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Årsmelding 2010 

Medlemmer 
Foreningen har 337 betalende medlemmer og ett æresmedlem ved årsskiftet, en økning på 29. I tillegg kommer 
79 registrerte familiemedlemmer slik at antallet registrerte medlemmer er 417. 190 (45 %) av medlemmene bor 
utenfor kommunen, og 190 (45 %) av medlemmene er mer eller mindre aktive i en av datterforeningene. 245 
(59%) av medlemmene har registrert e-post-adresse. 

En viktig andel av økningen i medlemmer utenfor Rælingen kommer av Postens omlegging av postnummer slik 
at en del medlemmer som tidligere hadde postnummer i Rælingen nå har fått postnummer i egen kommune, 
Lørenskog. 44 betalende medlemmer er innmeldt i løpet av 2010. 

Styret og tillitsvalgte 
Styret har i perioden 30.01.2010 – 28.01.2010 bestått av:      
Styremedlemmer Varamedlemmer 

Geir Hareide Andersen, leder Jorunn Grøndalen 

Magne Versland, kasserer Hege Martinsen 

Anny Aune, regnskapsfører Sissel Karlsen * 

Harald Jørstad, sekretær Grethe Grønnestad 

Svein Andersen Karen Johannessen ** 

Frode Delbekk 

Oddny Hoff 

*   Sissel Karlsen flyttet i 2010 og trådte derfor ut av styret høsten 2010. 

** Karen Johannessen ba seg fritatt fra styret våren 2010. 
Husstyret Revisorer 

Svein Andersen, leder Lars Sandstad 
Jorunn Grøndalen, utleie Terje Moberg 
Vaktledere Valgkomité 

Hildegunn Romstad, vår Hildegunn Romstad 
Liv Hunstad, høst Kenneth Paulsen 

 Tom G Bengtson 
Verv i fylkes- og landsforeninger 

Geir Hareide Andersen, 1. varamedlem i Norske Kunstforeningers styre. 

Hildegunn Romstad, varamedlem i Akershus Kunstforeningers Fylkeslags styre. 

Terje Moberg, revisor for Akershus Kunstforeningers Fylkeslag. 

Liv Hoel Sandstad, varamedlem i Norsk Viseforums Landsstyre. 

Liv Lønnkvist representant for RVK i Rælingen musikkråd. 

 
Styremøter 

Det er avholdt 12 styremøter med 132 behandlede saker i 2010, samt en del arbeidsmøter i forbindelse med 
utstillingene og prosjekter. 
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Utstillingskomitéen 
Komiteen har gjennom flere møter arbeidet med forslag på utstiller for 2011 og 12. I likhet med tidligere har en 
tatt utgangspunkt i at RKF skal ha utstillinger hvor våre egne medlemmer kan vise sine arbeider. Dette fører til 
at Malerklubben, Fotoklubben og den juryerte Rælingsutstillingen dekker 3 utstillingsperioder. Vi har i 2011 i 
utgangspunkt foreslått  å gå bort fra tradisjon med å ha en grafikkutstilling i vårhalvåret. Dette har sammenheng 
med at den blir ganske lik sommerutstillingen. Ut over dette har vi sett på interne og eksterne søknader om 
separatutstillinger. For å få variasjon i utstillingsprogrammet har vi kontaktet flere profesjonelle kunstnere. Vi 
har i den forbindelse lagt stor vekt på å få minst en allment kjent kunstner i året.  

Alle komiteens forslag er lagt fram for styret til endelig godkjenning. Utstillingskomiteen har ikke hatt noe 
ansvar for ”Sommerutstillingen”, men tatt hensyn til den når vi har foreslått utstillere. 

Vaktkomitéen 
Det ble gjennomført 68 vakter i Sandbekkstua fordelt på 34 på våren og 34 på høsten. Maleklubben sørget selv 
for vaktene under sin utstilling i tillegg. En stor takk til Hildegunn Romstad og Liv Hunstad som organiserte 
vaktene. Vaktene gjør en uvurderlig innsats og vi er dem stor takk skyldig. 

Utstillinger 
I 2010 viste kunstforeningen totalt 14 utstillinger i Sandbekkstua i ulike teknikker, uttrykk og tematikk, 
inkludert sommerutstillingen. 

Periode Salg (brutto) Besøkende 
09.01. - 24.01 Maleklubben  9 700 280 

30.01. - 14.02 Unni Haldorsen  17 040 275 

20.02. - 07.03 Lise Simonnæs  18 375 270 

13.03. - 28.03. Galleri Athene  21 885 180 

10.04. - 02.05 Siw Waage  17 010 175 

08.05. - 23.05. Rolf Støa  3 000 260 

29.05. - 12.06. John Brenengen  1 800 180 

03.07. - 01.08 Sommerutstilling  120 585 860 

14.08. - 29.08 Kari Grasmo  13 313 280 

04.09. - 19.09 Bjørn Ransve  20 600 360 

25.09. - 10.10. Morten Magnus  0 350 

16.10. - 31.10. Rælingsutstillingen  14 825 505 

06.11. - 21.11. Eva Harr  78 377 540 

27.11. - 12.12. Fotoklubben  0 130 

   336 509 4 645 

Det har stort sett alltid vært gjennomført minikonserter ved åpningene for å skape blest og hygge. 

Foreningen mottok en praktbok fra Bjørn Ransve i forbindelse med dennes utstilling. 

Sommerutstilling 
Kunstforeningen arrangerte også i 2010 sommerutstilling i Sandbekkstua. Kjersti Hoberg og Eva Søstuen var 
leid inn som vakter og sørget for en god gjennomføring av utstillingen sammen med medlemmer i styret. 

Kommunen garanterte for en andel av et eventuelt underskudd, samtidig som kunstforeningen forpliktet seg til 
å bruke et eventuelt overskudd til aktiviteter rettet mot barn og unge. 

Utstillingen gikk igjen omtrent i balanse. Men styret mener at sommerutstillingen er svært viktig for både å 
tilby kunst og opplevelser og for å markedsføre Sandbekkstua og en viktig del av kulturlivet i kommunen vår. 
Foreningen gjennomfører gjerne sommerutstillingen neste år på tilsvarende vilkår. 
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Økonomi 
Omsetningen i år har vært kr 417.282,00 mot  kr 598.176,50 i fjor. Årsresultatet viser et overskudd på 
kr 5.310,71 mot et overskudd på kr 67.254,28 i fjor. Verdien på inventar og vår kunstsamling er satt til 
kr 603.398,67, en økning på kr 41.519,17 fra fjorårets kr 561.879,50, mens omløpsmidler ved årsskiftet var 
kr 364.724,10, ned kr 30.626,96 fra fjorårets kr 396.501,60. Den totale balansen er dermed på kr 986.162,77, 
opp kr 27.782,21 fra fjorårets kr 958.380,56. Se for øvrig regnskapet og revisors beretning. 

Andelen bundne midler er kr 200.000,-. 

Vår kunstsamling 
En stor del av våre bilder henger fortsatt på Løvenstadtunet og i hovedbiblioteket. Våre to store skulpturer er 
plassert i området rundt Sandbekkstua. Kunsten er forsikret for totalt kr 260.000,-. I tillegg kommer samlingen 
”Ca 25 tegninger” på 28 kunstverk fra Olav Christopher Jenssen som henger i Hovedbiblioteket og som 
kommunen etter avtale har tatt på seg ansvaret for å forsikre. Verdien på denne er satt til kr 350.000 basert på 
en verdivurdering gitt av Blomqvist på ca kr 13.000,- pr stk. 

Vi mottok på årsmøtet i 2009 en gave fra Kristian Blystad, "Hest med mulepose", som er ført inn i balansen vår 
i 2010 med verdi kr 20.000,- basert på kunstnerens fastsatte pris. 

Utlån til Smestad Skole av nyinnkjøpt kunst 
Det har vært ett innkjøp til vår faste samling i 2010; litografien ”Stor spiral” av Bjørn Ransve for kr 20.600 
inkludert avgifter. Denne ble høytidelig hengt opp på Smestad Skole som et utlån fra Rælingen kunstforening. 

"Hest med mulepose" 
Det ble på forrige årsmøte besluttet at "Hest med mulepose" skulle monteres på sokkel utenfor Sandbekkstua i 
samarbeid med kunstneren. Arbeidet er igangsatt og nødvendige tillatelser innhentet. Kunstneren har nå sendt 
nødvendige tegninger for støping av fundamentet og vil bistå i monteringen. Vi håper på velvillig bistand fra 
kommunen for grave- og støpearbeid. 

Samlingen ”Ca 25 tegninger” på 28 kunstverk fra Olav Christopher Jenssen flyttes 
Rælingen kommune ved kulturkontoret og Rælingen kunstforening ved leder Geir Hareide Andersen har i 
samråd med kunstneren planlagt flytting av samlingen ”Ca 25 tegninger”: Den flyttes fra biblioteket til en egen 
vegg som bygges spesielt for formålet i rådhusets foajé. Den nye plasseringen vil gjøre samlingen mye mer 
synlig og den kommer mer til sin rett når den kan plasseres samlet som dette. I forbindelse med flyttingen vil 
Olav Christopher Jenssen forære kunstforeningen ytterligere 2 tegninger slik at antallet tegninger ”går opp”. 
Kunstforeningen skal bekoste innrammingen. Flyttingen vil skje i 2011. 

Registrering 
Styret besluttet høsten 2010 å gå gjennom hele kunstsamlingen på nytt for å kontrollere at samlingen er inntakt. 
Det er først og fremst kunst til utlån som det kan være vanskelig å holde oversikt med til en hver tid. Dette 
arbeidet vil også danne grunnlag for en vurdering av vår forsikringsdekning. Arbeidet vil starte i 2011. 

Kurs 
Styrets leder Geir Hareide Andersen og kasserer Magne Versland deltok på Norske Kunstforeningers årsmøte i 
Oslo. Vi har i år ikke deltatt på seminarer i regi av AKFO. 

Samarbeid 
Det har i 2009 ikke vært noe samarbeid mellom Skedsmo, Lørenskog og Rælingen kunstforeninger.. 

Vi har hatt et godt samarbeid med kommunen. Vi har deltatt på møter/konferanser som kommunen har invitert 
til og vært med på arrangementer i regi av kommunen. 

Kunststipend 
Kunstneren Tore Hogstvedt, som bor i Rælingen, Rælingen kommune og Rælingen kunstforening inngår en 
avtale om kunststipend til kunstnere. Stipendiet finansieres dels ved salg av trykk etter et maleri som Rælingen 
kommune har kjøpt av Tore Hogstvedt, dels ved en andel av salgssummen for maleriet. Stipendiet skal deles ut 
3 ganger med 2 års mellomrom. 
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Dugnad og Sandbekkstua 
Dugnad ble avholdt tirsdag 4.mai. På grunn av dårlig vær, snø, og få frammøtte, ble det bare gjennomført noe 
innvendig vask. Ekstra dugnad ble holdt i slutten av måneden. Det ble også foretatt innkjøp av flere planter, 
stauder, som ble plantet på framsiden. Kari Halvorsen var med på dette arbeidet. 

Utbedring av elektrisk anlegg er utført i regi av kommunen. 

Hjørneskap er snekret og ekstra hyller er satt opp på kjøkkenet. Geir Hareide Andersen har utført dette arbeidet. 

Det er gjort avtale med Rælingen Lions Petrine, om regelmessig renhold av stua. Anny Aune har fått i stand 
dette. 

I tillegg til utstillingene hver helg og sommerutstillingen i juli måned blir stua brukt flittig av datterforeningene, 
maleklubb (hver mandag), fotoklubb (to ganger per måned), viseklubb (ca en gang i måneden) og Åpen stue 
(hver 3dje onsdag). Styret har sine møter i stua. 

Det har vært mindre utleie av stua enn tidligere år, bare fire ganger har stua vært utleid til private, men 
medlemmer av RKF.   

Maleklubben 
Ved årsskiftet har maleklubben ca 25 medlemmer som møtes i Sandbekkstua mandager for å dyrke vår felles 
interesse for bildende kunst, utøvende på amatørnivå.  Det er fint å være i et miljø hvor vi både kan lære av 
hverandre og bli inspirert av hverandre. Både vår og høst har vi hatt interne kurs hvor to av våre egne har bistått 
oss andre.  

 Tradisjonen med at maleklubben starter utstillingsåret i Sandbekkstua er videreført og med fin reportasje i 
Romerikes Blad.  Avtalen med Rælingen bibliotek om MÅNEDENS BILDE er også videreført.  I tillegg har vi 
i år avtalt med styret i Trivselssenteret på Fjerdingby at maleklubben henger opp bilder på veggene hele året.  
Mange av klubbens medlemmer har også vist sine bilder i andre sammenhanager og noen har også fått sine 
bilder på veggen i juryerte utstillinger og på Rælingsutstillingen slapp 9 av oss gjennom nåløyet.   

 Og som tidligere uttrykt er det veldig fint å ha Sandbekkstua som lokale, hvor vi blir inspirert av stadig 
skiftende utstillinger. 

Fotoklubben 
Fotoklubben har hatt følgende arrangementer: 

9 Bildevisningskvelder. 8 Klubbkvelder. 2 Åpne møter med eksterne foredragsholdere. 8 Utflukter. 
1 Fotostafett. 3 Sosiale arrangementer. 

Årets fotograf ble Geir Hareide Andersen og årets bilde gikk til Tore Kristiansen. 

Det har igjennom året kommet flere nye medlemmer til fotoklubben. Siden få faller ifra vokser klubben seg 
stadig større. Det er gledelig at interessen for foto er økende og at så mange finner veien til oss.  

Styret som har bestått av 5 medlemmer i 2010 har besluttet at styret i fotoklubben kan drives videre med 3 
medlemmer i 2011. Dette anses å være tilstrekkelig for å drifte klubben. 

Nytt styre etter årsmøte januar 2011 består av: 

Leder: Hanne Rognerud 

Medlem: Bjørnar Haugen 

Medlem: Anne Berg 

Viseklubben 
Styret i RVK har i 2010 bestått av: 

Tom G. Bengtson, leder. Trygve Grøndalen, kasserer. Kurth V. Tviberg, sekretær. Åse Kagnes, styremedlem. 
1.vara: Oddrun Stoll. 2.vara: Ragnhild Storlid. 
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RVK har nå ca. 63 registrerte medlemmer, derav 16 familiemedlemmer. Det varierer en del med hvor mange 
som stiller på medlemsmøter fra mellom 8 og 25 frammøtte på de månedlige klubbkveldene. Det har vært holdt 
7 styremøter og 9 klubbkvelder inkl. 3 konserter, derav 1 med egne krefter: 
12.februar: Nordisk Vindpust. (Ida Marie Ringerud og Harry Andersen) 

3. juni: Sommeravslutning. (Utekonsert med egne krefter og stor oppslutning med ca. 140 frammøtte ) 

9. september: Konsert med Elin Furubotn. 

I tillegg har RVK hatt flere betalte opptredener utenfor egne arrangement og flere medlemmer har deltatt i 
andre arrangementer. 

Viseklubben har i 2010 fått tilsagn på støtte til innkjøp av lydanlegg fra moderforeningen, men det har ikke 
vært tilstrekkelig samlet finansiering til å kjøpe inn dette i 2010. 

Åpen stue 
Første onsdag etter utstillingsåpning har det vært arrangert Åpen stue i Sandbekkstua.   I 2010 har stua være 
”åpen” elleve ganger, fra kl 1100 til ca 1330: 

Onsdag 13. januar: Svein Andersen fortalte om Maleklubben og utstillingen som hang oppe. 
Onsdag 3. februar: Jan Eigil Bakke fortalte om Bygda vår, i gamle dager. 
Onsdag 3. mars: Lise Simonnæs fortalte om bildene sine. 
Onsdag 24. mars: Bjørg Veisten leste og fortalte historier av Alf Prøysen. 
Onsdag 14. april: Ola Johnsrud, kåserte om Skiløpingens evige gleder. 
Onsdag 12. mai: Svein Tore Gjermstad fortalte om arbeid med ungdom i Nesodden Kulturskole. 
Onsdag 8. september: Tom Bengtson kåserte om arbeidet som miljøvernrådgiver i kommunen. 
Onsdag 29. september: Rune Thieme fortalte om Kulturskolen i kommunen og viste eksempler på elevarbeid. 
Onsdag 20. oktober: Lene Skovholt fortalte om Sagbruk, plankekjørere og ”Bønder i byveien”. 
Onsdag 10. november: Vi så på utstillingen og Harald Jørstad fortalte om kunstneren Eva Harr. 
Onsdag 1. desember: Tor Hagen og Hallvard Pentzen fra RØX om stier og skiløyper i Rælingsmarka. 

Det har vært jevn tilstrømming av besøkende, ca 20, men også over 40 per gang. Vi har stekt vafler, flere sorter, 
drukket kaffe og pratet. Det har vært god stemning. Vi har vervet nye medlemmer til kunstforeningen og har 
også solgt kunst. Vi har ikke tatt betaling, men har hatt enkelt lotteri og derved fått inn midler til drift samt 
innkjøp av en ”hilsen” fra arrangementet. I høst har vi gitt en trekopp med inskripsjon som påskjønnelse til 
kåsørene. Dette vil vi fortsette med. Tilreisende, eksterne kåsører har fått honorar og reisepenger. 

Organisasjonsform 
Hildegunn, Oddny, Harald og Jorunn har dannet ”basisgruppa”, godt hjulpet av Kjersti, Kari H og andre 
”frivillige” ved eventuelt forfall fra en av de ”faste” i gruppa, og de gangene hvor tilstrømmingen av besøkende 
har vært ekstra stor. 

Loddsalget gir oss inntekter. Regnskapet er relativt enkelt, men det er ønskelig at det oppnevnes en revisor. 

Media 
Romerikes Blad har laget reportasjer og skapt blest om flere av utstillingene våre. 

Internett 
Rælingen har hatt oppdaterte web-sider kontinuerlig siden 1996, og var første kunstforening med egne 
hjemmesider. Utvikling og teknisk drift av sidene gjøres kostnadsfritt av Nettaktiv, som også dekker leie av 
web-hotell. Datterforeninger kan selv oppdatere sine egne sider i løsningen. 

Turer og andre aktiviteter 
Det ble arrangert felles omvisning på Høstutstilling. Vi ble ca 11 personer. 

Markedsdag i Marikollen 
Rælingen kunstforening deltok i høstens kulturuke med egen stand under Markedsdagen. RKFs Fotoklubb 
arrangerte standen på vegne av foreningen. Dessverre ble arrangementet svært dårlig besøkt. 
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Kunsttur til Skagen 
Det ble 11. – 13. juni 2010 gjennomført en svært vellykket kunsttur til Skagen med 24 deltakere i regi av 
kunstforeningen. Magne Versland var ansvarlig for planlegging og gjennomføring. 

Turplaner for 2011 
Det er invitert til forhåndspåmelding til planlagt kunsttur til Berlin 6. til 10. oktober 2011, og turen er nesten 
fulltegnet med 28 forhåndspåmeldte. 

Planer og oppgaver 
Planen for 2011 ser slik ut: 

Våren 2011 
08/01 – 23/01 Utstilling: RKFs Maleklubb, malerier 
29/01 – 13/02 Utstilling: Tang Chuanjie, malerier 
03/02 19:00 Rælingen Viseklubb med åpen visekveld 
19/02 – 06/03 Utstilling: Tore Hogstvedt, maleri 
12/03 – 27/03 Utstilling: Jarle Rosseland, grafikk / maleri 
16/03 19:00 RKFs Fotoklubb, Prof. Robert Meyer, foredrag 
02/04 – 30/04 Utstilling: Eva Berntsen, maleri 
07/05 – 22/05 Utstilling: Astrid Berger, malerier, og Inger Sofie Moen Haanshus, tegning 
26/05 19:00 Rælingen Viseklubb med sommerkonsert 
28/05 – 19/06 Utstilling: Kenneth Paulsen og Tore Kristiansen, foto 

Sommeren 2011 
01/07 – 31.07 Utstilling: Sommerutstillingen, grafikk og brukskunst 

Høsten 2011 
13/08 – 28/08 Utstilling: Anne Grøntvedt / Lise Havik, maleri / keramikk 
03/09 – 18/09 Utstilling: Nico Widerberg, grafikk / skulptur 
24/09 – 09/10 Utstilling: Torill Kojan, maleri 
06/10 – 10/10 Kunsttur: Berlin 
15/10 – 30/10 Utstilling: Rælingsutstillingen, juryert utstilling 
05/11 – 20/11 Utstilling: Ingar Amundsen, nisser 
26/11 – 11/12 Utstilling: RKFs Fotoklubb, fotografier 

Vanlige utstillinger er åpne lørdager og søndager kl 12:00 – 16:00 i utstillingsperioden. 

Sommerutstillingen er åpen tirsdager og torsdager kl 14:00 – 18:00, onsdager, fredager, lørdager og søndager kl 
12:00 – 16:00. Mandager stengt. 

Åpen Stue arrangeres onsdager etter utstillingsåpninger kl. 11.00 – 13.30. 

RKFs maleklubb møtes i Sandbekkstua mandager kl. 18.00 – 21.00 i sesongen. 
Klubbkvelder for RKFs fotoklubb og Rælingen Viseklubb: Se program på Internett. 

Vi håper igjen å kunne dra på Høstutstillingen i samarbeid med Lørenskog og Skedsmo kunstforeninger. Styret 
er ellers alltid åpne for forslag fra medlemmene. 
 
 
For styret i Rælingen kunstforening, Rælingen 28.01.11 
 
 
Geir Hareide Andersen (sign.) 
Leder 
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