
 
 
 
 

 
 

   Referat fra årsmøtet i AKFO onsdag 7. mars 2018  
 
Sted:   Nesodden kunstforening, Galleri Vanntårnet, Nesodden 
 
Tilstede:  Følgende kunstforeninger var representert: Aurskog-Høland, Drøbak Ås, 

Nesodden, Ski, Bærum, rælingen, Nes med til sammen 11 frammøtte inkl. 
styret.  

 
1.-6.   Styreleder Roald Nilsen ønsket velkommen. 
 

Åpning og  Årsmøtet godkjente innkalling og dagsorden. Oddbjørg Reset  
konstituering  styremedlem Akfo ble foreslått som kveldens møtedirigent. Forslaget ble 

enstemmig vedtatt. Deretter ble Linda Elizabeth Gray, rådgiver/Akfo 
foreslått og valgt til referent. Vibeke Lunel og Søgnhild Østvold, 
Nesodden kunstforening ble valgt til å undertegne protokollen. 

 
7. Årsberetningen Styreleder leste opp styreleders side. Oddbjørg Reset leste opp punkter 

av årsmeldingen og spurte om merknader til disse.  
 
8. Regnskap Revidert regnskap fore perioden 01.01.17-31.12.17 ble lagt fram og 

gjennomgått av styremedlem Geir Hareide Andersen. Enkeltposter ble 
kommentert som annonsering og markedsføring. Det har vært en stor 
satsning på synliggjøring av kunstforeningene i 2017 gjennom avtaler 
om fellesannonseringer og markedsføring. Årsresultat viser et negativt 
årsresultat på kr. 169 461,87. Deretter ble balansen per. 31.12.17 
gjennomgått. Sum bankinnskudd og fordringer er til sammen kr. 
290 502,12. Regnskapet ble enstemmig godkjent. Budsjett for 2018 ble 
presentert i «kakediagram». Det ble en god illustrasjon av de forskjellige 
poster.  

 
9. Innkomne forslag Ingen inkomne forslag. 
 
10. Budsjettforslag Geir Hareide Andersen gikk gjennom budsjettet for 2018. 
 
11.Valg Valgkomiteen har bestått av Inger Knutsen Bærum kf., Grethe Kverme 

Nes kf., og Kjerstin Paaske. Komiteens innstilling til nytt styre var 
enstemmig og ble presentert av Inger Knutsen. Møtedirigenten 
undersøkte om det foreslå merknader eller kommentarer eller om noen 
ønsket å stemme mot. Det var det ikke. Ingen andre kandidater ble 
foreslått av årsmøtet og komiteens forslag ble enstemmig godkjent. 

 
 Revisorene var begge blitt forespurt om gjenvalg 1 år. Forslaget ble 

enstemmig. 
 
 Styrets forslag til ny valgkomité var: Inger Knutsen, Bærum k.f., 

(gjenvalg), Grethe Kverme og Kjerstin Paaske ønsker ikke gjenvalg.  
 
 Valgkomiteen ønsker 2 nye representanter til valgkomiteen. Forslag kan 

sendes Akfo. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 



 
 
 
 

 
Styret i Akfo får etter årsmøtet 2018 følgende sammensetning: 
 
Leder: 
Roald Nilsen  Ullensaker kunstforening  Gj. valg 1 år 
 
Styremedlemmer: 
Inger Knutsen  Bærum kunstforening   Gj. valg 2 år 
Rolf-Erik Aas  Bærum kunstforening   Ikke på valg 
Linda Fevåg  Ski kunstforening   Ikke på valg 
Reidun Varnås  Aurskog-Høland k. forening  Gj. valg 2 år 
Oddbjørg Reset  Nes kunstforening   Gj. valg 2 år 
Geir Hareide Andersen Rælingen kunstforening  Gj. valg 2år 
 
Varamedlemmer: 
Inger E. Rist Olsson  Lørenskog kunstforening 
Helga Sundland  Bærum kunstforening 
Siri Malerbakken  Aurskog-Høland kunstforening 
 
Valgkomité: 
Inger Knutsen  Bærum kunstforening   Gj. valg 1 år 
 
Revisorer: 
Terje Moberg  Rælingen kunstforening  Gj. valg 1 år 
Kari Hagfoss  Lørenskog kunstforening  Gj. valg 1 år 
 
Etter endt valg ble ordet overlatt til Geir Hareide Andersen som bl. a refererte til   
undersøkelsen av digitale verktøy, nettsider etc. som kunstforeningene brukte. Geir viste til at 
Akfo ønsker å styrke informasjonen til kunstforeningene bl. a gjennom å lage nyhetsbrev og 
forbedre fellesannonseringen. 
 
Nesodden kunstforening 
 
Til slutt fikk vi en interessant presentasjon av Nesodden kunstforening v/leder Vibeke Lunel. 

Kunstforeningen tok over Vanntårnet i 1997 som var i elendig forfatning og eies av Nesodden 
kommune. Kunstforeningen fikk kr. 100 000 i startkapital fra Nesodden kommune og pusset opp 
Vanntårnet på dugnad. Kunstforeningen er i en veldig heldig situasjon når det gjelder tilgang på 
profesjonelle kunstnere. Det har bodd og bor mange profesjonelle kunstnere på Nesodden. 
Kunstforeningen har 275 medlemmer, i tillegg ca. 100 juniormedlemmer. I tillegg til utstillinger av 
profesjonelle kunstnere har de 1 medlemsutstilling i året. De samarbeider mye med Nesodden 
kommune og skolene. Mye besøk av barn og ungdommer. Med barna og ungdommene får de 
foreldre som aldri har vært i kunstforeningen før og som har bidratt til at publikummet har endret 
seg over tid. Utstillingen The Art Show med kunstnerne Anita Hillestad, Espen Sørli og Inari 
Virmakoski er et nytt pust inn i den etablerte kunstverden. Kunstforeningen legger mye vekt på 
bruk av digitale verktøy. Facebook er viktig for å lage arrangementer og sponsede annonser med 
saklig informasjon, mens Instagram handler mer om å skape et inntrykk tilstedeværelse.  
 

Styreleder sa seg villig til å være med på konsultasjoner i forbindelse med oppussing av Tårnet, 
samt sjekke ut midler fra Fylkeskommunen når det gjelder tilskudd til kulturbygg. 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
Styreleder takket årsmøtet for fremmøte. Årsmøtet hevet. 

 
 
 
Akfo, 14. mars 2018 
 

              
Linda Elizabeth Gray      Søgnhild Østvold 
Referent      protokoll 

 

 
Vibeke Lunel    

  protokoll    
 
 
 
 
 
 
 
 
  


