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Årsmelding 2008
Medlemmer
Foreningen har 356 betalende medlemmer ved årsskiftet, en økning på 11. I tillegg kommer 79 registrerte /
aktive familiemedlemmer. 163 (37 %) av medlemmene bor utenfor kommunen, og 179 (41 %) av medlemmene
er mer eller mindre aktive i en av datterforeningene. Medlemmer som ikke har betalt de siste 2 år er foreløpig
ikke fjernet fra medlemslisten, så vi må regne med at tallene er lavere når det er gjort.

Styret og tillitsvalgte
Styret har i perioden 26.01.2008 – 30.01.2008 bestått av:
Styremedlemmer

Varamedlemmer

Geir Hareide Andersen, leder

Oddny Hoff

Hildegunn Romstad, kasserer

Håvard Tørring

Anny Aune, regnskapsfører

Jorunn Grøndalen

Harald Jørstad, sekretær

Trine Lende (Permisjon fra juni 2008)

Viviane Pandher

Hege Martinsen

Svein Andersen
Maria Søilen Jahr
Husstyret

Revisorer

Svein Andersen, leder

Lars Sandstad

Jorunn Grøndalen, utleie

Terje Moberg

Kjersti Hoberg, innkjøp
Vaktledere

Valgkomité

Aasrun Engstrøm, vår

Trygve Grøndalen

Harald Jørstad, høst

Kjell Kristiansen
Kari Hareide Lønstad

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.
Styremøter

Det er avholdt 11 styremøter med 96 behandlede saker i 2008, samt en del arbeidsmøter i forbindelse med
utstillingene og prosjekter.

Utstillinger
Utstillingskomitéen har bestått av følgende styremedlemmer:
Viviane Pandher, leder
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Harald Jørstad
Maria Søilen Jahr
Hege Martinsen
I 2008 viste kunstforeningen totalt 12 utstillinger i ulike teknikker, uttrykk og tematikk.
Etter maleklubbens årlige utstilling viste vi utstillingen Norsk arkitektur gjennom 900 år. Deretter en utstilling
med arbeider i akryl innenfor et abstrakt formspråk inspirert av naturen.
Ellers bød 2008 programmet på utstillinger med arbeider i grafikk, maleri, keramikk, skulptur og foto.
Til årets Rælingsutstilling ble det levert inn 230 arbeider og av disse ble 54 arbeider antatt av juryen..
Salg (brutto)

Periode

RKFs maleklubb

kr. 13.910,- 12.01 – 27.01

Morten Engh

kr.

Helene Christensen

kr. 23.625,- 23.02 – 09.03

Grafikk

kr. 49.000,- 29.03 – 13.04

Lene Tori Obel Bugge og Gro Skåltveit

kr.

Borgny Østensen

kr. 24.331,- 24.05 – 08.06

M M Malvin

kr.

Geir Hareide Andersen

kr. 11.165,- 06.09 – 28.09

Turid Gjertsen

kr. 11.400,- 04.10 – 19.10

Rælingsutstillingen

kr. 12.240,- 25.10 – 09.11

Eli Skram Dyblie

kr. 10.625,- 15.11 – 30.11

RKFs fotoklubb

kr.

2.100,- 02.02 – 17.02

3.550,- 26.04 – 11.05
0,- 16.08 – 31.08

500,- 06.12 – 14.12

Totalt regnskapsmessig salg av kunst ble på brutto kr. 162.446,00. Kr 4.465,- (5 % av den delen av salgsbeløpet
som er bildende kunst for verk som koster over kr. 2.000,-) går til Bildende Kunstneres Hjelpefond. I tillegg har
vi formidlet håndlagde trekopper for kr 4.500,-.
Ca 4.500 har besøkt våre egne utstillinger, og i tillegg har flere skoleklasser vært innom. Vi er glade for at
skolene bruker det aktivt i undervisningen. Kommunens sommerutstilling har også hatt mange besøkende.
Det er stor tilstrømning til åpningene av alle utstillingene. Det har stort sett alltid vært gjennomført
minikonserter ved åpningene for å skape blest og hygge. Vi bruker i stor grad unge og lokale musikere.

Økonomi
Omsetningen i år har vært kr 234.693,70 mot kr 316 229,50 i fjor. Årsresultatet viser et overskudd på
kr 22.443,96 mot et underskudd på kr 2 355,56 i fjor. Verdien på inventar og vår kunstsamling er satt til
kr 563.949,50, mens omløpsmidler ved årsskiftet var kr 297.302,82. Den totale balansen er dermed på
kr 861.252,32. Se for øvrig regnskapet og revisors beretning.

Vår kunstsamling
Våre bilder henger fortsatt på Løvenstadtunet og i hovedbiblioteket. Våre to skulpturer er plassert i området
rundt Sandbekkstua. Kunsten er forsikret for totalt kr 260.000,-. I tillegg kommer samlingen i Hovedbiblioteket
som kommunen etter avtale har tatt på seg ansvaret for å forsikre. Det har ikke vært noen innkjøp til vår faste
samling i 2008.
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Kurs
Styrets leder deltok på Norske Kunstforeningers årsmøte i Oslo. Vi har i år ikke deltatt på seminarer i regi av
AKFO.

Samarbeid
Samarbeidet mellom Skedsmo, Lørenskog og Rælingen kunstforeninger har vært begrenset til felles
utstillingstur Høstutstillingen i Oslo.
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. Kultur- og fritidsavdelingen har vært aktive deltakere i
våre prosjekter.

Dugnad og Sandbekkstua
Også i år ble det utført dugnad inne og ute i Sandbekkstua, 21.05.08. Husstyret og øvrige styremedlemmer
utfører i tillegg mye arbeid og noe vask i tilknytning til stua.
Parkeringssituasjonen for besøkende til Sandbekkstua ble sterkt begrenset da Lørenskog kommune satte opp
skilt med parkering forbudt langs hele Tømmervn. Foreningen skrev i 2007 brev til Rælingen kommunen med
konkrete forslag til tiltak, men kommunen har foreløpig bare sendt saken videre til Lørenskog kommune i
e-post uten ytterligere kommentarer eller forslag til løsning. Det er fortsatt ikke kommet noe svar fra Lørenskog
kommune, og det nye styret bør vurdere hvordan parkeringssituasjonen kan løses.
Sandbekkstua har vært utleid 23 dager, hvorav 15 ganger på dagtid (kurs og møter knyttet til kommunens
aktiviteter) og 8 ganger på kveldstid.

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 Aasrun Engstrøm og Harald Jørstad som organiserte
vaktene. Vaktene gjør en uvurderlig innsats og vi er dem stor takk skyldig.

Maleklubben
Maleklubben som ble startet høsten 2001, har også i 2008 vært aktiv.
Vi har en enkel organisering, allmøtet som tar avgjørelser. Ellers er vi glad for å kunne disponere
Sandbekkstua gratis hver mandag i sesongen vår og høst og at vi har god kontakt med styret i RKF via tre
personer som både er med i styret og i maleklubben.
Også i 2008 åpnet vi utstillingssesongen i Sandbekkstua. Og vi har fått i stand en avtale med Rælingen
bibliotek om utstilling av "Månedens bilde", dette har også ofte resultert i at det er blitt vist på kommunens
hjemmesider hvor også Romerikes Blad har hentet det til avisa.
Hvis vi i det nye året får bedre lys i Sandbekkstua, er alt fryd og gammen!

Fotoklubben
Rælingen Kunstforening Fotoklubb (RKF Foto) ble startet opp 17.september 2003. Klubben teller pr. i dag 80
registrerte medlemmer, men antallet på møtene ligger normalt rundt 15-20 stk.
RKF Foto jobber etter følgende grunnleggende punkter:
1. Fotoklubben skal forsøke å ha en profil med vekt på kunstnerlig innhold og dra nytte av samarbeid med
Kunstforeningen for øvrig.
2. Fotoklubbens medlemmer må være medlem av Rælingen Kunstforening.
3. Det er ingen egen medlemskontingent, men innleide foredragsholdere må betales av fotoklubbens
medlemmer. Det skal dermed ikke føres regnskap for RKF Foto.
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4. RKF Foto har møter 2.onsdagen i hver måned og den 4.torsdagen i hver måned som er ren bildevisning.
Møtene holdes i Sandbekkstua.
5. Hege Martinsen har vært leder for klubben siden januar 2005. Kari Hareide Lønstad er nestleder og
fungerer som sekretær.
6. All Informasjon sendes fortrinnsvis ut via e-post. De som ikke har e-postadresse får tilsendt informasjon
i posten.
Medlemsmøter

Klubben har hatt et aktivt år med i alt 11 medlemsmøter og 8 møter med bildevisning.
Tema for møtene har vært:
1. Diskuterte deltagelse på arrangementer i vinterferie og kulturukene i Rælingen 2008
2. Teknisk kveld v/Geir Hareide Andersen: Photoshop endre bakgrunn
3. Årsmøte og Bruk av objektiver og linser v/ Rolf Støa
4. Teknisk kveld v/ Pedro Diaz: Histogram, hvitbalanse osv
5. Sort/hvit fotografering v/ Tore Kristiansen.
6. Fototur til Årnestangen med veiledning til fotografering.
7. Naturfotograf Ketil Knudsen viste bildeserie med tittelen Fugler i vannets element.
8. Teknisk kveld" - vedlikehold og rens av kamera og utstyr v/ Rolf Støa
9. Digitalisering av gamle bilder. Øyvind Møller Bakken fra Akershus Fylkesmuseum forteller.
10. På hvert fotomøte kåret vi kveldens bilde. Siste klubbkvelden hadde vi juleavslutning med god mat og
drikke. Etterpå kåret vi årets bilde blant de som vant kveldens bilde. Vinneren ble Tore Kristensen. I år
kåret vi også årets Fotograf, vinner ble Geir Hareide Andersen.
Hver fjerde torsdag har vi visning av bilder. Medlemmene kan ha med seg inntil 15 bilder hver.
RKFs fotoklubb inviterte barn og unge til fotokonkurranse. Oppmøte i Marikollhallen for å gjennomgå
konkurranseregler og tema, samt tips om teknikk og komposisjon.
RKFs fotoklubb samarbeider med Nes Fotoklubb, i år ble vi invitert til Årnes Videregående skole i mars måned
på workshop med Bjørn Opsahl.
Utflukter

Fotoklubben har arrangert en utflukt en søndag hver måned. Utfluktene har gått til:
1. Oslo m/ Galleribesøk
2. Fredriksten Festning i Halden.
3. Fellestur med Rælingen Kunstforening til Vestfossen og kunstlaboratoriet Steinberg
4. Jeløya
5. Asdøljuvet i Syllingen
6. Hole Art-senter ved Sollihøgda
7. Bygdøy Folkemuseum
8. Tur til Verdens ende ved Tjøme.
9. Tur langs Sagdalselva i Strømmen.
10. Operaen og Middelalderparken + evt. Galleribesøk.
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Utstillinger

Fotoklubben dannet høsten 2005 en gallerikomité som har som formål å finne egnede lokaler/institusjoner hvor
klubbmedlemmene kan stille ut fotografier. Flere av medlemmene har bidratt med bilder som skiftes ut med
jevne mellomrom. I 2008 har vi stilt ut bilder på følgende steder:
1. Fjerdingby Omsorgsenter
2. 11 medlemmer deltok på utstilling Rælingen Bygdetun fra 03.juni - 10 september 2008.
3. Flere medlemmer ble antatt til Rælingsutstillingen 2008 i Sandbekkstua.
4. 2 medlemmer ble antatt på Romeriksutstillingen.
5. Rælingen Fotoklubb hadde egen utstilling i Sandbekkstua med tema Bymiljø 06.-13.12.2008.
16 medlemmer deltok på utstillingen.
6. I tillegg har flere medlemmer hatt separatutstilling.
Styre

Rælingen fotoklubb har opprettet et styre på 5 medlemmer. Styret har som oppgave å utarbeide forslag til
program med møter og utflukter og har hatt 2 møter i 2008.
Styremedlemmer:
1. Leder Hege Martinsen
2. Nestleder Kari Hareide Lønstad
3. Sissel Karlsen
4. Rolf Støa
5. Tore Kristiansen

Viseklubben
Styret i RVK har i 2008 bestått av:
Astrid Olsen, leder
Trygve Grøndalen, kasserer
Gjert Nerland, sekretær
Maeve Kelly, styremedlem
Kurt Tviberg, 1. vara
Margit Helene Jensen/ Jan Eigil Bakke, 2. vara
Medlem Liv Hoel Sandstad har sittet som varamedlem i Norsk Viseforums Landsstyre.
Vi har hatt:

7 styremøter
8 klubbkvelder inkl. 4 konserter, derav 2 med egne krefter.
4 ekstraøvinger
6 opptredener utenfor Sandbekkstua ( Betalte oppdrag)

Klubbkvelder og konserter i 2008.
1/2

Klubbmøte ( Irsk aften)

29/2 Øving konsert
7/3

Konsert med Faun
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3/4

Klubbmøte

8/5

Klubbmøte

30/5 Sommeravslutning med gratis utekonsert.
21/8 Klubbkveld. Tema: Sensommer.
5/9

Konsert Tonje Unstad

25/9

Klubbøving

17/10 Klubbøving
31/10 Konsert med egne krefter
28/11 Julebord.
Dette året har noen av klubbkveldene vært rene øvekvelder fordi vi har hatt så mange opptredener.
Konserter
Vi har hatt to konserter, med gruppen ”Faun” og visesangeren Tonje Unstad.
Det var bra oppmøte 30 – 40 betalende, og stor stemning på begge konsertene.
Utøverne ble værende hele kvelden og særlig på Faunkonserten ble det ”trøkk” i kompet når bassist og
sologitarist spilte til allsangen.
Vi har også hatt to konserter med opptreden av egne medlemmer: En utekonsert 30. mai og en konsert inne i
Sanbekkstua i oktober. Disse konsertene har vist mangfoldet i Viseklubben, og har bidratt til at rekrutterringen
har økt stort dette året. Antall medlemmer pr. i dag er 58 hvorav 14 er familiemedlemmer.
Andre aktiviteter
Flere grupper er blitt dannet innenfor klubben dette året. Derfor har mange flere medlemmer enn tidligere vært
engasjert i betalende oppdrag dette året..
Det ble dette året sendt ett medlem til årsmøtet i Norsk Viseforum. ( Astrid Olsen). Liv Sandstad er valgt
delegat.
Liv Lønnkvist og Ingrid Røri Lønnkvist har deltatt på kurs sponset av viseklubben.
Liv Lønnkvist og Astrid Olsen var også med på Eidenetreffet i oktober, hvor ¾ deler av utgiftene ble sponset av
klubben.
Planlagte aktiviteter i 2009.
Styret har satt opp datoer for våren:
Klubbkvelder:

6. febr.
5. mars

Konsert, sigøynerviser

13.mars m/ Laila Yrvung
17.april
14 mai

Sommeravslutning

5.juni

Program/tema kommer seinere når det nye styret er konstituert.
Vi håper på mange gode ideer og innspill fra medlemmer i året som kommer.

Media
Romerikes Blad har lagd flotte reportasjer som har skapt blest om utstillingene både med
forhåndspresentasjoner og reportasjer fra utstillingene.
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Vi er også omtalt i Lokalavisa og i nettbaserte aviser.

Tur til Stavanger
På denne turen ble vi bare 7 deltakere, men vi som var med hadde en fin tur helga 19. - 21.9. med mange fine
opplevelser som vi gjerne skulle delt med flere både fra Rælingen, Skedsmo og Lørenskog kunstforeninger.
Fellesarrangementene var fototur i Jærlandskapet lørdag i finvær med innlagt friluftsbad og nattfotografering i
Gamle Stavanger lørdag kveld.
Søndag var vi både i Stavanger kunstforening og i Rogaland Kunstmuseum, begge steder med omvisning. Ved
Stavanger kunstforening som er en av de eldste kunstforeningene i landet og med eget hus og stor kunstsamling, hadde vi avtalt omvisning med leder av Stavanger kunstforeningen og vi fikk en fin innføring i
kunstforeningens historie samt egen omvisning etterpå av ansatt omviser.
Ellers var det mye å oppleve, noen fikk med seg konsert i Stavanger Domkirke og mange så den store
friluftsfotoutstillingen like ved. Atter andre var på Oljemuseet og alle var i den nye Geoparken utenfor museet,
- havnepark med inspirasjon og gjenbruksressurser fra oljeindustrien.

Andre aktiviteter
I forbindelse med skolenes vinterferieuker arrangerte foreningen malekurs for barn med Viviane Pandher som
lærer, mens RKFs fotoklubb holdt fotokurs for ungdommer.
Det ble arrangert felles omvisning på Høstutstilling sammen med Lørenskog og Skedsmo kunstforeninger
10. september. Fra Rælingen var vi ca 15 personer.
Det ble våren 2008 forsøkt å arrangere tur til Vestfossen Kunstlaboratorium og Gulden Kunstverk, men denne
ble avlyst på grunn av manglende oppmøte.
I tillegg får alle våre medlemmer informasjon om aktiviteter i regi av AKFO, og AKFOs sommertur var tur til
herregårder i Østfold.

Skulpturprosjekt
Prosjektgruppen har bestått av Geir Hareide Andersen og Håvard Tørring fra kunstforeningen. I tillegg har
skulptør Kristian Blystad og forelesere og studenter ved Høyskolen i Buskerud vært aktive deltakere, og
representanter for kulturavdelingen i kommunen deltar også i møter. Mot slutten av året har også Aril Rambøl
bidratt i prosjektet.
Prosjektet har hatt liten fremdrift i år. Hovedgrunnen er nok at prosjektgruppen er for liten og har for lite
ressurser å trekke på. Det har heller ikke vært mulig å få mer bistand fra kommunen.
Vi har besøkt både Universitetet i Ås og NTNU i Trondheim, men planene om å gjennomføre interessante
oppgaver med studenter ser ut til å strande. En teori er at dagens studenter forventer tilgang til ytelser i form av
reiser og utstyr som vi ikke har hatt muligheter til å tilby uten et annet økonomisk grunnlag, men det kan også
være at studenter ønsker oppgaver som kan lede til en ansettelse.
Vi har også søkt om prosjektmidler fra to store fond uten positivt svar. Det gis ikke begrunnelser for avslagene.
Det har ikke vært utgifter i prosjektet. Alt arbeid og reising har vært på frivillig basis, og reisen til NTNU ble
kombinert med arbeidsreise.
Det er for tiden ingen konkret plan om når en skulptur kan være ferdig, men prosjektgruppen er ikke lagt ned,
og deltakerne ønsker å fortsette arbeidet. Kristian Blystad er fortsatt veldig positiv til prosjektet. Men vi ser at
det kreves flere deltakere i prosjektet. Fokus må snus bort fra frivillige studentoppgaver og sponset arbeid og
over mot et mer tradisjonelt finansiert kunstprosjekt.
I påvente av en stor skulptur jobbes det i styret for å utvide samlingen med en mindre skulptur.
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Planer og oppgaver
Utstillingsplanen for 2009 ser slik ut:
10.01 - 25.01.2009

Malerklubben Maleri

31.01 - 15.02.2009

Astri Eidset Rygh

21.02 - 08.03.2009

Torill Kojan Maleri

13.03.2009

Konsert med Laila Yrvung

14.03.- 29.03.2009

Grafikk v/ Galleri Athene

18.04 - 03.05.2009

Gino Scarpa Maleri

09.05 - 24.05.2009

Ingrid Mjøen Ekrem Tegning

30.05 - 15.06.2009

Ronny Østnes Foto

15.08 - 30.08.2009

Inga Søreide Maleri

05.09 - 20.09.2009

Carl Nesjar

26.09 - 11.10.2009

Maria Søilen Jahr

17.10 - 01.11.2009

Rælingsutstillingen

07.11 - 22.11.2009

Bjørg Thorhallsdottir Maleri, grafikk

28.11.- 13.12.2009

Fotoklubben Foto

Maleri/grafikk

Maleri
Maleri

Vi håper igjen å kunne dra på Høstutstillingen i samarbeid med Lørenskog og Skedsmo kunstforeninger. Vi
jobber med en helgetur for medlemmer til våren. Styret er ellers alltid åpne for forslag fra medlemmene.
Nytt initiativ: Lunsjklubben ÅPEN STUE
En aktivitet i regi av Rælingen kunstforening med fast tilholdssted i Sandbekkstua
Formålet er å være et treffsted for personer som disponerer egen tid på dagen og å arrangere aktiviteter hhv av
kunst- og kulturell art, jfr formålsparagrafen til Rælingen kunstforening
friluftsmessig art, jfr frisk i friluft- og naturlosarrangement
Klubben er selvfinansierende utover vaffeljern som kjøpes inn av Rælingen kunstforening.
Første start – en prøve for å se om det er av interesse:
onsdag 18. mars kl 11 – 14
onsdag 15. april
onsdag 13. mai

For styret i Rælingen kunstforening, Rælingen 30.01.09
Geir Hareide Andersen (sign.)
Leder

