevet fra sitt
opphav.

DESEMBER			
Annine Qvale (1963 - 2014) 01.12 - 22.12 Minneutstilling
I desember viste LNM en minneutstilling viet malerier av Annine Qvale (1963-2014). Fra 1983 til 1987 var
Annine student ved Oslo Tegne- og Maleskole, deretter hospiterte hun ved Kunstakademiet i 1988 og
1989. Hun hadde flere tillitsverv, blant annet som styremedlem i UKS, KEM, NBU og LNM. I sistnevnte
var hun styreleder fra 2007 til 2010. Annine Qvale var både billedkunstner, illustratør og barnebokforfatter. Som tegner var hun godt kjent for et stort publikum. Gjennom minneutstillingen løftes maleriene
frem som en uatskillelig del av hennes kunstnerskap. I et gjennomgripende figurativt formspråk viser
de ekspressive innslagene og bruken av fotografi som utgangspunkt for maleriet at hun samtidig har
arbeidet med aktuelle problemstillinger innen samtidsmaleriet. Flere av bildene hører inn under den
tradisjonelle stillebensjangeren, idet de gir en realistisk beskrivelse av objekter som er tatt ut av sin
opprinnelige sammenheng og plassert inn i en ny setting.
I forbindelse med utstillingen ble det produsert en katalog med støtte fra BKH-Bildende Kunstneres

>> Grethe Unstad, Homage JA gul-rosa, 2016 (over) og Gul dialog, 2016 (under)

>> Annine Qvale, Hvit damask, 1998
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SØKNADER OG JURYERING 2017 & 2018
Utstillingsprogrammet for 2017 ble fastlagt av styret i LNM i 2015 etter en gjennomgåelse av 191 søknader.
UTSTILLINGER 2017
JANUAR:
		

Unge inviterte
Shikh Sabbir Alam, Ina Bache-Wiig, Inga Sund Hofset, Kim Kvello, Martha Svihus
LNM har en lang tradisjon for å invitere unge nyutdannede kunstnere. Vi anser det som
spesielt viktig å bidra til å gi nye stemmer i maleriet en plass i offentligheten.
Fem kunstnerne som alle er uteksaminert våren 2016, men med ulike innfallsvinkler vil
de gi et innblikk i det yngre maleriet akkurat nå:
Shikh Sabbir Alam (f 1985, Kushtia, Bangladesh) Master, Kunsthøgskolen i Oslo.
Et møte mellom en østlig og vestlig idéverden. Gjennom å høre, røre og lukte, ønsker
han å se det som ikke kan ses. Og male det som slik er sanset.
Ina Bache-Wiig (f 1989, Eivindvik) Bachelor, Kunsthøgskolen i Oslo.
Små, nitide fargetegninger med absurde og ambivalente scenarier, møter
malerier hvor gjentakende elementer både danner et narrativ og et
ornamentalt mønster.
Inga Sund Hofset (f. 1983, Hønefoss) Master, Kunsthøgskolen i Oslo.
Abstrakt maleri som gjerne kommer i stort format. Abstraksjonen er her
representativ. Den er en formulering av noe konkret som er abstrakt.
Kim Kvello (f 1987, Trondheim) Master, Kunst- og Designhøgskolen i Bergen.
En hybrid mellom maleri og skulptur. Maleriene har innslag av skulpturelle
elementer, mens skulpturene bærer maleriske elementer.
Martha Svihus (f 1986, Stavanger) Master, Det Kongelige Danske Kunstakademi.
Malerier med referanser til tidlig fotorealisme. Større tablåer er bygd opp
av mindre enkeltstående objekter.

FEBRUAR

Maiken Stene

MARS

Jens Hamran

APRIL		

Eamon O’Kane

MAI		

& Co (Patrik Entian og Aleksi Wildhagen)

JUNI

Stefan Christiansen

AUGUST

Linn-Mari Staalnacke

SEPTEMBER

Nirmal Dhunsi og Daniel Østvold

OKTOBER

Janne Gill Johannesen og William Nicolaysen

NOVEMBER

Karen Bye

DESEMBER

Karin Erixon

>> Annine Qvale, UT, 2002
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KUNSTNERARKIVET
For noen år tilbake ble det stilt krav til institusjoner som mottar statsstøtte om digitalisering av samlinger
og arkiv. Dette førte til at LNM investerte i databasesystemet Artplus, som registrerer og arkiverer
medlemmenes arbeider, samt deres CV og annen informasjon av relevans. Innledningsvis var dette tenkt
som et arkiv til internt bruk som skulle erstatte papirbaserte arkivsystemer. Men den digitale revolusjonen
muliggjorde og krevde publisering av arkivbasert informasjon til offentligheten via søkbare nettportaler.
LNM så derfor tidlig formidlingspotensialet som lå i å publisere deler av Artplus via internett, og utvidet
avtalen med Artplus’ leverandør (Zetcom) til å inkludere publiseringsløsningen Emusemplus.
LNMs databasen har to funksjoner:
1.
Forvalte LNM’s historie og hukommelse (arkiv)
2.
Formidling av medlemmenes arbeider som individuelle kunstnere, LNM’s utstillinger og
arbeider i kommisjon/salg.

>> Unge inviterte: Inga Sundt Hofseth, Shikh Sabbir Alam, Kim Kvello, Martha Svihus og Ina Bache-Wiig

UTSTILLINGER 2018
LNM mottok høsten 2016 i alt 170 søknader om utstillingsplass i 2018. Grunnet LNMs 50-årsjubileum,
holdes en måned åpen for feiringen. Etter to dagers juryering var det enighet om følgende program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Fase en handlet mye om å utvikle Artplus slik at det var tilpasset LNM’s behov.
Fase to kan kort beskrives som implementering og eksperimentering med publiseringsløsningen
Emuseumplus. Fase tre (2015-2016) gikk i hovedsak ut på å hente inn materiale fra så mange medlemmer
som mulig, samtidig som enkelte funksjoner i Artplus ble justert i henhold til behov. Denne fasen
fortsetter ut året og frem til vi har implementert nye nettsider, slik at vi får to parallelle løp i høst: På
den ene siden fortsetter vi å registrere medlemmer som ikke har levert inn materiale, samtidig som vi
oppdaterer materialet til allerede registrerte medlemmer. Parallelt skal databasesystemet implementeres
i nye nettsider. Fase fire starter når nye nettsider er implementert og lansert i 2017.
Dette innebærer at vi får en bedre publiseringsløsning både for stasjonære maskiner, nettbrett og mobil.
Vi mener dette vil genere økt interesse for å være synlig og tilgjengelig via vårt system. Hilde Herming
og Sarah Selmer har i 2016 lagt ned et stort arbeide i utviklingen av arkivet.

Nils Eger		
Hanna Sjøstrand
Vegard Vindenes
Gruppeutstilling, LNMs 50 års-jubileum
Unge inviterte: Fredrick Arnøy, Ruben Eikebø, m.fl.
Apichaya Wanthiang
Andre Therani		
Mona Orstad Hansen
Marius Martinussen
Kristin Austreid
Rune Elgaard
Munan Øvrelid (2019)

>> LNM Forum: Instagram kurs med Anders Nygaard
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NY HJEMMESIDE

KUNSTFAGLIGE KURS OG FOREDRAG

Siden oktober 2016 har gallerileder Kari Ane Golf, designer Ole Sletten og programmerer Paulius Friedt
arbeidet med å få på plass skjelettet til den nye hjemmesiden, og i desember 2016 var de grunnleggende strukturene klare til å implementeres. Vi kunne begynne med oppbyggingen av en prototyp
som grunnlag for å forme hjemmesiden både på det tekniske og designmessige plan. Prototypen er
ferdigstilt i 1. kvartal 2017 med forside, undersider og linker. Vi jobber tett med programmerere for å få
sidene til å fungere best mulig for alle som skal bruke dem. Frem mot lansering i medio april, vil vi bruke
tid på å optimalisere sidene, samt jobbe med design. Dette blir viktig for å bygge en ny profil som gir
økt synlighet for LNM.

28. september inviterte LNM Forum til instagramkurs med Anders Nygaard. Faceless Artist er en fanzine
og en Instagramkonto som promoterer norsk samtidskunst. Med utgangspunkt i sine erfaringer fra
dette arbeidet ga Anders Nygaard en innføring i hvordan den enkelte kunstner kan benytte Instagram
til å profilere sine arbeider.

Parallelt med dette har det vært arbeidet med å innføre en konsistent praksis for oppdatering og utvikling
av databasens arkivmateriale i tråd med retningslinjene som ble vedtatt i august 2016:
•
		
•
		
•
•
		
•
		

26. Oktober ga Per Hess den første av flere foredrag om maleriets muligheter i det offentlige rom. Med
bakgrunn i sitt mangeårige arbeid som både kunst-konsulent og kunstner viste han gjennom en rekke
eksempler hvordan kunstnere som arbeider med maleri kan oversette sin atelierpraksis til et format
egnet for det offentlige rom.
Begge arrangementer var svært godt besøkt av vitebegjærlige og diskusjonslystne medlemmer og
etterlater ingen tvil om at kunnskapsbanken og debattforumet fyller et ektefølt behov.

Kunstnere som ikke er registrert i systemet følges stadig vekk opp, gjerne med spørsmål om
de fortsatt ønsker å være medlem dersom de ikke har betalt i inneværende år.
Aktive medlemmer som allerede er registrert oppdateres med verk produsert senest i 2013
eller senere.
Medlemmer som ikke er aktive/som ikke har betalt det seneste året eller mer, prioriteres ikke.
Ved lansering av nye nettsider avpubliseres alle medlemmer vi ikke har lykkes å registrere
med bilder og CV. Disse publiseres etter hvert som vi får inn materiale.
De nye nettsidene vil også inkludere nye løsninger for salg/kommisjon og utstillinger. (Denne
informasjonen hentes også som i dag fra Artplus/databasen).

LNMFORUM
Utover utstillingsvirksomheten, og i forlengelse av denne, legger LNM stor vekt på å tilrettelegge for
samtaler og diskusjon om samtidsmaleriet. Arrangementene retter seg mot forskjellige målgrupper,
men forsøker alle å sette kunsten i dialog med samfunnet, hva enten det dreier seg om medlemmene,
naboene i kvadraturen, galleribesøkende, barn eller den kulturelle offentligheten.
LNMforum ble etablert i 2010. Målet var å etablere en felles plattform der kunstnernes faglige og
sosiale kår kunne diskuteres, men også å stimulere medlemmene til mer delaktighet og eierskap i
foreningen. LNM Forum har engasjert og involvert medlemmene, fremmet faglig kunnskapsutveksling
innenfor foreningen, og i tillegg fungert som en kommunikasjonskanal mellom kunstnerne og den frie
offentlighet. Videreutviklingen av forumet er blinket ut av det nye styret som ble konstituert i 2016 som
et viktig satsningsområde for LNM i 2016-2019. Det finnes ikke noe tilsvarende blant grunnorganisasjonene. Derfor har arrangementene også bidratt til å styrke LNMs unike identitet. Mange av temaene
som har vært gjenstand for paneldebatt i forumet har vært egnet til å engasjere en bredere offentlighet,
og mange av foredragsholderne har vært hentet inn fra andre fagdisipliner. Men det har samtidig vært
et overordnet mål å stimulere den mer spesifikt kunstfaglige debatten.
I tillegg til to kunstnersamtaler har LNM Forum høsten 2016 bestått av to mer faginterne arrangementer,
som tjener som eksempler på arrangementer som i tiden fremover vil alternere med bredere diskusjoner
om kunstens plass og funksjon i offentligheten.

>> LNM Forum: Kunstnersamtale mellom Anders Kjellesvik og styreleder Øystein Tømmerås
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KUNSTNERSAMTALEN

BARNEVERKSTED - ØYET SOM SER

Kunstnersamtalen er rettet mot det mer enn alminnelig kunstinteresserte publikum, som gjerne vil i
dialog med kunstneren om meningen med det hele. For å imøtekomme behovet arrangerer LNM jevnlig
en samtale mellom utstillende kunstner og en intervjuer som har gode forutsetninger for å fastholde
faglighet og fokus i meningsutvekslingen.

Barneverkstedet ble arrangert for første gang i 2010 og har siden vært et fast innslag i LNMs program
i regi av Kari Ane Golf. Målet har vært å etablere kontakt med skoler, barnehager og barnefamilier. I
barneverkstedene bruker kunstnerne sine egne utstillinger som utgangspunkt for å lære barna å forstå
kunstens byggeklosser: form, farger, materialbruk, flatekomposisjon etc. Kursene har vært åpne for
alle, og tilbakemeldingene har hele tiden vært veldig gode. Frekvensen har variert fra 4 arrangementer
på det meste, da Norsk Kulturråd bidro med prosjektfinansiering, til 1 fjor, men de begeistrede tilbakemeldingene indikerer at frekvensen skal opp igjen.

6. april var det Erlend Grytbakk Wold som presenterte sitt arbeid med utstillingen Remain in Light i
samtale med tidligere styreleder i LNM, Thomas Sæverud. 31. august ble Joachim Cossais presentert
og intervjuet av Knut Blomstrøm, daglig leder for Trafo Kunsthall. Cossais hadde selv karakterisert sitt
prosjekt som språkløst. Hvordan satte han allikevel ord på det når han ble utfordret av en profesjonell
formidler? I årets siste samtale 24. november møttes utstillende kunstner Anders Kjellevik og LNMs
styreleder Øystein Tømmerås til en samtale om forholdet mellom maleri og grafikk, om ulikheter som
gjør de to utrykkene unike, om likheter som de har felles og hvordan de kan utvikle hverandre.

>> Kunstnersamtale mellom Erlend Grytbakk Wold og styreleder Thomas Sæverud
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16. juni fikk LNM besøk av 12 barn fra Heftyes Barnehage for bli nærmere kjent med Grethe Unstads
utstilling «Samtaler i gult». Barna fikk en kort visning i galleriet hvor de fikk se hvor mange forskjellige
nyanser gult kan ha og hvordan gult forandrer seg om man blander andre farger inn. Så fikk barna
sette seg på gulvet og lage sine egne malerier på små kvadratiske plater med akrylmaling. Det ble stor
produksjon og både plater, papir og gulv ble dekket av maling. Under arbeidet med bildene fikk de også
eksperimentere med å blande farger under kyndig veiledning. Barna var i galleriet i ca. 2,5 timer og som
faste besøkende her, de har vært her før ca 1-2 ganger i året, føler mange nå at dette er deres galleri.

>> Barneverksted med Heftyes Barnehage, juni 2016
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KUNST I KVADRATUREN

KUNST I OSLO

LNM har de siste årene utviklet et svært godt samarbeid i fellesskap med de andre visningsstedene i
Kvadraturen. Det uformelle nettverket består foruten LNM av Kunstnerforbundet, Galleri Soft, Norske
Grafikere, RAM galleri, Oslo Kunstforening, Kunstverket galleri, Kunsthåndverkerne i Kongens gate,
Nasjonalmuseet og BOA.
Felles annonsering inngår også i samarbeidet (Høstutstillingskatalog, Kunstkritikk, UFO). Sammenfallende
åpningstider for utstillingene har i stor grad bidratt til å øke publikumstallet i galleriet. På de fleste av
LNMs åpninger har vi rundt 200 besøkende.

Kunst i Oslo er at samarbeidprosjekt mellom Røde Kors og flere kunstinstitusjoner i Oslo. Målet er å få
innvandrere til å bruke byens kunst- og kulturtilbud i større grad. Alle institusjonene tilbyr fri adgang, og
åpner opp for tilrettelegging og formidling ved besøk. Institusjonene vil i 2017 videreutvikle prosjektet
med konkrete tilbud i samarbeid med Røde Kors.

Kunst i Kvadraturen er oppdragsgiver og initiativtaker til prosjektet Oslo Kunstløype. Samarbeidet fikk
i 2015 støtte av Kulturrådets støtteordning for kulturnæringer. LNMs koordinator Hilde Herming fikk
prosjektlederansvaret til forprosjektet som ble sluttført i oktober 2016, med en presentasjon på Sentralen
i Oslo, og dokumentasjon i bokform. Prosjektets hovedformål er å synliggjøre alle kunstinstitusjoner i
aksen fra Tjuvholmen forbi Rådhusområdet, via Kvadraturen og Bjørvika til Ekebergparken. Aksen har
fått navnet Oslo Kunstøype 2020. Ved å etablere og synliggjøre løypa vil kunstinstitusjonene i fellesskap
få Oslo til å fremstå som en svært attraktiv by for kunstinteresserte og for mange som vanligvis ikke
oppsøker kunst. Kartleggingen er nå gjennomført og første fase avsluttet. Prosjektet videreføres i 2017
av arbeidsgruppen fra Kunst i Kvadraturen.

Medvirkende foruten LNM er Fotogalleriet, Kunstnernes Hus, Vigeland-museet, Astrup Fearnley Museet,
Kunsthall Oslo, Kunstverket Galleri, Galleri BOA Norske Grafikere, Soft galleri, Format, Ram galleri,
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Tegnerforbundet, Oslo Kunstforening og Kunstnerforbundet.

KULTURNATT 2016
LNM bidro til kulturnatten med «Første og siste setning», en performance av Kjetil Skøien hvor han
høytleste den første og siste setning fra alle de bøker han har lest de siste 40 år. Bøkene er organisert
alfabetisk etter forfatternes navn. Virkningen er at det fremstår som et langt dikt, alvorlig, absurd og
humoristisk. Interessante og tilfeldige sammenstillinger mellom berømte avdøde forfattere og nye norske
og utenlandske forfattere oppstår. Galleriet hadde i løpet av kvelden godt besøk, og inviterte igjen til
gratis suppekjøkken. Kulturnatten er en viktig årlig begivenhet som gir nytt publikum kjennskap til LNM
og de andre kunsttilbudene i Kvadraturen.

FESTIVAL I KVADRATUREN
Kunst i Kvadraturens årlige festival har som ambisjon å la publikum få oppleve nyskapende møter
mellom ulike kunstutrykk. I 2016 ble prosjektet Grums Visiting presentert. Syv dansere inntok de ulike
visningsrommene som viser arbeider som spenner fra keramikk, metall, graﬁkk, og tekstil til maleri,
installasjon, tegning, performance og video.
Grums balanserer på fornuftens yttergrenser og anvender skrekkﬁlm-assosiasjoner og dyriske referanser
i utforskningen av middelklassekvinnen i krise som retningsløst forsøker å ﬁnne meningen med livet.
Forestillingen bærer preg av en rå og uﬁltrert tilnærming til dans og fremstår nærmest som en rask og
nesten brutal skisse.
Forestillingen beveget seg gjennom kvadratrurløypa fra Galleri FORMATvia SOFT galleri, Kunstverket
galleri, LNM, Kunsthåndverkerne i Kongensgate, Tegnerforbundet, Galleri BOA til Oslo Kunstforening
og Kunstnerforbundet.
>> Kulturnatt 2016: Performance av Kjetil Skøien, Første og siste setning
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AUKSJON 2016
8. juni avholdt LNM auksjon basert på arbeider fra galleriets kommisjonsavdeling, for anledningen utvidet
med flere inviterte verk. Auksjonen har vært en årlig happening siden 2009. Tanken er først og fremst å
trekke flere interesserte kjøpere til Galleri LNM, for å gi involverte kunstnere og galleriet et økonomisk løft.
Men auksjonen har også som mål å skape oppmerksomhet rundt galleriet og medlemmenes arbeider.
I tillegg er det behov for å sikre gjennomstrømming av arbeider i kommisjonsavdelingen.
Skuespiller Espen Reboli Bjerke stilte som auksjonarius. 23 kunstnere var representert med til sammen 53
verk. Alle verk ble i forkant av auksjonen vist i en webutstilling samt promotert på Facebook og Instagram.
Deltagende kunstnere: Mads A. Andreassen, Anette Dale, Liv Hunsbedt Eiene, Karin Erixon, Live Haug
Hilton, Gisle Harr, Christine Istad, Tommy Johansson, Britt Juul, Christian Kolverud, Tom S. Kosmo,
Marius Martinussen, Kirsten Opstad, Thomas Rummelhoff, Jone Skjensvold, Siv Blankenberg Skottheim,
Johan Söderström, Ingvild Kjær Tofte, Nina Torp, Linda Soh Trengereid, Emma Wright.

SALG 2016
LNM har hatt en tilfredsstillende utvikling i salget med en økning i omsetning fra kr. 428 000 i 2015 til ca.
kr. 470 000 i 2016. Salgstallene som oppgis i regnskapet for 2016 – kr. 164 465 – er kun provisjonen til
galleriet som utgjør 35% av den faktiske omsetning fra salget. LNM er den eneste av grunnorganisasjonene i Oslo som ikke har økt galleriprovisjonen til 40%.

LOKALER
LNM inngikk våren 2016 en fornyet husleiekontrakt for lokalene på bankplassen.
Den nye kontrakten er uttrykk for at styret i LNM har besluttet å fortsette driften i kvadraturen og har lagt
tidligere flytteplaner på is. Oppussingen av det nye utstillingsrommet på 55kvm ble ferdigstilt før påske
2016, og med ny belysning var kommisjonsavdelingen klar for publikum i april. Det nye utstillingsrommet
gir mulighet til å vise større verk og benyttes i tillegg som møterom samt til seminarer i regi av LNM Forum.
De tre gallerirommene ble helsparklet i juli 2016, og det ble installert nytt alarmsystem i gallerilokalene.
Samtidig fornyet vi kontrakten med leietageren i LNMs næringslokale i Uranienborgveien 7, og sikret
dermed fortsatt et forutsigbart bidrag til driften.

>> Kjetil Skøien, Uten tittel, 2015-16
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>> Auksjon 2016: Verk: Grethe Unstad, Gult dempet, 2016 og Mads A. Andreassen, Empathy
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VEDTEKTER LANDSFORENINGEN NORSKE MALERE

7. Styret

1. Formål
Landsforeningen Norske Malere / Galleri LNM er en selvstendig, partipolitisk uavhengig organisasjon
som skal arbeide for:
a) Å trygge malernes faglige, sosiale og økonomiske kår
b) Å stimulere malerne til større aktivitet og høyning av den kunstneriske kvalitet
c) Å bedre kontakten mellom billedkunst og publikum, og å øke samfunnets bruk av billedkunst.

Styret har ansvaret for LNMs økonomi og daglig drift, inkludert foreningens formidlingsvirksomhet.
Styret oppnevner kandidater til innkjøpskomiteer og andre verv, og ivaretar opptak og juryering. Styret
har ansvar for driften av administrasjonen og fastsetter fullmakter for denne.
a) LNM har et styre på 5 medlemmer og 2 vararepresentanter.
b) Leder og styremedlemmer velges på årsmøtet for tre år av gangen. Leder velges separat.
c) Valg på styreleder og styremedlemmer skjer skriftlig.
d) Styret konstituerer seg selv med hensyn til valg av nestleder.

2. Organisasjonstilhørighet
a) LNM er en grunnorganisasjon i Norske Billedkunstnere (heretter NBK) og er bundet av NBKs vedtekter.
b) Vedtak fattet på NBKs landsmøte er bindende for LNM og LNMs medlemmer.
3. Medlemskap
a) Alle norske yrkesaktive malere kan bli medlem av LNM, såfremt de oppfyller de til enhver tid gjeldende
opptakskriterier.
b) Opptak skjer ved søknad til LNMs styre
c) Utenlandske malere kan bli medlemmer når de er fast bosatt i Norge, samt oppfyller de gjeldende
opptakskriterier.
4. Forhandlingsrett / avtalerett
Medlemskap i LNM medfører at det enkelte medlem gir fullmakt til LNM til å representere seg i forhandlinger og ved inngåelse av avtaler med stat, fylke, kommuner og andre institusjoner. Fullmakten gjelder
generelle avtaler og omfatter – innen de rammer NBKs vedtekter eller landsmøtet trekker opp – også
avtaler om rett til bruk av medlemmenes verk som er utgitt, offentliggjort eller overdratt eksemplar av.
Medlemskap i LNM medfører at det enkelte medlem gir LNM fullmakt til å representere seg i forhandlinger
og ved inngåelse av avtaler på faglige områder som bare angår LNM.
5. Årsmøtet
a) Årsmøtet er LNMs høyeste myndighet. Det avholdes hvert år innen utgangen av mars måned, og
kunngjøres minst 2 måneder tidligere. I år hvor NBKs landsmøte avholdes, skal årsmøtet avholdes på
et tidspunkt som gjør det mulig å overholde fristen for innmelding av saker til NBKs landsmøte.
b) Årsmøtet skal behandle årsmelding og regnskap, fremlagte forslag fra styret eller fra medlemmer
som er korrekt fremmet, samt hvert år å velge medlemmer til styret.
c) Forslag som medlemmer vil ha tatt opp på årsmøtet må sendes styret minst 1 måned før årsmøtets
dato. Alle forslag og dokumenter som skal behandles på årsmøtet skal sendes medlemmene 14 dager
i forveien.
d) Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt.
e) Hvert medlem kan ha inntil 2 skriftlige stemmefullmakter. Alle fullmakter skal
kontrolleres og registreres før årsmøtet åpnes.
f) Beslutninger fattes ved alminnelig flertall når vedtektene ikke krever noe annet.
g) Årsmøtet velger delegater til NBKs landsmøte.
6. Nominasjonsutvalg

8. Ekstraordinært årsmøte
a) Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret eller etter krav fra minst 1/10 av medlemmene.
b) Kun den eller de saker det blir krevet ekstraordinært årsmøte for, kan behandles.
c) Beslutninger fattes etter samme regler som ordinært årsmøte.
d) Innkalling med sakspapirer må sendes medlemmene senest 14 dager i forveien.
e) Hvis 1/10 av medlemmene krever ekstraordinært årsmøte, må disses navn stå under innkallingen.
9. Medlemsmøter
Medlemsmøter innkalles av styret og uttaler seg om om de saker som styret eller medlemsmøtet tar
opp. Medlemsmøtets uttalelser er rådgivende for styret.
10. Kontingent
a) Kontingenten til LNM fastsettes av årsmøtet og disponeres av LNMs styre.
b) Kontingenten til NBK fastsettes av NBKs landsmøte og disponeres av NBKs sentralstyre.
c) Begge kontingentene innkreves av NBK.
d) Ubetalte kontingenter fører ved årets slutt – og etter skriftlig varsel – til opphevelse av medlemskap
i LNM. Styret kan i spesielle tilfeller, og etter skriftlig søknad, innvilges utsettelse.
11. Uravstemning
a) Viktige saker kan avgjøres ved uravstemning når årsmøtet eller styret ønsker det.
b) Styret kan ikke bruke uravstemning for å sette årsmøtevedtak ut av kraft. Landsomfattende uravstemninger
som er bindende etter NBKs lover, er også bindende for LNM og LNMs medlemmer.
12. Oppløsning
a) Til beslutning om oppløsning av LNM kreves 2/3 flertall på ekstraordinært årsmøte som må innkalles
med 3 måneders varsel.
b) Besluttes LNM oppløst, og har dens medlemmer på siste årsmøte ikke med 2/3 flertall av de fremmøtte
bestemt noe annet, går LNMs midler over til å være et offentlig legat under navnet ”Landsforeningen
Norske Maleres Stipend- og Støttefond”. Dette bestyres av et styre oppnevnt av NBK, som med hensyn
til utdelinger av inntektene innhenter uttalelser fra Den Nasjonale Jury, og som forplikter seg til å påse
at midlene går til malere.
13. Vedtektsendringer
a) Forandringer av disse vedtekter krever 2/3 flertall på årsmøtet.
b) Vedtektsendringer trer ikke i kraft før de er godkjent av NBKs landsmøte.

a) Årsmøtet velger hvert år et nominasjonsutvalg på 3 medlemmer som har til oppgave å finne flest
mulig egnede kandidater til LNMs styre.
b) Forslag fra medlemmer på forespurte og villige kandidater kan sendes LNM inn 1 måned før årsmøtets
dato.
32

33

ÅRSREGNSKAP FOR 2016

RESULTATREGNSKAP

BALANSE

LANDSFORENINGEN NORSKE MALERE

LANDSFORENINGEN NORSKE MALERE

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Note

Salgsinntekt
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter
Lønnskostnad
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
Driftsresultat
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Annen renteinntekt
Resultat av finansposter
Ordinært resultat før skattekostnad
Ordinært resultat

1

2016

2015

2 218 500
632 243
2 850 743

1 712 000
670 445
2 382 445

1 813 595
1 068 609
2 882 205

1 695 111
696 987
2 392 098

-31 462

-9 653

4 431
4 431

3 242
3 242

-27 030
-27 030

-6 411
-6 411

Årsresultat

-27 030

-6 411

OVERFØRINGER
Overført fra annen egenkapital
Sum overføringer

27 030
-27 030

6 411
-6 411

EIENDELER

Note

2016

2015

52 186
52 186

52 186
52 186

1
1

27 463
27 463

52 187

79 649

34 415
116 959
151 374

0
31 855
31 855

503 574

692 220

Sum omløpsmidler

654 949

724 075

Sum eiendeler

707 135

803 723

ANLEGGSMIDLER
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom
Sum varige driftsmidler

2

FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER
Andre langsiktige fordringer
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler

OMLØPSMIDLER
FORDRINGER
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.

3
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LANDSFORENINGEN NORSKE MALERE

SIDE 1

LANDSFORENINGEN NORSKE MALERE

SIDE 2

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.
DRIFTSINNTEKTER
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de
leveres.
KLASSIFISERING OG VURDERING AV ANLEGGSMIDLER
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til
anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid.
Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget
og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved
verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og
verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivingen
reverseres når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er til stede.
KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLØPSMIDLER
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter
balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av
anskaffelseskost og virkelig verdi.
FORDRINGER
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.
PENSJONSFORPLIKTELSER
Pensjonsforpliktelser finansiert over driften er beregnet og balanseført under avsetning for forpliktelser.
Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse
tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader.

Note 1 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor
Lønnskostnader
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Sum

2016
1 422 815
208 431
54 599
127 750
1 813 595

2015
1 315 425
182 764
5 542
191 380
1 695 111

Selskapet har i 2016 sysselsatt 2,5 årsverk.
PENSJONSFORPLIKTELSER
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.
Ytelser til ledende personer
Lønn
Pensjonskostnader
Annen godtgjørelse
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Daglig leder
542.7090
19.9420
0

Styret

0
0
0
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ARBEIDSBUDSJETT FOR 2017

Sum

0

Daglig leder har avtale om lønn i ett år etter fratreden fra sin stilling. Daglig leder har opsjon på å kjøpe 0 Aaksjer for kr 0 pr stk. Daglig leder og styreformann har en bonusavtale. Denne innebærer at de får 0 % hver
av selskapets resultatforbedring etter skatt i forhold til året før.
Daglig leder har et lån i selskapet på kr 0. Lånet, som er rente- og avdragsfritt, forfaller om 0 år. Øvrige
ansatte har lån i selskapet på tilsammen kr 0. Disse lånene avdras over 0 år. Renten tilsvarer skattefri
rentesats fastsatt av myndighetene. Alle lånene er sikret ved pant i fast eiendom.
REVISOR
Kostnadsført revisjonshonorar for 2016 utgjør kr 35 000.
I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 0.

Note 2 Anleggsmidler

Anskaffelseskost pr. 01.01.2016 Lokale i Uranienborgveien
Tilgang / avgang
Samlede avskrivinger per 31.12.2016
Balanseført verdi per 31.12.2016
Årets avskrivning
Avskrivingssats ordinære avskrivinger

Note 3 Bankinnskudd
Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 38 133.
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TOTALT

0

Driftsløsøre,
inventar ol.
52 186
0
0
52 186
0
10 - 20 %

INNTEKTER
Kontingenter
Tilskudd Vederlagsfondet
Husleieinntekter Uranienborgveien
Div inntekter
Statsstøtte
Provisjon
Sum inntekter
ADMINISTRASJON/STYRING
Lønn
Pensjon
Honorar styret
Lønn gallerivakter
Revisjon
Regnskapsføring
Arbeidsgiveravgift
Sosiale utgifter inkl
personalforsikring
Møteutgifter/LNM Forum
Reise/diettutgifter inkl kurs
Sum administrasjon og styring
LOKALER
Husleie Kongensgt.
Strøm
Husleie Uranienborgveien
Vedlikehold lokaler inkl forsikring
Inventar
Sum lokaler
KONTOR
Kontormaskiner
Kontorrekvisita
Trykksaker + web
Telefon
Internett
Porto
Andre kostnader
Bøker/tidsskrifter
Sum kontordrift
UTSTILLING
Utstillingsvederlag
Forsikringer
Diverse utstillingsutgifter
Belysning
Annonser, reklame
Transport
Sum utstilling
Sum driftskostnader
FINANS/AVSKRIVNINGER
Ekstraordinære utgifter
Renteinntekter
Gebyrer
Sum finans/avskrivninger
DRIFTSRESULTAT

Budsjett
2017
-240 000
-40 000
-197 000
-55 000
-2 200 000
-160 000
-2 892 000
1 250 000
55 000
100 000
65 000
35 000
35 000
215 000
15 000
15 000
10 000
1 795 000
425 000
10 000
40 000
30 000
10 000
515 000
15 000
15 000
37 000
15 000
250 000
1 000
3 000
1 000
337 000
180 000
9 000
16 000
5 000
30 000
15 000
255 000
2 902 000
-10 000
0
-10 000
0
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REVISORS BERETNING

>> Anders Kjellesvik, Nude with fabric (Blue), 2016
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>> Detalj, Kristin Nordhøys verk og skygger fra vindu

www.lnm.no

