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Kunstforeningene i Viken 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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Hege Evensen, Eidsberg kunstforening

ORGANISASJONEN 
Viken kunstforeninger ble stiftet 15. januar 2020 som en videre
føring av AKFO som ble opprettet i 1980 av Akershus fylkeskom
mune. AKFO har i alle år mottatt driftsstøtte av Akershus fylkes
kommune som blir videreført til VIKFO.

VIKFO er en paraplyorganisasjon for de 34 kunstforeningene 
i Østfold, Buskerud og Akershus med til sammen ca. 5300 
medlemmer. Disse kunstforeningene er: Asker, AurskogHøland, 
Bærum, Drammen, Drøbak, Eidsberg, Fet, Fredrikstad, Gol, Halden, 
Hurum, Hvaler, Kongsberg, Lillestrøm, Lørenskog, Modum, Moss, 
Nannestad, Nes, Nesodden, Nittedal, Oppegård, Rakkestad, Rygge, 
Rælingen, Råde, Sarpsborg, Ski, Spydeberg, Sørum, Ullensaker, 
Vestby, Ål og Ås. VIKFO er tilsluttet Norske Kunstforeninger. VIKFO 
har sekretariat på Strømmen, med en ansatt rådgiver i 65 % stilling. 
Interimstyret med sine 10 medlemmer og 2 personlige varamed
lemmer representerer Vikens regioner og er kompetansemessig 
bredt sammensatt. VIKFO er den største fylkesorganisasjonen i 
landet.

HOVEDMÅL
> Støtte kunstforeningene i deres virksomhet og arbeide for  

en styrket kunstformidling i Viken fylke

> Være bindeledd mellom de enkelte kunstforeninger  
i Viken 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 Årsberetning for 2020 Viken kunstforeninger

Året 2020 startet med opprettelsen av Viken kunstforening-VIKFO. Dette skjedde på stiftelsesmøtet  
15. januar med 46 deltakere fra hele det nye fylket. Fylket var representert ved Fylkesråd Camilla 
 Eidsvold (SV) og Jon Endre Røed Olsen, avdelingssjef for kunst og kultur i enhet kultur og mangfold.  
VIKFO ble en realitet med totalt 34 kunstforeninger fra de tre tidligere fylkeskommunene Akershus, 
Østfold og Buskerud. Som kjent var det kun Akershus som hadde fylkesorganisasjon fra før. Alle 34 
kunst foreningene er medlemmer i VIKFO. 

AKFO ble nedlagt i eget årsmøte 5. mars 2020. Styret i VIKFO fikk status interimstyre frem til års   møte 
2021 og består av AKFOs styre fra 2019 i tillegg til to representanter fra hhv gamle Buskerud og Øst-
fold. Denne styringsformen ble valgt bl. a for å ivareta kontinuiteten i styrearbeidet.

Kunstsosiolog Dag Solhjell var gjest både på VIKFO stiftelsesmøte i januar og på styremøtet   
14. oktober. Solhjell skriver historien om Norske kunstforeninger, som var ett av temaene for  
hans engasjerte foredrag.

Økonomien for å drifte VIKFO er enn så lenge den vi har med fra AKFO. Det vil si seg selv at dette ikke 
er tilstrekkelig med aktivitet fra Hallingskarvet til Svenskegrensen i sør og Hardangervidda til nesten 
Svenskegrensa i øst. Prosessen for å forbedre økonomien må bli et prioritert arbeid i 2021 for budsjett-
året 2022. Viken fylkeskommune ved direktør for kultur og hans stab er gjort kjent med saken.

Fra 12. mars ble den kunstpolitiske hverdagen snudd på hodet. Da var det enda viktigere for VIKFO å 
være tett på de 34 kunstforeningene. Vi tok en prat med alle kunstforeningene og fikk en oversikt over 
situasjonen som resulterte i en god erfaringsrapport.

20. september deltok Linda Elizabeth på Norske Kunstforeningers årsmøte på Gardermoen som obser-
vatør. 13. november var det dialogmøte med Fylkesadministrasjonen både fra enhetene Frivilligheten 
og kunst og kultur, samt direktøren for avdeling Kultur og mangfold. Det var et godt og informativt 
møte med Fylket. Den nye Fylkesråden Tonje Kristensen for Kultur og mangfold har vi ikke hatt anled-
ning til å møte enda.

Styret har i perioden arbeidet med en serie prosjekter noe lagt på vent noen i prosess. Følgende kan 
nevnes: Kunst på hjul, Nye kunstforeninger, Kunst Camp, Vandreutstillinger for Viken, Kunstveven 
og digitale kanaler.

Året 2020 ble annerledes, men det har vært mye god aktivitet til tross for rammevilkårene i samfunnet.

Styreleder og styret i VIKFO ønsker å takke Fylkesadministrasjonen, samt tidligere fylkesråd Camilla 
Eidsvold for et godt samarbeid. I tillegg ønsker vi å takke de øvrige tre Fylkesorganisasjonene og gratu-
lere Trøndelag som har samlet seg til et rike.

Strømmen 30. januar 2020  

Roald Nilsen
styreleder VIKFO
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ÅRSMØTET I AKFO TORSDAG 5. MARS, SENTRALEN OSLO
Følgende kunstforeninger var representert på det siste årsmøtet i AKFOs historie: 
Asker, AurskogHøland, Bærum, Drammen, Lillestrøm, Nes, Oppegård, Ullensaker, Sarpsborg, Råde,Rygge, Rælingen, Ås, Ski, Drøbak med til 
sammen 20 frammøtte inkl. styret. Styreleder Roald Nilsen ønsket velkommen til det siste årsmøtet i AKFOs historie.

Den 15. januar ble 2020 ble VIKFO stiftet som avløste AKFO.

INTERIMSTYRET I VIKFO har følgende sammensetning etter årsmøtet 2020 t.o.m årsmøte mars 2021: 

Roald Nilsen styreleder Ullensaker kunstforening
Inger Knutsen nestleder Bærum kunstforening  
RolfErik Aas styremedlem Bærum kunstforening 
Ingebjørg Vatne styremedlem Rygge kunstforening 
Reidun Varnås styremedlem AurskogHøland kunstforening
Oddbjørg Reset styremedlem Nes kunstforening 
Bjørn Alvær styremedlem Råde kunstforening
Geir Hareide Andersen styremedlem Rælingen kunstforening
Merethe Hillestrøm Mertens styremedlem Modum kunstforening
Harald WesselBerg styremedlem Drammen kunstforening 
  

VARAMEDLEMMER
Linda Cecilie Fevåg Ski kunstforening
Hanne Román Sørum kunstforening

VALGKOMITÉ      
Lars Kleivan Oppegård kunstforening
Harald WesselBerg Drammen kunstforening
 
REVISOR  
Terje Strømsæther Nes kunstforening

KUNSTNERISK PRESENTASJON
Etter endt årsmøte fikk vi et foredrag ved 
kunstneren, smeden og fotografen Tobbe 
Malm. Han fortalte om sitt kunstnerskap 
og leverte et spennende og inspirerende 
foredrag om prosjektet Jernrosene 22. 
julimonumentet foran Oslo Domkirke. 
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OPPSUMMERING AV VIKFOS AKTIVITETER

STYREMØTER
VIKFO gjennomførte totalt 6 styremøter: 3 på Sentralen i Oslo og 
3 digitalt.

AKTIVITETER MØTER 
VIKFO hadde en merkbar lavere aktivitet p.g.a pandemien, men fikk 
fullført besøkene til de nye kunstforeningene i Østfold og Buskerud 
på høsten. I tillegg deltok VIKFO på Frivillighetskonferansen i regi av 
Viken Fylkeskommune 19. oktober.

Ivar Papadopoulos Samuelsen, Fredrikstad kunstforenning

MARKEDSFØRING
VIKFO  har vært aktiv med å legge ut aktuelle utstillinger på 
VIKFOs hjemmeside, Instagram og Facebook. VIKFO videreførte 
avtalen med Listen og magasinet KUNST hvor utstillingene 
til  kunstforeningene ble oppdatert. Annonsering og artikler i 
magasinet KUNST. Bannerannonser i Aftenposten.
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Kunstforeninger som er medlemmer i VIKFO kan søke økonomisk 
støtte til prosjekter. Søknadsskjemaer er å finne på VIKFOs 
hjemmeside. Her finnes også retningslinjer for søknad om støtte. 
Støtteordningen har som formål å styrke formidlingen av kunst 
gjennom kunstforeningenes utstillinger i Viken fylke. 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 2020 ble det mottatt 2 søknader, hvorav 1 ble innvilget.

STØTTE ORDNINGER

Gérard Waegeneire og Stine Vogt, Oppegård kunstforeningEls Geelen, Lørenskog kunstforening
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15. JANUAR 2020 STIFTELSESMØTE AV VIKEN KUNSTFORENINGER, 
Sentralen i Oslo

Til sammen deltok 46 deltakere inkludert styremedlemmer på stiftelsesmøtet av Viken kunstforeninger.  Fylkeslaget ble utvidet til å favne 
kunstforeningene i Østfold, Buskerud og Akershus. 

Tilstede var Camilla Eidsvold fylkesråd for kultur og mangfold i Viken fylkeskommune og Jon Endre Røed Olsen, avd. sjef kunst og kultur fra 
fylkeskommunen. Kunstsosiolog Dag Solhjell møtte også som observator. 

Følgende kunstforeninger var representert: Råde, Lillestrøm, Spydeberg, Asker, Vestby, Sarpsborg, Sørum, Ullensaker, Drammen, Rygge, 
Lørenskog, Kongsberg, Hurum, Oppegård, Fredrikstad, Ski, Østensjø, Rælingen, Modum, Nes og Nittedal.

PROGRAM 2020
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MØTEVIRKSOMHET

21. JANUAR
Fellesmøte med kunstforeningene Fet, 
Lillestrøm og Sørum
Sted: Kroa i Lørenfallet
May Ekseth i Sørum kunstforening inviterte 
VIKFO ved rådgiver Linda Elizabeth Gray og 
kunst foreningene til et møte for å diskutere 
kunstfor eningenes framtid i sammenslåingen av 
kommunene Sørum, Skedsmo og Fet.

19. OKTOBER 
Frivillighetskonferansen, Frivillighet i Viken
Sted: Thon Hotel Opera, Oslo
VIKFO ved rådgiver Linda Elizabeth Gray deltok 
sammen med deltakere fra Frivilligheten i Viken. 
Konferansen ble arrangert i samarbeid med 
Viken fylkeskommune.

23. OKTOBER 
Besøk til Sarpsborg kunstforening
VIKFO ved rådgiver Linda Elizabeth Gray og 
styremedlemmene Bjørn Alvær og Oddbjørg 
Reset besøkte Sarpsborg kunstforening. Leder 
Siri Opdal møtte oss i Galleri St. Marie hvor 
Johan Söderström stilte ut «Tablet». Vi fikk en 
fin introduksjon av utstillingen og historikken av 
Sarpsborg kunst forening som fyller 90 år i 2021.

Elisabeth Thorsen, Sarpborg kunstforening M.G. Riis, Hurum kunstlag
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Leif Nyland, Ullensaker kunstforening
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ASKER KUNSTFORENING
Antall medlemmer: 100
Antall utstillinger: 4 (to ble avlyst i tillegg) 
januar � september 2020
Oktober – desember prosjektkontor da AKFO 
flyttet til Asker sentrum
Antall besøkende: 1500
 
Årets utstilling: Karen Aarres Florilegium 
som traff publikum i alle aldre med hennes 
flotte blomstermotiv. I tillegg vil vi fremheve 
svært vellykket visning, med formidler, 
av videokunst for 100 elever på Landøya 
ungdomsskole og at de samme elevene fikk 
besøke Høstutstillingen på Kunstnernes Hus. 

AURSKOG-HØLAND KUNSTFORENING
Antall medlemmer: 61
Antall utstillinger: 1

Utstillingen «3 venner» med Dag Thoresen, 
Per Walfjord og Inge Iversen ble eneste 
gjennomførte utstillingen før nedstengningen 
12. mars. I tillegg hadde Norske kunstfore
ninger en presentasjon av prosjektet VOI VOI 
med foredrag om samisk kunst og kultur. En 
kommende vandreutstilling. 

KUNSTFORENINGENE
høydepunkter og besøkstall

BÆRUM KUNSTFORENING 
Antall medlemmer: 500
Antall utstillinger: 9
Antall besøkende: 4000

Tross nedstenging på våren, ble 2020 et  
bra år for Bærum Kunstforening, med utstil
linger som trakk svært mange besøkende. 
Vi ønsker å fremheve utstillingen Harr x 3, 
Eva, Jan og Karl Erik Harr, en stor suksess på 
alle måter, med lange køer utenfor lokalene. 

Medlemskvelden med dikt av Karl Erik Harr, 
sang av Aud Nyegaard og musikk med Aage 
Kvalbein bidro til suksessen.

Inge Iversen, Aurskog-Høland kunstforening

Jan Harr, Bærum kunstforening

Eva Harr, Bærum kunstforening

Jan Harr, Bærum kunstforening

DRAMMEN KUNSTFORENING
Antall medlemmer: ca. 305
Antall utstillinger: 0
Antall besøkende: 0

DRØBAK KUNSTFORENING
Antall medlemmer: 248  
(inkludert familiemedlemskap)
Antall utstillinger: 6 (5 med til sammen 10 
kunstnere og medlemsutstilling)
Antall besøkende: 2485

Kunstforeningen ønsker å fremheve fotoutstil
lingen med Gerd Borchgrevink og Stine Østby, 
To kvinnelige fotografer med høyst ulike 
uttrykk, men som fenget publikum.

Gerd Borchrevink, Drøbak kunstforening

EIDSBERG KUNSTFORENING
Antall medlemmer: 11 honnør, 16 ordinære,
10 famielemedlemmer
Antall utstillinger: 8
Antall besøkende: ca. 1100, i tillegg hadde vi 
en utendørs utstilling utenfor Festiviteten og 
på Høytorp Fort der antall besøkende er uviss. 

Kunstforeningen ønsker å fremheve Aulie Nå;
Reidar Aulie var professor ved Statens 
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Kunst akademi, og var en markant og viktig 
kunstner i sin samtid. Gjennom sitt ekteskap 
med Kari Randem fra Eidsberg besøkte han 
og bodde tidvis i Eidsberg og skildret miljøet 
og landskapet her i sin kunst. En privatperson 
bygget opp en stor samling av Aulies kunst, og 
denne eies i dag av den lokale banken.

FET KUNSTFORENING
Antall medlemmer: ca. 100
Antall utstillinger: 4

Fet Kunstforening vil fremheve utstillingen 
«Weekend med Viken» med Elise Viken 
akvareller og Karen Viken keramikk.

FREDRIKSTAD KUNSTFORENING
Antall medlemmer: 166
Antall Utstillinger: 7
Antall besøkende: ca. 1100 
Ingen registrering før august, og besøkstal
lene er basert på et snitt.

GOL KUNSTFORENING
Antall medlemmer: 40
Antall Utstillinger: 3

Maleriutstillingen «Millom bakkar og berg» 
av Maria Sandsmark var en fargerik og veldig 
godt besøkt utstilling og som solgte veldig 
bra. Kunstneren Gunnveig Nerol arbeider 
i serier og viste malerier og tegninger fra 
seriene «Frie antagelser» og «Frå landskapet». 
Nytt uttrykk fra henne var en serie spennende 

tresnitt med sammenheng fra andre uttrykks
former. Siste utstillingen vår var «Be water my 
friend» av Ingjerd Holten Ytterdal med tema 
fra asiatisk kultur og filosofi som reflekteres 
i metode og bruk av materiale. Den siste 
billedserien handler om den sosialpolitiske 
endringen som skjer i Hong Kong..

Alf Christian Hvaring, Fet kunstforening

Tove Worum, Halden kunstforening

HALDEN KUNSTFORENING
Antall medlemmer: 158
Antall Utstillinger: 3
Antall besøkende: 250 

Frank Brunner, Hvaler kunstforening

Vi ønsker å fremheve er «FORBINDELSER» 
med Tove Worum og Pekka Persson. Tove og 
Pekka er to kunstnere som har levd  sam   men 
i 37 år, og som nå har begynt å stille ut 
sammen. Tove jobber med maleri og tekstile 
uttrykk. Pekka tar ofte utgangspunkt i foto
grafisk billedmateriale, og han arbeider med 
skulptur, film, foto, maleri og tegning.

HURUM KUNSTFORENING
Antall medlemmer: 62
Antall Utstillinger: 2
Antall besøkende: ca. 1700 

Også i år ble det igjen arrangert to utstillinger 
i kommunens lokaler i Støa nær Holmsbu: 
Sommerutstillingen og Medlemsutstillingen. 
Støa ligger nær Holmsbu som ligger vakkert til 
ved utløpet av Drammensfjorden. Det kom ca. 
300 flere besøkende enn året før.

HVALER KUNSTFORENING
Antall medlemmer: ca. 140 
Antall Utstillinger: 3 av 5 ble gjennomført
Antall besøkende: ca. 975 
Ingen registrering før august, og besøks
tallene er basert på et snitt.

Vi ønsker å fremheve Sommerutstillingen med 
Frank Brunner.

>>>
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KUNSTFORENINGENE
høydepunkter og besøkstall

KONGSBERG KUNSTFORENING
Antall medlemmer: 171 voksne, 72 barn/
ungdom under 18 år som registrerte med
lemmer
Antall Utstillinger: 4
Antall besøkende: 109
 
Vi ønsker å fremheve «Irregular Shapes av 
Anders Sletvold Moe» I sitt kunstnerskap 
jobber Sletvold Moe med maleri og skulptur 
knyttet opp mot kunstens romlige aspekter. 
Dette undersøker han ofte i monumentale 
stedsspesifikke verk, hvor ytre og indre 
omstendigheter i arkitekturen danner 
grunnlaget for verkets idé og komposisjon. 
Sentralt står et bevisst forhold til de spesifikke 
og konkrete rommene han til enhver tid 
arbeider med i forhold til maleri og installa
sjoner knyttet opp mot arkitektur.

LILLESTRØM KUNSTFORENING
Antall medlemmer: 239
Antall Utstillinger: 6 i Galleri Brogata 2 og 9 på 
biblioteket på Strømmen
Antall besøkende: ca. 3000 

Vi ønsker å fremheve «Alt henger sammen» 
med Trine Lindheim. Utstillingen innbefattet 
teknikkene maleri, grafikk og objekter. Utstil
lingen hadde en aktuell tematikk knyttet til 
nødvendigheten av at menneskets fotavtrykk 
i naturen framover må bli lettere, for å verne 
klima og artsmangfold.

Trine Lindheim, Lillestrøm kunstforening

Elena Kouma, Modum kunstforening

LØRENSKOG KUNSTFORENING
Antall medlemmer: 98
Antall Utstillinger: 7
Antall besøkende: ca. 300 på de to siste 
utstillingene

Vi ønsker å fremheve Romeriksutstillingen 
2020 som vi igjen fikk anledning til å presen
tere. Dette en viktig utstilling som ble etablert 
og første gang presentert i Lørenskog kunstfo
rening i 1973. Utstillingen er juryert av en 
jury bestående av 3 profesjonelle kunstnere. I 
samarbeid med kunstforeningene Ullensaker 
og Nes kunne vi presentere 60 % av antatte 
verk i Kunstsalen. Godt besøkt og gode 
tilbakemeldinger. Dette er en utstilling med 
fri innsendelse fra hele landet og inkluderer 
amatører så vel som profesjonelle aktører.

MODUM KUNSTFORENING
Antall medlemmer: 128
Antall utstillinger: 1
Antall besøkende: 51

Brita Been, Moss kunstforening

Utstillingen med Elena Kouma var en delikat, 
ren og vakker utstilling med en kunstner som 
ikke bare Modum Kunstforening har oppdaget 
og invitert. Denne utstillingen var det vi rakk 
før vi måtte stenge p.g.a v Covid19 i mars 
2020. Etter det har vi ikke fått lov til å ha ut  
stil     linger av Modum kommune. Vi har prøvd å 
flytte mulighetene for utstillerne fra 2020 til 
2021 slik at begge parter får muligheten, både 
vi og dem. Slik situasjon er nå er ting på vent 
for oss som mange andre.

MOSS KUNSTFORENING
Antall medlemmer: ca. 250
Antall utstillinger: 6
Antall besøkende: 2551

Moss feiret 300 år i 2020. Kunstforeningen 
hadde utstillinger med kunstnere med 
tilknytning til Moss. Utstillingen med tekstil
kunstner Brita Been var en av disse.

Anders Sletvold, Kongsberg kunstforening
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viser utstillingen
Nittedal kunstforening

FFaannffaarree!!
Utstillere:

Tekstilkunstner Lise Skjåk Bræk
Keramiker  Astrid Grue
Keramiker   Victoria Berge 
Billedkunstner  Anne Langsholt Apaydili 

Varighet 19. september til 27. september

Åpningstider:  Helg kl 12 til 17  I  Hverdager kl 18 til 20

NESODDEN KUNSTFORENING
Antall medlemmer: 275  
Antall utstillinger: 5
Antall besøkende: 2254

Vi ønsker å trekke frem «kutt» av Guri Guri 
Henriksen, Ingrid Jansgaard Ausland «land
kjenning», Kai Øvre «Tidevann».

NITTEDAL KUNSTFORENING
Antall medlemmer: 233
Antall utstillinger: 1
Antall besøkende: 208 (alle besøkende ble 
notert p.g.a. covid 19)

Utstillingen som ble gjennomført var 
«Fanfare» med Lise Sjåk Bræk drakter, Victoria 
Berge keramikk, Astri Grue keramikk og Anne 
Apandinly maleri.

Trude Elstad, Nes kunstforening

Guri Guri Henriksen, Nesodden kunstforening

NANNESTAD KUNSTFORENING
Antall medlemmer: 77
Antall utstillinger: 0
Antall besøkende: 0

Kunstforeningen har ikke eget galleri, men har 
hatt noen aktiviteter for medlemmene ute i 
regionen. 

NES KUNSTFORENING
Antall medlemmer: 120
Antall utstillinger: 9
Antall besøkende: 716
                   
Vi er stolte og beæret over å igjen fått være 
med og arrangere Romeriksutstillingen. 
Videre vil vi fremheve vår 40års jubileumsut
stilling og minneutstilling «Galleri Helga». Hun 
var gallerist og vi stilte ut over 100 bilder og 
gjenstander fra hennes utstillinger med både 
lokale og nasjonale verk. Vi vil også fremheve 
utstilling, kunstnersamtale og foredrag med 
en av Norges største fotografer, Morten 
Krogvold.

Ellen K. Solberg, Rygge kunstforening

OPPEGÅRD KUNSTFORENING
Antall medlemmer: 125 
Antall utstillinger: 1
Antall besøkende: ca. 1200

2020 ble et år uten mulighet til å gjennomføre 
alle de aktivitetene vi har i et normalår. Vi 
måtte avlyse flere utstillinger, utflukter til 
museer/gallerier, en medlemstur til Bergen 
etc. Vi hadde én utstilling i august/september 
med verker av Stine Vogt og Gerard Wanger
meire. På den positive siden innledet vi et 
samarbeid med kommunens kino og viste den 
prisbelønte filmen «Kunstneren og tyven».

RAKKESTAD KUNSTFORENING
Antall medlemmer: 120 betalende 
medlemmer (+ familiemedlemskap)
Antall utstillinger: 0

På grunn av flere alvorlige smitteutbrudd i 
kommunen, har vi ikke hatt noen utstillinger 
i 2020, og kan derved ikke rapportere om 
hverken antall eller besøkende. Vi håper på  
et bedre 2021.

RYGGE KUNSTFORENING
Antall edlemmer: 126 
Antall utstillinger: 3
Antall besøkende: 472 

Utstillingene med Ellen K. Solberg og Lars 
Aurtande må berømmes, men spesielt Ellen 
K. Solberg som ikke fikk sin vernissage/
åpning som planlagt 14.3. Vi fikk likevel vist 
den senere i april da hysteriet hadde lagt 
seg. Til stor glede for mange, men spesielt 
barnehagene. Lars Aurtande førskjøv vi flere 
ganger, men ble vist tilslutt i september, også 
populær blant barnehagene.
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KUNSTFORENINGENE
høydepunkter og besøkstall 

RÆLINGEN KUNSTFORENING
Antall edlemmer: 336 
Antall utstillinger: 10
Antall besøkende: 2192 

Morten Gjul viste akvareller i Sandbekkstua i 
februar.  Motivene er ofte landskap fra rurale, 
øde plasser i nordisk lys. Landskapet som 
skildres fins sjelden i virkeligheten.  Det er 
erindringsbilder, små historier som skaper en 
følelse av gjenkjennelse, lengsel, håp, kaos og 
orden. En vellykket utstilling, godt besøkt med 
mange bilder solgt.

RÅDE KUNSTFORENING
Antall medlemmer: 68 
Antall utstillinger: 1
Antall besøkende: 207

Medlemmer i foreningen samt kommunens 
innbyggere ble invitert til medlemsutstilling 
21.–23. august i Galleri Gamle Tomb. 15 
ut  stil   lere deltok og utstillingen viste et bredt 
kunstnerisk spenn. Utstillerne ønsket en årlig 
mulighet til å presentere egen, lokal kunst, 
ikke bare når smitteverntiltak hindret gjen
nomføring av tradisjonelle salgsutstillinger.  
En meget vellykket utstilling.

SARPSBORG KUNSTFORENING
Antall medlemmer: 75 
Antall utstillinger: 3 
Antall besøkende: ca. 280

Vi har hver sommer en utstilling i forbindelse 
med Robert Normann festivalen, festivalutstil
lerne i 2020 var Elisabeth Thorsen og Hedvig 
Sommerfeldt.  Elisabeth Thorsen lager sko og 
andre kreasjoner, bl. a av gamle broderier, og 
hun deltatt på flere internasjonale utstil
linger. Hedvig Sommerfeldt lager smykker og 
objekter ved bruk av en flere tusen år gammel 
korpusteknikk der man lager arbeider ved å 
banke metallet mot flere forskjellige ambolter 
til et volum vokser fram.

SKI KUNSTFORENING
Antall medlemmer: 52 etalende, 135 på 
medlemsliste 
Antall utstillinger: 0 
Antall besøkende: 0

I 2020 har vi ikke kunnet avholde noen utstil
linger. Først og fremst fordi vi ikke har hatt til
gjengelige utstillingslokaler.Men nå har vi fått 
vårt eget hus hvor vi kan arrangere kurs og 
holde utstillinger. Huset renoveres innvendig. 
Grunnet Koronapandemien tar det tid. Men 
nå håper vi å komme i gang høsten 2021.

SPYDEBERG KUNSTFORENING
Antall medlemmer: 84
Antall utstillinger: 0

Ingen utstilling i jubileumsåret – 40 år. Kirke
jubileet Hovin kirke, 300 år – er utsatt til 
11.04.–18.04. 2021. Jubileumsutstillingen med 
Shachar Fishbain, Moss, og Eduard Wilting, 
Oslo, samt barnekunstutstillingen om Kjell 
Aukrust og hans univers med Solan og Ludvig, 
var trist å avlyse. 

Olga Grimsmo, Rælingen kunstforening

Tomb Gård, Råde kunstforening

Vi ønsker å fremheve 6 kunstløyper med 
bilder av lokale kunstnere, i alt 16 utstillings
rammer langs turløyper og Sansehagen på 
sykehjemmet Grinitun. Markedsføring har 
skjedd via Facebook og mails til medlemmene. 
Mange gode tilbakemeldinger, men vi har ikke 
eksakte tall for besøkende.

SØRUM KUNSTFORENING
Antall medlemmer: 42
Antall utstillinger: 0
 
Sørum kunstforening mistet galleriet sitt i 
2020 og står uten fast lokale for tiden.

ULLENSAKER KUNSTFORENING
Antall medlemmer: 140
Antall utstillinger: 8 1 avbrutt utstilling og  
2 avlyste pga koronaen
Antall besøkende: 2802

Utstillingen med Bleken og Bjertnes var 
en høydare, men vi ønsker å fremheve 
Romeriksutstillingen pga den rekordstore 
oppslutningen både i deltakelse og besøk. 
617 arbeid i 7 ulike uttrykk ble innlevert til 
juryering, nesten en fordobling ift tidligere 
år. 610 personer besøkte utstillingen i Galleri 
Jessheim.

Sverre Bjertnes, Ullensaker kunstforening
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VESTBY KUNSTFORENING
Antall medlemmer: 82 
Antall utstillinger: 3 
Antall besøkende: 570  

Høstutstillingen ble godt mottatt med to 
uttrykk som stemte godt overens i sammen
stilling, farge og form. Morten Juvet, maleri 
og Silvia Mc Loughlin, keramikk.

ÅL KUNSTFORENING
Antall medlemmer: 37
Antall utstillinger: 2

Astrid Slettevold, Ål kunstforening

ÅS KUNSTFORENING
Antall medlemmer: 164
Antall utstillinger: 4
Antall besøkende: 821

Vi ønsker å fremheve de tre utstillerne i 
utstillingen Trippel solo vol.4, billedkunstner 
Ingebjørg Une Hagen, smykkekunstner 
ÅseMarit Thorbjørnsrud og tekstil og 
billedkunstner Berit Overgaard hadde alle 
lokal forankring. Utstillingen viste en bredde i 
uttrykksformer der naturen er benyttet som 
inspirasjonskilde til å speile samtiden. Vår 
mest besøkte utstilling i 2020, inkludert en 
flott åpning utendørs i disse coronatider.     
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Karen Aarre, Asker kunstforening



VEDTEKTER FOR VIKFO
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Vedtekter for Viken 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 Viken Kunst

foreninger, VIKFO. VIKFO er en felles
organisasjon for  kunstforeningene 
i Viken fylke. VIKFO og dens 
medlemmer er tilsluttet Norske Kunst
foreninger, NK.

§ 2 FORMÅL:
 VIKFO skal:

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

er tilsluttet VIKFO må også være 
medlemmer i NK.

§ 4 ÅRSMØTET:
 Årsmøtet er VIKFOs 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 VIKFO 

skal skje på samme måte som 
vedtekts endringer. VIKFOs midler skal 
i tilfelle beslutning som oppløsning 
anvendes til et formål forenlig med § 2 
etter beslutning på siste årsmøte.
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Regnskap
31.12.20 2020/ VIKFO

Regnskap
31.12.19

651 000,00
0,00
0,00

44 545,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

695 545,00

15 000,00
275 935,00
17 000,00 
39 458,50
37 033,25

5 563,80
40 666,97
94 875,00
27 375,00
11 725,70

0,00
2 400,00

11 076,50
2 803,50

10 861,00
13 260,00
19 538,70
1 845,00

4,35
 

626 421,57

69 123,43

1 764,15

70 887,58

1)

2)

Budsjett

659 000,00
30 000,00
20 000,00
45 000,00

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

754 000,00

60 000,00
280 000,00

25 000,00
39 200,00
40 000,00

     5 600,00
35 000,00

110 000,00
20 000,00
30 000,00

0,00
2 400,00
4 000,00

500,00
15 000,00

5 000,00
30 000,00

2 000,00
0,00

739 700,00

14 300,00

2 200,00

16 500,00

659 000,00
30 000,00
16 800,00
43 067,00
11 710,00
10 750,00

0,00
0,00
0,00

770 752,00

23 000,00
255 301,00

21 177,00
36 508,00
36 335,81

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

0,00
 2 400,00

19 108,30
1 173,00
6 901,00
1 725,00

81 880,54
1 717,00

0,00

694 454,53

76 296,67

4 133,88

80 430,55

KOMMENTARER TIL REGNSKAPT 2020
1) Tilskudd fra Akershus fylkeskommune eks. kr 45 000,- som er husleie som blir trukket fra før overføring
2) Norske kunstforeninger vedtok å kutte overføringene av andel av medlemskontigentene til Fylkeslagene p.g.a. reduksjon av støtte fra Norsk kulturråd

RESULTATREGNSKAP 2O20

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

Samlet inntekter

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

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.

2020

11 026,35
7 408,68

45 023,14

432 190,72 

495 648,89

39 459,40  
  5 563,74

361 303,14
70 887,58

36 509,00  
5 147,58

280 929,26
80 373,88

2019

10 391,00
 6 979,79

41 656,79

361 303,14

420 330,51

38 797,08 
378 040,92

3 492,51

420 330,51

2019

30 309,83
454 312,71

11 026,35

495 648,89

2020

BALANSE 31.12.2020                             

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

Linda Elisabeth Gray
VIKFO rådgiver

Roar Nilsen
AKFO leder

Terje Strømsæther
Revisor
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REVISJONSRAPPORT 2O20

 

 

 

 

 

Revisjonsrapport for driftsåret 2020 

 

 
 

Jeg har revidert årsregnskapet for Viken kunstforeninger – VIKFO  
for driftsåret 2020. 
Regnskapet består av resultatregnskap og balanse, og regnskapet viser et  
overskudd på kr 70.887,58 
 
VIKFO har pr. 31.desember 2020 totalt innestående kr 495.648,89 
i banken fordelt på drifts-konto, kapital-konto og skattetrekkskonto. 
 
Min revisjon har omfattet gjennomgang og kontroll av utvalgte deler av det 
framlagte regnskaps-materialet. 
Resultat og Balanse gir etter min mening uttrykk for foreningens virksomhet og 
økonomiske stilling, og jeg anbefaler at regnskapet godkjennes på årets årsmøte. 
 
 

Årnes, 6.februar 2020 
 
 
 
                                            _____________________ 

Terje Strømsæther 
(valgt Revisor) 



Håkon Bleken, Ullensaker kunstforeningen



VIKFO - Viken Kunstforeninger
Besøksadresse: Strømsveien 62, 2010 Strømmen
Postadresse: Postboks 50, 2011 Strømme
Følge oss videre i Viken kunstforeninger
www.vikfo.no
www.listen.no
facebook.com/vikfokunst

Instagram/vikfokunst

Vestby kunstforening  -  foto Ellen Marie Rode Skaflestad


