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Kunstforeningene i Akershus har en enestående 
rolle som formidler av kunstglede, forståelse og 
kunnskap til publikum gjennom sine utstillinger 
og arrangementer. Bringer kunsten ut til folket  
i nærmiljøene, til skolene og institusjonene.
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ORGANISASJONEN 
Akershus Kunstforeningers Fylkesorganisasjon ble opprettet i  
1980 av Akershus fylkeskommune, som bevilger driftsstøtte.

AKFO er en paraplyorganisasjon for de 18 kunstforeningene 
i Akershus med til sammen 3783 medlemmer: disse er Asker, 
Aurskog-Høland, Bærum, Drøbak, Fet, Lørenskog, Nannestad, Nes, 
Nesodden, Nittedal, Oppegård, Rælingen, Skedsmo, Ski, Sørum, 
Ullensaker, Vestby og Ås. AKFO er tilsluttet Norske Kunstforeninger. 

AKFO har sekretariat på Strømmen, med en ansatt rådgiver i  
65 % stilling.

Styret med sine 7 medlemmer og 3 personlige varamedlemmer 
representerer fylkets regioner og er kompetansemessig bredt 
sammensatt. 

AKFO er den største fylkesorganisasjonen i landet.

Grafikk av Elly Prestegård, Bærum kunstforening

HOVEDMÅL
> Støtte kunstforeningene i deres virksomhet og arbeide for  

en styrket kunstformidling i Akershus fylke

> Være bindeledd mellom de enkelte kunstforeninger  
i Akershus fylke

> Medvirke til større interesse og forståelse for bildende kunst, 
kunsthåndverk og andre kunstarter 

> Ivareta kunstforeningenes faglige og økonomiske interesser 
overfor myndigheter og organisasjoner

> Arbeide for økte ressurser til den publikumsstyrte 
 kunstformidlingen innenfor fylket
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STYRELEDERS SIDE Styreleder i AKFO – oppsummering av året år 2019

2019 er siste året med AKFO før Viken. Dette året er brukt til organisatorisk arbeid for en smidig 
overgang fra ett til tre fylker inn i Viken fylkeskommune. I skrivende stund er dette blitt en realitet.  
Vi gratulerer hverandre med det!

I denne prosessen har vi hatt gode møter med Fylkesråd og Fylkesdirektør innenfor kulturfeltet i den 
nye Fylkeskommunen. Vi vil i den sammenheng takke for god dialog og godt samarbeidsklima med 
aktørene, både politisk og administrativt.

Samarbeidet med «Frivillighetsfamilien» i Akershus har vært stor hele året. Sammen med dem 
arrangerte AKFO frivillighetskonferansen 9. mai hvor temaet var «Viken Fylkeskommune». 

I mai deltok tre styremedlemmer samt rådgiver på årsmøte til Norske kunstforeninger i Haugesund. 
Det store tema var nye felles vedtekter for Fylkesorganisasjoner/lag. Vi kom nesten i mål, men det blir 
nok en sak også på Årsmøte til Norske kunstforeninger i 2020, for en fin tilpasning.

AKFO arrangerte omvisninger og turer med stor interesse som var fullbooket. I første halvår gikk turen 
til hovedbiblioteket Deichman, Nasjonalbiblioteket og kunstmaraton til Tøyen hvor det var omvisning 
på Munch-museet og vandring langs gatekunsten. Turen endte opp på Asylet hvor deltakerne spiste 
og koste seg. På høsten gikk turen til det nyåpnete museet på Kistefos som toppet det kunstfaglige. 
Liknende turer ønsker vi også å arrangere i nye Viken kunstforeninger ute i regionene, i samarbeid 
med de nye kunstforeningene. Markedsføring av gallerier og visningssteder er en viktig del av kunst-
foreningens arbeid. Derfor er det svært gledelig å presentere markedspakken til alle kunstforeningene 
som økonomisk belastes Fylkeslaget. Det er styreleders oppfatning at listen.no må gjøres bedre kjent, 
og dette arbeidet er vi kommet godt i gang med.

Ny hjemmeside er laget og tatt i bruk. Hjemmesiden var ferdig ved oppstart av Viken kunstforeninger.

Styret i AKFO startet opp med å besøke kunstforeningene i Østfold og Buskerud på slutten av året. 
Dette er veldig inspirerende og lærerrikt og vi blir svært godt tatt imot. Den første etappen avsluttes  
i Østfold i januar 2020. Det er godt å kjenne på hvor stort dette fylke egentlig er.

Hvilke forventninger har så styreleder til storfylket Viken? Nå i oppstartfasen er det viktig å ikke «gape 
over for mye», men å ta ett steg om gangen og ta oss tid til å bli kjent med de nye kunstforeningene. 
Klarer vi å få en god markedsføringsstruktur gjennom å bruke listen.no som ligger i denne avtalen 
første halvår, så er ny valgt styreleder Viken kunstforeninger fornøyd.

Å fortsette det gode samarbeide med administrasjonen og det politiske liv i Fylket, må også ivaretas!

Styreleder ønsker til slutt å takke Frivilligheten og administrasjonen rundt i Fylket for et godt år i 
samarbeidets ånd. Samtidig må vi ikke glemme de andre Fylkeslagene med ledere og Norske kunst 
foreningers styre og administrasjon. Så velkommen alle kunstforeninger til Viken kunstforeninger  
– dette blir gøy!

Strømmen 2?. januar 2020  

Roald Nilsen
styreleder AKFO
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ONSDAG 6. MARS 2019  
avholdte AKFO årsmøte og valg på Sentralen, Oslo 

Følgende kunstforeninger var representert: Asker, Aurskog-Høland, 
Bærum, Ullensaker, Rælingen, Ås, Skedsmo, Ski, med til sammen 11 
frammøtte inkl. styret. Styreleder Roald Nilsen ønsket velkommen.

Styret i AKFO prolongeres og beholder følgende sammensetning 
etter årsmøtet 2019 t.o.m. 31.12.19: 

STYRELEDER
Roald Nilsen      Ullensaker k.f.    T.o.m. 31. 12.19       

STYREMEDLEMMER  
Inger Knutsen   Bærum k.f. T.o.m. 31. 12.19
Rolf-Erik Aas Bærum k.f. T.o.m. 31. 12.19
Linda Fevåg                   Ski k.f. T.o.m. 31. 12.19
Reidun Varnås   Aurskog-Høland k.f.  T.o.m. 31. 12.19
Oddbjørg Reset Nes k.f.  T.o.m. 31. 12.19
Geir Hareide Andersen  Rælingen k.f. T.o.m. 31. 12.19
                     
  
VARAMEDLEMMER
Inger E. Rist Olsson       Lørenskog k.f. T.o.m. 31. 12.19
Helga Sundland Bærum k.f.  T.o.m. 31. 12.19
Siri Malerbakken Aurskog-Høland k.f. T.o.m. 31. 12.19

VALGKOMITÉ      
Inger Knutsen Bærum k.f. T.o.m. 31. 12.19       
 
REVISORER  
Terje Moberg Rælingen k.f. T.o.m. 31. 12.19
Kari Hagfoss Lørenskog k.f.      T.o.m. 31. 12.19

  
Etter endt valg fikk vi en presentasjon av kunstneren Harald 
Sohlberg v/rådgiver Linda Elizabeth Gray. Hun hadde valgt tittelen 
En kunstner i utakt med sin samtid? Hun presenterte samtiden han 
vokste opp i og kunstnerskapet hans.

Vår vilje til frihet, Per Kleiva, Nesodden kunstforening
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OPPSUMMERING AV AKFOS AKTIVITETER

MØTER
AKFO har deltatt på en rekke møter i regi av Akershus kultur-
forum, Akershus Fylkeskommune og med Frivilligheten i Akershus. 
AKFO var medarrangør på frivillighetskonferansen 9. mai Pusle-
spillet Viken. AKFO startet besøksrunden til kunstforeningene i 
Buskerud og Østfold i Viken, avsluttes i januar 2020.
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MARKEDSFØRING
AKFO  har vært aktiv med å legge ut aktuelle utstillinger på AKFOs 
hjemmeside, Instagram og Facebook. AKFO videreførte avtalen 
med Listen og magasinet KUNST hvor utstillingene til kunstforenin-
gene ble oppdatert. Annonsering og artikler i magasinet KUNST. 
Bannerannonser i Aftenposten.
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Kunstforeninger som er medlemmer i AKFO kan søke økonomisk støtte til prosjekter. Søknadsskjemaer er å 
finne på AKFOs hjemmeside. Her finnes også retningslinjer for søknad om støtte. Støtteordningen har som 
formål å styrke formidlingen av kunst gjennom kunstforeningenes utstillinger i Akershus fylkeskommune. 
Det kan søkes støtte til utstillinger og kunstprosjekter som:
     
> Involverer barn og ungdom og bidrar til mangfold
> Bidrar til økt samarbeid mellom flere kunstforeninger
> Kunstnerisk underholdning og foredrag, eller annen aktivitet knyttet til kunstformidling

Det gis IKKE tilskudd til:

> Drift av kunstforeningene og institusjoner
> Dekking av underskudd
> Reisevirksomhet

I 2019 ble det mottatt 4 søknader, hvorav 3 ble innvilget.

31. JANUAR KL. 17.00–20.00 
Kunstforeningenes Forum
I forbindelse med sammenslåingen til Viken inviterte AKFO kunstforeningene i Østfold, Buskerud og 
Akershus til et seminar på Sentralen. Dette var den andre samlingen med samme gjengen. Vår første 
samling hadde vi høsten 2018 og kunstforeningene setter pris på å samles for å utveksle erfaringer og bli 
bedre kjent. Kunstforeningene møter mange av de samme utfordringene bl. a når det gjelder rekrutte-
ring og økonomi. Denne gangen hadde vi invitert Anne-Grethe Thoresen fra Norske Kunstforeninger til å 
holde et foredrag med tema Profesjonell kunst, hva er det? Fra Frivillighet Norge kom Vanja Konradsen og 
snakket om frivillighet, hvordan rekruttere og beholde de frivillige i kunstforeningene? Det var en engasjert 
forsamling. 
Antall deltakere: 34, i tillegg 2 foredragsholdere og 1 skribent

5. MARS KL. 17.30–19.00, WORKSHOP I SOSIALE MEDIER 
Sentralen, Øvre Slottsgate 3
AKFO arrangerte en workshop hvor deltakerne fikk en enkel innføring i hvordan bruke Facebook og 
Instagram som verktøy for å spre informasjon og skape synlighet for sin kunstforening. 
Vi gikk gjennom følgende punkter: 

–  Hvordan kan kunstforeningen bruke sosiale medier i sin  markedsføring? 
–  Hvordan bygge følgere og skape engasjement?                 
–  Hvordan bruke de forskjellige digitale plattformene riktig for å nå rett målgruppe?

Workshopen ble ledet av Vibeke Lunel, billedkunstner og styreleder i Nesodden kunstforening/ 
Galleri Vanntårnet.
Antall deltakere: 25 

9. APRIL kl. 14.00–15.00  
Nasjonalbiblioteket
AKFO arrangerte tur til Nasjonalbiblioteket på Solli plass. Vi fikk en omvisning blant freskene til Emanuel 
Vigeland og Per Krogh og får vite litt mer om hva som skjulte seg bak veggene. Vi fikk høre om historien, 
arkitekturen og kunsten i den ærverdige gamle bygningen fra 1913.
Antall deltakere: 18

PROGRAM  
2019

STØTTE - 
ORDNINGER
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23. MAI 
Munch og gatekunst på Tøyen
AKFO-Akershus kunstforeninger inviterte kunstforeningene 
til omvisning på Munchmuseet og utstillingen EXIT! Vi fikk en 
kjempefin omvisning av én av museets omvisere som formidlet 
høydepunkter som Skrik, Madonna og Vampyr og historiske 
tilbake blikk fra tiden på Tøyen. Samtidig fikk vi en kort presenta-
sjon av det nye museet i Bjørvika. Etter besøket på Munch-museet 
fortsatte vi med en byvandring blant gatekunsten på Tøyen og ned 
til Vaterland/Grønland. Vandringen endte på Asylet hvor vi tok en 
matbit sammen.
Antall deltakere: 21

5. JUNI kl. 14.30–16.00  
Omvisning på Deichman, hovedbibliotek
AKFO arrangerte en omvisning for kunstinteresserte på Deichman 
hovedbibliotek. Det var stor pågang og 25 personer fikk muligheten 
til å delta. Som kjent flytter Deichman nes til Bjørvik i 2020. Vi fikk 
en omvisning i magasinene, blant kunsten og arkitekturen, ute og 
inne og fikk høre om historien til Deichman som startet i 1785 og 
om bygget fra 1933. Omvisningen varte ca. 1,5 time.
Antall deltakere: 18 

28. SEPTEMBER kl. 09.00–16.00 
Kunsttur til Kistefos og Hadeland
46 deltakere fra 8 kunstforeninger og 4 representanter fra AKFO 
reiste til Hadeland for å besøke Kistefos Museum og det nye 
tilbygget the Twist. Vi hadde avreise fra Thon Opera Hotel i Oslo 
og plukket opp en gjeng på Lillestrøm og et trekløver damer på 
Jessheim. Ved ankomst på Kistefos ble det servert kaffe/te og vaffel 
før vi fikk en omvisning i the Twist. Det siste tilbygget som er en 
kombinasjon av skulptur/museum og en bro. Åpningsutstillingen var 
Hodgkin and Creed – Inside Out. Museet har 46 skulpturer utendørs 
av markante norske og internasjonale kunstnere. I tillegg pågår det 
utstillinger i Steinhuset, Nybruket og i fabrikklokalet Tresliperiet. Vi 
fikk litt tid til å gå rundt i parken før vi kjørte til Thorbjørnrud hvor 
vi hadde en veldig god lunsj. Vi reiste fra Thorbjørnrud kl. 14.30. 
Deltakerne var enige om at de hadde hatt en kjempefin dag.

7. NOVEMBER
Kunstforeningenes forum
AKFo inviterte kunstforeningene i Østfold, Buskerud og Akershus til 
samling på Sentralen. Det ble en fin presentasjon av Råde kunst-
forening v/Bjørn Alvær, orientering om Viken kunstforeninger og 
markedsføring gjennom listen. Det var underholdning ved PoetTrio. 
Et vellykket arrangement som samlet 29 deltakere.

Fra høstutstillingen, 
Fet kunstforening
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AKERSHUS  
FYLKESKALENDER

AKFO vedtok å ikke trykke fylkes-
kalenderen f.o.m høsten 2019. Utstillinger 
og aktiviteter blir publisert fortløpende på 
www.listen.no

MØTEVIRKSOMHET

11. JANUAR, kl. 09.00–15.00
Nasjonalbiblioteket
I regi av nettverket Akershus kulturforum 
inviterte Akershus fylkeskommune til fagdag om 
digitalisering på kulturfeltet. Rådgiver, styreleder 
og nestleder deltok.

14. JANUAR, kl. 09.00–12.00  
Møte med de frivillige foreningene i Akershus, 
Strømmen
Utveksling av informasjon og diskusjon  
med de frivillige foreningene vedr. omstilling til 
Viken.

17. JANUAR, kl. 15.00–17.00  
Møte med Fylket og de frivillige foreningene i 
Akershus i Fylket, Galleriet Oslo

19. JANUAR, kl. 10.00–13.00  
Besøk til Värmland kunstforeninger, Arvika
Styreleder og rådgiver reiste til Arvika for å møte 
Värmland kunstforeninger, bli litt bedre kjent og 
informere om hverandres aktiviteter.

23.–24. JANUAR 
Kultur over grenser, Bærum kulturhus
Konferansen tok for seg internasjonalt kultur-
samarbeid med Akershus fylkes kommune 
sommedarrangør. Rådgiver deltok

27. JANUAR, kl. 10.00–12.00  
Møte med de frivillige foreningene i Akershus, 
Kjeller
Diskuterte innhold og gjesteliste til  
frivillighetskonferansen 9. mai 

12. APRIL
Møte med påtroppende Fylkesdirektør  
for kultur Eide og  
avd. sjef Jon Endre Røed Olsen
Styreleder, nestleder og rådgiver i AKFO deltok 
på møtet.

9. MAI kl. 17.00–20.00
Frvillighetskonferansen Puslespillet Viken. 
Brikkene legges nå, hjelp oss å forme framtida. 
80 deltakere. På Galleriet i Oslo. Arrangert 
sammen med Frivilligheten og Akershus fylkes-
kommune. 

10.–12. MAI 
Årsmøtet i Norske kunstforeninger  
Scandic Maritim, Haugesund
AKFO var representert ved styreleder og rådgiver.

15. OKTOBER
Dialogmøte med de Frivillige organisa sjonene, 
Forum for natur og friluftsliv, Oslo
21 deltakere fra paraplyorganisasjonene møtte 
til utveksling av informasjon. AKFO var represen-
tert med rådgiver.

28. OKTOBER kl. 08.00-22.00  
Besøk til kunstforeningene i Buskerud
I forbindelse med sammenslåingen av fylkene 
Buskerud, Østfold og Akershus til Viken ønsket 
AKFO å besøke alle kunst foreningene i Buskerud 
og Østfold. Besøksrunden startet i Buskerud. 
Vi startet besøksrunden med Ål kunstforening 
via Modum kf, så Kongsberg og til slutt Hurum. 
Det er store avstander, men utrolig og inspire-
rende å besøke så mange hyggelig og engasjerte 
kunstinteresserte mennesker. Gol kunstforening 
hadde ikke mulighet for å møte oss. Styreleder, 
nestleder og rådgiver tok turen.

11. NOVEMBER, kl. 12.00–15.00  
Møte med Norske kunstforeninger, Oslo
Styreleder deltok sammen med lederne  
i fylkeslagene.

Tirsdag 19. NOVEMBER, kl. 10.00–12.00, 
Akershus kunstsenter
I forbindelse med kommunesammenslåingen 
skal Lillestrøm kommune arrangere Den store 
kunstdagen. Kommunene Lillestrøm, Fet og Sørum 
slås i sammen og kunstforeningene i denne regionen 
er invitert til å arrangere et arrangement i samarbeid 
med Akershus kunstsenter. Rådgiver i AKFO var 
tilstede på møte.

25. NOVEMBER, kl. 09.00–20.00  
Besøksrunde til kunstforeningene i Østfold
På denne runden besøkte vi kunstforeningene 
Fredrikstad, Rygge, Moss og Eidsberg. Igjen 
en inspirerende og interessant tur. Styreleder, 
nesteleder og rådgiver tok turen.

28. NOVEMBER, kl. 12.00–16.00  
Kulturforum, Ski
Presentasjon av Viken fylkeskommune. Rådgiver 
deltok

18. DESEMBER, kl. 14.00–15.30  
Møte med påtroppende fylkesråd for kultur 
og mangfold Camilla Eidsvold. Styreleder og 
rådgiver hadde et inspirerende og interessant 
møte med fylkesråden.

Fra utstillingen Unge kunstnere  
av Stine B. Lyngra, Nittedal kunstforening
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FOTO FRA DIVERSE UTSTILLINGER 2018 OG 2019

Nemi, Lise Myhre, Nes kunstforening

Håkon Bleken og Sverre Bjertnes, 
Oppegård kunstforening

Torill Bonaksen, Drøbak kunstforening

Ingrid Thortveit,
Ullesaker kunstforening

Linda Cecilie FevågDina Grøtte Grøndalen, Fet kunstforeningVegge og Kolsrud, Nittedal kunstforening 

Foto v/styremedlem Linda Cecilie Fevåg, AKFO
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Cathrine Knudsen, Bærum kunstforening

Frank Solhaug, Aurskog-Høland kunstforening Jubileumsutstilling 40-år i Vestby kunstforening

Hanne-May Scheen, Ås kunstforening

Fru Bugge, 
Byfestutstillingen,
Lillestrøm kunstforening

Leder Ellen Marie Skaflestad,  
Vestby kunstforening
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ASKER KUNSTFORENING
Antall medlemmer:  122 
Antall utstillinger:      10 
Antall besøkende: 2800
 
Årets utstilling som vår kunstforening ønsker 
å fremheve: Utstillingen HOLKE, samtidskunst 
om det lokale kulturminnet ishistorikken med 
ungdom og kunstneren Hilde Honerud, var 
både et utviklende og interessant prosjekt for 
Asker kunstforening i 2019.
Vi var også glade for bl.a. å vise papirkunst 
i stort format, et nytt samarbeidsprosjekt 
mellom kunstnerne Anne Kari Amstein og 
Gabriella Göransson.

AURSKOG-HØLAND KUNSTFORENING
Antall medlemmer:   86
Antall utstillinger:        4 
Antall besøkende:   728 

Gjennomført 4 utstillinger innen maleri, 
blandingsteknikk, keramisk skulptur og foto. 
Besøkstall 728, av dette 236 ungdomsskole-
elever. Vil særlig nevne en mytisk utstilling 
av relieff-malerier med Frank Solhaug og 
utstilling av maleri og skulptur med vestafri-
kanske Samuel Olou. Foredrag av kunstkritiker 
Jan Kokkin, kunstomvisning i Stortinget og 
feiring av eget 40-årsjubileum. Utover dette 
samarbeid med A-H kommune om kunstdelen 
av UKM og Den kulturelle skolesekken, og 
med Stiftelsen Aur Prestegård om sommer-
utstillinger fra Jonsok til Olsok + mye dugnad 
på Prestegården.

BÆRUM KUNSTFORENING 
Antall medlemmer: 500
Antall utstillinger:      12
Antall besøkende: 5000

Bærum Kunstforening ønsker å fremheve 
utstillingen med Ørnulf Opdahl i februar 
2019. Opdahl hadde lenge stått på Bærum 
Kunst forenings ønskeliste. Utstillingen med 
hans nye arbeider var en stor suksess, med 
godt besøk gjennom hele utstillingsperioden 
og meget fornøyd publikum, kunstner og 
kunstforening.

DRØBAK KUNSTFORENING
Antall medlemmer: 255  
hvorav 29 familiemedlemskap
Antall utstillinger: 10 , hvorav flere  
kollektivutstillinger
Antall besøkende: 5400

Drøbak kunstforening vil, blant mange 
utstillinger, spesielt fremheve utstillingen 
med avdøde keramiker Gry Hovind. Hennes 
fargerike og frodige stue ble gjenskapt, og 
publikum kom med objekter som enten var  
til salgs eller bare utlånt. Dette var en retro-
spektiv og salgsutstilling.

FET KUNSTFORENING
Antall medlemmer:  ca. 100
Antall utstillinger:                9
Antall besøkende:         3207

Utstillingen vi ønsker å fremheve fra 2019 
er høstens medlemsutstilling. Utstillingen 
ble vist fem helger i Galleri Vinkelen og 
nesten 1000 mennesker var innom galleriet i 
utstillings perioden. Yngste utstiller var 12 år, 
eldste snart 90. Vi ser at medlemsut stillingene 
der alle teknikker er representert skaper 
engasjement hvert eneste år, og vi opplever 
økende interesse blant medlemmer og 
besøkende. Dette resulterer i at flere velger  
å komme tilbake til galleriet og ser andre
utstillinger, også utstillinger med profesjonelle 
kunstnere. Når det gjelder aktive medlemmer 
ser vi at de motiveres til å forsøke nye
teknikker i tillegg til teknikkene de allerede 
behersker.

LØRENSKOG KUNSTFORENING
Antall medlemmer er 145
Antall Utstillinger:           1
Antall besøkende: ca. 300–350 

Grunnet langvarig utbygging i Lørenskog 
hus har vi kun  hatt en utstilling: Medlems-
utstillingen for 2019. F.o.m 16. oktober  
t.o.m. 27. oktober.

NANNESTAD KUNSTFORENING
Antall medlemmer: 80 betalende medlemmer 
Antall utstillinger: 2 og 5 arrangementer
Sommerutstilling med Nøtterøykunstnerne 
Anne Gundersen og Tone 
Antall besøkende: Høstutstilling med 18 lokale 
utstillere, ca. 100 besøkend

KUNSTFORENINGENE
høydepunkter og besøkstall 

NES KUNSTFORENING
Antall medlemmer: 120
Antall utstillinger:         9
Antall besøkende:    716
                   
Vi er beæret over å få Romeriksutstillingen  
til Nes. 300. Runi Langum, bilder, 100.
Lise Myhre(NEMI) bilder/kunstnersamtale, 
150. Tegnekurs for barn, illustratør Sissel 
Ringstad, 26. Foredrag: Tore Skeie om 
Vikingtida, 30. Foredrag: Bjørn Erik Thon 
om «den amerikanske presidentens norske 
datter», 30. Foredrag: Sverre Gunnar Haga  
«Norgeshistorien de siste 50år.» 50.
Medlemsturer: Munch-Museet, 15. 
Rakstadmuseet/Opstuhage, 15.

NESODDEN KUNSTFORENING
Antall medlemmer: ca. 300 + 100 junior-
medlemmer  
Antall utstillinger: 7 (5 profesjonelle  
utstillinger, årlig medlemsutstilling og  
«Barnas høstutstilling») + en rekke kultur-
aktiviteter og konserter. 
Antall besøkende: ca. 4000

Årets utstilling og store høydepunkt var 
utvilsomt utstillingen «Kunstnerkommunen 
– Vårt felles eie». Utdrag av Nesodden 
kommunes kunstsamling.

NITTEDAL KUNSTFORENING
Antall medlemmer:     261
Antall utstillinger:            4
Antall besøkende: ca. 750

Fyller  40 år i år, stiftet 19 okt 1970.
Utstillingen «Med Prøysen og Børli til 
Utheim»  høst 2020 ble veldig godt mottatt, 
illustrasjoner i  tresnitt  fra diktsamlingene til 
forfatterne,  salget var veldig bra. At Prøysen 
bodde like nedenfor gata for utstillingslokalet, 
kan kanskje forklare den gode mottagelsen.
Juleutstillingen var best besøkt, og den 
største med 51 kunstnere og 6 kunsthånd-
verkere. Besøk og signering av cd og vinyl, 
med tekster/sang av Wildenvey ved  
Jon Eikemo. Bra salg.

OPPEGÅRD KUNSTFORENING
Antall medlemmer:       124 
Antall utstillinger:              3
Antall besøkende: ca. 1200
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Vårutstilling med Håkon Bleken og Sverre 
Bjertnes.  Høstutstilling med Eva Harr. 
Juleutstilling med lokale og regionale 
kunstnere. Vårutstillingen: 352 besøkende.  
Høstut stillingen: 500 besøkende. Juleutstil-
lingen: 350 besøkende. Årets utstilling: med 
Håkon Bleken og Sverre Bjertnes ble det 
«mestermøtet» som vi håpet på. Utstillingen 
representerte noe nytt og dristig samtidig 
som utstillingen hadde Håkon Blekens 
90-årsdag som bakteppe; både kunstneren og 
kunsten fikk mye omtale. For Sverre Bjertnes 
var også 2019 et år med mye oppmerk-
somhet.

RÆLINGEN KUNSTFORENING
Antall edlemmer:    347 
Antall utstillinger:      13
Antall besøkende: 3455 

I utstillingen «Vandring» tok Marit Engen 
Skagestad oss med på en spennende reise 
til natur og landskap og på andre fantasifulle 
vandringer.  Bildene hadde overraskende 
fargekombinasjoner og mønstre som oppstår 
spontant når hun maler.  Utstillingen var godt 
besøkt og solgte godt, og Marit var selv aktivt 
med og presenterte sin kunst for alle de 
interesserte.

LILLESTRØM KUNSTFORENING
Antall medlemmer: 266 
Antall utstillinger: 12 utstillinger i Galleri 
Brogata 2, 11 utstillinger på biblioteket
Antall besøkende: Ikke registrert

Årets utstilling som vi ønsker å fremheve 
er byfestutstillngen vår, under Byfesten i 
Lillestrøm, med den lokale popkunsteren  
Hilde Bugge, med kunstnernavnet «Fru 
Bugge». Denne fargesprakende utstillingen 
satte bådepublikumsrekord på åpningen og  
ny salgsrekord i galleriet.

SKI KUNSTFORENING
Antall medlemmer:  130  
bare 51 betalende ved årsskiftet 
Antall utstillinger:         8 
Antall besøkende: Ingen oversikt, men mange 
utstillinger har vært dårlig besøkt. 

Årets utstilling: Ski kunstforening ønsker 
å fremheve 2 utstillinger. Den første er 
utstillingen med Odd Skullerud. Utstillingen 

var ganske godt besøkt, men vi solgte ikke så 
mye. Den andre utstillingen vi vil fremheve 
er utstillingen med Anne Langsholt Apaydinli. 
Brukbart salg og vi fikk gode tilbakemeldinger 
fra publikum.

SØRUM KUNSTFORENING
Antall medlemmer:  40
Antall utstillinger:  10
Antall besøkende:   560
 
Dette året vil vi trekke fram den store 
variasjonen i utstillinger vi har vist. Det har 
vært et stort spenn i kunstnernes måte å 
uttrykke seg på, fra Anne Karin Jortveits 
utstilling «Hengende hage», som var en instal-
lasjon av håndspunnet og plantefarget tråd, 
til Hanne Románs utstilling «Farger, foto og 
Frida» med mange verk av foto på plexiglass.

ULLENSAKER KUNSTFORENING
Antall medlemmer:   148
Antall utstillinger:     10
Antall besøkende: 2800

Årets utstilling som vår kunstforening ønsker 
å fremheve: Elena Abessinova «Refleksjon  
12.–27. januar. Dette var en fin utstilling som 
gav de gode refleksjoner. Elena har bilder med 
de små detajer fin fargekominasjon og som gir 
en historisk vinkling som bør være kjent.

VESTBY KUNSTFORENING
Antall medlemmer: 100
Antall utstillinger:        3 
Antall besøkende: 1070   
I tillegg  4 skoleklasser

Vestby kunstforening har hatt flere arrange-
menter for medlemmer med tanke på innsikt 
i kunsthistorie og orientering om aktuelle 
utstillinger, feks i Oslo. Årets utstilling som vår 
kunstforening ønsker å fremheve, er vår egen 
jubileumsutstilling (1979–2019) i november 
med 21 kunstnere bosatt i Vestby kommune. 
I løpet av utstillingen hadde vi flere ulike 
kulturarrangementer med lokale, men også 
kjente kulturpersoner bosatt i kommunen. 
Det ble utarbeidet en katalog for utstillingen 
og en historisk oversikt. Denne utstillingen var 
svært godt besøkt.

ÅS KUNSTFORENING
Antall medlemmer: 181
Antall utstillinger:        6
Antall besøkende:    821

Årets utstilling som vår kunstforening 
ønsker å fremheve: 02.–10. november: David 
Stenmarck, billedkunst, skulptur og tegninger. 
Underholdning - sang ved Mariah Esper, elev 
ved Kulturskolen. 166 besøkende. David er 
medlem av Ås kunstforening og har en rekke 
ganger bidratt til spennende kunstprosjekt 
i Ås sentrum. For øvrig ÅKF framheve at vi 
har en rekke andre aktiviteter enn utstil-
linger, hvorav krokikvelder, krokikurs og 
kunstfilmer i samarbeid med Ås kinoteater 
som de viktigste. Dette bidrar til en økt 
medlemsmasse og understreker bredden i  
en kunstforenings aktiviteter.

Håkon Bleken, Oppegård kunstforening
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Lise Ivarson, Ås kunstforening
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Vedtekter for Akershus Kunstforeningers 
Fylkesorganisasjon fastsatt 6. mai 1980, 
revidert 8. febr. 1982, 6. mars 1985, 18. 
febr. 1992, 2. mars 1994, 26. febr. 1997,  
4. mars 1998 og 26. febr. 2002.

§ 1 NAVN:
 Organisasjonens navn er Akershus 

Kunstforeninger, AKFO. AKFO 
er en fellesorganisasjon for 
 kunstforeningene i Akershus fylke. 
AKFO og dens medlemmer er tilsluttet 
Norske Kunstforeninger, NK.

§ 2 FORMÅL:
 AKFO skal:

• Støtte kunstforeningene i deres 
virksomhet og arbeide for en 
styrket kunstformidling i Akershus 
fylke

• Være bindeledd mellom de enkelte 
kunstforeninger i fylket

• Medvirke til større interesse og 
forståelse for bildende kunst, 
kunsthåndverk og andre kunstarter

• Ivareta kunstforeningenes faglige 
og økonomiske interesser overfor 
myndigheter og organisasjoner

• Arbeide for økte ressurser til den 
publikumstyrte kunstformidlingen 
innenfor fylket

§ 3 MEDLEMSKAP:
 Kunstforeninger i Akershus fylke 

som er tilsluttet AKFO må også være 
medlemmer i NK.

§ 4 ÅRSMØTET:
 Årsmøtet er AKFOs høyeste organ og 

avholdes hvert år innen 15. mars.
 Styret innkaller til årsmøte med tre 

ukers varsel.

 Innkallingen skal inneholde:
 1. Dagsorden
 2. Årsberetning
 3. Regnskap
 4. Innkomne forslag 
 5. Budsjettforslag
 6. Saker som styret ønsker å behandle

 Saker som ønskes behandlet må være 
styret i hende senest en måned før 
årsmøtet finner sted. 

 Senere innkomne forslag kan ikke 
kreves behandlet.

 Hver kunstforening har 1 stemme på 
årsmøtet.

 Votering skal foregå skriftlig dersom 
en representant krever det.

 Alle saker, unntatt de som omfatter 
vedtektenes §§ 7 og 8, skal avgjøres 
ved alminnelig flertall. 

 Årsmøtets dagsorden skal omfatte:
   1. Åpning
   2. Navneopprop, registrering av  

  stemmeberettige
   3. Godkjenning av innkalling og 
   dagsorden
   4. Valg av møtedirigent
   5. Valg av referent(er)
   6. Valg av 2 representanter til å   

  underskrive protokollen
   7. Årsberetning
   8. Revidert regnskap for perioden  

  01.01–31.12
   9. Innkomne forslag
 10. Budsjettforslag for kommende  

  regnskapsår
 11. Valg
   a) Leder velges særskilt
   b) Seks styremedlemmer med  

   personlige vararepresentanter
   c) To revisorer
   d) Valgkomité på tre medlemmer  

   etter forslag av årsmøtet

 Dersom det fremsettes forslag på 
andre kandidater enn de som er 
foreslått av valgkomitéen, skal valget 
foregå skriftlig.

 Skiftevis tre og fire medlemmer av 
styret med personlige varamed-
lemmer er på valg hvert år.

 Samtlige velges for 2 år.

§ 5 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE:
 Ekstraordinært årsmøte innkalles med 

to ukers varsel når styret eller minst 
1/3 av medlemsforeningene skriftlig 
har forlangt det. Dette møtet kan kun 
behandle de saker som det er innkalt for. 

§ 6 STYRET:
 Styret velger nestleder, sekretær og 

kasserer. Styret kan ansette nødvendig 
arbeidshjelp til å ta seg av oppgaver 
som styret nærmere bestemmer.

 Styremøte berammes av leder. Styret 
er beslutningsdyktig når leder eller 
nestleder og minst 3 styremedlemmer 
er tilstedet. Ved stemmelikhet har 
leder dobbeltstemme.

§ 7 VEDTEKTSENDRINGER:
 Forslag til endringer av vedtektene skal 

forelegges medlemsforeningene minst 
to måneder før årsmøtet. Endringene 
krever 2/3 flertall for å bli vedtatt.

§ 8 OPPLØSNING:
 Beslutning om oppløsning av AKFO skal 

skje på samme måte som vedtekts-
endringer. AKFOs midler skal i tilfelle 
beslutning som oppløsning anvendes 
til et formål forenlig med § 2 etter 
beslutning på siste årsmøte.
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Regnskap
pr. 31.12.19*

Budsjett 
2019

Regnskap
2018

659 000,00
30 000

16 800,00
43 067,00
11 710,00
10 175,00

0,00
0,00
0,00

770 752,00

23 000,00
0,00

255 301,00
21 177,00 
36 508,00
36 354,48

5 147,50
55 469,67
87 375,00
18 750,00
40 485,71

0,00
2 400,00
2 744,35

16 733,95
1 173,00
6 901,70
1 725,00

81 548,54
1 717,00

 
694 512,00

76 240,0

 4 133,88

80 373,88

1)

2)
3)

4)

5)
6)

7)

628 000,00
30 000,00
15 000,00
40 000,00
25 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

738 000,00

40 000,00
0,00 

260 623,00
25 000,00
37 269,00
37 048,00

     5 292,00
40 000,00

100 000,00
30 000,00
30 000,00

500,00
2 400,00

0,00
10 000,00

500,00
15 000,00
10 000,00
30 000,00

0,00

673 632,00

64 368,00

2 200,00

66 568,00

628 000,00
0,00

15 606,00
42 598,00
34 447,00

0,00
0,00
0,00
0,00

720 651,00

30 900,00
37 932,50

247 099,00
21 267,00
35 335,50
35 179,35
4 982,40

27 909,80
83 923,00
56 248,00
28 435,60

0,00
 2 400,00

0,00
8 149,00

651,00
12 303,90

1 182,00
30 134,52

0,00

664 033,23

56 617,20 

2 200,77

58 818,54

KOMMENTARER TIL REGNSKAP 2019
1) Tilskudd fra Akershus fylkeskommune eks. kr 45 000,- som blir trukket fra før overføring
2) Sommertur 28. september, egenandel kr 290,-
3) Seminar, sosiale medier, kunst på Tøyen inkludert Munch-museet
4) Mer feriepenger for ansatt over 60 år
5) Inkl. felleskostnader på Strømmen. Ny nettside
6) Markedsføring Listen og annonse i KUNST, artikler og annoner i Aftenposten
7) Inkludert avslutningstur til Rondane for AKFO-styre

RESULTATREGNSKAP 2O19

INNTEKTER
Fylkestilskudd drift
Tilskudd fra Fylket Viken
Kontingenter Norske Kunstforeninger 
Mva-kompensasjon Norske Kunstforeninger
Sommertur
Seminar/arrangementer
Andre aktiviteter - egenandel
Prosjektstøtte Norske Kunstforeninger
Prosjektstøtte Akershus fylkeskommune

Samlet inntekter

UTGIFTER
Prosjektstøtte til kunstforeninger
Prosjekt: Vandreutstilling
Lønn til ansatte
Honorar
Feriepenger
Arbeidsgiveravgift 
Arbeidsavgift av feriepenger
Kontor- og IT-kostnader 
Annonsering og markedsføring
Kostnad publikasjon, årsmelding/fylkeskalender
Møter, kurs, oppdatering etc.
Gaver til ansatte
Fri telefon
Bilgodtgjørelse oppgavepliktig
Reisekostnader, ikke oppgavepliktig
Bank og kortgebyrer
Kostnad styremøter
Kostnad årsmøte
Kostnad andre møter/seminar/tur
Forsikring

Samlet kostnader

Driftsresultat

Finansinntekter

Årsresultat 
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*  Gjelder prosjektstøtte utbetalt av Akershus fylkeskommune til pilotprosjektet Samtidskunst til kunstforeningene. Utgifter påløper i 2017.
** Utgifter sensommertur 2016, faktura mottatt 2017.

2019

10 391,00
 6 979,79

41 656,79

361 303,14

420 330,51

36 509,00  
  5 147,58

280 929,0
80 373,88

335 336,40  
  4 989,39

222 110,72
58 818,54

13 339,00
 6 430,00

40 318,79

280 929,26

341 017,05

2018

53 473,99  
274 165,67

13 377,39

341 017,5

2018

38 797,08 
378 040,92

3 492,51

420 330,51

2019

BALANSE 21.12.2019

Kari Hagfoss
Revisor

Terje Moberg
Revisor

Linda Elisabeth Gray
AKFO rådgiver

Roar Nilsen
AKFO leder

Skyldig forskuddstrekk
Skyldig arbeidsgiveravgift

Skyldig feriepenger
Skyldig arbeidsgiveravgift feriepenger

Forskuddsbetalt prosjektstøtte
Avsetning kontorvedlikehold
Annen kortsiktig gjeld*

Egenkapital
Udisponert resultat
Egenkapital

Sum

Dnb drift 
Dnb kapital
Dnb skattetrekk

Sum

0539 62 78008
0520 60 26091
0539 62 77990
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REVISJONSRAPPORT 2O19

Revisjonsrapport for driftsåret 2018

Vi har revidert årsregnskapet for Akershus kunstforeninger – AKFO- for driftsåret 
2018, som viser et overskudd på kr. 58 818,65

Regnskapet består av resultatregnskap og balanse. Vår revisjon omfatter kontroll 
av utvalgte deler av materialet. Resultat og Balanse gir etter vår mening uttrykk for 
foreningens virksomhet og økonomiske stilling.

Strømmen, 30. januar 2019



Marit Skagestad, Rælingen kunstforeningen



AKFO - Akershus Kunstforeninger

Besøksadresse: Strømsveien 62, 2010 Strømmen

Postadresse: Postboks 50, 2011 Strømme

Følge oss videre i Viken kunstforeninger

www.vikfo.no

facebook.com/vikfokunst

Instagram/vikfokunst

The Twist, Kistefos  -  foto Geir Hareide


