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Sak 1: Valg av møteleder, referent, tellekorps og to til å skrive under 
protokollen 

Møteleder:…………………………………………………….. 

Referent:………………………………………………………… 

Tellekorps:  1 ……………………………………………… 

2 ……………………………………………… 

Underskrive protokollen: 

  1 ………………………………………………. 

  2 ………………………………………………. 

 

Sak 2: Godkjenning av innkalling  

 Annonse i HT 6 uker før årsmøtet 

Årsmøteinnkalling/medlemskontingent 2014 sendt på e-post og vanlig brev til alle medlemmene 



Sak 3: Godkjenning av dagsorden 

 

Sak 4: Årsberetning 2013 

4.1 Formål og lokalisering 

Harstad Kunstforening er en frivillig organisasjon. Formålet er å fremme kunstforståelse og fornidle kunst. Medlemskap i 
foreningen er åpent for alle som støtter foreningens formål . Medlemskap oppnås ved å betale kontingent.  

Foreningen er lokalisert i leide lokaler i Tore Hundsgt. 5. Harstad 

4.2 Harstad Kunstforening 

4.2.1 Styret 

Styret har hatt følgende sammensetning i beretningsperioden: 

 Merete Kamsøy  leder 
 Kåre Solheim  nestleder, sykemeldt  høst 2013 
 Berit Knatterud Høvde sekretær 
 Hans Peter Stabursvik kasserer til 14.08 og regnskapsansvarlig til 30.10 
 Martin Kaarby   PR-ansvarlig 
 Ove Holan   
 Skjalg Valberg  Kasserer fra 14.08 og regnskapsansvarlig fra 30. 10 
 
 Vararepresentanter: 

Karl Otto Pedersen 
Lena Bergstad,   nestleder høst 2013 
Guro Grønvik Møller 
Tonje Hadsel  fra 04.12 
 

4.2.2 Valgkomite 
Henry Nygård (leder) 
Kristins Gjesdal Myrvang 
Arnfinn Fagerli 

 
4.2.3 Revisor 

Enter Revisjon Hålogaland AS 
 
4.2.4 Utstillingsgruppe 

Stian Liholt Torsen 
Marianne Sletten 
Torunn Nilsen 

 Janne Juvi Andreassen 
 Dora Galveia 
 
4.2.5 Ansatte 
Det er pr. dags dato ingen ansatte i Harstad Kunstforening og alt arbeid utføres av det arbeidende styret. 
 
4.2.6 Medlemmer 
Ved utgangen av beretningsperioden hadde HKF 275 medlemmer 
 
4.2.7 Arbeidsmiljø – ytre miljø 
Styret mener at arbeidsmiljøet er tilfredsstillende. Det har ikke vært ulykker eller skader. Foreningen forurenser ikke det ytre 
miljøet. 
 
4.2.8 Årsmøte 
Årsmøte er HKFs høyeste organ. Det ble sist avholdt 17. 04. 2013 



 
4.3 HFKs aktiviteter 
01.02 – 17.02 Utstilling(foto) ved Per-Martin Jæger 
05.04 – 14.04  SKINN «Eventyrlig», vandreutstilling, tegninger, med omvisning 
09.04  Barnehager invitert til lesestund. Samarbeid med biblioteket 
11.05 – 19.05 Barnekunstskolen(Workshop for barn) 
April  Akvarellkurs: Hilde Sletvold Eilertsen 
17.05  Kafe for alle 
01.06 – 02.06 Kulturskolens årsutstilling 
21.06 – 30.06 «FINN»: Altakunstneren Inger Emilie Solheim 
16.08 – 01.09 Transform  Nomad (Utstillinga er kunstnerens eie), Stein Erik Wouthi 
13.09 – 22.09  Malegruppa ved HKF sin høstutstilling 
18.10 – 31.10 Utstilling(tresnitt) ved Olga Grimsmo Nilsen 
23.11 – 24.11 Barnekunstskolen utstilling, viser høstens arbeider 
06.12 – 22.12 Juleutstilling for amatører. Hovedutstiller Gianne van der Berg. 

Utdeling av Per Spillingprisen 
15.12  Juleverksted for barn og foresatte(invitasjon til medlemmer) 
Vår og høst Akt og kroki-tegning, 8 kvelder pr. semester 
 
4.3.1 Kunstnerisk innslag ved utstillinger 
Det har vært kunstnerisk innslag ved alle utstillingsåpninger. Kunstnerne har stilt opp uten vederlag. HKF takker for godt 
samarbeid. Ei utstilling åpnet i tillegg med moteshow. 
HKF har hatt 6 minikonserter i forbindelse med utstillingene.  
 
4.3.2 Styremøter 
Det er avholdt 10 styremøter i perioden 
 
4.3.3 Representasjon 
Nettverksmøte, 01.02 2013: Merethe Kamsøy ,  Kåre Solheim, Martin Kaarby, Guro Grønvik Møller, Anita Robertsen, Hans 
Peter Stabursvik, Janne Juvi Andreassen, Marianne Sletten, Torunn Nilssen 
Opplæring i forbindelse med Carlos & Arne. 26.09: Merethe Kamsøy 
Kunsttur til Narvik den 30.06. Narvik kunstforening hadde ansvar for opplegget. 18 personer deltok. 
 
4.3.4 Kurs 
Akvarellkurs ved Hilde Sletvold Eilertsen, antall deltakere: 14 stk. 
 
Barnekunstskolen: Tegne- og malekurs for barn 
Vår, start: 31.01. Antall deltakere: 15 stk.  Innhold: Enkel perspektivtegning, fargelære, maling til musikk. Fri utfoldelse med 
farger, maling på glass. Instruktører: Kåre Solheim og Guro G. Møller 
Høst, start: 10.09. Antall deltakere: 15 stk. Innhold: Maling med en farge, kopiering fra postkort 
Instruktører: Merethe Kamsøy og Guro G. Møller 
 
4.3.5 Utstillinger 
Antall utstillinger: 7. Antall besøkende: 1478 
 
4.3.6 Samarbeidspartnere 
Norske kunstforeninger, SKINN(Se kunst i Nord Norge), NNK, NKNN, FINN Musikk i Troms, Harstad Kulturskole, 
Stangnes Videregående skole, Harstad kommune, Troms fylkeskommune, Hålogaland kraft, Harstad Sparebank, 
Advokatforeningen midtre Hålogaland krets, Advokatfirmaet FINN as, Advokatfirmaet Eurojuris Harstad as, Advokatfirmaet 
Ovesen as, Advokatfirmaet Iversen og Backstrøm Iversen as, Norlines, Harstad Bibliotek, Hjerterdame AS, CopySafe AS , 
Children Burn Care Foundation , Krussidull og Selja.  
 
4.3.7 Markedsføring/kommunikasjon 
Å skape kontakter i nærmiljøet og utenfor Harstad, vurderer vi som en av primæroppgavene til kunstforeningen. HKF 
markedsfører seg gjennom hjemmesiden www.harstad-kunstforening.no, facebook og via e-post . 
Harstad Tidende og Hålogaland Avis er flinke til å komme på våre pressevisninger og har god omtale av kommende 
utstillinger. HKF har skole- og barnehagekontakter, samt ei liste med andre interesserte som får informasjon om HKF. 
 



4.4 Per Spillings pris 
For 4. gang har HKF delt ut Per Spillings pris. Prisen ble opprettet i jubileumsåret til minne om foreningens første formann. 
Årets prisvinner ble Ingeborg Annie Lindahl. 
Prisen består av kr. 10 000, i tillegg til et grafisk blad lagd av Are Andreassen. 
Komiteen som har valgt ut prisvinneren er: 
Ann-Mari Aamot, leder, trakk seg i november pga. sykdom 
Per Jan Pettersen 
Stine Larsen 
Henry Nygård, leder fra november 
Styret har besluttet å videreføre denne prisen to ganger til slik at den avsluttes i jubileumsåret hvor HKF er 80 år.  
 
4.5 Økonomi 
 
4.6 Oppsummering av 2013 og tanker om fremtiden 
Kunstforeningens lokaler har vært flittig brukt av mange.  
Styret utfører renhold før hver utstilling. Lena Bergstad har forært HKF en industristøvsuger. Tusen takk.  
Lokalene er ofte utleid og renhold inngår i utleiekontrakten! 
HKF har planer om kurs i passepartoutkutting og rammekutting/laging da HKF disponerer tilgjengelig utstyr. HKF har fått 
utstyr til å kutte glass. Til dette blir det også et kurs! 
Styret arbeider med aktivitetsplanen for 2015 hvor noe er kommet på plass.  
Arbeidskrevende oppgaver er å få tak i frivillige til å sitte vakt ved utstillinger. 
Bruk av lokalene krever at brukerne tar et tak i å holde dem ryddige. Flere dugnader har bidratt mye her! 
 
Kunstforeninga ønsker å framstå som en tydelig og seriøs kunst- og kulturaktør i byen. Vi presenterer et godt 
utstillingsprogram og inviterer til aktiviteter rettet mot alle aldersgrupper. Vi viser både profesjonell- og amatørkunst, kjente 
og kommende kunstnere innen de fleste uttrykk og teknikker. Videre fortsetter vi samarbeidet med Nasjonalmuseet og Se 
Kunst.  Slik sikres kvalitetsnivået og muligheter for omvisninger.   
Gjennom å skape nye møteplasser i våre lokaler, håper vi at enda flere av byens kunst- og kulturinteresserte tar veien innom 
en eller flere av våre utstillinger i året som kommer! 
 
 
Harstad, 3. mars 2014 
 
 
 
Merethe Kamsøy  Hans Peter Stabursvik  Skjalg Valberg  Kåre Solheim 
 
 
Lena Bergstad  Martin Kaarby   Ove Holand  Berit Knatterud Høvde 
 
 
 
 
 

Sak 5: Regnskap for 2013 
 
Se eget vedlegg 
 
 
Sak 6: Innkomne saker 
 
 
 



Sak 7: Aktivitetsplan for Harstad Kunstforening 2014 

 
AKTIVITETSPLAN for Harstad Kunstforening 2014 

17. -26. januar Akt- og krokiutstilling ved HKFs akt- og krokigruppe 
 

2 dager i januar/februar Forskning ved Avtrykk-kunstner Margrete Iren Pettersen  
 

31.januar – 16. februar Arne & Carlos, vandreutstilling 
Omvisning for skoleklasser 
 

07. – 23. mars Nord-Norsken 
 

28. mars – 13. april Utstilling: Lotte Slotterøy 
 

01. – 13. april Produksjon ved Avtrykk-kunstneren 
 

02. – 11. mai Avtrykk-utstilling 
 

17.- 18. mai Barnekunstskolens utstilling. Avslutning av vårsemesteret. Kurset har vært ledet av 
Kåre Solheim og Guro Grønvik Møller 
Åpning av utstillingen blir den 18. mai 

17. mai Kafe 
 

20. – 29. juni «FINN»: 
Samtidskunstutstilling ved Harstadkunstnerne: 
Ingeborg Annie Lindahl 
Hilde Tørdal 
Bård Andreas Tørdal 
Toril Johannesen 
 

29. juni Kunsttur til Senja for medlemmer og vakter 
 

12. – 21. september Separatutstilling: Inger Kaurin 
 

27. september – 13. oktober 
24. oktober  -  9. november 

Utstilling: Maret Anne Sara 
Malegruppas jubileumsutstilling 

22. – 23. november Avslutning barnekunstskolen. Utstilling av høstens arbeider. 
Kursledere har vært Kåre Solheim og Guro Grønvik Møller(?) 

29.november – 14. desember Juleutstilling for amatører 
 

14. desember Juleverksted for barn med foresatte 
 

 

Kurs i rammekutting/sammenfatning og passepartout- skjæring 
Kurs i glasskutting 
Akt- og krokitegning 
 

 

 

 

 

 

 



Sak 8: Vedtektsendring 

Forslag fra styret: 

VEDTEKTER FOR HARSTAD KUNSTFORENING  
Forslag til endringer årsmøtet 2014 
 
Rød tekst: Ny formulering 
Overstrøket tekst: Utgår 
 
§ 1. FORMÅL  
Foreningens formål er å fremme kunstforståelse og formidle kunst.  
 
§ 2. MEDLEMSKAP, personlig eller kollektivt 
Medlemskap er åpent for alle som støtter foreningens formål, og oppnås ved å betale  
medlemskontingent. Medlemskapet er bindende inntil skriftlig utmeldelse til styret foreligger. 
 
§ 3. FORENINGENS ORGANER  
• Årsmøte  
• Styre  
• Valgkomité  
• Revisor  
• Intendant  
 
§ 4. ÅRSMØTE  
Årsmøtet er foreningens høyeste organ.  
Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars måned.  
Medlemmene innkalles av styret med minst 6 ukers varsel og det kunngjøres med annonse i lokalavisen.  
Innkalling med saksliste sendes hvert medlem 14 dager før. 
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende innen 4 uker før årsmøtet. Sakspapirer skal sendes ut innen 10 dager 
før årsmøtet.  
Forslag som ønskes behandlet på det ordinære årsmøte, må være innlevert skriftlig til styret innen 15. februar. 
Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt.  
Stemmerett har alle som var registrert som medlem det året det avgis beretning og regnskap for, og som har betalt sin 
medlemskontingent.  
 
Årsmøtet skal  
1. velge ordstyrer, referent og tellekorps, ingen av dem fra styret.  
2. godkjenne forretningsorden.  
3. godkjenne innkalling og dagsorden.  
4. behandle årsberetning .  
5. behandle regnskap med revisjonsberetning fra foregående år.  
6. vedta arbeidsprogram og budsjett for inneværende og kommende år.  
7. vedta medlemskontingent.  
8. fastsette godtgjørelser for styreleder og styre.  
9. behandle eventuelle forslag til vedtektsendringer.  
10. vedta instruks for styret.  
11. vedta instruks for valgkomité.  
12. vedta instruks for intendant.  
13. behandle andre saker av stor betydning for foreningen.  
14. behandle saker fremmet av medlemmene.  
15. gjennomføre valg på • Styreleder  
• Styremedlemmer  
• Varamedlemmer til styret  
 
Årsmøtet skal: 
1. behandle styrets beretning og regnskap med revisors beretning, 
2. fastsette kontingentene, 
3. behandle innkomne forslag, 
4. foreta valg på: 

 
a. Styreleder 
b. Fem styremedlemmer 
c. To varamedlemmer til styret 



d. To medlemmer til valgkomitéen. 
e. Ett varamedlem til valgkomitéen 
f. Revisor 

 
Vedtektsendringer krever 2/3 flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede. Andre vedtak fattes med alminnelig flertall. 
Stemmelikhet ved valg avgjøres ved loddtrekning. Ved stemmelikhet i andre avstemninger anses saken nedstemt.  
 
Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når minst 2/3 av styret eller minst 1/10 av foreningens medlemmer skriftlig krever det, 
innkallingen skjer med minst 3 ukers varsel.  
Møtet kan bare behandle saker som er årsak til innkallingen.  
 
§ 5. STYRET  
Styret leder foreningen mellom årsmøtene i henhold til årsmøtevedtak og styrets instruks.  
Styret består av styreleder, 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Styreleder velges særskilt for et år av gangen, de øvrige 
for 2 år. Ved første gangs valg, velges ved loddtrekning halvparten for ett år. Gjenvalg til samme posisjon kan ikke foretas 
når vedkommende ha hatt denne i 6 år. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. 
Beslutninger fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Det føres protokoll fra styrets 
møter.  
To av styrets medlemmer signerer for foreningen. 
Styret 
1. har overordnet ansvar for foreningens virksomhet, 
2. gjennomfører årsmøtet vedtak, 
3.kan ansette daglig leder/intendant, og fastsetter lønn og arbeidsinstrukser 
4. og trekker opp foreningens strategi for å gjennomføre målsetningen 
 
§ 6. VALGKOMITEEN  
Valgkomiteen skal ha 3 medlemmer som velges for 3 år. Ved første gangs valg, velges ved loddtrekning 1 for ett år og 1 for 2 
år. Deretter velger årsmøtet 1 nytt medlem til valgkomiteen hvert år. Komitémedlem som har fungert i 2 år rykker opp og 
overtar etter leder som går av. Valgkomiteen arbeider i henhold til instruks og skal foreslå:  
• Styreleder  
• Styre og varamedlemmer  
• Revisor  
 
§ 7. REVISJON  
Foreningens regnskap skal revideres av registrert eller statsautorisert revisor.  
Revisjonen skal utføres av to revisorer valgt av årsmøtet. Valgt revisors ansvar er å gjennomføre revisjon ved å vurdere 
årsregnskapet og vurdere intern kontroll i foreningen. 
 
§ 8. INTENDANT  
Intendanten ansettes av styret og leder den daglige virksomhet i henhold til instruks og er styrets saksforbereder.  
 
§ 9. OPPLØSNING  
§ 8. OPPLØSNING 
Foreningen kan oppløses etter vedtak med ¾ flertall av de fremmøtte stemmeberettigede på to påfølgende ordinære årsmøter. 
Hvis foreningen oppløses, tilfaller foreningens samlede eiendeler Harstad kommune under forutsetning av at kommunen ser 
til at kunstverkene blir tatt hånd om på forsvarlig måte og sørger for at foreningens øvrige midler nyttes i samsvar med 
foreningens formålsparagraf. 
 

Sak 9: Kontingent 

Styrets forslag: 
Personlig medlemskap: kr 350,- (uendret) 
 
Kollektivt medlemskap: 
Bedrifter/organisasjoner under 20 ansatte: kr 1 500,- 
Bedrifter/organisasjoner over 20 ansatte:   kr 3 000,- 
 

 

Sak 10: Budsjett for 2014 

Se eget vedlegg 



Sak 11: Valg 

Harstad	  Kunstforening:	  	  	  	  	  Valgkomiteens	  forslag.	  

	  

Styret	  2013	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   Status	  årsmøte	  mars	  2014:	   	   Forslag	  valgkomite:	  

	  

Leder	  Merete	  Kamsøy.	  	   På	  valg	  	   	   	   	   	   Gjenvalg	  

	  

Styremedlemmer.	  

Hans	  Peter	  Stabursvik:	  	   På	  valg	  	   (Ber	  seg	  fritatt)	  	   	   Inger	  Torstad	  

Martin	  Kaarby	   	   	   På	  valg	  	   	   	   	   	   Gjenvalg	  

Ove	  Holand	   	   	   1	  år	  igjen	  av	  valgperioden	  

Kåre	  Solheim	   	   	   Ønsker	  fritak	  	   	   	   	   	   Lena	  Bergstad	  

Berit	  Knatterud	  Høvde	   	   1	  år	  igjen	  av	  valgperioden	  

	  

Varamedlemmer.	  

Lena	  Bergstad	   	   	   Går	  inn	  i	  styret	  	   	   	   	   Kåre	  Solheim	  

Guro	  G	  Møller	   	   	   1	  år	  igjen	  av	  valgperioden	  

Karl	  Otto	  Pedersen	   	   1	  år	  igjen	  av	  valgperioden	  

	  

Valgkomite.	  

Henry	  Nygård	   	   	   På	  valg	  	   	   	   	   	   Marianne	  Sletten	  

Kristina	  Gjesdal	  Myrvang	   1	  år	  igjen	  av	  valgperioden	  

Arnfinn	  Fagerli	   	   	   1	  år	  igjen	  av	  valgperioden	  

	  

Henry	  Nygård	   	   	   Kristina	  Gjesdal	  Myrvang	   	   	   Arnfinn	  Fagerli	  

Sign.	   	   	   	   Sign.	   	   	   	   	   	   Sign.	  


