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Årsmelding 2012
Medlemmer
Foreningen har 393 betalende medlemmer og ett æresmedlem ved årsskiftet, en økning på 44. Men det er i 2012
ikke utmeldt noen medlemmer på grunn av manglende kontingent, så det reelle tallet medlemmer er lavere. I
tillegg kommer 100 registrerte familiemedlemmer, slik at antallet registrerte medlemmer er 494. 42 betalende
medlemmer er innmeldt i løpet av 2012. 245 (50 %) av medlemmene bor utenfor kommunen, og 234 (47 %) av
medlemmene er mer eller mindre aktive i en av datterforeningene. 322 (65 %) av medlemmene har registrert epost-adresse.

Styret og tillitsvalgte
Styret har i perioden 28.01.2012 – 25.01.2013 bestått av:
Styremedlemmer

Varamedlemmer

Geir Hareide Andersen, leder

Bee Ellingsen

Magne Versland, kasserer

Toril Råge

Anny Aune, regnskapsfører

Eva Nigar

Harald Jørstad, sekretær

Truls Krogh

Frode Delbekk

Kjell Håkon Olsen

Mia Darre Hirsch

Frode Georg Strindin

Oddny Hoff
Husstyret

Revisorer

Jorunn Grøndalen, utleie +++

Terje Moberg

Kari Hareide Lønstad

Arild Rambøl

Hege Martinsen
Frode Delbekk
Vaktledere

Valgkomité

Frode Delbekk

Hege Martinsen
Jorunn Grøndalen
Jan Eigil Bakke

Verv i råd, fylkes- og landsforeninger

Geir Hareide Andersen, 1. varamedlem i Norske Kunstforeningers styre til april 2012,
styremedlem i Akershus Kunstforeningers Fylkeslags 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.
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Styremøter

Det er avholdt 12 styremøter med 132 behandlede saker i perioden, samt en del arbeidsmøter i forbindelse med
utstillingene og prosjekter.

Utstillingskomitéen
Komiteen har i 2012 hatt 3 møter og drøftet forslag til utstillingsprogram for 2013 og 2014.
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. Utstillingsprogrammet skal i tillegg dekke både anerkjente og profesjonelle kunstnere og
mer lokale dyktige kunstnere.
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 Frode Delbekk i styret som organiserte vaktene.
Vaktene gjør en uvurderlig innsats og vi er dem stor takk skyldig.
I 2012 arrangerte styret kurs over to kvelder á 3 timer i kunstforståelse og utstillingsgjennomføring for
medlemmene i vaktkomitéen.

Utstillinger
I 2012 viste kunstforeningen totalt 14 utstillinger i Sandbekkstua i ulike teknikker, uttrykk og tematikk,
inkludert sommerutstillingen.
Periode

Salg (brutto)

Besøkende

07.01 - 22.01

Maleklubben

9 000,00

286

28.01 - 12.02

Morten Gran

100,00

197

18.02 - 04.03

Ida Kinn Nilsen

27 330,00

342

10.03 - 01.04

Mette Bryn

3 600,00

288

14.04 - 29.04

Tor Olav Foss

37 800,00

299

05.05 - 20.05

Anne Ma Meiningen

7 350,00

320

02.06 - 17.06

Greta Gjøl Hagen

3 045,00

308

30.06 - 29.07

Sommerutstillingen

289 535,00

770

18.08 - 02.09

Finn Harsem

37 335,00

452

08.09 - 23.09

Grafikk

3 360,00

310

29.09 - 14.10

Anne Kristin Hagesæther

16 065,00

423

20.10 - 04.11

Rælingsutstillingen

28 150,00

513

10.11 - 25.11

Svein Andersen

7 980,00

359

01.12 - 16.12

Fotoklubben

1 800,00

164

Sum brutto omsetning

472 450

5 031

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

Sommerutstilling
Kunstforeningen arrangerte også i 2012 sommerutstilling i Sandbekkstua. Anne Simensen 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.
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Utstillingen fikk et overskudd på kr 30.200. 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. Det ble solgt
kunst for kr 276.500,-, som var en vesentlig økning fra året før. Sommerutstillingen ble i 2012 mye kraftigere
markedsført enn årene før. Annonse i Aftenposten kulturmagasin K bidro til økt besøk fra store deler av Osloområdet.
Overskuddet skal ifølge avtale med kommunen brukes til aktiviteter for barn/ungdom. RKF har satt ned en
arbeidsgruppe som skal komme med forslag til styret. Arbeidsgruppen samarbeider med leder av kulturskolen
og kulturavdelingen i kommunen.

Økonomi
Omsetningen i år har vært kr 652 968,22 mot kr 667 809,10 i fjor. Årsresultatet viser et overskudd på
kr 44 239,72 mot et overskudd på kr 59 482,79 i fjor. Overskuddet er fordelt mellom moderklubben kr
31 848,65, Viseklubben kr 11 267,07 og Åpen stue kr 1 124,00 og er foreslått avsatt til fri egenkapital. Verdien
på inventar og vår kunstsamling er satt til kr 717 592,50, en økning på kr 43 735,- fra fjorårets kr 673 867,50,
mens omløpsmidler ved årsskiftet var kr 453 306,41, en reduksjon på kr 9 780,28 fra fjorårets kr 463 086,69.
Den totale balansen er dermed på kr 1 170 898,91, opp kr 33 944,72 fra fjorårets kr 1 136 954,19. Se for øvrig
regnskapet og revisors beretning.
Andelen bunden egenkapital i moderklubben er kr 200 000,00. Den frie egenkapital i moderklubben er kr
904 777,21, for Viseklubben er den kr 53 647,20 og for Åpen stue kr 3 303,00
Rælingen Viseklubb (RVK) og Åpen stue fører egne regnskap. Tallene fra RVK og Åpen stue er i år tatt med i
RKFs regnskap for 2012.

Prosjekt «Contrast»
Rælingen kommune gjennomførte sensommeren 2012 et skulpturprosjekt i samarbeid med elever fra
Sandbekken Ungdomsskole og lærer Joakim Amundsen. Prosjektet ble ledet av skulptør Karl Chilcott, og ble
gjennomført med hjelp fra RKF og frivillige fra gruppen RØKS. Skulpturen er plassert utenfor Sandbekkstua.
Skulpturen ble innviet lørdag 08.09.12.

Vår kunstsamling
En stor del av våre bilder henger fortsatt på Løvenstadtunet, på Rådhuset og på Smedstad skole. Våre tre store
skulpturer fra tidligere er plassert i området rundt Sandbekkstua. I tillegg er nå resultatet av skulpturprosjektet
«Contrast» og skulpturen "Hest med mulepose" plassert utenfor Sandbekkstua. Området har da fem skulpturer
utendørs. Kunsten er i våre regnskap bokført med en verdi på kr 301 168,00 og forsikret for totalt kr 325.000,-.
I tillegg kommer samlingen ”Ca 25 tegninger” på 30 kunstverk fra Olav Christopher Jenssen som henger i
Rælingen rådhus, og som kommunen etter avtale har tatt på seg ansvaret for å forsikre. Verdien på denne er satt
til kr 375.000 basert på en tidligere verdivurdering gitt av Blomqvist på ca kr 13.000,- pr stk.
”Ca 25 tegninger”
Samlingen ble i 2011 økt fra 28 til 30 arbeider etter at Olav Christopher Jenssen gav oss 2 ekstra arbeider i
forbindelse med ny montering. Samlingen er flyttet til foajéen i Rælingen rådhus hvor den er montert på en
egen vegg som er spesiallaget for samlingen. Samlingen ble presentert gjennom en bildevisning på
Rælingskvelden i Marikollen Kultursal 20.10.2012.
"Hest med mulepose"
Gaven fra Kristian Blystad , "Hest med mulepose", ble montert på sokkel utenfor Sandbekkstua i samarbeid
med kunstneren, og ble avduket med kunstneren til stede 20.10.2012.
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 fortsatt i 2013.
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Samarbeid
Rælingen kommune

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.
Samarbeid med Lions Club Rælingen og Rælingen kommune (UKM)
RKF bistod med juryering av bilder og forberedelser under UKM 2012.
Stipendprosjekt
RKF deltar i et stipendprosjektet sammen med maleren Tore Hogstvedt og Rælingen kommune. Stipendet skal
deles ut første gang i 2013 til bildende kunstnere i etableringsfasen under 35 år.

Kunststipend
Foreningen har ikke delt ut stipend i 2012.

Dugnad og Sandbekkstua
Huskomitëen har i 2012 bestått av Jorunn Grøndalen, Hege Martinsen, Frode Delbekk og Kari Hareide
Lønstad. Jorunn har vært ansvarlig for utleie av stua.
Hege og Kari har tatt seg av nødvendige innkjøp av forbruksvarer som kaffe/te, kjeks, lys etc. Frode har hatt
ansvaret for div. forbedringer og vedlikehold og har i tillegg vært leder for vaktene.
Aktiviteter i 2012

• Huskomitêen har hatt et møte i begynnelsen av 2012, øvrig kontakt har skjedd via telefon og e-post.
• Arrangerte dugnad i mai. Det var mange fremmøtte som vasket hytta og våthuset, reparerte rullestol-rampa,
rakte løv og luket i blomsterbedet. Kummen ute ble renset opp.
Utbedringer

Frode har sørget for at vinduslemmene har fått nye, forlengde beslag slik at de kan lukkes fra bakkenivå. Han
har også sørget for et nytt nøkkelsystem for stua. Det er laget skap for oppbevaring av kabel fra projektor. Vi
jobber også med å finne en løsning for skiltet ved innkjøringen i Tømmerveien.
Belysning

Arbeidet med nytt belysningsanlegg ble sluttført i 2012 og tatt inn i regnskapet som inventar. Vi fikk
kr 30 000,00 i støtte fra Norske Kunstforeninger.
Vask

Avtalen med Lions Petrine, Rælingen, om regelmessig renhold av stua, fortsetter. Anny Aune organiserer.
RØKS
RØKS har i løpet vært en svært god støttespiller for oss. De har lagt inn stor innsats med oppsettingen av de to
skulpturene som ble fullført i år, ”Contrast” og ”Hest med mulepose”. Det er også satt opp en sittegruppe,
”Dagmar”, hogget trær mot bommen og til sist mye arbeid med reparasjon av grunnmur på stua.
Kunstforeningen takker for innsatsen.

Maleklubben
Maleklubben har i sitt 11. år stor oppslutning, ca 20 personer treffes i Sandbekkstua mandager kl 18 - 21.
Vi har hatt følgende utstillinger:
- i Sandbekkstua i januar; vi starter utstillingsåret til RKF
- i Trivselssenteret i Fjerdingbykrysset; 2 - 3 personer stiller ut ca 20 bilder ca 2 måneder av gangen
- i Rælingen bibliotek i Rælingen rådhus; 1 person stiller ut 1 bilde i 1 måned av gangen.
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Vi hadde også i år utstilling utenfor Rælingen kommune. Våren 2012 hadde vi utstilling i Skedsmo rådhus hvor
13 medlemmer deltok. Ellers har flere av våre medlemmer deltatt på andre utstillinger.
På de juryerte utstillingene ble 2 medlemmer antatt på Romeriksutstillingen og 14 på Rælingsutstillingen.
Våren 2012 var vi så heldige å få Jørgen Dukan til å komme og ha korrektur.
I høst har vi arrangert følgede dagkurs:
- malekurs med tema portrett, kunstneren Elena Olsen var innleid lærer og kurset gikk over 3 dager med
11 deltakere
- videovisning med tema hvordan et bilde blir til, 10 deltok.
Ellers har flere av medlemmene vært på kurs hos forskjellige kunstnere i inn- og utland. Og vi er alle glade for
fortsatt å kunne bruke Sandbekkstua.

Fotoklubben
I styret: Hanne Rognerud (styreformann), Anne Lillehaug Berg (styremedlem) og Petter Gundhus
(styremedlem)
Alle styremedlemmene står til valg. Petter Gundhus tar gjenvalg, mens Hanne Rognerud og Anne Lillehaug
Berg kan gå ut av styret.
Aktivitetene har vært holdt etter samme mønster som tidligere og primært bestått av bildevisningskvelder,
klubbkvelder og utflukter.
Gjennom året har det vært avholdt
• 10 bildevisninger
• 9 klubbkvelder med foredrag, herunder et av Kai Jensen
• 9 utflukter
• Helgeutflukt til Fredrikstad om områdene rundt
• Fotostafett
• Fotoutstilling
• 2 eksterne fordragholdere, Geir Kogstad og Lill Haugen
• 3 sosiale kvelder, sommeravslutning, middag og juleavslutning
Vi har fått nye, dyktige medlemmer gjennom året, og den aktive ”kjernen” har økt.
Litt glissent oppmøte i januar og desember, mens resten av året har kveldene vært godt besøkt . Flere har tatt
aktiv del i bildevurderingene og nye innspill har kommet fram og gitt inspirasjon. Visning av slideshow har
blitt et alternativ under bildevisningen, noe som gir variasjon i programmet.
Aktiviteten på Facebook-siden vår har tatt seg ytterligere 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. Det er et fortsatt et ønske at flere bruker deltar/deltar ikke
mer aktivt.
Årets fotoutstilling fikk mange gode tilbakemeldinger, og vi solgte 1 bilde. Temaet var Hvitt, noe som ga rom
for mange spennende tolkninger. Årets Bilde (Petter Gundhus) og et bilde fra Årets Fotograf (Geir Hareide
Andersen) ble vist på fotoutstillingen.
Fjorårets mangler er delvis utbedret. Vi har fått en lang kabel fra PC til projector, og projectoren er kalibrert.
Det er laget en ny nøkkelløsning som gir større fleksibilitet mht åpning av stua.
Det er fortsatt et behov for oppdaterte medlemslister med mailadresser og telefonnumre. 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.
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Viseklubben
Rælingen viseklubb (RVK) har også i 2012 gjennomført et år med deltagelse i flere arrangement og egne
klubbkvelder. Klubben har også feiret sitt 15 års jubileum på forskjellige måter. Styret har bestått av:
Leder:
Tom G. Bengtson
Sekretær:
Kari Hareide Lønstad
Kasserer:
Ragnhild Storlid
Styremedlem:
Oddrun Stoll
Varamedlemmer:
1.
varamedlem: Per Øby
2.
varamedlem: Even Monsrud
Liv Hoel Sandstad har vært materialforvalter og Liv Lønnkvist har vært revisor.
Liv HS har også vært vararepresentant i landsstyret i Norsk viseforum.
Valgkomiteen har bestått av Trygve Grøndalen og Astrid Olsen.
Leder (Tom G.) har møtt som fast medlem i Rælingen kulturråd.
RVK har per d.d. 51 medlemmer. Som alltid varierer det hvor mange som har deltatt på klubbkveldene, men det
er vanlig at mellom 20 og 30 medlemmer er til stede. Vi har hatt til sammen 6 klubbkvelder hvor Astrid, Jorunn
og Trygve, Liv HS, Tom, «gruppa» og Ingelise og Arild har vært viseverter. I tillegg har vi arrangert 3
konserter. Først ute var gruppen «Cailìn» (09.02) hvor vår «egen» Kari Bjerke Batt-Rawden er med og i
kulturuka hadde vi besøk av «Tabita and the Joygrass Reunion» hvor vårt yngste medlem Ingrid Lønnkvist Røri
er med. Tradisjonelt arrangerte vi også «Sommerkonsert» den 01.06., første del utenfor Sandbekkstua og annen
del innendørs på grunn av været! Det var god oppslutning om konserten og det ble «tett» atmosfære inne i
«stua».
Styret har gjennomført 5 styremøter og behandlet 18 saker, samt 5 punkter under eventuelt. Årsmøtet 2011 ble
avholdt 19.01.2012. I forbindelse med klubbens 15 års jubileum, ble det senere valgt en jubileumskomite som
har bestått av Liv Lønnkvist, Liv Hoel Sandstad, Astrid Olsen og Jan Eigil Bakke. Komiteen har arrangert tur
til Josefine viseklubb i Oslo og jubileumsfest på «Heimen» den 19.10.12. med ca. 70 gjester, bl.a. ordfører,
kultursjef, gjester fra andre viseklubber og Norsk viseforum. Det ble en flott markering med masse
underholdning, god mat og hyggelig samvær og flere gaveoverrekkelser.
Julebordet ble arrangert den siste fredagen i november (30.11.) i god tradisjonell ånd med god mat og drikke og
igjen mye underholdning.
En del av medlemmene har underholdt ute for lag og foreninger. For betalte oppdrag som vi utfører som
representanter fra Rælingen viseklubb, skal 20 % av inntektene gå til klubbkassa.

Åpen stue
Åpen stue har vært arrangert hver tredje onsdag, onsdagen etter utstillingsåpning, til sammen 11 ganger, i 2012.
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.
Følgende kåserier er holdt:
11.01 Gerd K. Mortensen fortalte om Einar Odd Mortensen og boka Tre år som pelshandler i Canada
01.02 Sissel Sjølli fortalte om Toving før og nå
22.02 Selena Winsnes fortalte om Kunst og Dagligliv i Ghana
14.03 Dag Winding-Sørensen kåserte om Per Chr. Asbjørnsen – et moderne menneske?
18.04 Mari Marstein kåserte og viste bilder av Gamle planter, en del av vår kulturarv
09.05 Anne Synnøve Simensen fortalte om boka hun har skrevet: Kvinnen bak fredsprisen, Bertha von Suttner
12.09 Solveig Haave fortalte om Kunstopplevelser sammen med barn
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03.10 Kari-Mette Eidem fortalte om Arbeidet med innvandrere og flyktninger på nedre Romerike fra
1977 - 1997
24.10 Martha Silsand og Turid Hea Svebakken: India i ord og bilder
14.11 Herborg Wahl fortalte om Den eldgamle tekstilkunsten Sprang, og Sissel Sjølli viste Rælingsdrakten og
tovingsarbeider
05.12 Julemøte med rømmegrøt med mer. Barn fra Løvenstad skole, 2. klasse, kom som en overraskelse og
sang julesanger og vi fortalte lokale eventyr om nisser.
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 er revidert av Magne Versland.

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
Kommunens kulturuke
Viseklubben arrangerte konsert med "Tabita and the Joygrass Reunion", Karl Chilcotts "CONTRAST" ble
innviet, og det ble åpnet grafikkutstilling.
Kunsttur til Krakow
Det ble 04. – 08. oktober 2012 gjennomført en svært vellykket kunsttur til Krakow med 36 deltakere i regi av
kunstforeningen. Magne Versland var ansvarlig for planlegging og gjennomføring.
Turplaner for 2013
Etter tidligere års vellykkede kunstturer, er det stor interesse for ny tur, og det er planlagt tur til Bilbao høsten
2013.
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Planer og oppgaver
Våren 2013
05.01 – 20.01.13
26.01 – 10.02.13
16.02 – 03.03.13
09.03 – 24.03.13
06.04 – 21.04.13
27.04 – 12.05.13
25.05 – 09.06.13
31.05
29.06 – 28.07.13
Høsten 2013
24.08 – 22.09.13
28.09 – 13.10.13
19.10 – 03.11.13
09.11 – 24.11.13
30.11 – 15.12.13

Utstilling: RKFs Malerklubb
Utstilling: Frode Strindin, maleri
Utstilling: Sigmund Olsvik, grafikk
Utstilling: Anne-Lise Gjøstøl, maleri
Utstilling: Lena Akopian
Utstilling: Jan Baker
Utstilling: Pippip Ferner (Apalnes)
Konsert: Rælingen Viseklubb, sommerkonsert
Utstilling: RKFs Sommerutstilling
Utstilling: Pushwagner
Kunsttur: Bilbao i Spania
Utstilling: Tove Jensen/Michael Hillkirk
Utstilling: Rælingsutstillingen, juryert
Utstilling: Ronny Bank
Utstilling: RKFs fotoklubb

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.

For styret i Rælingen kunstforening, Rælingen 23.01.13

Geir Hareide Andersen (sign.)
Leder

