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Årsmelding 2011 

Medlemmer 
Foreningen har 348 betalende medlemmer og ett æresmedlem ved årsskiftet, en økning på 11. I tillegg kommer 
95 registrerte familiemedlemmer slik at antallet registrerte medlemmer er 444. 41 betalende medlemmer er 
innmeldt i løpet av 2011. 211 (47 %) av medlemmene bor utenfor kommunen, og 202 (45 %) av medlemmene 
er mer eller mindre aktive i en av datterforeningene. 269 (60 %) av medlemmene har registrert e-post-adresse. 

Styret og tillitsvalgte 
Styret har i perioden 29.01.2011 – 27.01.2012 bestått av:      
Styremedlemmer Varamedlemmer 

Geir Hareide Andersen, leder Jorunn Grøndalen 

Magne Versland, kasserer Liv Hunstad 

Anny Aune, regnskapsfører Britt Bålsrud Mjelva 

Harald Jørstad, sekretær  

Frode Delbekk 

Mia Darre Hirsch 

Oddny Hoff 
Husstyret Revisorer 

Jorunn Grøndalen, utleie +++ Terje Moberg 
 Arild Rambøl 
Vaktledere Valgkomité 

Jorunn Grøndalen / Frode Delbekk Hege Martinsen 
Frode Delbekk Marit Lund Berg 

 Jan Eigil Bakke 
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. 

Tom G. Bengtson representant for RVK i Rælingen kulturråd. 

 
Styremøter 

Det er avholdt 11 styremøter med 128 behandlede saker i perioden, samt en del arbeidsmøter i forbindelse med 
utstillingene og prosjekter. 

Utstillingskomitéen 
Komiteen har i 2011 hatt møte og drøftet forslag til utstillingsprogram for 2012.  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. Egne 
medlemmer vil i 2012 dekke 4 utstillingsperioder – 2 på våren og 2 på høsten med separatutstillinger. 
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 Vi har i 2012 ikke foreslått en egen grafikkutstilling med flere kunstnere representert. Dette har sammenheng 
med at den blir ganske lik sommerutstillingen som kunstforeningen har hatt de siste årene. Ut over dette har vi 
sett på interne og eksterne søknader om separatutstillinger. For å få variasjon i utstillingsprogrammet har vi 
kontaktet flere proffesjonelle kunstnere. Vi legger stor vekt på å få minst en allment kjent kunstner i året. For 
2012 er det ikke avklart hvem dette blir, men det er lagt inn i utstillingsplanen i september.  

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 72 vakter i Sandbekkstua fordelt på 36 på våren og 36 på høsten. Maleklubben sørget selv 
for vaktene under sin utstilling i tillegg. En stor takk til Jorunn Grøndalen og Frode Delbekk i styret som 
organiserte vaktene. Vaktene gjør en uvurderlig innsats og vi er dem stor takk skyldig. 

Mars 2011 arrangert styret kurs over to kvelder á 3 timer i kunstforståelse og utstillingsgjennomføring for 
medlemmene i vaktkomitéen. Det planlegges tilsvarende kurs våren 2012. 

Utstillinger 
I 2011 viste kunstforeningen totalt 14 utstillinger i Sandbekkstua i ulike teknikker, uttrykk og tematikk, 
inkludert sommerutstillingen. 
Periode Salg (brutto) 
03.01 - 23.01 Maleklubben 8 550,00  

29.01 - 13.02 Tang Chuanjie 500,00  

19.02 - 06.03 Tore Hogstvedt 83 785,00  

12.03 - 27.03 Jarle Rosseland 67 505,00  

02.04 - 30.04 Eva Berntsen 29 035,00  

07.05 - 22.05 Inger Hanshuus 5 170,00  
 Astrid Berger 10 655,00  

28.05 - 19.06 Tore Kristiansen/Kenneth Paulsen 6 800,00  

02.07 - 31.07 Sommerutstillingen 95 955,00  

13.08 - 28.08 Lise Havik 10 510,00  
 Anne Grøntvedt 5 175,00  

03.09 - 18.09 Nico Widerberg 146 655,00  

24.09 - 09.10 Torill Kojan 1 800,00  

15.10 - 30.10 Rælingsutstillingen 12 960,00  

05.11 - 20.11 Ingar Amundsen 80 252,50  

26.11 - 11.12 Fotoklubben 2 200,00 

 Sum brutto omsetning 567 507,50  

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

Sommerutstilling 
Kunstforeningen arrangerte også i 2011 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 fikk et underskudd på kr 6.682. 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, men vil vurdere om det skal 
brukes mer penger på markedsføring. 
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Økonomi 
Omsetningen i år har vært kr 667.809,00 mot  kr 417.282,00 i fjor. Årsresultatet viser et overskudd på 
kr 59.482,79 mot et overskudd på kr 5.310,71 i fjor. Verdien på inventar og vår kunstsamling er satt til 
kr 673.867,50, en økning på kr 70.468,83 fra fjorårets kr 603.398,67, mens omløpsmidler ved årsskiftet var 
kr 418.527,56, opp kr 35.763,46 fra fjorårets kr 382.764,10. Den totale balansen er dermed på kr 1.092.395,06 , 
opp kr 106.232,29 fra fjorårets kr 986.162,77. Se for øvrig regnskapet og revisors beretning. 

Foreningen har mottatt kr 15.000,- i støtte fra Rælingen kommune til delfinansiering av skulpturprosjekt med 
Karl Chilcott. Foreningen har også fått tilsagn om støtte på kr 30.000,- til belysning som vil bli inntektsført i 
2012. 

Andelen bundne midler er kr 200.000,-. 

Rælingen Viseklubb (RVK) har eget regnskap. De har ved årsskiftet en beholdning på kr 42.380, opp kr 3.694 
fra året før. Tallene fra RVK er ikke tatt med i RKFs regnskap for 2011. Beholdningen er fra 2011 av i 
hovedsak innestående på bankkonto under RKFs organisasjonsnummer. Styret i RKF vil i 2012 derfor, i samråd 
med foreningens revisorer, sørge for at regnskapet i RVK samkjøres med foreningens øvrige regnskap og 
revideres av foreningens revisorer. 

Prosjekt «Balance» 
Rælingen kunstforening gjennomførte høsten 2011 et skulpturprosjekt i samarbeid med elevene fra 
7. klassetrinn og lærerne Unni Herland og Daniel Fossli Hansen ved Blystadlia skole. Prosjektet ble ledet av 
skulptør Karl Chilcott, og ble finansiert av RKF med støtte fra Rælingen kommune. Gruppen ØKS stilte med 
flere frivillige, og var til uvurderlig hjelp i gjennomføringen av prosjektet. 

Skulpturen ble innviet lørdag 26.11.11. 

Vår kunstsamling 
En stor del av våre bilder henger fortsatt på Løvenstadtunet, på Rådhuset og på Smedstad skole. Våre to store 
skulpturer fra tidligere er plassert i området rundt Sandbekkstua. I tillegg er nå resultatet av skulpturprosjektet 
«Balance» plassert ved Sandbekkstua slik at området har tre store skulpturer. Gaven fra Kristian Blystad, "Hest 
med mulepose", vil også bli plassert utenfor Sandbekkstua. Kunsten er forsikret for totalt kr 280.000,-. I tillegg 
kommer samlingen ”Ca 25 tegninger” på 30 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. 

Samlingen ”Ca 25 tegninger” er økt fra 28 til 30 arbeider etter at Olav Christopher Jenssen gav oss 2 ekstra 
arbeider i forbindelse med ny montering. Verdien på foreningen samling er derfor tilsvarende økt med 
kr 25.000,-. 

"Hest med mulepose" 
Det er tidligere besluttet at "Hest med mulepose" skal monteres på sokkel utenfor Sandbekkstua i samarbeid 
med kunstneren. Fundament er støpt etter tegning og på plassering innhentet fra kunstneren. Grunnet sykdom 
har ikke kunstneren kunnet gjøre ferdig sokkel og bistå i monteringen, men arbeidet med sokkel er igangsatt. 

Samlingen ”Ca 25 tegninger” på 30 kunstverk fra Olav Christopher Jenssen er flyttet 
Rælingen kommune ved kulturkontoret og Rælingen kunstforening ved leder Geir Hareide Andersen og 
kasserer Magne Versland har i samråd med kunstneren fullført flytting av samlingen ”Ca 25 tegninger”: Den er 
nå montert på egen vegg som er bygget spesielt for formålet i rådhusets foajé. Den nye plasseringen gjør 
samlingen mye mer synlig. I forbindelse med flyttingen, har Olav Christopher Jenssen forært kunstforeningen 
ytterligere 2 tegninger slik at antallet tegninger ”går opp”. Samlingen vil bli reåpnet våren 2012 med Olav 
Christopher Jenssen tilstede. 

Registrering av vår kunst 
Styret besluttet høsten 2010 å gå gjennom hele kunstsamlingen på nytt for å kontrollere at samlingen er inntakt. 
Arbeidet startet i 2011, og en foreløpig rapport er fremlagt for styret. Det er tatt hensyn til de foreløpige 
verdivurderinger i regnskapet og i forsikringer. Arbeidet vil bli fullført i 2012. 
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Samarbeid 
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 
Foreningen har ikke delt ut stipend i 2011. 

Dugnad og Sandbekkstua 
Svein Andersen gikk ut av husstyret på årsmøtet for 2010. Valgkomiteen hadde ikke funnet nye kandidater for 
2011. I tillegg til Jorunn Grøndalen som ble sittende, påtok styret seg medansvar for å gjennomføre husstyrets 
oppgaver. 

Bruk – Utleie  
Stua har vært utleid 11 ganger i løpet av året. I tillegg har vi hatt besøk av en skoleklasse og en barnehage på 
formiddager. 

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. 

Dugnad 
Dugnad ble avholdt 10.mai. Innvendig vasking, beising av hjørneskapet på kjøkkenet, reparasjon av dørlås i 
våthuset, håndtak på dør fra svalgangen” og plattingen til svalgangen. Nyere søppelkasse satt opp. Noe av dette 
arbeidet ble utført i ettertid. Det ble hogget ”mindre trær” til ved langs veien ved Åmodtdammen. Dette er 
seinere kløyvet og stablet på nord- og østsiden av våthuset. Seinere er sekker med ferdigtørket ved, som 
overskudd etter ferdigstilling av Chilcott skulpturen, lagret på samme sted. 

Nyanskaffelser 
Det er innkjøpt Bonamat kaffemaskin. Dette effektiviserer trakting av kaffe og er spesielt til god hjelp ved 
utstillingsåpninger og Åpen stue. Geir har laget et ”spesialdesignet” klaffebord hvor den nye kaffemaskinen 
står. 

Museplage 
Det har i mange år vært museplage i stua. I år er det fanget mange mus ved hjelp av musefeller på kjøkkenet og 
på loftet. Det er også lagt ut gift under stua. Vi må imidlertid regne med at musene lett finner veien inn og må 
gjenta dette opplegget med jevne mellomrom. 

Belysning 
Utskifting av belysning ble utført i desember 2011. 

Vask 
Avtalen med Lions Petrine, Rælingen, om regelmessig renhold av stua, fortsetter. Anny Aune organiserer. 

Maleklubben i jubileumsåret 2011  
Maleklubben hadde 10 år jubileum 2011, derfor litt mer aktiviteter enn vanlig. 

På våren kom kunstner Eva Berntsen og fortalte om farger, lerret, pensler osv. 

I januar åpnet maleklubben RKFs utstillings sesong med medlemsutstilling som vanlig.  

I mai arrangerte Svein Erik Johansen tur for maleklubben til en kunstner på Biri, deretter til Lillehammer 
kunstgalleri. 

Noen av damene har vært i Frankrike for egen regning og malt. 

Juni/juli hadde maleklubben utstilling på Aur prestegård, ca 90 malerier hang på veggen. 

På Rælingesutstillingen  i oktober ble 10 av medlemmene antatt med sine bilder. 

I september lærte vi kroki-tegning på Fredheim skole 
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En av maleklubbens medlemmer Anne Grøntvedt har hatt separat utstilling i Sandbekkstua. 

Mellom dette har vi malt hver mandag fra kl 1800-2100.  

Fotoklubben 
I styret: Hanne Rognerud (styreformann), Anne Lillehaug Berg (styremedlem) og Bjørnar Haugen 
(styremedlem) 

Aktivitetene har vært holdt etter samme mønster som tidligere og primært bestått av bildevisningskvelder, 
klubbkvelder og utflukter.   

Gjennom året har det vært avholdt 
• 11 bildevisninger 
• 8 klubbkvelder med foredrag, herunder et av Kai Jensen 
• 9 utflukter 
• Stand på Rælingsdagene med fotokonkurranse og arrangert tur v/ Håvard Tørring for fotointeresserte 

tilskuere 
• Fotostafett 
• Fotoutstilling 
• 1 åpent møte med Rober Meyer 
• 3 sosiale kvelder, sommeravslutning, middag og juleavslutning 

Vi har fått nye, dyktige medlemmer gjennom året, og den aktive ”kjernen” har økt. 

Bildevisningene startet litt glissent i begynnelsen av året, men har tatt seg opp.  Flere har tatt aktiv del i 
bildevurderingene og nye innspill har kommet fram og gitt inspirasjon. 

Standen i Marikollen under kulturuken var mye mer besøkt i år enn i fjor.  Fotoklubben delte ut løpesedler og 
ga ut informasjon på forhånd, og vi arrangerte fotokonkurranse i samarbeid med Jentefestivalen med tema fra 
denne.  Fotokonkurransen vakte interesse selv om innsendte bidrag ikke var så mange som vi håpet.  Vi fikk 
mange positive tilbakemeldinger på bildene som var utstilt.  Utflukten m/Håvard ble ingen suksess, noe som 
nok i stor grad kan tilskrives kraftig regnvær og gjørmete område.  Verd et forøk neste år også, men håper på 
bedre vær. 

Aktiviteten på Facebook-siden vår har tatt seg opp, og mange bruker siden både til å kommentere og å legge inn 
egne bilder.  Dette har bidratt til at siden har blitt mer attraktiv for flere og er blitt en viktig 
kommunikasjonskanal for fotoklubbens medlemmer. 

Årets fotoutstilling fikk mange gode tilbakemeldinger, og vi solgte 2 bilder.  Temaet var Speiling, noe som ga 
rom for mange spennende tolkninger.   Nytt av året er at Årets Bilde og et bilde fra Årets Fotograf ble vist på 
fotoutstillingen.  

Totalt sett har det vært et aktivt år med et variert program mht temaer og utflukter og mange positive 
tilbakemeldinger.   For oss i styret har det vært et både morsomt og lærerikt år. 

Viseklubben 
Rælingen viseklubb har også i 2011 gjennomført et aktivt år med deltagelse i flere arrangement og egne 
klubbkvelder. Styret har bestått av: 

Leder:   Tom G. Bengtson 
Sekretær:  Kari Hareide Lønstad 
Kasserer:  Åse Kagnes 
Styremedlem:  Oddrun Stoll 

Varamedlemmer:  
1. varamedlem: Ragnhild Storlid 
2. varamedlem: Per Øby 

Liv Hoel Sandstad er valgt som materialforvalter. 
Liv Lønnkvist er valgt som revisor 
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RVK har nå 62 medlemmer, derav 15 familiemedlemmer. Det varierer hvor mange av medlemmene som deltar 
på klubbkveldene, ofte mellom 10 og 30 medlemmer.  

Det er avholdt 5 styremøter og det er behandlet 30 saker. Årsmøtet 2010 ble avholdt 13.01.2011. 

Av større saker i 2011 kan vi nevne: 
- innkjøp av musikkanlegg sammen med vår moderorganisasjon; Rælingen kunstforening 
- 2 avholdte konserter med egne medlemmer (se nednefor) 
- Medvirkning på ”Høstsang” i kultursalen (se nedenfor) 
- Konsert med Øyvind Sund (se nedenfor) 

Det er gjennomført 5 klubbkvelder med ulike temaer og viseverter. I tillegg ble vårt årlige julebord arrangert 
den 25. november. 

Klubben har også arrangert 3 konserter åpne for publikum. To av disse var ved hjelp av egne krefter. Den første 
konserten ble gjennomført i Sandbekkstua den 3. februar og var meget godt besøkt med tilhørere. Det samme 
må sies om vår tradisjonelle ”Sommerkonsert” den 26. mai, som vanligvis foregår utendørs, men som på grunn 
av dårlig vær ble flyttet inn i ”stua”. To arrangement som trakk fullt hus! 

I kulturuka, den 9. september, arrangerte vi konsert med den første Prøysenpris-vinner, Øyvind Sund, 
opprinnelig fra Lillestrøm, bosatt på Vinstra. En fin konsert som dessverre ble besøkt av et 20-talls 
publikummere. 

I tillegg har medlemmer av viseklubben deltatt på kulturrådets ”Høstsang” i Kultursalen på Marikollen og noen 
av medlemmene har opptrådt på ulike arrangement i institusjoner, lag og foreninger. 

Åpen stue 
Åpen stue har vært arrangert hver tredje onsdag, onsdagen etter utstillingsåpning, til sammen 11 ganger, i 2011. 
Stua har vært åpen fra kl 1100 til ca kl 1130.  

Aktuelle kåsører har vært invitert og har holdt foredrag ca kl 1130.  

Det blir servert kaffe og vafler. Vanligvis kommer mellom 20 og 30 besøkende til Sandbekkstua disse dagene.  

Kunstforeningens innkjøp av stor kaffemaskin har vært til stor hjelp for kaffekokerne. 

Følgende kåserier er holdt 
Onsdag 12.januar Svein Andersen fortalte om maleklubben og om bildene var utstilt  
Onsdag 2. februar Huijia Liu Sollid fortalte om kunstneren Tang Chuanjie og utstillingen. Hun fortalte 

også om innføring av oljemaleri til Kina for 150 år siden 
Onsdag 23. februar Steinar Brox: Er det mer mellom himmel og jord enn de fleste andre steder? 
Onsdag 16. mars Leif Thingsrud fra Riksarkivet: Slektsforskning, hvordan begynne 
Onsdag 6. april Eva Berntsen fortalte om malekunsten og om bildene som var utstilt 
Onsdag 11. mai  Arne Bjørkås: Kripos sin rolle i teknisk etterforskning 
Onsdag 7. september Turid Abelset: Mitt fjell, Tronfjell 
Onsdag 23 september Håkon Tysdal fortalte om sin nyutgitte bok: Dagny og Dan 
Onsdag 19. oktober  Hildegunn Romstad: Røros og musikkteateret Elden 
Onsdag 9. november Thor Sørheim: Torben Bjørnedreper og andre historier fra Sandbekkstua og 

Kongeveien i gammel og nyere tid 
Onsdag 30. november Frid Ingulstad: Middelalderen i Oslo og Kongsdøtre som ble dronninger 

Organisasjonsform 
Oddny, Hildegunn, Harald og Jorunn har dannet ”basisgruppa” for arrangementet, godt hjulpet av Kjersti, Kari 
H. og andre frivillige ved eventuelt forfall fra den faste gruppa og når tilstrømmingen av besøkende har vært 
ekstra stor. 

Økonomi 
Kåsørene får en ”kotekopp” med inskripsjon. Eksterne foredragsholdere får honorar. Loddsalget har gjort 
arrangementene selvfinansierende. 

Regnskap vil bli levert Magne Versland for revisjon. 
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Media 
Romerikes Blad har laget reportasjer og skapt blest om flere av utstillingene våre. 

Aftenposten skrev en helside om vår utstilling med Nico Widerberg og om kunstforeningen, og det førte til 
ekstra mye besøk fra andre deler av Oslo-området. 

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. 

Kommunens kulturuke 
Rælingen kunstforening deltok i høstens kulturuke med egen stand under Markedsdagen. RKFs Fotoklubb 
arrangerte standen på vegne av foreningen. Viseklubben holdt konsert og Åpen Stue arrangerte foredrag. 

Kunsttur til Berlin 
Det ble 06. – 10. oktober 2011 gjennomført en svært vellykket kunsttur til Berlin med 35 deltakere i regi av 
kunstforeningen. Magne Versland var ansvarlig for planlegging og gjennomføring. Turens høydepunkt var 
besøk i Olav Christopher Jenssens atelier. 

Turplaner for 2012 
Etter tidligere års vellykkede kunstturer, er det stor interesse for ny tur, og det nye styret tar sikte på å få til det 
høsten 2012. 

Planer og oppgaver 
Våren 2012 
07/01 – 22/01 Utstilling: RKFs Maleklubb 
28/01 – 12/02 Utstilling: Morten Gran, maleri 
09/02 Konsert: Rælingen Viseklubb 
18/02 – 04/03 Utstilling: Ida Kinn Nilsen, maleri 
10/03 – 01/04 Utstilling: Greta Gjøl Hagen, maleri 
14/04 – 29/04 Utstilling: Tor Olav Foss, grafikk, maleri 
05/05 – 20/05 Utstilling: Anne Ma Meiningen, maleri 
26/05 – 10/06 Utstilling: Mette Bryn, malerier 
01/06 Konsert: Rælingen Viseklubb, sommerkonsert 

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

RKFs maleklubb møtes i Sandbekkstua mandager kl. 18.00 – 21.00 i sesongen. Programmet for RKFs 
Fotoklubb og Rælingen Viseklubb er tilgjengelig på ralingen.kunstforening.no. 

Høstens program er ikke fullført, men det er håp om både ny kunsttur, Høstutstillingen og nytt skulpturprosjekt. 
 
 
 
For styret i Rælingen kunstforening, Rælingen 27.01.12 
 
 
Geir Hareide Andersen (sign.) 
Leder 
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	• 3 sosiale kvelder, sommeravslutning, middag og juleavslutning
	Vi har fått nye, dyktige medlemmer gjennom året, og den aktive ”kjernen” har økt.
	Bildevisningene startet litt glissent i begynnelsen av året, men har tatt seg opp.  Flere har tatt aktiv del i bildevurderingene og nye innspill har kommet fram og gitt inspirasjon.
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