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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. Kunstforeningene bringer 
kunsten ut til folket i nærmiljøene, til skolene 
og institusjonene.
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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 33 kunstforeningene 
i Østfold, Buskerud og Akershus med til sammen ca. 5300 
medlemmer. 

Disse kunstforeningene er: Asker, Aurskog-Høland, 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, Ullensaker, Vestby, Ål og 
Ås. VIKFO er tilsluttet Norske Kunstforeninger. VIKFO har sekretariat 
på Strømmen, med en ansatt rådgiver i 65 % stilling. Styret med 
sine 7 medlemmer og 4 varamedlemmer, 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 kunstformid-
lingen innenfor fylke

Geir Hareide Andersen, utstillingen Psyk..? Kunstforeningene Ullensaker og Nes
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STYRELEDERS SIDE Årsberetning 2021 for Viken kunstforeninger

Året 2021 ble heller ikke som ønsket eller forventet, men til tross for både utsettelser og nedstenging, 
klarte de 33 kunstforeningene i Viken å gi sine medlemmer og andre kunstinteresserte varierte og 
flotte utstillinger. Styret i Vikfo var opptatt av å holde motivasjonen hos medlemmene oppe, det var 
mye frem og tilbake ang regler og restriksjoner. Jeg synes vi har all grunn til å være fornøyde med 
den innsatsen alle våre frivillige har lagt ned i året som gikk, så får vi håpe 2022 blir året da kunst-
foreningene kommer i full sving igjen.

Et av Vikfos mål er å skape treffpunkter for kunstforeningene, der man kan utveksle erfaringer og 
treffe kolleger.  Det blir ikke helt det samme å møtes på en skjerm, men digitale møter viste seg å 
fungere veldig bra i året som gikk. Årsmøtet 2021 hadde flere deltagere enn på lenge. Vikfo har 
hatt digitale møter med fylkeskommunen, og de fleste styremøtene har vært gjennomført på Zoom.  
Ønsket vårt om å ha samlinger for kunstforeningene i Viken måtte settes på vent, men årsmøtet 2022 
blir en god mulighet til å samle medlemmene, og vi håper på god deltagelse.

Årsmøtet 2021 ble avholdt 15.4., der det ble valgt nytt styre, og undertegnede overtok som styreleder.  
Jeg benytter anledningen til å takke Roald Nilsen for hans innsats for både Akfo og Vikfo gjennom 
mange år.  Jeg har lært mye av ham, og takker personlig for det gode samarbeidet vi hadde mens jeg 
var nestleder i Akfo/Vikfo.

Den 1. oktober hadde styret i Vikfo et strategiseminar på Nitja, det nye kunstsenteret på Lillestrøm. 
En orientering om strategiseminaret med gjennomgang av våre satsningsområder blir en del 
av programmet på årsmøtet 12. mars. Vi vil gjerne ha innspill fra foreningene til disse 
satsningsområdene. 

I september gjennomførte Vikfo et kurs i digitale utstillinger i regi av OsloMet. Styremedlem Ingebjørg 
Vatne deltok på det digitale årsmøtet til Norske Kunstforeninger, Vikfo var representert på årskonfe-
ransen til Norsk kulturråd, vi var med på et seminar i Lier under tittelen «Kunst som utviklingskraft», 
vi har som nevnt hatt møter med fylkeskommunen og et eget møte med Norske Kunstforeninger.

I september var nestleder Bjørn Alvær og jeg med på et møte i Øystese ang et nytt fylkeskunstlag for 
Vestland, der vi presenterte våre erfaringer fra både Akfo og Vikfo. 

Det har vært mange flotte utstillinger i Viken i løpet av 2021, og vi vil spesielt trekke frem Romeriks-
utstillingen 2021, et samarbeid mellom Ullensaker, Lørenskog og Nes.  Denne gangen ble det satt 
rekord i både innleverte arbeider og besøk, vi gratulerer.

Styret i Vikfo takker fylkeskommunen for godt samarbeid og fortsatt bidrag til at Vikfo kan fortsette 
arbeidet til beste for kunstforeningene i Viken.

Strømmen, 1. februar 2022

Inger Knutsen
Styreleder
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ÅRSMØTET I VIKFO 15. APRIL 2021

Følgende kunstforeninger var representert på årsmøtet som 
ble arrangert digitalt på ZOOM: Asker, Aurskog-Høland, Bærum, 
Drammen, Drøbak, Gol, Hurum, Kongsberg, Modum, Oppegård, 
Rygge, Råde, Rælingen (observatør), Sarpsborg, Ski, Ås, til sammen 
22, frammøtte inkl. styret. 

Roald Nilsen valgte å gå av som styreleder etter nesten 8 år i AKFO/
VIKFO. VIKFO takker for hans dyktige lederskap, engasjement og 
kunnskap gjennom alle år.

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

STYRELEDER 
Inger Knutsen Bærum k.f. (2 år) 

STYREMEDLEMMER
Bjørn Alvær Råde  k.f. (2 år)
Merethe Hillestrøm Mertens Modum  k.f. (2 år)
Ingebjørg Vatne Rygge  k.f. (1 år)
Reidun Varnås Aurskog-Høland kf. (1 år)
Arne Gyttrup Drammen k.f. (2 år) 
Geir Hareide Andersen Rælingen  k.f. (1 år)

VARAMEDLEMMER 
Linda Cecilie Fevåg Ski k.f. (1år)
Hanne Román Sørum  k.f. (1år)
Rolf-Erik Aas Bærum  k.f. (1 år)
Oddbjørg Reset Nes  k.f. (1 år)
 
VALGKOMITÉ    
Lars Kleivan Oppegård k.f.
Harald Wessel-Berg Drammen k.f.

REVISOR
Terje Strømsæther

Styreleder Inger Knutsen takket for tilliten og deltakerne for 
fremmøte på Zoom. Årsmøte ble hevet.

Frank Brunner, Hvaler kunstforening
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OPPSUMMERING AV VIKFO SINE AKTIVITETER

STYREMØTER
VIKFO gjennomførte 6 styremøter: 2 på Sentralen og 4 digitalt. 
I tillegg hadde styret et strategimøte 1. oktober på Nitja senter 
for samtidskunst .

AKTIVITETER OG MØTER
VIKFO hadde en lavere aktivitet p.g.a pandemien, men arrangerte 
i samarbeid med OsloMet kurs i digital formidling for kunstfore-
ningene. VIKFO deltok også på seminaret «Kunst som utviklings-
kraft» på Lier kulturscene i regi av Lier kommune og på års-
konferansen til Kulturrådet på MUNCH, hvor temaet var kunst 
og fellesskap. 

N
ils

 Jo
ha

ns
en

, u
ts

til
lin

ge
n 

Ps
yk

..?
 K

un
st

fo
re

ni
ng

en
e 

U
lle

ns
ak

er
 o

g 
N

es

I tillegg deltok VIKFO på en rekke digitale møter som Viken 
fylkeskommune arrangerte. I forbindelse med den nye strategi-
planen som Fylkeskommunen utarbeider, deltok VIKFO på flere 
møter og bidro med innspill til avdelingene Frivilligheten 
og Kunst og Kultur. 

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.

I 2020 og 2021 var det kun én kunstforening som søkte støtte.  
VIKFO besluttet derfor å overføre resterende prosjektmidler fra 
2020 til 2021. Kunstforeningene ble oppfordret til å søke støtte.

Følgende utlysning ble sendt til kunstforeningene:

UTLYSNING AV MIDLER:
P.g.a redusert aktivitet i koronatiden er det nå muligheter for 
kunstforeningene i Viken å søke midler fra Vikfo. Midlene kan 
gå til prosjekter i 2021 og 2022. 

STØTTE - 
ORDNINGER

Britta Marakatt-Labba, Aurskog-Høland kunstforening

Det kan søkes penger til utstillinger og kunstprosjekter som:

> Involverer barn og ungdom og bidrar til mangfold
> Penger til skyss for barn og ungdom til/fra kunstutstillinger
> Bidrar til økt samarbeid mellom flere kunstforeninger
> Kunstnerisk underholdning, foredrag og/eller annen aktivite
   knyttet til kunstformidling
> Penger til skyss for å få barn og ungdom til å komme på
   utstilling
> Opprette male- og fotoklubb eller kurs
> Frivillighetens år 2022

Det gis IKKE tilskudd til:
> Drift som f.eks printer, husleie, lys
> Dekning av underskudd
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KUNSTFORENING SØKNADSSUM INNVILGET FORMÅL

Råde 38 500 19 250 Opprettelse av maleklubb

Rygge 50 000 25 000 NåDa-prosjekt

Ski  6 000 6 000 Kunstnerisk underholdning

Oppegård 15 500 15 500 Kunst- og kulturvandring, transport mm

Modum 30 000 15 000 70-års jubileum av kunstforening

Bærum 10 000 10 000 Latinamerikansk festival

Fredrikstad 10 000 10 000 Juleutstilling m.m

Aurskog-Høland 5 000 5 000 Betzy Akersloot Berg-festival

Total  165 000 105 750

I alt var det 8 kunstforeninger som søkte midler og alle fikk innvilget
støtte. Disse var:
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MØTEVIRKSOMHET

1. juni 
Åpent innspillsmøte om temastrategier 
for rådsområdet Kultur og mangfold 
i Viken
Sted: Digitalt, Teams
I forbindelse med ny strategiplan som skal 
utarbeides i Viken fylkeskommune, deltok 
VIKFO på innspillsmøte hvor man bl. a. 
opplyste om hvilken form for medvirkning 
aktørene fra kulturen og frivilligheten skulle 
bidra med. 

28. juni 
Dialogmøte med Viken fylkeskommune
Sted: Digitalt, Teams
VIKFO hadde sitt halvårlige dialogmøte 
med Fylket. Fra Fylket deltok Rune Winum 
avdelingsleder for frivillighet, friluftsliv, 
idrett og integrering sammen med avde-
lingsleder Jon Endre Rød Olsen fra avdeling 
for kunst og kultur.

1.-2. september 
Kurs i digital formidling 
Sted: Zoom
I samarbeid med OsloMet arrangerte 
VIKFO et kurs i digital formidling for kunst-
foreningene i Viken. Målet for kurset var 
at kunstforeningene skulle komme i gang 
med å produsere digitalt innhold for sosiale 
medier. 9 kunstforeninger deltok. 

25. september
Kunstseminar for lokale kunstlag
Sted: Øystese
VIKFO var representert med styreleder 
og nestleder på seminaret for å holde 
et innlegg om hvordan et fylkeslag fungerer 
og hvordan VIKFO samarbeider med 
lokallagene.

2. november
"Kunst som utviklingskraft".
Sted: Lier kulturscene
VIKFO deltok på seminaret som handlet 
om hvordan kunst er en viktig bidragsyter 
i stedsutvikling og hvordan Lier kommune 
bruker kunst i utviklingen av Lierstranda og 
Fjordbyen. 

15. november
Utkast til temastrategi for Frivilligheten 
Sted: Teams
VIKFO deltok sammen med andre aktører 
innen Frivilligheten. Rune Winum, avde-
lingsleder for frivillighet, friluftsliv, idrett 
og integrering gikk gjennom utkastet til 
temastrategi for Frivilligheten. Fristen for 
nye innspill var 31. desember. 

18. november kl. 13.00-14.30
Møte med Norske kunstforeninger
Sted: Kongens gate 2.
VIKFO hadde ett informativt og hyggelig 
møte med Norske kunstforeninger, med 
gjensidig oppdatering. 

23. november
Kulturrådets årskonferanse
VIKFO deltok på Kulturrådets årskonferanse 
som ble arrangert på Munch. Temaet var 
kunst og fellesskap. En interessant og inspi-
rerende konferanse.

13. desember kl. 14.00-15.00
Dialogmøte med Viken fylkeskommune
Sted: Teams
VIKFO hadde sitt halvårlige dialogmøte 
med Fylkeskommunen vedr. oppdatering 
av aktiviteter og planer. Fra Fylket deltok 
Svein Helge Treimo fra avdeling for kunst og 
kultur og Rune Winum avdelingsleder for 
frivillighet, friluftsliv, idrett og integrering. 

Ari Behn, Bærum kunstforening 
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ASKER KUNSTFORENING
Antall medlemmer: 70
Antall utstillinger: 3
Antall besøkende:400

Årets utstilling som vår kunstforening ønsker 
å fremheve: 
Utover årets tre gjennomførte utstillinger 
satte pandemien stopp for ytterligere to 
planlagte utstillinger, et ungdomsprosjekt og 
visning videokunst ungdom inkludert besøk 
på Høstutstillingen Kunstnernes Hus.

Av årets tre gjennomførte utstillinger vil vi 
fremheve utstillingen med Mia Gjerdrum 
Helgesen / maleri og grafikk, Karin 
Wyssenbach Røsaker med installasjonen 
Ønsker, håp og drømmer (tidligere vist på 
Deichman Bjørvika) og Elisabeth Thorsen/ 
skokunst.

AURSKOG-HØLAND KUNSTFORENING
Antall medlemmer: 75+3 æresmedlemmer
Antall utstillinger: 2
Antall besøkende: 614, hvorav 198 skoleelever 
og 15 lærere.

Årets utstilling som vår kunstforening ønsker 
å fremheve: 
Vi vil særlig framheve utstillingen «Tekstile 
fortellinger» 25. sept. – 10. okt. med 
tekstilkunstneren Britta Marakatt Labba. 
Utstillingen var ledd i et kunstprosjekt om 
samisk kunst og kultur tilrettelagt av Samisk 
senter for Samtidskunst og Norske Kunst-
foreninger. Kunstverkene formidlet samisk liv, 
historie og mytologi og vakte stor interesse 
og beundring. Utstillingen ble også tilbudt 
alle 8-klassinger i Aurskog-Høland kommune 
gjennom Den kulturelle skolesekken. De 
9 skoleklassene fikk i tillegg oppleve 45 
minutter konsert/fortellerjoik (9 konserter) 
med den internasjonale artisten Johan Sara 
jr., hvor de avslutningsvis fikk lære og delta 
i en kort joik. Mange elever joiket seg ut av 
konsertlokalet. Han holdt også en noe lengre 
kveldskonsert for allmenheten som ble en 
opplevelse for de frammøtte. Utstillingens 
siste dag holdt direktør i Samisk senter for 
Samtidskunst – Kristoffer Dolmen – foredrag 
om Britta Marakatt Labba.

BÆRUM KUNSTFORENING
Antall medlemmer: 400
Antall utstillinger: 9
Antall besøkende: 2500
 
2021 ble et bra år for Bærum Kunstforening, 
til tross for utsettelser og nedstengning. Vi 
hadde gleden av å kunne presentere et godt 
variert utstillingsprogram, med stor bredde 
i uttrykkene. Svenske Anna Tørnquist holdt 
et akvarellkurs for 11 entusiastiske deltagere 
i begynnelsen av egen utstilling. Vi vil også 
fremheve utstillingen med kunstnerne Dang 
Van Ty og Nguyen Van Cuong, som trakk et 
stort og begeistret publikum.

DRAMMEN KUNSTFORENING
Antall medlemmer: 305
Antall utstillinger: 1
Antall besøkende: 3319

«Bevegelsens Stillhet» med Erik Asla, 
kunstfotograf.

DRØBAK KUNSTFORENING 
Antall medlemmer: 239 medlemmer hvorav 
25 familiemedlemmer.
Antall utstillinger: 4 med 7 ulike kunstnere, 
I tillegg medlemsutstillingen med 26 utstillere. 
3 utstillinger ble utsatt til 2022 da vi var 
koronastengt i tre måneder. I tillegg hadde 
Drøbak Verneforening, som vi deler hus med, 
sin 50 års jubileumsutslinng.
Antall besøkende:  ca 2050

Årets utstilling som vår kunstforening ønsker 
å fremheve: 
Birgit von Kørtvelyessy viste utstillingen 
"Samtaler", med ca. 50 malerier.
I maleriene er Bibbi, som hun kalles til daglig, 
opptatt av å formidle stemninger og historier. 
Hun vil at bildene skal inneholde et budskap 
som seeren selv kan tolke ut ifra sitt eget 
ståsted, og gjennom valg av motiv, farger, 
penselstrøk og dramaturgi arbeider hun med 
å få frem ønsket uttrykk.

KUNSTFORENINGENE
høydepunkter og besøkstall 

FET KUNSTFORENING 
Antall medlemmer: 80
Antall utstillinger: 4
Antall besøkende: 1200

Kunståret 2021 i Fet Kunstforening ble tross 
sju måneder med et stengt galleri, et driftsår 
vi stolt kan glede oss over, med fire flotte 
utstillinger og et betydelig kunstinteressert 
publikum. 

FREDRIKSTAD  KUNSTFORENING
Antall medlemmer: 125
Antall utstillinger: 7
Antall besøkende: Ca 800

GOL KUNSTFORENING
Antall medemmer: 40
Antall utstillinger: 0

Vi har ikke gjennomført innendørs ut-
stillinger, siden vi ikke disponerer utstillings-
lokale lenger. Vi var med på kulturstien «Lys 
i mørke» som kulturavdelinga i kommunen 
arrangerte ute en kveld i februar i samarbeid 
med skole, barnehage og kunstforeninga. Vi 
var representert med fotoserien Masker av 
kunstneren Nina Djærff. 

HALDEN KUNSTFORENING
Antall medlemmer: 301
Antall utstillinger:2
Antall besøkende: 167

Årets utstilling som vår kunstforening ønsker 
å fremheve: 
Den best besøkte utstillingen var 
"RESPECTARE" v.Brit Bøhme, Anne 
Knutsdatter Wille og Grethe Unstad

HVALER KUNSTFORENING
Antall betalende medlemmer: ca 120
Antall utstillinger: 6 
Antall besøkende: ca 2000 

Årets utstilling som vår kunstforening ønsker 
å fremheve: 
MIA Gjerdrum Helgesen hadde 
en vellykket og spennende utstilling. Relieff-
malerier og vakre tresnitt samt skulpturer.
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Aage Langhelle, Fredrikstad kunstforening

Kristin Theo Stuestøl, Hvaler kunstforening

Dang Van Ty, Bærum kunstforening

Anne-Gro Berg, Fet kunstforening
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KUNSTFORENINGENE
høydepunkter og besøkstall 

Christian Berg, Indre Østfold kunstforening
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Heidi Fosli, Lørenskog kunstforening
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INDRE ØSTFOLD KUNSTFORENING
Antall medlemmer: 45 
Antall utstillinger: 8
Antall besøkende: omlag 500

Årets utstilling som vår kunstforening ønsker 
å fremheve: 
Utstillingen "en dag av gangen" av Kjersti Foyn 
og Ina Marie Winther Åsheim var en subtil, 
sart og vakker utstilling. Konseptet "en dag av 
gangen" var en vandreutstilling der de fleste 
verker tidligere i sommer var utstilt på vegne 
av Fredrikstad Kunstforening.

KONGSBERG KUNSTFORENING
Antall medlemmer: 136
Antall utstillinger: 4
Antall besøkende: 937

Årets utstilling som vår kunstforening ønsker 
å fremheve: 
Per Hess sin utstilling «Silver Mind» med 
«Neonmeditasjoner» - en performance 
sammen med Risto Holopainen, kunstner-
samtale mellom Per Hess og Hilde Honerud, 
samt Kongsbergseminaret «Høyteknologi og 
humanitet».

LILLESTRØM KUNSTFORENING
Antall medlemmer: 232
Antall utstillinger: 5
Antall besøkende: 1200

Årets utstilling som vår kunstforening ønsker 
å fremheve: 
Vi hadde en populær utstilling med 
kobberstikk av Arild Yttri august-
september, som vi ønsker å framheve. 
Mange var fascinerte og imponerte over det 
tidkrevende presisjonsarbeidet det var å risse 
inn de detaljerte motivene i kobberplatene 
som bildene ble trykket fra. I løpet av sitt 
lange yrkesliv i Norges Bank har Yttri stått bak 
utformingen mange av de norske penge-
sedlene og frimerkene.

LØRENSKOG KUNSTFORENING
Antall medlemmer: ca. 120
Antall utstillinger: 5
Antall besøkende: ca. 900

Årets utstilling som vår kunstforening ønsker 
å fremheve:
Matrix of Solitude, malerier ved Arjuna Geir 
Aasehaug. Vist i tiden 4. - 26. september. 
Malerier som forener figurative elementer 
med det surrealistiske i et drømmende 
uttrykk ved effektiv bruk av fargekombina-
sjoner og perspektiv.

MODUM KUNSTFORENING
Antall medlemmer: 113
Antall utstillinger: 2
Antall besøkende: 226

Årets utstilling som vår kunstforening ønsker 
å fremheve: 
Pga. pandemien ble det gjennomført kun 2 
utstillinger i 2021, begge på høsten. Av disse 
vil vi framheve juleutstillingen, som alltid 
er meget godt besøkt og har godt salg. 9 
utstillere innen ulike kunst- og håndverkstek-
nikker deltok, alt fra erfarne profesjonelle og 
noen som ikke kan regnes som det, men der 
Modum kunstforening går god for kvaliteten. 
Utstillerne på juleutstillingen har ofte lokal 
tilknytning, noe som nok påvirker besøkstal-
lene positivt. Utstillingene som måtte avlyses, 
er flyttet til våren 2022.

MOSS KUNSTFORENING 
Antall medlemmer:  288.
Antall utstillinger: 4 separatutstillinger + 
4 måneder med Momentum.
Antall besøkende: 1635

NANNESTAD KUNSTFORENING 
Antall medlemmer: 89
Antall utstillinger: 1
Antall besøkende: 60-70 

KUNSTFORENINGENE
høydepunkter og besøkstall 

NITTEDAL KUNSTFORENING 
Antall medlemmer: ca 230
Antall utstillinger: 3
Antall besøkende: ca 350.

Årets utstilling som vår kunstforening ønsker 
å fremheve: 
Vil gjerne fremheve Juleutstillingen. Den 
hadde bra variasjon i kunstverkene som ble 
stilt ut. Også mye fin brukskunst.  Utstillingen 
var godt besøkt og salget var bra.

NES KUNSTFORENING
Antall medlemmer: 120
Antall utstillinger/arrangementer: 3
Antall besøkende: 880

Årets utstilling som vår kunstforening ønsker 
å fremheve: 
Vi er stolte og beæret over å igjen fått være 
med og arrangere Romeriksutstillingen. Vi er 
fornøyde med at vi har klart å gjennomføre 
flere arrangementer med god oppslutning i en 
vanskelig pandemisituasjon.

NESODDEN  KUNSTFORENING
Antall medlemmer: 333
Antall utstillinger:7 utstillinger
Antall besøkende: 2763

Årets utstilling som vår kunstforening ønsker 
å fremheve: 
Seks venner – seks veier og «STILL CRAZY»
Kunstnerne Tore Hansen (maler og grafiker), 
Bjørg Omholt (tegner og maler), Wenche 
Gulbrandsen (grafiker, skulptør og tegner), 
Terje Roalkvam (grafiker og skulptør), Anne 
Rolfsen (tegner og maler) og Inger Johanne 
Nygren (tegner) møttes igjen i vårt Galleri 
Vanntårnet etter 50 år. Disse seks kunstnerne 
fra nord til syd i landet møttes på Kunst- og 
Håndverkskolen i slutten av 60-årene – deres 
veier skiltes ikke - de har beholdt vennskapet, 
selv om kunstretningen gikk forskjellige veier
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OPPEGÅRD KUNSTFORENING
Antall medlemmer: 118
Antall utstillinger: 4
Antall besøkende: 600
 
Årets utstilling som vår kunstforening ønsker 
å fremheve: 
I 2021 klarte vi faktisk å opprettholde 
aktiviteten mht. utstillinger. Vi vil særlig 
fremheve høstutstillingen med Bjarne 
Melgaard, Sverre Bjertnæs og Thomas Kvam. 
Veldig stolt av å få så berømte kunstnere til 
vårt lille galleri. Vi vil også nevne vår spesielle 
sommerutstilling på gateplan i Kolbotn shop-
pingsenter. Vi viste en del av bildene fra vår 
egen kunstsamling i senterets speilglassruter. 
«Alle» kunne se kunst hele døgnet uten å 
være innendørs. Utstillingen varte fra mai til 
aug. I tillegg arrangerte vi i sept. i samarbeid 
med DNT en kunstvandring i nærmiljøet 
med 15 kunststopp underveis. 35 av våre 
medlemmer deltok.

RAKKESTAD KUNSTFORENING
Antall medlemmer: 120
Antall utstillinger: 6
Antall besøkende: 1200

Utstillinger: Drive-In lydkunst av Galleri Ruth, 
med konsert av Sysselmannen.

Fotoutstilling, «Øyeblikket» av Vibeke 
Skofterud (i forbindelse med arrangementet 
Bygdepride).

Fotoutstilling ved Rakkestad Fotoklubb.

Kunstutstilling i novembermørket ved 
Anne-Marie Borgen, Aina Delbekk og
Tove Sydvold.

Pop-up maleriutstilling ved Rakkestad kunst-
forenings maleklubb.

Utstilling i forbindelse med barnehagepro-
sjekt, 90 barn fordelt på 13 grupper har laget 
og illustrert sine egne eventyr. Eventyrene 
med illustrasjoner har resultert i en flott bok. 

Kurs: Akvarellekurs med Aud Rye
I tillegg 4 aquarellekurs og 4 grafikkurs, som 
en del av sommeraktivitetstilbud til bygdas 
barn og unge.

RYGGE KUNSTFORENING
Antall medlemmer: 78 + 
2 æresmedlemmer
Antall besøkende: 480++ 
Antall utstillinger: 4 

Hvis noen utstillinger skal trekkes frem, 
må det være MUNCHUS, et foto, video og 
noe keramikk. Vi måtte utsette "åpningen" 
og selve utstillingen varte under strenge 
restriksjoner. Mange flere burde ha sett 
denne nydelige foto og videopresentasjon 
av Munchs Hus i Åsgårdstrand. Kunstnerne 
Barbro Hernes og Esben Østbye hadde rigget 
opp en stemningsfull presentasjon av det lille 
huset i Åsgårdstrand der Munch lagde mange 
av sine banebrytende arbeider. Og så kan man 
ta turen inn til Oslo og se resultatene. 

RÆLINGEN KUNSTFORENING
Antall medlemmer: ca 331
Antall utstillinger: 5
Antall besøkende:  1340
 
Årets utstilling som vår kunstforening ønsker 
å fremheve:
Aleksander Stubb var RKF utstiller 3 helger 
i september. Stubb er en mester innen lino-
leumssnitt. En teknikk som få jobber med. 
Han fascineres av naturens lys og former og 
av fjellet gjennom alle årstider. Gamle hus og 
menneskelige relasjoner er ofte tema. En godt 
besøkt utstilling med mange solgte bilder. 
Kunstneren var tilstede under åpningshelgen.      

RÅDE KUNSTFORENING
Antall medlemmer: 84
Antall utstillinger: 3
Antall besøkende: 906

Årets utstilling som vår kunstforening ønsker 
å fremheve: 
Foreningen arrangerte to tradisjonelle 
sommerutstillinger i Galleri Gamle Tomb, 
med noe kortere utstillingsperiode enn vanlig. 
Det, som et smitteverntiltak.Sommerens 
største suksess ble igjen medlemsutstillingen 
som ble arrangert første helga i august, med 
nesten 400 besøkende. 25 utstillere bidro 
med kunstuttrykk av høy kvalitet og med stor 
variasjon. Råde kunstforening oppretter en 
egen maleklubb som et resultat av dette store 
lokale engasjementet.

SARPSBORG KUNSTFORENING 
KULTUR OG MINNE
Antall medlemmer: 74
Antall utstillinger: 5
Antall besøkende: ca 320

Årets utstilling som vår kunstforening ønsker 
å fremheve:
Utstillingen til Ida Spaun Hauglie, med tittelen 
"Jeg vever". Utgangspunktet for arbeidene 
er kontrasten mellom det vevde og etterbe-
handlingen som til sammen utgjør en helhet. I 
vevnader bruker hun en utradisjonell blanding 
av materialer, som silketråd og kobbertråd i 
samme arbeid. Overflaten er ofte blank og 
forandrer seg ettersom hvordan lyset faller 
eller hvor tilskueren står. 

SKI KUNSTFORENING 
Antall medlemmer: 52, 2019 tall
Antall utstillinger: 1
Antall besøkende: ikke oppgitt

Ski kunstforening hadde ingen aktivitet i 2020. 
Vi hadde mistet utstillingslokalet som vi hadde 
disponert i over 50 år. Medlemmene betalte 
ingen medlemsavgift i 2020. Fra januar 2020 
fikk vi disponere den gamle snekkerskolen i 
Kråkstad som ble omdøpt Gule huset og ble 
offisielt åpnet 20. november 2021.

Vi deltok i arbeidet med utviklingen av et 
nytt utstillings- og kurssenter. Vi hadde 
ingen ordinær utstillingsaktivitet  i perioden 
14.12.2019 til 20.08.2021. 20. og 21. august 
2021 deltok vi i Kunst i Follo med en utendørs 
utstilling med en rekke kunstnere som viste 
ulike teknikker. 20.11. – 12.12. 2021 hadde vi 
vår første utstilling i de 2 nye salene i 
2. etasje.  

18 kunstnere deltok med 4 arbeider hver. 
Utstillingen var veldig godt besøkt de 
første dagene. 

KUNSTFORENINGENE
høydepunkter og besøkstall 
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KUNSTFORENINGENE
høydepunkter og besøkstall 
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KUNSTFORENINGENE
høydepunkter og besøkstall 
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VESTBY KUNSTFORENING
Antall medlemmer:  87
Antall utstillinger:    1
Antall besøkende – ikke talt opp
(digital utstilling)

Årets utstilling som vår kunstforening ønsker 
å fremheve: 06.02 – 28.02.2021:
Fysisk/digital utstilling «Hendelser» på Sundby 
gård/Galleri 2x1 med Gruppe VI-IV Elisabeth 
Juell, Inger Marie Søyland Bjørke, Tone Afdal, 
Stine Vogt. Utstillingen ble hengt opp fysisk, 
filmet og formidlet på hjemmesiden
www.vestbykunstforening.no

ÅL KUNSTFORENING
Antall medlemmer: 8
Antall utstillinger: 3
Antall besøkende: 350

ÅS  KUNSTFORENING
Antall medlemmer: 180
Antall utstillinger: 3     
Antall besøkende: 738

Jubileumsutstillingen 1971-2021 besto av 20 
profesjonelle kunstnere med tilknytning til Ås 
kommune, fra for lengst avdøde kunstnere til 
unge i starten av sine karrierer. Kunstnerne 
ble valgt av en utstillingsjury og kuratert av 
Mona Næss. Utstillingen viser en stor bredde 
av kunstneriske uttrykk, og var besøkt av 
ca. 350 personer over 2 helger. Utstillingen 
ble en sterk markering av kunstens plass i 
kommunen, med åpningstaler av ordfører 
og kurator, med mange av kunstnerne, eller 
deres etterkommere tilstede. 

De tre utstillerne i utstillingen Trippel solo 
vol.4, billedkunstner Ingebjørg Une Hagen, 
smykkekunstner Åse-Marit 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 
koronatider.     
.     

Rolf Nech,  Ål kunstforening

SPYDEBERG KUNSTFORENING
Antall medlemmer: 71
Antall utstillinger: 1
Antall besøkende: 40

Spydeberg kunstforening har ikke hatt utstil-
lingslokaler i 2021. Vi har derimot hadde hatt 
en utstilling med 9 lokale kunstnere som stilte 
ut ulike kunstuttrykk til julegaveutstilingen. 
Vi  brukte gymsalen på Spydeberg skole hvor 
Styret gjorde et stort arbeid for å lage en 
gymsal om til et galleri. 

Fjellheim, som var vår base, er nå renovert 
og blitt et nytt og flott innbyggertorg og 
bibliotek. Åpningen skulle vært 15.01.2022, 
men den er utsatt til slutten av februar 2022.
KUNSTLØYPENE i Spydeberg ble utvidet 
fra 15 til 22 kunstrammer på 5 turstier og 
i Sansehagen på Grinitun. Vi engasjerte 

22 nye lokale kunstnere fra Indre Østfold 
kommune, samt Skiptvet. Vi hadde et meget 
godt samarbeid, både om kunstbilder og 
dikt/utsagn til bildene.  Forarbeidet ble gjort 
i april/mai, og de ferdige kunstløypene ble 
markedsført de siste dagene i august. 

SØRUM KUNSTFORENING
Sørum kunstforening ble lagt ned i 2021.

ULLENSAKER KUNSTFORENING
Antall medlemmer: 113 
Antall utstillinger: 8
Antall besøkende: 3180 

Årets utstilling som vår kunstforening ønsker 
å fremheve: 
Vår største utstilling med hensyn på størrelse, 
besøk, kvalitet og egeninnsats er utvilsomt 
Romeriksutstillingen 2021

KUNSTFORENINGENE
høydepunkter og besøkstall 
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Birgit Sofie von Kørtvelyessy, Drøbak 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 
 Kunstforeninger, VIKFO.  VIKFO 

er en fellesorganisasjon for 
 kunstforeningene i Viken fylke. 

 Viken og dens medlemmer er til-
 sluttet Norske Kunstforeninger, 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.



2322

626 421,57

69 123,43

1 764,15

70 887,58

Regnskap
pr. 31.12.21

Budsjett 
2021

Budsjett 
2021

Regnskap
2020

665 000,00

49 613,00
4500,00
7470,00

726 583,00

105 750,00
298 440,00 

4 000,00
42 676,89
42 418,47

6 017,41
50 299,58
85 875,00
22 500,00
43 013,92

0
2 400,00

11 740,00
3 170,00
9 068,00

0
92,00

1 842,00 
0

729 303,52

28 602,00

26 881,48 

1 277,10

27 158,58

659 000,00

45 000,00

704 000,00

105 000,00
280 000,00

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

     5 600,00
35 000,00

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

0
2 400,00

40 000,00
3 000,00

15 000,00
5 000,00

30 000,00
2 000,00

0

651 000,00

44 545,00
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
11 725,00

0
2 400,00

11 076,50
2 803,50

10 861,00
13 260,00
19 538,00

1 845,00
4,35

1)

2)

3)

797 200,00

 

2 200,00

-88 200,00

INNTEKTER
Fylkestilskudd drift
Tilskudd fra Fylket Viken
Mva-kompensasjon Norske Kunstforeninger
Andre aktiviteter - egenandel, kurs i digitale verktøy
Prosjektstøtte/ Korona Norske Kunstforeninger
Samlet inntekter

UTGIFTER
Prosjektstøtte til kunstforeninger
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
Reisekostnader, ikke oppgavepliktig
Bank og kortgebyrer
Kostnad styremøter
Kostnad årsmøte
Kostnad andre møter/seminar/tur
Forsikring

KOMMENTARER TIL REGNSKAP 2021   
1) Tilskudd fra Viken fylkeskomme eks kr 45.000 som er husleie som blir trukket fra før overføring      
2) Overført kr. 45000 fra 2020 som er ubenyttet prosjektmidler.
3) Inkluderer kurs i digital formidling for kunstforeningene,  OsloMet  
   

RESULTATREGNSKAP 2O21

Samlet kostnader

Refusjon sykepenger

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.

 
2021

12 529,35 
7 611,80

68 836,44

459 349,30

528 185,74

42 677,79
  6 017,50

432 190 ,72
27 158,58

39 459,40
  5 563,74

361 303,14 
70 887,58

11 026,35
 7 408,68

45 023,14

432 190,72

495 648,89

2020

30 309,83
454 312,71

11 026,35

495 648,89

2020

30 294,58
485 361,81

12 529,35

528 185,74

2021

BALANSE 21.12.2021

Terje Strømseter
Revisor

Linda Elizabeth Gray
VIKFO rådgiver

Inger knutsen
VIKFO 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 2O21

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
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Charles Grande, Halden kunstforening
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Malin Kvamme Diesen, Fet kunstforening
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VIKFO - Viken Kunstforeninger
Besøksadresse: Strømsveien 62, 2010 Strømmen
Postadresse: Postboks 50, 2011 Strømmen
Følg oss videre i Viken kunstforeninger
www.vikfo.no
www.listen.no
facebook.com/vikfokunst
Instagram/vikfokunst

Lena Akopian, Hurum kunstlag




