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Styrets rapport 2018 
 
Styreleder Randi Liliequist (NK-Øst). Nestleder Jannecke Lønne Christiansen (BKO). 
Øvrige styremedlemmer Mads Andreas Andreassen(BKO), Kari Oline Øverseth (NK-Øst frem til 
07.06.18 ). Ellen Larsson (NK-Øst fra 07.06.18),  Carl Svensson (frittstående). 
 
- I 2018 har Oppland Kunstsenter (OK) fortsatt å jobbe i tråd med målsetningene i Strategiplan 
2016-19. 
 
- Det har vært avholdt 6 styremøter og vært behandlet 47 saker gjennom 2018. 
- Senteret har hatt 7 utstillingsperioder med tilsammen 18 kunstnere. 
 
- 264 søkte om utstillingsplass på OK for perioden høst 2019 og vår 2020. Etter grundig behandling av 
kunstutvalget, ble 10 av søknadene valgt ut. I tillegg ble det vedtatt at Opplands utstillingen 2019 skal 
endres til en regional utstilling i samarbeid med Hedmark kunstsenter og omfatter kunstnere og 
kunsthåndverkere fra begge fylker. 
 
 -I forbindelse med den kommende fylkessammenslåingen mellom Hedmark og Oppland, har OK og 
Kunstbanken Hedmark Kunstsenter utvekslet ideer og planer. I denne forbindelse understreker styret 
viktigheten av å bevare det gode og naturlig samarbeids forholdet kunstsentrene imellom, i tillegg til 
nødvendigheten av at begge kunstsentrene fortsetter sin drift på sine allerede veletablerte visningssteder.  
 
- I 2018 arrangerte OK styreseminar for sitt representantskap og begge grunnorganisasjonene 
 BKO (Billedkunstnerne i Oppland) og NK-Øst (Norske Kunsthåndverkere Øst Norge). 
Øivind Skjerve fra hovedorganisasjonen VIRKE ledet seminaret. Dette var et svært relevant, nyttig og 
lærerikt seminar i tillegg til å bedre kontakten mellom styret, representantskapet og begge 
grunnorganisasjonene  
 
- OK har arbeidet videre med å utvikle gode modeller for formidling, samt å formalisere en ordning med 
DKS Oppland. Gjennom hele 2018 har det vært gjennomført formidling spesielt for flyktninger og 
innvandrer grupper fra LLS (Lillehammer læringssenter) og AKS (Arbeid, Kompetanse, Samhandling; 
for fremmedspråklige).  
 
- Samarbeidet med Lillehammer Litteraturfestival har fortsatt gjennom kunstbokmessen Bastard 2018 i 
regi av OK. Så langt er det grunn til å være godt fornøyd med alt fra logistikk, det faglige nivået på 
programpostene, deltagelse, gjennomføring, til de mange positive tilbakemeldingene fra deltakere og 
publikum. 
 
- Etter endringer av styret i Lillehammer kunstmuseum i forbindelse med konsolidering, er  det nye 
rutiner for valg av observatør, hvor OK deler plass med Maihaugens venner og Aulestads venner. 
 
- OK deltok på jubileum for Ringsveen og åpningen av Mjøsa- et kunstprosjekt. 
 
- Gjennom siste halvdel av 2018 har OK vært gjennom en periode vi har opplevd som uoversiktlig 
knyttet til omfattende ombygging i underetasjen, og prosessen rundt skifte av huseier. 
Etter eierskifte har OK forhandlet fram ny leieavtale med nye huseiere i 5+5+5 nye år med mulighet til 
forlengelse. 
 
- OK har hatt sunn og god økonomistyring og har levert innhold av høy kvalitet på senteret. Vi har med 
glede klart å øke vederlagene for de kunstnerne som har stilt ut på senteret i 2018. 
 
- OK har søkt og fått tilskudd til diverse prosjekter i 2018, både fra Lillehammer kommune, Oppland 
fylkeskommune og fra Norsk kulturråds ulike tilskuddsordninger.  
 
- Høsten 2018 opprettet og ansatte OK Siri Leira i et engasjement tilsvarende 40% som 
prosjektkoordinator og leder for OKiOR. Hun er dyktig både praktisk og teknisk, og er til stor hjelp og 
avlastning for daglig leder.  
 



Styret ser fortsatt nødvendigheten av økt tilskudd til drift og flere stillinger ved senteret, samt å skaffe 
nye eksterne midler til prosjekter og satsninger. 
 
Rammetilskuddet fra Oppland fylkeskommune og Lillehammer kommune har vært – og er fortsatt 
avgjørende for driften av senteret. Videre tilskudd muliggjør vår posisjon som en profesjonell og seriøs 
aktør i kulturlivet i Oppland, hvor vi bidrar til kompetansehevning og utviklingen av arbeidsplasser 
innen kunst- og kulturfeltet. 
 
Randi Liliequist   
Styreleder 
	  



Administrasjonens rapport 2018 
 
2018 var et fruktbart og arbeidsomt år for administrasjonen ved Oppland Kunstsenter. Det ble avholdt 13 
utstillinger og 35 enkeltarrangementer, i tillegg til en rekke møter med styret, kunstfaglig utvalg og andre 
samarbeidspartnere. 
 
Kunstsenteret mottok totalt 264 søknader for utstillingsperioden høst 2019 og vår 2020 fra kunstnere og 
kunsthåndverkere i hele landet. Dette viser at senteret har et godt renommé, og at vi er attraktive i 
utstillingssammenheng. En gledelig tendens var også at andelen søknader fra kunsthåndverkere økte 
markant i forhold til tidligere år. Dette forholdet var vektlagt i utlysningen for å få en bedre ballanse 
mellom kunst og kunsthåndverk i utstillingsprogrammet.  
 
I kunstutvalgets faglige vurderinger ble - i tillegg til kvalitet - alder, kjønn, teknikk og stedtilhørighet 
vektlagt.  Det kunstfaglige utvalget etterstrebet å vise en bred sammensetning av kunstnerskap og 
kunstneriske prosesser, for å tilby et utstillingsprogram som speiler hele spekteret av praksiser innen 
samtidskunstfeltet. Et forslag til utstillingsprogram ble lagt frem for Oppland kunstsenter sitt styre den 7. 
Juni der 10 av søknadene var innstilt til separatutstilling; 5 i glasskuben og 5 i hovedgalleriet. Av disse 
var 2 duoutstillinger. Utstillingsprogrammet for høst 2019 og vår 2020 foreslo også en regional utstilling 
i samarbeid med Kunstbanken Hedmark Kunstsenter siste utstillingsperiode i 2019, i tråd med 
kunstsenterets handlingsplan. Arbeidet med den regionale utstillingen SIAMESISK kom godt i gang i 
2018. 
 
I løpet av 2018 ble det vist 13 utstillinger ved Oppland Kunstsenter. Programmet bestod av 6 
utstillingsperioder med 2 utstillinger hver periode,  samt en egen utstilling under kunstbokmessen 
Bastard med 4 kunstnere som arbeidet i skjæringspunktet mellom tekst og visuell kunst. I 2018 holdt 
kunstsenteret  for første gang åpent hele sommeren, og presenterte en større separatutstilling av 
Opplandskunstneren Aleksander Stav, samt utstillingen SLIPP med Sidsel Palmstrøm.   Alle 
utstillingene gjennom året ble dokumentert profesjonelt av fotograf Øystein Thorvaldsen.  
 
Kunstbokmessen Bastard 2018 ble en videreutvikling av forprosjektet i 2017. Antallet deltakende 
forlag/kunstnere og andre medvirkende steg fra 40 personer i 2017 til 77 personer i 2018. Deltakerne 
representerte et bredt spekter av småforlag, kunstnere og tidsskrifter som opererer på et profesjonelt og 
kvalitativt høyt nivå innen kunstbokfeltet i norsk sammenheng. Ann-Kristin Stølan fra Bergen Art Book 
Fair og Audun Lindholm fra tidsskriftet Vagant fungerte som faglige rådgivere til 2018 programmet. 
Samarbeidet med Norsk Litteraturfestival ble styrket i form av 5 programposter i regi av Bastard 
fremført på Litteraturfestivalen sin scene Elephant kunsthall. Disse var en del av Norsk litteraturfestival 
sitt offisielle program, både på papir og nett. Messedelen av arrangementet befant seg i 2 store telt på 
Stortorget i Lillehammer sentrum, i nær tilknytning til litteraturfestivalen sitt eget telt. Både messedelen, 
fagprogram og utstillingen hadde gode publikumstall og det totale antallet besøk var anslagsvis 700. En 
konkret ringvirkning av Bastard 2018 var en invitasjon fra Nordic Art Press til å delta med kunstbøker 
under Multiple Art Days i Paris 13.-16.9.2018. I denne sammenheng fikk Bastard/Oppland Kunstsenter 
muligheten til å ta med seg et knippe norske publikasjoner til den internasjonale messen, og herigjennom 
styrke synligheten av- og nettverket til – kunstbokmessen Bastard.  
 
I 2018 ble BK´ Ordet startet opp på initiativ fra Billedkunstnerne i Oppland (BKO). De allerede etablerte 
felleslunsjene siste fredag i måneden ble utvidet til å omfatte en kunstnerpresentasjon med kunstnere fra 
Oppland.  Arrangementene, som er åpne for publikum, var  godt besøkt og bidro til gode faglige 
samtaler, og synliggjøring av kunstfeltet i Oppland. Det ble avholdt 6 arrangementer med følgende 
kunstnere; Mads Andreas Andreassen, Siri Leira, Marit Arnekleiv, Borgny Svalastog, Egil Martin 
Kurdøl og Rannveig Funderud. 
 
Arbeidet med formidling ble videreført både gjennom DKS og egne formidlingsopplegg for Lillehammer 
Læringssenter og AKS. Utstillingene til Tone Myskja og Brynhild Winther ble formidlet via Oppland 
fylke sitt DKS-program for 6. klassinger i Lillehammer. 
 
Arbeidet med OKiOR skjøt fart med ansettelsen av Siri Leira i et 40% engasjement fra september 2018. 
Hun har også bidratt inn i den daglige driften, blant annet med montering av utstillinger, design av 



informasjonsmateriell, teknisk hjelp og mye annet. Kunstsenteret er styrket både faglig og 
kapasitetsmessig gjennom dette engasjementet. 
 
Delegerte tildelinger fra BKH var på kr. 100 000, og ble fordelt på 2 stipender a kr. 50 000 til 
henholdsvis Anna Sigmond Gudmundsdottir og billedkunstdelen av Festspela i Heidal ved Gunnhild 
Bakke. 
 
Kritikersamtalene i 2017/2018 ble sluttført med en samtale om kunstbøker i forbindelse med Bastard 
2018. I desember ble det sendt ny søknad om midler til kulturrådet om 5 kritikersamtaler i 2019. 
Prosjektet ble videreutviklet til å omfatte 4 samarbeidsinstitusjoner som i tillegg til Oppland kunstsenter 
skal være vertskap for hver sin kritikersamtale. Søknaden ble innvilget i mars 2019. 
 
Oppland kunstsenter spilte inn behovet for utstillingsøkonomi til kulturmeldingen, både muntlig i 
forbindelse med høring den 22.11., og skriftlig. Her oppfordret vi kulturdepartementet til å følge opp 
Utstillingsavtalen fremmet av NBK, NK og FFF der kunstnere som stiller ut ved offentlige institusjoner 
får tildelt vederlag, honorar og får dekket sine materialkostnader. Dette vil styrke kunstnerøkonomien og 
kvaliteten på utstillingsprogrammene, og herigjennom også vertskapsinstitusjonene. 
 
Høsten 2018 var OK en av 5 nyopprettede sekretariat for tilskuddsordningen Regionale prosjektmidler 
for visuell kunst (tidligere Statens utstillingsstipend) som nå administreres av Kunstsentrene i Norge 
(KiN). Daglig leder var sekretær for innstillingskomité MIDT. Det ble totalt behandlet 60 søknader, 
hvorav 15 ble innstilt til stipend. 
 
Arbeidet med budsjett, regnskap og økonomi i 2018 gikk som forventet; OK brukte ca kr. 110 000 av 
oppspart egenkapital for å holde aktivitetsnivået oppe, i tråd med budsjettet for 2018. Regnskapet (for 
2018) viser ingen store eller uventede avvik. Det er imidlertid viktig å bemerke at senterets likviditet 
(betalingsevne) ikke tåler nye omfattende underskudd, og at budsjettene fremover må ta hensyn til dette.  
 
Fra juni til desember preget ombygging av lokalene i underetasjen, eierskifte og ny leiekontrakt den 
daglige driften ved Oppland kunstsenter. Støv, støy, vannlekkasjer og strømbrudd gjorde 
arbeidssituasjonen til tider krevende. Det er derfor svært bra at arbeidet ble ferdigstilt, og ny kontrakt 
undertegnet før årsskiftet, slik at fokuset igjen kan være på senterets faglige program og aktiviteter. 
 
Daglig leders deltakelse på fagsamlinger og større arrangementer i 2018: 

• 8. Februar: Forskningskonferanse i regi av Kulturrådet om kvalitetsbegrepet i kunstfeltet, Bergen 
• 8. og 9. Mars: Symposium i regi av Kunsthallene i Norge 
• 6.-8. Mai 2018 Årsmøte KiN, sammen med styreleder 
• 12.-16. September: Multiple Art Days, Paris 
• 2.-4. November: Bergen Art Book Fair 
• 20. November: Kulturrådets årskonferanse, Bergen 
• 21. og 22. November: Oppland Fylkeskommune sin kulturkonferanse 
• 5. desember: Lansering av Kunst i tall på Lillehammer Kunstmuseum 

 
Saksumdal, 1. April 2019 
 

 
 
 
Vilde Andrea Brun 
Daglig leder  



Markedsføring og kommunikasjon 
 
Å formidle kunst og kunsthåndverk til et variert og bredt sammensatt publikum er et av kunstsenterets 
viktigste samfunnsoppdrag. Dette ivaretas gjennom det årlige utstillingsprogrammet innenfor senterets 
åpningstider mellom kl 12.00 og 16.00 onsdag til søndag. Gallerivakter tilbyr publikum en introduksjon 
til utstillingene, og det utarbeides tittelark og utstillingstekster. I 2018 ble det publisert et årsprogram der 
årets utstillinger og kunstnere ble presentert. Programmet ble trykket i 500 eksemplarer, og lagt ut 
digitalt på kunstsenterets nettside. 
 
Presse 
Senterets utstillinger i 2018 ble formidlet via pressemeldinger til lokale og nasjonale medier og 
fagtidsskrifter. Utstillingene fikk en rekke omtaler i blant annet Byavisa, GD,  Vårt Land, Oppland 
Arbeiderblad,  kunstbloggen Oslo Form Lab og Klassekampen.  
 
Annonsering 
Oppland Kunstsenter annonserte utstillinger og utlysninger i GD, Byavisa, i Billedkunst, Kunsthåndverk 
og på kunstkritikk.no. Utstillingsprogrammet ble annonsert på listen.no og via kulturnett Oppland. 
 
Nettside  
Nettsiden www.kunstopp.no er en viktig kommunikasjons- og formidlingsplattform. Her presenteres 
utstillinger og arrangementer i tekst og bilder, og publikum kan finne informasjon om utlysninger, 
kunstsenterets styre og utvalg, oversikt over kunstnere i BKO og kunsthåndverkere i NK-Øst, samt 
annen informasjon om kunstsenterets aktiviteter og arbeid. Fanen Oppland kunst i Offentlig Rom er en 
informasjons- og ressursside for arbeid med kunst i offentlig rom. Her ligger både en veileder og et 
arbeidsverktøy for oppstart av offentlige kunstprosjekter. 
 
Nyhetsbrev 
Hver måned sendes det ut et nyhetsbrev til kunstsenteret kontaktnettverk med informasjon om senterets 
egne arrangementer og utstillinger, søknadsfrister til offentlige instanser, og nyheter om utstillinger i 
Opplandsregionen med mer. 
 
Sosiale medier 
Oppland Kunstsenter sin facebookside er en annen viktig kommunikasjonskanal. Her postes bilder og 
deles relevant informasjon om blant annet utstillinger, kunstnersamtaler og arrangementer, og det legges 
ut bilder som dokumenterer våre utstillinger, arrangementer og aktiviteter. Ved utgangen av 2018 hadde 
siden 1336 følgere. Oppland kunstsenter sin profil på  Instagram hadde 1063 følgere. 
 
Dokumentasjon 
Alle utstillinger i 2018 ble dokumentert profesjonelt av fotograf Øystein Thorvaldsen. Dette 
billedmaterialet brukes aktivt til promotering og synliggjøring av Kunstsenteret og har også stor verdi 
som arkivmateriale for ettertiden. 



Årsrapport 2018 
OKiOR 
 
En 40% stilling som prosjektkoordinator ble i 2018 opprettet ved kunstsenteret. Siri Leira tiltrådte I 
september og tok som en del av denne stillingen over lederansvaret for OKiOR etter Marit Arnekleiv. 
Leira har fått en innføring i OKiORs modell og metoder og Arnekleiv har vært tilgjengelig for bistand i 
en overgangsperiode. 
 
Aktivitet 

• Det ble i 2018 avholdt fire ordinære OKiOR-møter: 22/3, 15/5, 4/10 og 29/11. 
• Det ble holdt innledende veiledningsmøter for nye prosjekter i Søndre Land kommune, Nord-

Aurdal kommune og Lillehammer kommune. 
• Egil Martin Kurdøl og Siri Leira deltok i panelsamtale med tittelen «Forutsetninger for kunst i 

det offentlige rom» ved Oppland fylkeskommunes kulturkonferanse på Lillehammer i november. 
• OKiOR bistod med konsulentutlysning og kunstnerutlysning til Nordre Ål skole, Lillehammer. 

 
Prosjekter avsluttet i 2018: 

• Gartnerhagen bosenter, Lillehammer. Kunstkonsulent: Inga Blix. 
 
Prosjekter aktive per årsslutt 2018: 

• Nordre Ål skole, Lillehammer kommune. Kunstkonsulent: Ola Sendstad. 
• Nye Fjerdrum skole og barnehage, Gausdal kommune. Kunstkonsulent: Ola Sendstad. 
• Labo helse- og omsorgssenter, Østre Toten kommune. Kunstkonsulent: Kristin Sæterdal. 

 
Viktige saker gjennom året 
Planleggingen av seminaret «Muligheter og utfordringer ved kunstoppdrag i offentlige rom» startet opp 
igjen i oktober. Seminaret arrangeres på Hamar i samarbeid med Kunstbanken Hedmark Kunstsenter 27. 
mars 2019. Dette blir et halvdagsseminar om kunstkonsulentens, kunstnerens og oppdragsgiverens rolle i 
arbeidet med å realisere offentlige kunstprosjekter. Målet er å arrangere jevnlige møter/seminarer for 
kunstkonsulenter og kunstnere som har befatning med kunstoppdrag i offentlige rom, og en ny samling 
vil legges til Lillehammer høsten 2019. 
 
Det er behov for å rekruttere og lære opp flere kunstkonsulenter i Oppland. Per i dag er det i 
KOROs register kun syv godkjente konsulenter i Oppland, to av disse er OKiOR-medlemmer og tar 
derfor ikke oppdrag i medlemsperioden. Seminaret i mars 2019 er en del av rekrutteringsarbeidet. 
OKiOR vil også utrede mulighetene for å starte en kunstkonsulentaspirantordning i Oppland, eventuelt i 
samarbeid med kunstsenteret i Hedmark med det formål å rekruttere nye kunstkonsulenter for oppdrag i 
den nye regionen Innlandet. Dette arbeidet fortsetter i 2019 og KORO blir en viktig samarbeidspartner. 
 
Det er vedtatt at OKiOR inntar en produsentrolle for prosjektet Artboard Lillehammer; et 
kunstprosjekt for det offentlige rommet i Lillehammer by, etter en idé av Egil Martin Kurdøl. 
(Merknad: Initiativet ble lagt frem for utvalget før Kurdøl selv ble valgt inn som OKiOR- representant.) 
OKiOR søker midler til forprosjekt i 2019 og gjennomføring i 2020. Hver måned gjennom et helt år 
inviteres en kunstner til å vise et kunstverk på en tavle med mål og utseende som en klassisk 
reklametavle. Kunstneren holder også et foredrag, en samtale eller performance som forholder seg til 
verket. I etterkant produseres en publikasjon med fotografier og tekster av skribenter som reflekterer om 
de enkelte verkene, prosjektet som helhet og kunstens tilstedeværelse og funksjon i omgivelsene. 
Artboard Lillehammer kan bli en plattform for meningsutveksling omkring kunst i en by som vokser og 
et naturlig møtepunkt for innbyggerne gjennom et helt kalenderår. Konseptet vil være overførbart til 
andre byer og tettsteder i Oppland/Innlandet. OKiOR har fortsatt informasjonsarbeidet overfor 
kommunene i Oppland og en fullstendig kontaktliste over personer i kultur- og eiendomsavdelingene er 
under utarbeidelse. OKiORs synlighet må styrkes ytterligere og det er startet arbeid med å gjøre siden 
«Oppland kunst I offentlige rom» på kunstsenterets nettside mer relevant og oppdatert. Vi vil også 
vurdere om en egen Facebook-side og Instagram-konto skal opprettes. Det er viktig at disse holdes 
levende med jevnlige oppdateringer og vi må derfor være sikre på at det finnes nok tid til å besørge dette. 
 
OKiOR har vedtatt å arbeide frem maler for blant annet kunstkonsulentkontrakt og 



vedlikeholdsplan for ferdigstilte kunstverk. Disse vil gjøres tilgjengelig via vår nettside og med åpen 
tilgang. Vi går videre med dette når det finnes tid, målsetningen er å ha dette tilgjengelig innen utløpet av 
2019.  
 
Utvalget 
Leder for OKiOR fra september 2018 er Siri Leira. Hun er utdannet med en mastergrad i 
billedkunst og har erfaring fra produksjon, kuratering, markedsføring og formidling innen feltet. 
Representant fra Billedkunstnerne i Oppland (BKO) er Egil Martin Kurdøl og representant fra Norske 
kunsthåndverkere Øst-Norge (NK Øst) er Ansgar Ole Olsen. Frittstående representant innstilt av OKiOR 
og oppnevnt av kunstsenterets styre er Maria Seines, kulturkonsulent I Lillehammer kommune. 
Representantene sitter i to år (til 2020) med mulighet for forlengelse. Vara for Egil Martin Kurdøl 
(BKO) er Anna Widén. 
Vara for Ansgar Ole Olsen (NK Øst) er Anne Lise Johnsen. 
 
Økonomi 
OKiOR ble mot slutten av 2017 tildelt 50.000 i KORO KOM-midler til å gjennomføre 
fagseminarer. Midlene videreføres til 2019. 
 
22.03.2019, 
 
 
 
 
Siri Leira (sign) 
Leder for OKiOR (Oppland kunst i offentlige rom) 
Oppland kunstsenter



 
Nøkkeltall 2018 
 

2018  2017  2016 
 
Antall utstillinger , Hovedgalleri og Glasskuben:  13  10  11 
 
Antall besøk:        42511  50532  2040 
 
Antall følgere facebook:     1336  1200      - 
 
Antall følgere på Instagram:     1063     -      - 
 
Antall treff på hjemmeside:      1000003 
 
Antall arrangementer:      35  43  10 
 
Kunst i Offentlig Rom 
Antall nye prosjekter:      3  5  3 
Antall prosjekter under arbeid:     4  7  4 
 
Stillinger ved Oppland Kunstsenter 
Faste årsverk:        1,12  1,12  1,12 
Daglig leder:        100%             100%             100% 
Arbeidende styreleder:      12%  12%  12% 
Prosjektkoordinator, engasjement    40%4    -     - 
 
Økonomi 
Totale inntekter:        kr. 2538788       kr. 2527654        kr. 2100677          
Totale utgifter:         kr. 2645617       kr. 2547441        kr. 2012502 
Ordinært resultat:        kr. -1068295       kr. -19 787          kr. 88174 
Sum egenkapital:        kr.  346309       kr.  452 245         kr. 470512 
 
Tilskudd 
Oppland Fylkeskommune:        kr. 1966000        kr. 2066000        kr. 1845428          
Lillehammer kommune:        kr. 126 000         kr. 168000 kr. 96000 
Bildende kunstneres hjelpefond:       kr. 100000         kr. 100000 kr. 100000 
Norsk Kulturråd:         kr. 200000         kr. 128655 kr. 11970 
KORO:          kr.  50006         kr.  21591 kr. 38409 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Av disse var 2731 i galleriet, 520 på kunstbokmessen Bastard (ute) og 1000 på Multiple Art Days, Paris 
2 Av disse var 2 853 besøk i galleriet og 2 200 (anslagsvis) utenfor galleriet 
3 Målt fra og med mai 2018 
4 Gjelder 4 måneders engasjement fra 1.9.-31.12.2018 med mulighet for forlengelse 
5 Underskuddet i 2018 er styrt, og i tråd med budsjettet 
6  Det ble bevilget kr. 50 000 til to seminarer i 2018. Kr. 45 000 av disse inntektsføres i 2019 da gjennomføringen foregår i 
mars 2019	  



 
Utstillingsprogram og arrangementer i 2018 
 
Utstillingsprogrammet for 2018 ble utarbeidet av Oppland kunstsenter sitt kunstfaglige utvalg. Totalt ble 
verk av 18 kunstnere stilt ut gjennom årets 13 utstillinger. 
 
Oppland kunstsenter avholdt 35 arrangementer i 2018; 13 utstillingsåpninger, 12 arrangementer knyttet 
til kunstbokmessen Bastard, 6 BK´Ordet/felleslunsjer for kunstnere og kunsthåndverkere i regionen, 2 
kunstnersamtaler, 1 juleavslutning, 1 prosjektpresentasjon (Mitt sted i verden) og 1 konsert. 
 
Utstillingsprogram: 
 
13.1.-18.2. 
Rina Lindgren og Thomas Falstad i hovedgalleriet 
Martin Harkjerr Halse i Glasskuben 
 
3.3.-8.4. 
Tore Reich i hovedgalleriet 
Nina Bang Larsen i Glasskuben 
 
21.4.-20.5. 
Sissel Fredriksen  i hovedgalleriet 
Marit Roland i Glasskuben 
 
28.5.-3.6.  
Utstilling Bastard 2018 med kunstnerne Ebba Bring, Anja Ulset, Lisa Him-Jensen og Ivan Dujmusic 
 
16.6.-5.8. 
Aleksander Stav  i hovedgalleriet 
Sidsel Palmstrøm i Glasskuben 
 
25.8.-14.10. 
Ingrid Haraldsen og Petter Buhagen i hovedgalleriet 
Øystein Wyller Odden i Glasskuben 
 
27.10- 16.12. 
Tone Myskja  i hovedgalleriet 
Brynhild Winther i Glasskuben 
 
 
Arrangementer 2018:	  
	  
Lørdag 13.1. Utstillingsåpning 
Rina Lindgren, Thomas Falstad (hovedgalleri) og Martin Harkjerr Halse (Glasskuben) 
Åpningstale ved Vilde Andrea Brun 
 
26.1. BK´Ordet/felles lunsj 
Kunstnerpresentasjon av Mads Andreas Andreassen 
 
5.2. Åpning av prosjektet Mitt sted i verden 
Tale ved prosjektleder Randi Liliequist og fylkeskultursjef Kyrre Dahl 
 
23.2. BK´Ordet/felles lunsj 
Kunstnerpresentasjon av Borgny Svalastog 
 
Lørdag 3.3. Utstillingsåpning  
Tur-retur av Tore Reisch (hovedgalleri)  
Inga stad for det endelause av Nina Bang Larsen (Glasskuben) 



Åpningstale ved Vilde Andrea Brun 
 
8.4. Kunstnersamtale med Tore Reisch 
 
Lørdag 21.4. Utstillingsåpning 
Bakteppe av Sissel Fredriksen  i hovedgalleriet 
Paperdrawing #26 av  Marit Roland i Glasskuben 
Åpningstale ved Vilde Andrea Brun 
 
27.4. BK´Ordet/felles lunsj 
Kunstnerpresentasjon av Rannveig Funderud 
 
25.5. BK´Ordet/felles lunsj 
Kunstnerpresentasjon av Egil Martin Kurdøl 
 
Lørdag 28.5. Utstillingsåpning 
Utstilling Bastard 2018 med kunstnerne Ebba Bring, Anja Ulset, Lisa Him-Jensen og Ivan Dujmusic 
Åpningstale ved Vilde Andrea Brun 
 
31.5. Bastard 2018: Fanzineverksted i regi av Pamflett på Oppland kunstsenter 
 
1. 6. Bastard 2018 
I skjæringspunktet mellom billedkunst og litteratur  
Billedkunstner og forfatter Thomas Kvam i samtale med litteraturviter og kritiker Espen Grønlie om sine 
to siste utgivelser; romanen Homo Sacco (Cappelen Damm) og Koding, avkoding og kamuflasje 
(kunstbokforlaget Uten Tittel).  
 
1. 6. Bastard 2018 
Kunstnerbøker i fokus – Kritikersamtale om aktuelle kunstnerbøker i regi av kunstbokmessen Bastard 
Et kritikerpanel bestående av Jessica Williams fra Hverdag Books, Mathijs van Geest fra Apis Press og 
Christian Tunge fra HEAVY Books samtaler om 3 aktuelle kunstnerbøker. Moderator: Kunsthistoriker 
og kunstformidler Cecilie Almberg Størkson. 
 
2. 6. Bastard 2018 
Lag din egen kunstner-button! 
Fredag 1. Juni og lørdag 2. Juni mellom klokken 14 og 16 arrangerer kunst- og designkollektivet 
Pamflett et button-drop-in-verksted på torget i teltet til Kunstbokmessen Bastard.  
 
2. 6. Bastard 2018 
Lansering og samtale i regi av tidsskriftet Kunsthåndverk og Norwegian Crafts 
Kunsthåndverk og Norwegian Crafts inviterer til en samtale mellom Julia Døhlen Edin og Torbjørn 
Kvasbø i forbindelse med lansering av den skandinaviske utgaven av tidsskriftet. Tema: Er det 
hemmende eller fremmende for kunsthåndverkere og designere å bli satt inn i en skandinavisk 
sammenheng og tradisjon? 
 
2. 6. Bastard 2018 
Kva er ei bok? Den illustrerte papirboka i ei digital tid. Samtale mellom Ida Lødemel Tvedt (Vagant) og 
Vilborg S. Hovet, forfatter av boka Kva er ei bok? 
 
2. 6. Bastard 2018 
Paul John presenterer kunstbokforlaget Endless Edittions 
Innblikk i vilkårene rundt produksjonen av kunstnerbøker i USA. Endless Edittions er et kunstnerbok-
initiativ fra New York som publiserer bøker for over 50 kunstnere, holder workshops og driver eget 
trykkeverksted. 
 
2. 6. Bastard 2018 
Kristine Kleppo i samtale med Kjetil Røed om bokas plass i billedkunstfeltet 



Kunstnere har alltid vært opptatt av å lese, men hva er egentlig bokas rolle i kunstfeltet i mer utvidet 
forstand? Hva er boka som skulpturelt objekt og bilde? Kjetil Røed (redaktør i Billedkunst) samtaler med 
Kristine Kleppo om boka i kunsten. 
 
2. 6. Bastard 2018 
Harpefoss Hotell/TILT presenterer Fremtidsruiner 
Antologien Framtidsruiner er resultat av et mangeårig prosjekt der sju kunstnere og sju forfattere 
undersøker stedets skiftende betydning og ustabile identitet. Boka er den siste i rekken av bokserien 
TILT utgitt ved Harpefoss Hotell. Paneldeltakere: Susanne Christensen, Erling Mostue Bugge, Tore 
Engelsen Espedal og Stian Ådlandsvik. 
 
2. 6. Bastard 2018 
Samtale om publikasjonen Håndbok for lydarbeid i visningsrom ved Julie Lillelien Porter og Jørgen 
Larsson 
 
2. 6. Bastard 2018 
Politisk økologi. Presentasjon av det tverrfaglige prosjektet ENSAYOS – Audun Lindholm samtaler med 
Randi Nygård og Karolin Tampere 
 
2. 6. Bastard 2018 
Bastard sin fest. DJ og forfriskninger 
 
Lørdag 16.6. Utstillingsåpning 
East African Rift av Aleksander Stav (hovedgalleriet) 
SLIPP av Sidsel Palmstrøm (Glasskuben) 
Åpningstale ved Tarald Wassvik 
 
Lørdag 25.8. Utstillingsåpning 
Greening a Dust Storm av Ingrid Haraldsen og Petter Buhagen (hovedgalleriet) 
Kraftbalanse av Øystein Wyller Odden (Glasskuben) 
 
13.-16.9 Multiple Art Days 
Bastard deltok med 7 kunstnere/forlag; Oplandia, Mads Andreas Andreassen, Kay Arne Kirkebø, Per 
Jonas Lindsröm, Julie Lillelien Porter, Grafters´Quarterly og Hans Kristian Borchgrevink Hansen 
 
28.9. BK´Ordet/felles lunsj 
Kunstnerpresentasjon av Marit Arnekleiv (hjemme i hennes eget atelier) 
 
12.10. Kunstnersamtale med Ingri Haraldsen, Petter Buhagen og Øystein Wyller Odden 
 
26.10. BK´Ordet/felles lunsj 
Kunstnerpresentasjon av Siri Leira  
 
Lørdag 27.10. Utstillingsåpning 
Dwell av Tone Myskja  (hovedgalleriet) 
Aping a Ritual to Heal Sick Horses av Brynhild Winther (Glasskuben) 
Åpningstale ved Vilde Andrea Brun 
Diktopplesning av Brita Skybak 
 
8.11. Dwell extended - Visuell konsert på Lillehammer Kunstmuseum med  Sissel Vera Pettersen, Jon 
Balke og Tone Myskja. Konserten var knyttet opp mot utstillingen Dwell på OK. 
 
27.11. BK´Ordet/felles lunsj 
Kunstnerpresentasjon av Johannes Engelsen Espedal 
 
8.12. Julefest på Oppland kunstsenter  
 
 



Publikasjoner i 2018 
 
Utstillingsprogram 2018 
Redaktør: Vilde Andrea Brun 
Design: Jens Tandberg



 
 
 
 

Råd og utvalg i 2018 
 
Styret 
Randi Liliequist, styreleder, representant for NK-Øst (2017-2019) 
Jannecke Lønne Christiansen, nestleder, representant for BKO (2017-2019) 
Mads Andreas Andreassen for BKO, fra og med (2018-2020) 
Kari-Oline Øverseth, representant for NK-Øst (2017-2019) 
Carl Svensson, frittstående representant (2018-2020) 
 
Vararepresentanter:  
Anna Sigmond Gudmundsdottir, BKO (2018-2020) 
Tarald Wassvik, BKOvara nr 2 (2018-2020) 
Lucas Richard Stephens, BKO (2018-2020) 
Kari-Anne Karlsen, NK-Øst (2018-2020) 
Ellen Larsson, NK-Øst (2018-2020) 
Tone Mårdalen Hasle, frittstående vara (2018-2020) 
 
Representantskapet 
Marit Hosar, leder, NK-Øst (2018-2020) 
Ingrunn O. Myrland, NK-Øst (2018-2020) 
Berit Slåttum, NKØ-Øst (2018-2020) 
Anne Lise Johnsen-Vara, NK-Øst (2017-2019) 
Anna Widén, BKO (2018-2020) 
Anne Kristine Thorsby, BKO (2018-2020) 
Cecilie Nygren BKO (2018-2020) 
Einar Sigstad-Vara, BKO (2018-2020) 
Politisk representant fra Oppland fylkeskommune: Anne-Marte Kolbjørnshus 
 
Kunstfaglig utvalg 
Vilde Andrea Brun, daglig leder ved Oppland Kunstsenter og leder for utvalget 
Randi Liliequist, NK-Øst 
Jannecke Lønne Christiansen, BKO 
Tarald Wassvik, billedkunstner, frittstående representant 
 
OKiOR (Oppland Kunst i Offentlig Rom) 
Sri Leira, leder, valgt av OK sitt styre (fra 1.9.2018) 
Ansgar Ole Olsen, representant for NK-Øst (2018-2020) 
Egil –Martin Kurdøl, BKO (2018-2020) 
Maria Seines, frittstående representant, Lillehammer kommune (2018-2020) 
 
Regionale prosjektmidler for visuell kunst 
Marit Hosar, oppnevnt av NK, møte- og utvalgsleder (2018-2020) 
Kristin Opem, oppnevnt av NK (2018-2020) 
Barbro Maria Tiller, oppnevnt NBK (2018-2020) 
Geir Brohjem, oppnevnt NBK (2018-2020) 
Marit Kristine Flåtter, oppnevnt av FFF  (2018-2020)  
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	  Til årsmøtet i Oppland Kunstsenter 
	  
	  
	  UAVHENGIG REVISORS BERETNING 
	  
	  
	  Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert Oppland Kunstsenters årsregnskap som viser et underskudd på kr 105 936. 
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2018, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet 
per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 
	  
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2018, og av dets resultater 
for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. 
	  
Grunnlaget for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og 
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 
årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt 
våre øvrige etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet 
revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 
	  
Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å 
kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. 
	  
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt drift 
og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til 
grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 
	  
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning 
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti 
for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller 
samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert 
på årsregnskapet. 

 
Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,     
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

 
	  

Deloitte AS and Deloitte Advokatfirma AS are the Norwegian affiliates of Deloitte NWE LLP, a member firm of Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited ("DTTL"), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are 
legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. 
Please see www.deloitte.no for a more detailed description of DTTL and its member firms. 

	  
© Deloitte AS 

Registrert i Foretaksregisteret Medlemmer av 
Den norske Revisorforening 
Organisasjonsnummer: 980 211 282 
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side 2 
Uavhengig 
revisors beretning 
- Oppland 
Kunstsenter 

	  
•	   identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten 

det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører 
revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er 
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at 
vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn 
for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære 
samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring 
av intern kontroll. 

•	   opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for 
revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter 
omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av 
organisasjonens interne kontroll. 

•	   evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og 
om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av 
ledelsen er rimelige. 

•	   konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-
forutsetningen ved avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, 
og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som 
kan skape tvil av betydning om organisasjonens evne til fortsatt drift. Dersom vi 
konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i 
revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i 
årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi 
modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på 
revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser 
eller forhold kan 
imidlertid medføre at organisasjonen ikke fortsetter driften. 

•	   evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, 
inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de 
underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde. 

	  
Vi kommuniserer med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll blant 
annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal 
utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i 
løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne 
kontrollen. 
	  
Uttalelse om andre lovmessige krav 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi 
har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 
3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk 
finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og 
oversiktlig registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i 
samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 
	  
	  
Gjøvik, 20. mars 2019 
Deloitte AS 

	  
	  
	  
	  
Thomas Hagen Alm 
statsautorisert revisor 
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Strategiplan 2016 – 2019 
 

Innledning 

Oppland Kunstsenter (OK) er en selvstendig kunstnerstyrt institusjon for formidling av visuell 

samtidskunst. 

OK har som formål å styrke det regionale kunstfeltet ved å synliggjøre kunstens posisjon 

gjennom formidling og dialog i samfunnet. 

OK eies i fellesskap av Billedkunstnerne i Oppland (BKO) og Norske Kunsthåndverkere Øst-

Norge (NK-Øst). 

OK er medlem av det nasjonale nettverket Kunstsentrene i Norge (KiN). 

 

Verdier 

Oppland Kunstsenter står for kunstfaglig kompetanse og skal være utfordrende, uavhengig og 

nytenkende, fra det regionale til det internasjonale. 

 

Overordna mål 2016 – 2019 

1. OK skal være et regionalt senter for kunstfaglig kompetanse. 

2. OK skal være en visningsarena som presenterer og formidler samtidskunst.    

3. OK skal være en arena for kunstopplevelser, kunstdiskusjon, samtale og debatt. 

 

Utdyping av overordna mål i perioden: 

 

1. OK skal være et regionalt senter for kunstfaglig kompetanse. 

 

Delmål: 

•  OK skal arbeide med kunst i offentlig rom og sette søkelys på 

              betydningen av dette. 

•  OK skal arbeide for å styrke kunstsenterets ressurser og kompetanse 

•  OK skal være en synlig aktør det er naturlig å henvende seg til når 

              det gjelder kunstfaglige spørsmål. 

Tiltak : 

• Det skal utarbeides en ny modell for Kunst i offentlige rom. Det er nå 

          opprettet en arbeidsgruppe Oppland Kunst i Offentlige Rom (OKiOR), som 

          skal utarbeide en plan for hvordan det skal jobbes med Kunst i offentlig 
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          rom i Oppland, gruppen søker eksterne midler gjennom Oppland 

          fylkeskommune (OFK) og det statlige fagorganet Kunst i offentlige rom 

          (KORO).  

• OK skal jobbe aktivt med politikere, media og andre 

          samarbeidspartnere for å tydeliggjøre OK som en viktig aktør innen 

          visuell kunst. 

• Arbeide aktivt for å styrke senterets økonomi. 

• Arbeide for å knytte til seg flere ansatte. 

• Styrke senterets og dermed kunstnernes kompetanse via kurs, 

          erfaringsdeling og annet. 

 

2. OK skal være en visningsarena som presenterer og formidler samtidskunst. 

 

Delmål : 

• OK skal ha en tydelig utstillings profil. 

• Avtalte utstillinger skal formidles og profileres på senteret og i 

         media.  

• OK skal være et utstillingssted som kan presentere samtidens teknikker 

         og utrykk. 

• Stedsrelatert kunst innlemmes i utstillingsprogrammet (Satt i sammenheng med 

kunstsenterets tidligere praksis og historikk). 

• OK skal vise arbeider av medlemmer via utstillinger, prosjekter o.l. 

• OK skal ha et pedagogisk program der man når ulike grupper i befolkningen. Det kan 

bestå av omvisninger, formidling, dialog, foredrag, seminarer  og workshops. OK skal 

utvikle gode modeller for formidlingsopplegg og søke ressurser til dette. 

• OK skal være et synlig kunstsenter, som skal profileres i media. 

 

Tiltak :  

• Skal søke prosjektmidler til formidling fra f.eks. OFK, Sparebankstiftelsen o.a. 

• Skal søke prosjektmidler og økonomisk støtte til aktuelle utstillinger og prosjekter. 

• Skal arbeide for å få en fast ordning i Den kulturelle skolesekken (DKS), og 

organisere andre mulige former for formidling som når alle aldersgrupper. 
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3. OK skal være en arena for kunstopplevelser, kunstdiskusjon, samtale og debatt. 

 

Delmål : 

• OK skal ha et aktivt formidlingsprogram med bl.a. kunstnersamtaler, 

      foredrag, debatter, filmvisninger i galleriet og på nett. 

• Være et laboratorium for nytenkning og eksperimentering som kan gi 

          publikum nye utfordringer og gi grunnlag for refleksjoner. 

• Øke forståelse for kunstens viktige rolle i samfunnet, gjennom 

          å fokusere på hva kunst kan være og hvordan den påvirker samfunnet 

          den eksisterer i. 

• Samarbeide med andre aktører, institusjoner, organisasjoner, museer, 

          kunstnerinitierte og stedsrelaterte prosjekter i fylket. 

• Nå et større publikum. 

•  Være en dynamisk aktør for å fremme den visuelle kunsten og 

           arbeide for en større synliggjøring av feltet i en samfunnssammenheng. 

 

Tiltak : 

• Delta, arrangere og invitere til visninger, kurs, workshop, kunstsamtaler, foredrag, 

debatter o.l.  

• Jobbe aktivt for å etablere et samarbeid med Norsk Litteraturfestival, Døla-jazz o.a. 

 

ÅRSPLANER FOR 2016 – 2019 

Hovedmål og delmål i strategiplanen videreføres med en handlingsplan hvert år.  

Handlingsplanen utarbeides av styret hver høst for kommende års periode. 
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Handlingsplan 2019 
 
I 2019 skal Oppland Kunstsenter fortsette å jobbe i tråd med målsetningene i Strategiplan 
2016-19. I 2019 skal styret utarbeide en ny strategiplan for perioden 2020-2023. Følgende 
delmål i gjeldende strategiplan vil bli særlig vektlagt i 2019: 
 
Hovedmål: 
1. OK skal være et regionalt senter for kunstfaglig kompetanse. 
 
Delmål : 
OK skal arbeide med kunst i offentlig rom og sette søkelys på betydningen av dette. 
Tiltak i 2019: 

• Gjennom OKiOR vil Oppland kunstsenter arbeide ovenfor kommuner og 
fylkeskommune med initiering og gjennomføring av nye offentlige kunstprosjekter i 
Oppland. Arbeidsverktøy og Veileder (ferdigstilt i 2017) er utgangspunkt for dialog og 
veiledning der kommunene ønsker dette. 

• Oppland kunstsenter/OKiOR skal initiere fagseminarer om  kunst i offentlig rom i 
samarbeid med bla Hedmark kunstsenter. 

• Oppland kunstsenter skal arbeide for å opprettholde og øke en stillingen som leder for 
OKiOR og prosjektkoordinator. 

• OKiOR skal igangsette arbeid med egne kunstprosjekter i offentlig rom (Art Board). 
 
Delmål: 
OK skal arbeide for å styrke kunstsenterets ressurser og kompetanse: 
Tiltak i 2019: 

• Oppland kunstsenter viderefører søknadsarbeidet med sikte på å opprette nye stillinger 
ved senteret. Det søkes  tilskudd fra fylke, kommune og andre offentlige instanser, 
samt åpne prosjektmidler fra Norsk kulturråd til dette formålet med sikte på å kunne 
opprette ettårige engasjement i påvente av økte driftstilskudd. 

• Ha kurs med Virke i styrearbeid etter at nytt styre er konstituert, ved behov 
• Styret skal arbeide strategisk for opprettholde og styrke OK i prosessen knyttet til 

regionssammenslåingen 
 
Delmål: 
OK skal være en synlig aktør det er naturlig å henvende seg til når det gjelder kunstfaglige 
spørsmål 
Tiltak i 2019: 

• OKiOR, svarer på henvendelser fra kommuner i Oppland 
• Oppland kunstsenter er frem til og med 2021 sekretariat for regionale prosjektmidler 

(KiN), tidligere Statens utstillingsstipend 
• Oppland kunstsenter og OKiOR skal svare på henvendelser fra offentlige instanser og 

private aktører og privatpersoner 
• Bastard 2019 skal bidra til å synliggjøre og styrke kunstsenterets kompetanse og 

nettverk innen kunstbokbransjen 
 
 
Hovedmål: 
2. OK skal være en visningsarena som presenterer og formidler samtidskunst. 
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Delmål: 
OK skal ha en tydelig utstillings profil: 
Tiltak i 2019: 

• Kunstfaglig utvalg skal utarbeide/lansere nytt programhefte som gir en god 
beskrivelse av utstillingene i 2019. Kunstsenteret skal også være vertskap for en rekke 
mindre prosjekter og presentasjoner som er i tråd med strategiplanen. 

• Senteret skal ha 6 visningsperioder i løpet av året;  I 5 av periodene åpnes 2 
utstillinger, en i Glasskuben og en i hovedgalleriet. I den 6. Perioden benyttes hele 
lokalet til den regionale utstillingen SIAMESISK som er et samarbeidsprosjekt med 
Hedmark kunstsenter 

• OK arrangerer Kunstbokmessen Bastard 2019 i forbindelse med Norsk 
Litteraturfestival 

• Styret skal i løpet av 2019 revurdere hvordan Glasskuben brukes som utstillingsrom 
  
 
Delmål: 
OK skal være et synlig kunstsenter, som skal profileres i media: 
Tiltak i 2019: 

• Det sendes ut pressemeldinger i forkant av hver utstilling 
• Utstillinger og arrangementer profileres på hjemmeside, Facebook og Instagram 
• I 2019 annonserer OK i samtlige utgaver av fagtidsskriftene Kunsthåndverk og 

Billedkunst 
• Kunstsenteret skal delta i samfunnsdebatten med kronikker/leserinnlegg/debattinnlegg 

i aviser og på sosiale medier 
 
Delmål: 
Utvikle gode modeller for formidlingsopplegg og søke ressurser til dette: 
Tiltak i 2019: 

• Det skal videreutvikles ulike former for formidling og publikumsaktiviteter i 
tilknytning til de ulike utstillingene. Arbeidets omfang avhenger av positive svar på 
søknader. 

• Kunstsenteret avholder kunstnersamtaler i tilknytning til utstillingsprogrammet 
• OK avtaler formidling gjennom Oppland fylkeskommune sin DKS-ordning 
• OK er medarrangør for 5 kritikersamtaler i Oppland. Samarbeidspartene er 

Lillehammer Kunstmuseum, Glasslåven kunstsenter, Harpefoss Hotell og Elephant 
Kunsthall. Det er søkt midler fra Norsk kulturfond, og arrangementene er avhengig av 
positivt svar. 

 
Hovedmål: 
3. OK skal være en arena for kunstopplevelser, kunstdiskusjon, samtale og debatt. 
 
Delmål: 
Samarbeide med andre aktører, institusjoner, organisasjoner, museer, kunstnerinitierte og 
stedsrelaterte prosjekter i fylket: 
 
Tiltak i 2019: 

• Oppland Kunstsenter arrangerer en seminarrekke i regi av OKiOR og i samarbeid med 
Kunstbanken Hedmark kunstsenter. KORO har gitt tilskudd til 2 seminarer 

• Samarbeidet med Lillehammer Litteraturfestival om Kunstbokmessen Bastard 
fortsetter  og videreutvikles i 2019. Blant annet planlegges en egen dag til ulike 
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verksteder der deltakerne på messen kan lage kunstbøker i forkant av messedagene. 
• Den regionale utstillingen SIAMESISK arrangeres i samarbeid med Kunstbanken 

Hedmark kunstsenter 
 
Delmål: 
Være en dynamisk aktør for å fremme den visuelle kunsten og arbeide for en større 
synliggjøring av feltet i en samfunnssammenheng: 
 
Tiltak i 2019: 

• Styret i Oppland Kunstsenter skal i samarbeid med daglig lederutvikle en ny 4-
årsstrategi i løpet av 2019. 

• Kunstsenteret skal i samarbeid med grunnorganisasjonene fortsette med fagdager 
/BK´Ordet 

• Oppland Kunstsenter  skal videreføre kritikersamtaler i samarbeid med andre 
kunstinstitusjoner i fylket (dette avhenger av tilsagn på søknad til Norsk kulturfond).  

• OK vil samarbeider med det regionale kunstfeltet i Oppland om 
presentasjoner/visninger av ulike former for kunstnerinitierte prosjekter der det er tid 
og resurser til dette. 
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Budsjett 2019 

 

Inntekter/utgifter 
Budsjett 2018 Regnskap 2018 Budsjett 2019 

OFK prosjektmidler  -100 000 kr. -100 000 -250 000 kr. 
Norsk kulturråd/ Statens utst. Stipend -15 000 kr.  -88 000 -88 000 kr.  
Norsk Kulturråd, prosjekt -231 345 kr.  -216 159 -550 000 kr.  
Salg kunst -10 000 kr. -17 040 -15 000 kr. 
Div salg 0 -19 253 0 
Bildende kunstneres hjelpefond -100 000 kr. - 100 000 -100 000 kr. 
OPPLAND FYLKE -1 866 000 kr. -1 866 000 -2 055 000 kr. 
LILLEHAMMER KOMMUNE -150 000 kr. -126 000 -100 000 kr. 
KORO - kunst i offentlige rom -50 000 kr. -5 000 -45 000 kr. 
Boksalg -2 500 kr. -1 336 -1 000 kr. 
Totale inntekter -2 524 845 kr.  - 2 538 788 -3 204 000 kr.  
       
Lønn og andre personalkostnader 993 000 kr.  821 176 1 109 000 kr. 
Avskrivning av varige driftsmidler 25 000 kr. 25 370 - 
Kostnader lokale 381 000 kr. 390 884 485 000 kr. 
Fremmede tjenester, herunder 
honorarer og vederlag 493 500 kr. 

 
619 439 604 000 kr. 

Prosjektkostnader 350 000 kr. 319 228 640 000 kr. 
Kontorkostnader og gaver 41 500 kr. 44 742 40 500 kr. 
Kostnader transport og frakt 38 000 kr. 38 345 48 000 kr. 
Reise, diett, representasjon 52 000 kr. 72 724 53 500 kr. 
Reklame, annonse, designutgifter 125000 kr. 145 744 68 000 kr. 
Delegerte midler 100 000 kr. 100 000 100 000 kr. 
Kontingenter  14 000 kr. 13 510 14 000 kr. 
Forsikringer 16 000 kr. 21 589 22 000 kr. 
Bank- og kortgebyr 2 000 kr. 1577 2 000 kr. 
Annen kostnad 3 845 kr. 259 18 000 kr. 
Totale kostnader 2 634 845 kr. 2 645 617 3 204 000 kr. 
Ballanse  110 000 kr. 106 829 0 kr. 
 
Noter til Budsjett 2019: 
Styret i Oppland Kunstsenter vil å øke stillingen til prosjektkoordinator fra nåværende 40% 
2019 dersom økonomien tillater det i løpet av året. 
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Vedtekter for Oppland Kunstsenter, etablert i 1986 
Sist endret i årsmøte 26.4. 2018 
 
§ 1 Navn og eierskap 
Oppland Kunstsenter (OK) er en selvstendig, ikke-kommersiell, kunstnerstyrt institusjon 
organisert som en forening for formidling av billedkunst og kunsthåndverk. OK eies i 
fellesskap av Billedkunstnere i Oppland (BKO) og Norske Kunsthåndverkere Øst-Norge 
(NK-Øst). Oppland kunstsenter er medlem av det nasjonale nettverket Kunstsentrene i Norge 
(KiN) . 
 
§ 2 Formål 
Oppland Kunstsenters formål er å styrke det regionale kunstfeltet. Senteret skal synliggjøre 
kunstens posisjon i samfunnet gjennom utstillinger, formidling og dialog. 
 
§3 Hovedoppgaver 
- Produsere og formidle utstillinger og prosjekter innen samtidskunstfeltet 
- Ivareta kunstnerisk ytringsfrihet 
- Stimulere til kunstdiskurs og offentlig meningsutveksling  
- Være et regionalt kompetansesenter for kunst i offentlig rom 
- Initiere kunstfaglige arrangement 
 
§ 4 Kunstsenterets organer 
4.1 Representantskapet 
Representantskapet er Oppland Kunstsenters høyeste beslutnings- og kontrollorgan og har 7 
medlemmer: 
3 medlemmer utnevnt av BKOs Årsmøte 
3 medlemmer utnevnt av NK-Øst Årsmøte 
1 politisk representant fra Oppland fylkeskommune 
3 varamedlemmer (fra hver grunnorganisasjon og fylkeskommunen) 
Minst seks medlemmer må være tilstede for at møtet skal være beslutningsdyktig. Minst to 
representanter fra begge grunnorganisasjonene og politisk representant må møte. 
 
4.1.1 Valgprosedyre 
Representantskapets medlemmer og vara - medlemmer 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 
Representantskapet får tilsendt dato for årsmøte med minst seks ukers varsel. Saker til 
årsmøte skal fremmes via kunstsenterets styre innen tre uker før møtet.  
Representantskapets årsmøte holdes innen utgangen av april hvert år. 
Styret for OK er ansvarlig for innkalling og gjennomføring. 
På årsmøtet møter representantskapets medlemmer. 
Styreleder, nestleder (evt. vara for disse) og daglig leder skal møte med tale- og forslagsrett. 
Styrets øvrige medlemmer kan møte, med talerett. 
 
4.1.3. Representantskapet skal behandle: 
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- Valg av møteleder, referent og to representanter til å skrive under protokollen. 
- Godkjenning av beslutningsdyktighet i henhold til reglement 
- Årsmelding til godkjenning. 
- Regnskap og revisjonsberetning til godkjenning. 
- Budsjett til godkjenning. 
- Strategi- og Handlingsplan til godkjenning 
- Innkomne forslag 
- Valg av styrets medlemmer og varamedlemmer, etter innstilling fra grunnorgaisasjonene og 
styret 
 
Vedtektsendring 
- Endringer i vedtektene kan bare foretas på representantskapsmøte etter forslag  fra styret 
eller medlemmene 
 
 
§ 5 Styret 
- Styret er ansvarlig overfor representantskapet 
- Styret har ansvar for forvaltning og drift av foreningen og er Oppland kunstsenters øverste 
myndighet mellom representantskapsmøtene.  
- Styremedlemmers funksjonstid regnes fra den dagen de velges av Representantskapets 
årsmøte 
- Styret har ansvar for utarbeidelse av en rullerende 4 årig strategiplan, og handlingsplan hvert 
kalender år 
- Styret fører selv referat fra sine møter  
- Både daglig leder og styret kan innmelde saker til styremøtene 
- Styret har ansvar for ansettelser, og fastsetting av arbeidsinstruks for senterets 
ansatte og har arbeidsgiveransvar for de ansatte 
 
5.1 Styrets sammensetning 
Styret skal arbeide i samsvar med senterets vedtekter og representantskapets vedtak. Styret 
har 5 medlemmer og har følgende sammensetning: 
To medlemmer fra BKO. Oppnevnes av BKO sitt årsmøte 
To medlemmer fra NK-Øst. Oppnevnes av NK-Øst sitt årsmøte. Et medlem valgt på fritt 
grunnlag. Oppnevnes av OKs styre. 
Det velges vara for hver kunstnerrepresentant og ett for fritt stående medlemmer. 
Styremedlemmene velges for to år 
Styret konstituerer seg selv med valg av leder og nestleder for to år av gangen. Det bør 
bestrebes overlappende styreperioder for å sikre kontinuitet 
 
5.2 Styrets møter 
Styremøter avholdes 4-6 ganger i året, eller når styrets leder finner det påkrevd. Styremøter 
skal innkalles med minst en ukes 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 
stemmelikhet. 
Daglig leder har møteplikt, samt tale og forslagsrett i styrets møter 
 
§ 6 Kunstfaglig utvalg 
Styret i OK nedsetter Kunstfaglig utvalg bestående av 4 medlemmer; daglig leder, 2 
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kunstnerrepresentanter fra styret og 1 ekstern representant med kunstfaglig bakgrunn. De 2 
kunstnerrepresentantene fra styret velges for 2 år, den eksterne representanten velges for ett år 
av gangen med mulighet for forlengelse. Daglig leder er leder for utvalget, og innehar 
dobbeltstemme ved stemmelikhet. 
De 4 medlemmene har det faglige hovedansvaret for Oppland Kunstsenter sitt 
utstillingsprogram og for den kontinuerlige utviklingen av kunstsenterets kunstfaglige profil. 
Kunstfaglig utvalg møtes 4-6 ganger i året. Kunstfaglig utvalg behandler og innstiller 
innkomne søknader, har ansvar for senterets utstillingsprogram og legger fram 
innstillingsforslag for vedtak i styret. Dersom styret finner det hensiktsmessig, utvides 
utvalget med ytterligere medlemmer. Styret er ansvarlig for at begge grunnorganisasjonene til 
enhver tid er representert. Sittende medlemmer av det kunstfaglige utvalget kan ikke søke 
utstillingsplass eller produksjonsstipend fra Oppland Kunstsenter. 
 
§ 7 Oppland Kunst i Offentlig Rom  (OKiOR) 
OKiOR er et faglig organ i direkte tilknytning til Oppland kunstsenter som arbeider med saker 
vedrørende kunst i offentlig rom, og er underlagt daglig leder og styret. OKiOR består av 4 
medlemmer;  
Leder for OKiOR, oppnevnes av Oppland kunstsenters styre for inntil ett år av gangen med 
mulighet for forlengelse. Leder for OKiOR skal ha kunstfaglig kompetanse 
1 representant valgt av BKO 
1 representant valgt av NK-Øst 
1 frittstående representant valgt av styret 
De 3 representantene velges med  vara. Representantene velges for 2 år av gangen. Leder er 
sekretær, og innehar dobbeltstemme ved stemmelikhet.  
 
§ 8 Oppløsning av Oppland Kunstsenter 
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. 
Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges 
til avviklingsstyre og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas 
Ved oppløsning av Oppland kunstsenter skal kapital som er igjen etter at alle krav er dekket, 
disponeres i samsvar med foreningens formål. Ingen medlemmer har krav på foreningens 
midler eller andel av disse 
 
Sammenslutning med andre foreninger/kunstsentre eller deling anses ikke som oppløsning. 
Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som 
representantskapet skal stemme over. Grunnorganisasjonene skal involveres. 
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Året i bilder 
	  

	  
Martin Harkjerr Halse. Foto: Øystein Thorvaldsen 
 
 
 
 

 
Fra utstillingen Tur-retur av Tore Reisch. Foto: Øystein Thorvaldsen 
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Fra utstillingen Inga stad for det endelause av Nina Bang Larsen. Foto: Øystein Thorvaldsen. 
 
 
 

 
Fra utstillingen Bakteppe av Sissel Fredriksen. Foto: Øystein Thorvaldsen. 
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Paper Drawing #26 av Marit Roland. Fotograf: Øystein Thorvaldsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fra Utstilling Bastard 2018 (I am not av Anja Ulset). Foto: Øystein Thorvaldsen. 
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Bastard 2018: Fanzinevrksted i regi av Pamflett. Foto: Jannecke Lønne Christiansen. 
 
 
 
 
 
 

 
Bastard 2018 (Endless Editions). Foto: Jannecke Lønne Christiansen. 
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Fra utstillingen East African Rift av Aleksander Stav. Foto: Øystein Thorvaldsen 
 

 
SLIPP av Sidsel Palmstrøm. Foto: Øystein Thorvaldsen.  
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Greening a Dust Storm av Ingri Haraldsen og Petter Buhagen. Foto: Øystein Thorvaldsen 
 

 
Greening a Dust Storm av Ingri Haraldsen og Petter Buhagen. Foto: Øystein Thorvaldsen 
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Aping a Ritual to Heal Sick Horses av Brynhild Winther. Foto: Øystein Thorvaldsen. 
 
 

 
Fra prosjektet Mitt sted i verden. Formidling av utstillingen Travel in the Mist av Lise Kolstad Yuen. 
Prosjektleder: Randi Liliequist. Foto: Randi Liliequist. 


