
Sak 4: Årsberetning 2014 

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 

 Lena Bergstad  nestleder 

 Berit Knatterud Høvde sekretær 

 Martin Kaarby   PR-ansvarlig 

 Ove Holan   

 Inger Torstad  Kasserer  

 

 Vararepresentanter: 

Karl Otto Pedersen 

Kåre Solheim  

Guro Grønvik Møller 

 

4.2.2 Valgkomite 

Marianne Sletten (leder) 

Kristins Gjesdal Myrvang 

Arnfinn Fagerli 

 

4.2.3 Revisor 

Skjalg Valberg og Per Jan Pettersen 

 

4.2.4 Utstillingsgruppe 

Marianne Sletten 

Torunn Nilsen 

 Janne Juvi Rasmussen 

 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 199 betalende 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 05. 03. 2014 

 

4.3 HFKs aktiviteter 

DATO UTSTILLING 

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

31.januar –  
16. februar 

Arne & Carlos, vandreutstilling 
Omvisning for skoleklasser 



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

07. – 23. mars Den 68 Nord- norske utstilling 

28. mars – 13. april 
1. -13. april 

Utstilling: Lotte Slotterøy 
Produksjon Avtrykk-kunstner 

02. – 11. mai Avtrykk-utstilling 

17. mai 
17.- 18. mai 

Åpen kafe 
Barnekunstskolens utstilling. Ledere Kåre Solheim og Guro 
Grønvik Møller 
 Avslutning av vårsemesteret.  
Åpning av utstillingen blir den 18. mai 

20. – 29. juni 
 
 
 
 
 
30.juni 

«FINN» : 
Samtidskunstutstilling ved Harstadkunstnerne: 
Ingeborg Annie Lindahl 
HildeTørdal 
Bård Andreas Tørdal 
Toril Johannesen 
Kunsttur til Senja 

12. – 28. september Salgsutstilling med Inger Kaurin 

3. – 13. oktober 
16. – 19. oktober 
24. oktober- 2. november 

Utstilling: Maret Anne Sara 
Multicultura - utstilling 
10 års jubileumsutstilling for malegruppa i HKF 

22. – 23. november Avslutning barnekunstskolen. Utstilling av høstens arbeider ved 
Kåre Solheim og Guro Grønvik Møller. 

5. – 14. desember 
 

Juleutstilling for amatører, med hovedutstiller Faina Jakobsen. 
Utdeling av Spillingsprisen. Juleverksted. 
Lena Bergstad blir hovedutstiller 2015 

 

 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 minikonserter i forbindelse med utstillingene.  

 

4.3.2 Styremøter 

Det er avholdt 10 styremøter i perioden 

 

4.3.3 Representasjon 

Kunsttur til Senja den 30.06. Per Jan Pettersen hadde ansvar for opplegget.  

Årsmøte i SKINN: Merete Kamsøy 

Årsmøte i Norske kunstforeninger: Berit Knatterud Høvde 

 

4.3.4 Kurs 

 

Barnekunstskolen: Tegne- og malekurs for barn 

Vår, start: 31.01. Antall deltakere: 11 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: 12 -9  stk. Innhold: Maling med en farge, kopiering fra postkort 

Instruktører: Kåre Solheim og Guro G. Møller 

 

4.3.5 Utstillinger 

Antall utstillinger: 9 

Antall besøkende: 2273 

I tillegg utstillingene for barnekunstskolen og Multicultura-utstillingen 

 



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, Selja og Multikultura  

 

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 hvor 1228 følger HKF 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 5. gang har HKF delt ut Per Spillings pris. Prisen ble opprettet i jubileumsåret til minne om foreningens første formann. 

Årets prisvinner ble Bjørg Elise Tuppen Amundsen 

Prisen består av kr. 10 000, i tillegg til et grafisk blad lagd av Are Andreassen. 

Komiteen som har valgt ut prisvinneren er: 

Stine Larsen leder 

Per Jan Pettersen 

Henry Nygård 

Styret har besluttet at prisutdelingen avsluttes i jubileumsåret 2015 da HKF er 80 år.  

 

4.5 Økonomi 

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av foreningens eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat. 

Årsregnskapet for 2014 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift 

er til stede. 

 

4.6 Oppsummering av 2014 og tanker om fremtiden 

Kunstforeningens lokaler har vært flittig brukt av mange.  

Styret utfører renhold før hver utstilling. 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 2016 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.  

 

I 2015 fyller HKF 80 år. Det vil vi markere med ei jubileumsutstilling av egen kunst, foredrag og et marked. 

HKF har utarbeidet oversikt over alle kunstverker i eget eie, med foto og tekniske data for hvert verk. 

HKF låner ut 30 verk, f.o.m. 2015, til Bergsodden sykehjem. 

 

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, den 3. mars 2015 

 

 

Merete Kamsøy  Lena Bergstad  Inger Torstad 

 

 

 

 Martin Kaarby  Ove Holand  Berit Knatterud Høvde 

http://www.harstad-kunstforening.no/


 

 

 

 

 


