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DAGLIG LEDERS BERETNING

Styret i KIO har i 2012 hatt fokus på de-

finisjoner av senterets arbeidsområder og 

arbeidet med å finne et egnet visningssted i 

Lillehammer sentrum. Definering av aktivi-

tetene og etablering  av nytt visningssted 

er nedfelt i KIOs strategiplan for 2012-15 

og er et arbeid som kunstnerne i Oppland 

har vært sterkt involvert i. 

Styret har fungert som arbeidsgruppe og 

har utarbeidet et dokument som beskri-

ver KIOs visjoner. Dokumentet blir ferdig 

i 2013.For at vi skal få gjennomført visjo-

nene er det avgjørende at vi får med oss 

politikerne i Oppland fylke og Lillehammer 

kommune. 

Kunstnersenteret hadde ikke kunnet ek-

sistert uten den innsats som kunstnerne 

gjør ved å ta ulike verv i styret og utvalg. 

Sammen sitter vi med en enorm kompe-

tanse innenfor visuell kunst. Jeg takker alle 

som bruker av sin tid for å arbeide for å 

opprettholde profesjonalitet innen kunstens 

ulike områder!

Det har kommet mange viktige synspunk-

ter om samtidskunstens rolle i vår region 

fra kunstnere og andre gjennom leserbrev i 

Gudbrandsdølen Dagningen. Å gjøre kunst-

en synlig i media gjennom debatt er en 

viktig oppgave og viser at mange har viktig 

kompetanse å dele med andre. 

Viktige aktiviteter i 2012 har ellers vært:

Videreføring av tilskuddsordningen KUNST-

GJØDSEL, stimulere Opplandskunstnere 

til å levere produksjoner i Den kulturelle 

skolesekken, behandling av saker i Kunst-

utvalget (utsmykking), innstilling til Statens 

Utstillingsstipend, planlegging av seminaret 

” Kunst i offentlig rom -om penger, identitet 

og makt”, planlegging og gjennomføring av 

UKM i Oppland, Høstkveld for KIO-kunstne-

re, oppdatering av KIOs hjemmeside.

Daglig leder har deltatt på:

Årsmøte for Kunstsentrene i Norge i Kara-

sjok, åpning av Hydrogenfabrikken Kunst-

hall i Fredrikstad, forestillingen Stålklang, 

MOMBI 2012, årskonferansen i Norsk Kul-

turråd med tema ” På armlengdes avstand”, 

Innspillskonferanse om nye støtteordninger 

i Oppland fylkeskommune, Kriblemiddelse-

minar ( DKS).

Daglig leder

Eli Kongssund



Med midler fra Bildende Kunstneres 
Hjelpefond og Oppland fylkeskommune 
fikk to kunstprosjekter tilskudd i 2012: 

Patrick Huse med prosjektet” Concerns 
of Diversity” og Kari Oline Øverseth/ 
Inger Chris tine Årstad med prosjektet 
” Sykluser av smelting”.
Begge prosjektet fikk kr 55 000 i støt-
te. Det kom inn totalt  5 søknader.

CONCERNS OF DIVERSITY

Huse har et samarbeidsprojekt med HIL- 
Høgskolen i Lillehammer og NERA – Nordic 
Educational Research Association i tilknyt-
ning til et internasjonalt seminar i 2014 
knyttet til utdannelse og bærekraftig utvik-
ling.
Totalt 30 verk i størrelse 2x3m planlegges 
montert i skolens fellesareale. Bildene skal 
visualisere problemområder knyttet til en 
oppfatning av bærekraftig utvikling og sosi-
ale relasjoner.

Foto under: Concerns of Diversity 
av Patrick Huse  

SYKLUSER AV SMELTING

Prosjektet problematiserer nedsmeltingen 
av isbreene som følge av global oppvar-
ming. Øverseth skal ta ut brestøv fra isbre-
er i Oppland og bruke dette i glasurer på 
objekter som bringer assosiasjon til norsk 
natur, fjell og klima. 
Årtad bruker video som teknikk og har de 
siste årene jobbet med time-laps- nedbry-
ting av tid – som videoutrykk.

 

KUNSTGJØDSELPROSJEKTENE



De tre prosjektene som fikk støtte i 
2011; Mombi 2012, Stålklang og Debris 
ble gjennomført i 2012. 

DEBRIS

Egil Martin Kurdøl plasserte ut paraply    ob-
jektet ved Leirbreen i Jotunheimen sommer 
2012. 
Kunstprosjektet blir fotografert med jevne 
mellomrom for å dokumentere naturens 
påvirkning.

MOMBI 2012

Utendørsarrangementet MOMBI 2012 gikk 
av stabelen 1. september 2012  på Madstun 
i Fall, Søndre Land kommune.
Dette var 2. gang kunstnerparet Tone 
Myskja og Jon Balke inviterer, billedkunst-
nere, musikere, performance –kunstnere, 
forfattere og arkitektstudenter til sitt hjem-
sted. 

STÅLKLANG

Forestillingen ble vist under Konsertvikua 
på Kapp Melkefabrikk. Metallkunstner Ans-
gar Ole Olsen har vært prosjektleder, og har 
utviklet helt nye ” instrumenter” til dette 
formålet.  Perkusjonist Arne Henry Skulle-
rud trakterte ” instrumentene” og Torbjørn 
Dyrud akkompagnerte med trekkspill og 
klaver. Det er blitt produsert et studioopp-
tak av verket som ligger på nettadresse:
http://vimeo.com/59443436.

http://vimeo.com/59443436. 

Til venstre:

STÅLKLANG         

Foto: Eli Kongssund

Øverst: 

DEBRIS
Paraplyobjekt

Foto: Egil Martin Kurdøl

Nederst: 

MOMBI 2012
Performance med
Sigmundd Skard og
Mattias Cantzler
Blått bord ved AHO

Foto: Eli KOngssund



DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

Det er kulturenheten i Oppland 
fylkeskommune ved Kulturme-
nyen som leverer produksjoner 
til barnehager,grunnskolen og 
videregående skole i Oppland. 

I 2012 avsatte de kr 100 000 til 
utvikling av nye produksjoner innen 
visuell kunst og KIO inviterte Opp-
landskunstnere til å levere forslag til 
produksjoner. To prosjekter ble valgt 
ut til skoleåret 2013-14. 

Fotograf Jørn Hagen har utviklet 
produksjonen ” Verden snudd på 
hodet”. 
Et spesiallaget telt blir omdannet 
til et Camera Obscura som elevene 
kan gå inn i og oppleve den optiske 
effekten der rommet blir fylt av om-
givelsene utenfor. For mer informa-
sjon om produksjonen se nettside: 
http://www.kultursekkenoppland.
no/produksjon_13420

Den andre produksjonen ” Stol 
med Hilde” av Hilde Aagaard er 
en workshop med barn i
5. klasse.
Barna skal lage fantasi-stoler i 
pappmodeller og kunstneren vil 
inspirere barna ved å vise til sine 
egne stolprosjekter. På hver skole 
velger barna ut en  vinner som skal 
sendes videre til en jury. Den videre 
målsettinge er at den endelige vin-
neren skal produseres i stort format 
og plasseres et sted i Lillehammer 
kommune. Produksjonen er under 
utvikling.

Til venstre:
Tegning av 
Vera Micaelsen

Under:
Telt Camera 
Obscura



KUNST I OFFENTLIG ROM

Årsmelding kunstutvalget 2013 
mars 2012/Mars 2013 

Kunstutvalget er ett bindeledd mel-
lom KORO og KIO med medlemmer 
valgt direkte fra grunnorganisasjone-
ne, NK Øst- Norge, BKO og
Hedmark og Oppland arkitektfore-
ning (HAF) i saker som angår kunst i 
det offentlige rom, oppnevne kunst-
konsulenter, godkjenne kunstplaner 
og være et rådgivende fagorgan 
angående kunst i offentlig rom. 

I tillegg til de offentlige kunstsakene 
som kunstutvalget har arbeidet med, 
så har vi i perioden hatt flere private 
rådgivning - og konsulentsaker. Det-
te er en ny og positiv utvikling, med 
nye utfordringer. 

Plan for perioden 2013/2014:

Følge opp pågående offentlige kon-
sulentsaker og fortsette arbeidet 
med formidling og informasjon til 
kommuner, fylkeskommunen og pri-
vate aktører. 

Oppfølging av seminaret  ”KUNST I 
OFFENTLIG ROM OM PENGER, IDEN-
TITET OG MAKT” som skal avholdes 
26 september. Alle de involverte har 
takket ja til oppdraget. 
Hvordan brukes og defineres det 
offentlig rom og hva kan kunsten bi-
dra med? Spiller det noen rolle hvor 
finansieringen kommer fra? Hvem 
styrer utviklingen når det offentlige 
mangler en overordnet plan? 

Vi har invitert billedkunstner og dok-
torgradsstipendiat i KHIO Ane Hjort 
Guttu http://www.anehjortguttu.net/
index.html til å se på og bruke disse 
problemstillingene som nevnt over, 
i et kunstnerisk prosjekt. Dette skal 
presenteres som en avisartikkel som 
søkes publisert i forkant av semina-
ret, og i et visuelt innlegg som en 
del av det åpne møte. 
Ane Hjort Guttus presentasjon vil 
innledes av lederen for kunstutval-
get Jannecke Lønne Christiansen og 
settes i et større perspektiv av pro-
fessor ved Markedshøyskolen Sigrid 
Røyseng med kultur og næring som 
spesialfelt. Representant for KORO, 
Dag Wiersholm inviteres til replikk 
om KOROs rolle og prioriteringer. Det 
vil åpnes for debatt og kommentarer 
fra publikum. 

Målgruppen er: alle kunstkonsulenter 
i Oppland og Hedmark, kulturkonto-
rene i Oppland og Hedmark. Private 
aktører som har hatt prosjekter i det 
offentlige rom, f.eks.: Hunderfossen, 
Rom eiendom, Sparebankstiftelsen. 
Kultur og næring i fylket, museer, ar-
kitektforeningene, landskapsarkitek-
ter og generelt interessert publikum. 
Seminaret er støttet av Kunstner-
senteret i Oppland og Fritt Ord. 



Kunstutvalget har hatt følgende 
medlemmer i 2012/2013: 

Kari Oline Øverseth, representant 
for NK Øst-Norge.

Jenny Lie, representant for Hedmark 
og Oppland arkitektforening (HAF) 

Eli Kongssund , daglig leder i KIO og 
sekretær for kunstutvalget.

Jannecke Lønne Christiansen, repre-
sentant for BKO, leder. 

Marit Arnekleiv, vara BKO.
Anne Lise Johnsen, vara NKØst.
Emanuelle Amundsen, vara for HAF.

Kunstutvalget har i perioden hatt 
møter
12.04.12, 14.05,12, 16.06.12, 
25.10.12,  28.01.2013
I tilegg har mange saker blitt be-
handlet via epost - korrespondanse. 
Mye tid har gått med til diskusjon, 
planlegging og arbeid med semina-
ret. 

Søkt og mottatt støtte fra Kio og 
Fritt ord til seminar.
Leder har hatt uformellt møte med 
Ane Hjort Guttu om seminar 
og korrespondanse med henne.
Røyseng og Wiersholm er kontaktet 
av daglig leder.
Leder og daglig leder hadde et len-
gre møte med GD angående semi-
nar 15.02.2012

Oversikt over kunstsaker som 
erbehandlet eller er under ar-
beid i rapporteringsperioden: 

Trintom barneskole, Gran
Konsulent Anna Widen, oppnevnt av 
kunstutvalget Kunstsum 615.000.
Konsulenthonorar: 60.000
Plan levert og godkjent
Kunstner: Hanne Tyrmi 

Hadeland videregående skole
Konsulent: Ester Helene Slagvold 
(oppnevnt av Kunstutvalget) og 
Eivind Slettemeås (Oppnevnt av 
KORO) Kunstsum: 2.200.000
Konsulenthonorar: 330.000
Status: Plan mottatt og godkjent 



Gausdal videregående skole og 
flerbrukshus
Konsulent: Ansgar Ole Olsen, opp-
nevnt av kunstutvalget. 
Kunstsum: 600.000
Konsulenthonorar: 90.000:
Status: Halvårsrapport motatt
Kunstnere : Kyrre Andersen og Liv 
Anne Lundberg Forventet ferdigstil-
lelse 1.september 2013. 

Nord Aurdal barneskole
Konsulent: Eivind Slettemeås, opp-
nevnt av kunstutvalget 
Kunstsum: 410 000
Konsulentsum: 63 000
Status: Plan mottatt og godkjent

Otta kulturhus Nord-gudbrands-
dal VGS
Konsulent:Egil Martin Kurdøl og Hei-
di Rødstøl Kunstsum: 1050 000
Konsulentsum: 130 000
Status: Rapport mottatt og godkjent 

Vågåmo skule
Konsulent: Johanne Norby Wernø og 
Eli Kongssund 
Kunstsum: 1 250 000
Konsulentsum: 150 000
Status: Plan godkjent 
Kunstnere: Marianne Hurum og 
Bernhard Øvstebø

Utnevning av konsulenter til pri-
vate/off. saker uten Koro støtte:
Lillehammer Skysstasjon:
Marit Hosar Rapport motatt. 

Hunderfossen: Marit Hosar.
Workshop med Peder Istad og lokale 
kunstnere gjennomført. 
Avsluttende og oppsummerende 
møte gjenstår 

Rådgivende saker:

Dale Gudbrand, rådgivning telefon, 
epost. Gjøvik sentrum, rådgivning, 
epost. 

På vegne av kunstutvalget 2013 
Jannecke Lønne Christiansen. 

Foto under:
Kunstprosjektet 3-2-1 av Fredrik Raddum
Otta kulturhus Nord-Gudbrandsdal VGS



Kristine Natvig sluttet i sin stilling 
som daglig leder i november. Eli 
Kongssund har det meste av året 
vært engasjert som vikar for dag-
lig leder. I november ble hun ansatt 
som daglig leder. Det er en full stil-
ling i 100%, og ansettelsen er et 
fireårig åremål. 

KIO har bare én ansatt person. Med 
hensyn til arbeidsmiljø, arbeidska-
pasitet og ikke minst for intern be-
redskap er dette er ingen ønskelig 
situasjon og det er styrets ambisjon 
å få til en endring av dette.

Styret
Nye styremedlemmer kom inn etter 
representantskapets årsmøte i april. 
Billedkunstnere Anne Siv Falkenberg 
Pedersen og Patrick Huse er beg-
ge valgt for perioden 2012 - 2014. 
Frittstående representanter Bernt M. 
Thordhol og Hilde Grøneng er også 
valgt for perioden 2012 - 2014. 

Kunsthåndverkere Eirik Bruvik og 
Marit Hosar fortsetter sine perio-
der 2011 - 2013. Marit Hosar, som 
var valgt som vara, har erstattet Eli 
Kongssund, som er engasjert i KIOs 
administrasjon og dermed gått ut av 
styret. 

Eirik Bruvik er valgt som styreleder, 
Anne Siv Falkenberg Pedersen nest-
leder.

Styret har i 2012 hatt 8 styremøter 
og flere arbeidsmøter. 

Representantskapet vedtok på års-
møte 2012 en ambisiøs strategiplan 
for perioden 2012 - 2015. Styret 
har med bakgrunn i denne valgt å 
prioritere etablering av en visnings-
arena for kunst. Det er arbeidet 
grundig med innhold, lokalisering og  
økonomi. Styret vil gjøre KIO mer 
synlig og mer tilgjengelig.  Kunst-
nersenteret skal ha et aktivt utstil-
lingsprogram og drive en utadrettet 
virksomhet og allsidig formidling. 
Videre skal KIO fortsatt være en 
samarbeidspartner for fylkeskom-
munen,  kommuner og institusjoner 
i Oppland.

Styret har foreslått navneendring av 
Kunstnersenteret i Oppland til Opp-
land kunstsenter. 

Representantskapet ga styret full-
makt til å velge valgkomité for KIO. 
Oppnevnt er Jannecke Lønne Chris-
tiansen (BKO) og Ansgar Ole Olsen 
(NK-Øst).

STYRETS BERETNING



Økonomi
KIO har over tid opparbeidet seg 
egenkapital utover det som ansees 
som nødvendig for praktisk drift. 
Egenkapitalen vil imidlertid komme 
fullt ut til nytte ved etablering av 
nytt visningssted. Men det vil også 
være behov før utvidet driftsram-
me. Grunnlaget for KIOs økonomi er 
offentlige tilskudd, prosjektmidler og 
i mindre grad egeninntekt. Alle disse 
elementene vil måtte gjennomgås 
for framtidig drift. 

Øvrig
Kunstnersenteret har jevnlig kontakt 
med Oppland fylkeskommune, ved 
kulturenheten. Vi opplever å ha et 
godt samarbeid og at vi har felles 
interesse i å få til en aktiv kunstfor-
midling. 

Vi kan også glede oss over at kunst-
nerne i Oppland utviser stor aktivitet 
og markerer seg positivt i mange 
sammenhenger. 

Det er ingen tvil om at KIO står 
overfor store utfordringer, med de 
mål som er satt. Men det er også 
klare tegn på at det er mange som 
deler vårt ønske om å få til økt akti-
vitet på kunstfeltet.

Eirik Bruvik
Styreleder

    

Foto over:
Mulihetsstudie 
av visningsare-
na for KIO.
Bøndermes Hus

Illustrasjon:
RAM arkitektur 
as
 

















STYRET, RÅD OG UTVALG

KIO-styret 2012:

Eirik Bruvik NK-Øst 
Styreleder 2011-13

Anne Siv Falkenberg Pedersen BKO 
Nestleder 2012-14

Marit Hosar NK-Øst  2011-13

Patrick Huse BKO     2012-14

Bernt M. Tordhol 
Frittstående repr.   2012-14
Hilde Grøneng 
Frittstående repr.   2012-14

Vara:
Kari Mølstad NK-Øst, Frøydis Helene 
Frøsaker BKO, Per A. Mæhlum Fritt-
stående representant

Representantskapets medlem-
mer 2012 -14:

Cecilie Nygren    BKO
Anne Nilseng         BKO
Eva Laila Hilsen    BKO
Vara: Jørn Hagen   BKO

Kari Mølstad          NK Øst  
Kari Anne Karlsen  NK Øst
Yngve Havstad  NK Øst
Vara: Esther Helén Slagsvold NK Øst

Kunstutvalget (Kunst i offentlig 
rom):

Jannecke Lønne Christiansen BKO 
Leder  2011-13
Kari Oline Øverseth NK Øst 
2010 –13

Jenny Lie Hedmark og Oppland 
Arkitektforening (HAF) 2010-13
 
Vara: Anne Lise Johnsen NK Øst  
2010 – 13
Marit Arnekleiv BKO
2011-13
Emmanuelle Amundsen HAF 2010-
13

Sekretær: Daglig leder

Innstillingskomité for Statens 
utstillingsstipend:

Liv Blåvarp  NK Øst 2011 -13
Vara:Kari Oline Øverseth  NK-Øst 
2010 -13

Elise Schonhowd BKO 2010-12  
Vara: Marit Arnekleiv 2012-2014

Frøydis Helene Frøsaker 
Representant for Kunstforeningene 
2010 -12
Vara: Eva Laila Hilsen 2010-12  

Janeke meyer Utne Representant 
valgt fra Fylkeskultursjef    -2012
Vara: Marit Hosar 2010-12

Sekretær: Daglig leder

Kunstfaglig utvalg 2012-14
Anne Siv Falkenberg Pedersen BKO
Marit Hosar NK Øst
Eli Kongssund

Arbeidsgruppe for Nye KIO:
Styret 2012



MEDLEMSLISTE BILLEDKUNSTNERNE I OPPLAND





MEDLEMSLISTE NK ØST-NORGE



VEDTEKTER FOR KUNSTNERSENTERET I OPPLAND

§ 1 Navn og eierskap

Kunstnersenteret i Oppland ( KIO) er en 
selvstendig, kunstnerstyrt institusjon for for-
midling av billedkunst og kunsthåndverk. KIO 
eies i fellesskap av Billedkunstnere i Oppland 
og Norske Kunsthåndverkere Øst-Norge. 
Kunstnersenteret i Oppland er medlem av det 
nasjonale nettverket Kunstsentrene i Norge.

§ 2 Formål 

Kunstnersenteret i Opplands formål er å styr-
ke det regionale kunstfeltet ved å synliggjøre 
kunstens posisjon gjennom formidling og 
dialog med samfunnet.

§ 3 Hovedoppgaver

- Formidle og produsere utstillinger og pro-
sjekter med samtidskunst
- Verne om kunstnerisk ytringsfrihet
- Være pådriver for kunstdiskurs og offentlig 
meningsutveksling om kunst
- Være regionalt kompetansesenter for kunst i 
offentlig rom
- Initiere kunstfaglige arrangement

§ 4 Kunstnersenterets organer 

4.1 Representantskapet

Representantskapet er Kunstnersenteret i 
Opplands høyeste beslutningsorgan og har 7 
medlemmer:

3 medlemmer utnevnt av BKOs årsmøte
3 medlemmer utnevnt av NK-Østs årsmøte
1 politisk representant fra fylkeskommunen
3 varamedlemmer,(fra hver grunnorganisa-
sjon og fylkeskommunen)

4.1.1 Valgprosedyre

Representantskapets medlemmer og varamed-
lemmer velges for 2 år. 
Deres funksjonstid regnes fra den dagen de 
velges av den respektive grunnorganisasjonens 
årsmøte. Representantskapet konstituerer seg 
selv.

Lederen fungerer til neste årsmøte.
Representantskapets årsmøte holde innen 
utgangen av april hvert år.

4.1.2 Representantskapets årsmøte

Representantskapets årsmøte holdes innen 
utgangen av april hvert år.
Styret for KIO er ansvarlig for innkalling og 
gjennomføring. 
På årsmøtet møter representantskapets med-
lemmer. KIO´s styreleder, nestleder(evt. vara 
for disse) og daglig leder skal møte med tale- 
og forslagsrett. Styrets øvrige medlemmer kan 
møte, med talerett.

Representantskapet er beslutningsdyktig når 
minst 4 av 7 medlemmer er tilstede.
Årsmøte kunngjøres senest 2 måneder før 
møtedato. Forslag som ønskes behandlet av 
årsmøte må være innsendt styret senest 6 uker 
før møtedato. 
Sakspapirer skal være mottatt senest 14 dager 
før årsmøte. Forslag kan fremmes av 
KIOs styre, BKO eller NK-Øst.

Representantskapets årsmøte skal behandle:

- Godkjenning av innkalling og saksliste
- Valg av møteleder og referent, samt to   
representanter til å godkjenne referatet
- Godkjenning av beslutningsdyktighet i  
henhold til reglement
- KIO-styrets årsberetning med revidert  
regnskap, herunder revisors beretning
- Valg til KIO-styret av to 
kunstnerrepres anter, samt to frittstående re-
presentanter nominert av BKO og NK-Øst.
- Valg av KIO-styrets leder
- Oppnevne valgkomité
- Honorar for tillitsvalgte
- Vedtektsendringer med simpelt flertall
- Innkomne forslag

Årsmøte kan ikke behandle andre saker enn 
de som er ført opp i innkallingen.
Protokoll føres av styrets sekretær. For hvert 
møte velges to møtedeltagere til å godkjenne 
og underskrive protokollen.



Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av 
KIOs, BKOs og NK-Øst styrer, eller når minst 
1/3 av medlemmene i en grunnorganisasjon 
krever det.

§ 5 Styret

- Styret er ansvarlig overfor representantskapet
- Styremedlemmers funksjonstid regnes fra 
den dagen de velges av representantskapets 
årsmøte
- Styret har ansvar for den kunstneriske 
profilen ved senteret, og den løpende driften 
mellom årsmøtene
- Styret har overordnet økonomiansvar og 
påser at senteret drives innenfor gjeldende 
økonomiske rammer
- Administrasjonen fører protokoll for møtene 
og innstiller saker for styret
- Styret har ansvar for ansettelser, og fastset-
ting av arbeidsinstruks for senterets ansatte og 
har arbeidsgiveransvar for de ansatte
- Styret innstiller i alle saker som fremmes for 
representantskapet på årsmøte

5.1 Styrets sammensetning

Styret skal arbeide i samsvar med senterets 
vedtekter og representantskapets vedtak.
Styret har 6 medlemmer og har følgende sam-
mensetning:

To medlemmer fra BKO, hvorav ett oppnevnt 
av BKO
To medlemmer fra NK-øst, hvorav ett opp-
nevnt av NK-Øst
To medlemmer valgt på fritt grunnlag

Styremedlemmene som ikke er direkte opp-
nevnt av organisasjonene, velges av represen-
tantskapet.

Det velges varamedlemmer for hver kunstner-
representant og ett for frittstående medlem-
mer.

Representantskapet velger ett av styremedlem-
mene til leder av KIO-styret.

Styremedlemmene velges for to år.
Styret velger nestleder for ett år av gangen.

5.2 Styrets møter

Styremøter avholdes 4-6 ganger i året, eller når 
styrets leder finner det påkrevd.

Styremøter skal innkalles med minst 8 dagers 
varsel.

Styret er beslutningsdyktig når styret er lovlig 
innkalt, når leder eller nestleder og minst tre 
av styremedlemmene er tilstede.

Styrets vedtak fattes ved alminnelig flertall. 
Lederen innehar dobbeltstemme ved stemme-
likhet.

§ 6 Valgkomité

KIOs valgkomité oppnevnes av representant-
skapet.
Valgkomiteen har 2 medlemmer, et fra hver av 
grunnorganisasjonene og innstiller til repre-
sentantskapets årsmøte:

- Leder til KIOs styre
- Styremedlemmene som ikke er oppnevnt av 
BKO og NKØst
- Valgkomté

 



§ 7 Kunstfaglig utvalg

KIOs styre nedsetter Kunstfaglig utvalg be-
stående av 3 medlemmer; daglig leder, og t2 
kunstnerrepresentanter fra styret med person-
lig vara. Utvalgets formål er å støtte adminis-
trasjonen for behandling av kunstfaglige saker. 
Dersom styret finner det hensiktsmessig, 
utvides utvalget med ytterligere medlemmer. 
Kunstfaglig utvalg behandler og innstiller 
innkomne søknader, og legger fram saker for 
vedtak i KIO-styret.

kunstutvalget behandler KIOs saker vedrø-
rende kunst i offentlig rom, og er opprettet 
i henhold til vedtektene for KORO ( Kunst i 
offentlig rom).
Kunstutvalget oppnevner kunstkonsulenter 
i utsmykkingssaker som administreres av 
KORO.
Kunstutvalget oppnevner konsulenter i andre 
utsmykkingssaker senteret får henvendelser 
om.

Daglig leder er sekretær for utvalget.

Utvalgets sammensetning er:

1 representant valgt av BKO
1 representant valgt av NK-Øst
1 representant valgt av Hedmark og Oppland 
Arkitektforening.

Representantene velges med personlige vara-
medlemmer. 
Representantene velges for 2 år av gangen. 
Utvalget velger selv en leder.

§ 9 Oppløsning av KIO

Oppløsning finner sted dersom minst 2/3 av 
medlemmene i BKO og NK-Øst stemmer for 
det gjennom uravstemning etter ordinært eller 
ekstraordinært årsmøte i representantskapet.

Ved oppløsning av Kunstnersenteret i Opp-
land skal gjenstående midler og besittelser 
overføres til NBK og NK, som i samråd med 
BKO og NK-Øst skal benytte disse i henhold 
til KIOs vedtekter,§1.

 


