Side 1 av 5

Årsmelding 2009
Medlemmer
Foreningen har 308 betalende medlemmer ved årsskiftet, en nedgang på 48. I tillegg kommer 73 registrerte
familiemedlemmer slik at antallet registrerte medlemmer er 381. 130 (34 %) av medlemmene bor utenfor
kommunen, og 171 (45 %) av medlemmene er mer eller mindre aktive i en av datterforeningene. 218 (57%) av
medlemmene har registrert e-post-adresse.
Det er gjennomført en opprydding i medlemsregisteret som forklarer nedgangen. I fjor var ikke medlemmer
som ikke hadde betalt de siste 2 årene fjernet fra medlemslisten. Totalt 83 betalende medlemmer er nå utmeldt
på grunn av manglende innbetaling, manglende adresse eller har meldt seg ut selv. 35 betalende medlemmer er
innmeldt i løpet av 2009.

Styret og tillitsvalgte
Styret har i perioden 31.01.2009 – 29.01.2010 bestått av:
Styremedlemmer

Varamedlemmer

Geir Hareide Andersen, leder

Håvard Tørring

Magne Versland, kasserer

Jorunn Grøndalen

Anny Aune, regnskapsfører

Hege Martinsen

Harald Jørstad, sekretær

Kjell Lepsøe

Svein Andersen
Frode Delbekk
Oddny Hoff (rykket opp til vanlig styremedlem etter at Agnar Thomassen ba seg fritatt)
Husstyret

Revisorer

Svein Andersen, leder

Lars Sandstad

Jorunn Grøndalen, utleie

Terje Moberg

Kjersti Hoberg, innkjøp
Vaktledere

Valgkomité

Hildegunn Romstad, vår

Hildegunn Romstad

Dag Willy Tallaksen, 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 11 styremøter med 122 behandlede saker i 2009, samt en del arbeidsmøter i forbindelse med
utstillingene og prosjekter.
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Utstillingskomitéen
Utstillingskomitéen har bestått av:
Harald Jørstad, leder

Frode Delbekk

Hege Martinsen

Bjørn Abelset

Komiteen har gjennom flere møter arbeidet med forslag på utstiller for 2010. 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. RKF har i tillegg
hatt tradisjon med å ha en grafikkutstilling i vårhalvåret. 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 spesielt 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 Hildegunn Romstad og Dag Willy Tallaksen som
organiserte vaktene. Vaktene gjør en uvurderlig innsats og vi er dem stor takk skyldig.

Utstillinger
I 2009 viste kunstforeningen totalt 14 utstillinger i Sandbekkstua i ulike teknikker, uttrykk og tematikk,
inkludert sommerutstillingen.
RKF - Maleklubben
Astri E. Rygh
Toril Kojan
Atene - grafikk
Gino Scarpa
Ingrid Mjøen Ekrem
Ronny Østnes
Sommerutstilling
Inga Søreide
Carl Nesjar
Maria Søilen Jahr
Rælingsutstillingen
Bjørg Thorhallsdottir
RKF - Fotoklubben

Salg (brutto)
kr 21.175
kr 21.185
kr 72.400
kr 22.110
kr 17.825
kr
kr 22.500
kr 114.845
kr 3.500
kr 152.618
kr
kr 16.305
kr 57.615
kr
-

Periode
10.01. - 25.01.
31.01. - 15.02
21.02. - 08.03
14.03. - 29.03
18.04. - 03.05
09.05. - 24.05
06.06. - 21.06
23.06. - 04.08
15.08. - 30.08
05.09. - 20.09
26.09. - 11.10
17.10. - 01.11
07.11. - 22.11
28.11. - 13.12

Totalt salg av kunst ble på brutto kr. 522.078,00.
Vi har registrert 4.923 besøkende til våre egne utstillinger, inkludert sommerutstillingen. I tillegg har flere
skoleklasser vært innom. Vi er glade for at skolene bruker det aktivt i undervisningen.
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.

Sommerutstilling
Kunstforeningen inngikk i 2009 en avtale med kommunen om å overta avholdelsen av sommerutstillingen i
Sandbekkstua. Kjersti Hoberg og Eva Søstuen var leid inn som vakter og sørget for en profesjonell
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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Inntektene fra utstillingen dekket akkurat kostnadene. 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.

Økonomi
Omsetningen i år har vært kr 598.176,50 mot kr 234.693,70 i fjor. Årsresultatet viser et overskudd på
kr 67.254,28 mot et overskudd på kr 22.443,96 i fjor. Verdien på inventar og vår kunstsamling er satt til
kr 561.879,50, mens omløpsmidler ved årsskiftet var kr 396.501,60. Den totale balansen er dermed på
kr 958.380,56. Se for øvrig regnskapet og revisors beretning.
Andelen bundne midler er økt fra kr 59.500,- til kr 200.000,- i tråd med vedtak på forrige årsmøte.

Vår kunstsamling
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 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 2009, men vi mottok på årsmøtet en gave fra Kristian Blystad som vil bli montert
og ført inn i balansen vår i 2010.

Kurs
Styrets leder Geir Hareide Andersen og styremedlem Anny Aune deltok på Norske Kunstforeningers årsmøte i
Bodø. 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.

Dugnad og Sandbekkstua
Ca 10 medlemmer utførte dugnad inne og ute i Sandbekkstua, 25.05.08. Husstyret og øvrige styremedlemmer
utfører i tillegg mye arbeid og noe vask i tilknytning til stua.
Svein Andersen har måkt mye snø rundt Sandbekkstua og fyrer i ovnen ved behov før arrangementer.
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, og gjennomførte i tillegg et møte med Kulturavdelingen og teknisk avdeling i
kommunen våren 2009. Vi har ikke hørt mer fra kommunen etter dette møtet. Og parkeringssituasjonen er
fortsatt vanskelig.
Sandbekkstua har vært utleid 7 ganger.

Maleklubben
Også i 2009 har maleklubben vært aktiv. Vi er ca 20 personer som møtes i Sandbekkstua mandager kl 18 for å
dyrke vår felles interesse for billedkunst, utøvende på amatørnivå.
Tradisjonen med at maleklubben starter utstillingsåret i Sandbekkstua er videreført og med fin reportasje i
Romerike Blad med overskriften " Natur på lerret". Avtalen med Rælingen bibliotek om MÅNEDENS BILDE
er også videreført etter prøveåret. Mange av klubbens medlemmer har også vist sine bilder i andre
sammenhenger og noen har også fått sine bilder på veggen i juryerte utstillinger, både Rælingsutstillingen og
Romeriksutstillingen.
Og som tidligere uttrykt: det er veldig fint å ha Sandbekkstua som lokale, hvor vi blir inspirert av stadig
skiftende utstillinger.
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Fotoklubben
I 2009 hadde Fotoklubben 8 klubbkvelder, 7 bildevisningskvelder, 12 utflukter, årsmøte, sommer- og
juleavslutning og en utstilling.
Det ble på årsmøtet valgt tre nye medlemmer til styret. Ny leder av klubben ble Kenneth Paulsen.
På våren hadde vi en hyggelig tur til Kosterøyene (fredag-søndag). En av klubbkveldene hadde vi et Astrofoto
foredrag av Sveinung Vegum, fra Nova Observatorie, som alle foreningens medlemmer ble invitert til.
Fotoklubben vil prøve å holde ett slikt "åpent møte" hvert semester.
Også i år hadde fotoklubben juleutstilling i Sandbekkstua - denne gang med tema "Oransje". Det var mange
besøkende og mye gode tilbakemeldinger.
Fotoklubben fikk ytterligere flere aktive medlemmer i løpet av året. I tillegg til å være representert på egne
hjemmesider, har fotoklubben opprettet en egen Facebook-gruppe hvor man kan holde kontakten også utenom
de fastlagte møtene. Gruppen åpner for mange muligheter og vi håper det vil bli mange aktive bidragsgivere
her.
Tittelen "Årets bilde" gikk til Rolf Støa og "Årets fotograf" til Geir Hareide Andersen. Vi gratulerer og gleder
oss til fortsettelsen.

Viseklubben
Tom G. Bengtson har vært leder i 2009.
RVK har nå ca. 50 registrerte medlemmer. Det varierer en del med hvor mange som stiller, men det er mellom
8 og 16 frammøtte på de månedlige klubbkveldene. Det har vært holdt 8 styremøter og 11 klubbkvelder inkl.
4 konserter, derav 1 med egne krefter:
13. mars Konsert m/Laila Yrvung og åpen scene.
5. juni Sommeravslutning. (Utekonsert )
4. september Konsert - Bill Booth
13. november – Konsert – Bellman m/Leo Leonhardsen.
I tillegg har RVK hatt flere betalte opptredener utenfor egne arrangement.

Åpen stue
Åpen stue ble startet som et forsøksprosjekt i regi av RKF våren 2009. Stua holdes åpen ca hver 3. onsdag fra kl
1100 – 1330. Ca kl 1130 holdes en orientering om utstillingen som henger oppe, eller et medlem eller en
invitert gjest orienterer/kåserer om et aktuelt tema. Vi koker kaffe, steker vafler, prater og hygger oss.
Sandbekkstua har holdt åpent sju onsdager i 2009. Mellom 20 og 30 turgjengere og andre interesserte har
vanligvis møtt opp. Rekorden var 45 besøkende den 2. desember da Arnhild Skre kåserte om Ragnhild Jølsen.
Kunstneren Bjørg Thorhallsdottir trakk også mange mennesker da hun kåserte om kunsten, utdannelsen sin og
livet sitt. Bjørn Abelset kåserte i oktober om tilblivelsen av RKF for 30 år siden. Vi har debattert positive sider
ved å bo i Rælingen og mange av utstillingene er blitt presentert av kunstforeningens egne krefter.
Det arrangeres utlodning av kunstbøker og liknende. Inntektene dekker utgifter til vafler og annen drift. Vi har
fått et solid overskudd slik at vi har kunnet honorere en ekstern kåsør (Arnhild Skre).
En gruppe på tre (Hildegunn Romstad, Oddny Hoff og Jorunn Grøndalen), men med flere solide støttespillere,
(spesielt Kari Halvorsen), har stått for vaffelsteking med mer. Godt humør, god prat og god stemning har preget
arrangementene.
På slutten av 2010 erklærte styret prøveperioden som over og definerte Åpen stue som en fullverdig
datterforening.

Media
Romerikes Blad har lagd flotte reportasjer som har skapt blest om utstillingene både med
forhåndspresentasjoner og reportasjer fra utstillingene.
I 2009 har Romerikes Blad lagt ned sitt søndagsbilag, noe som betyr en vesentlig svekkelse i vår synlighet.
Reportasjer fra våre utstillingsåpninger vil fremover komme i mandagsnummeret.
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Andre aktiviteter
I forbindelse med skolenes vinterferieuker arrangerte foreningen malekurs for barn med Viviane Pandher som
lærer.
Det ble arrangert felles omvisning på Høstutstilling, i år uten samarbeid med Lørenskog og Skedsmo
kunstforeninger 10. september. Vi ble ca 12 personer.

Skulpturprosjekt
Det har i 2009 ikke vært noen aktivitet i det store skulpturprosjektet på grunn av manglende kapasitet i
prosjektgruppen.

Planer og oppgaver
Utstillingsplanen for 2010 ser slik ut:
Vår 2010
09/01- 24/01

Malerklubben

30/01 - 14/02

Unni Haldorsen, maleri

20/02 - 07/03

Lise Simonnæs og Morten Børresen,

13/03 - 28/03

Galleri Athene, grafikk

10/04 - 25/04

Siw Waag, maleri

08/05 - 23/05

Rolf Støa, foto

29/05 - 13/06

John Brenengen, maleri

bilde/skulptur

22. eller 29/06 – 01/08 Sommerutstilling
Høst 2010
14/08 - 29/08

Kari Grasmo, maleri og grafikk

04/09 - 19/09

Bjørn Ransve, maleri

25/09 - 10/10

Ikke bestemt, forespørsler ute

16/10 - 31/10

Rælingsutstillingen, juryert

06/11 - 21/11

Eva Harr, grafikk

27/11 - 12/12

Fotoklubben

Vi håper igjen å kunne dra på Høstutstillingen i samarbeid med Lørenskog og Skedsmo kunstforeninger. Vi
jobber med en helgetur for medlemmer til Skagen i juni. Styret er ellers alltid åpne for forslag fra medlemmene.

For styret i Rælingen kunstforening, Rælingen 29.01.10

Geir Hareide Andersen (sign.)
Leder

