
1 

 

Årsmelding 2007 

Medlemmer 

Foreningen har 345 betalende medlemmer ved årsskiftet, en økning på 44 eller ca 15 %. I tillegg kommer 
74 registrerte / aktive familiemedlemmer. 1/3 av medlemmene bor utenfor kommunen, og 173 av medlemmene 
er mer eller mindre aktive i en av datterforeningene. Det er gjennomført en vervekampanje hvor det ble vervet 
4  nye medlemmer. Medlemmer som ikke har betalt er foreløpig ikke fjernet fra medlemslisten, så vi må regne 
med at tallene er noe lavere når det er gjort. 

Styret og tillitsvalgte 

Styret har i perioden 03.02.2007 – 25.01.2008 bestått av:      

Styremedlemmer Varamedlemmer 
Geir Hareide Andersen, leder Kjersti Bendixen 
Hildegunn Romstad, kasserer Harald Jørstad 
Anny Aune, regnskapsfører Jorunn Grøndalen 
Oddny Hoff, sekretær Trine Lende 
Viviane Pandher 
Svein Andersen 
Håvard Tørring 
Maria Søilen Jahr 

Husstyret Revisorer 
Svein Andersen, leder Lars Sandstad 

Jorunn Grøndalen, utleie Terje Moberg 
Kjersti Hoberg, innkjøp 

Vaktledere Valgkomité 
Aasrun Engstrøm, vår Bjørg Fremo 

Harald Jørstad, høst Trygve Grøndalen 
 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. 
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Styremøter 

Det er avholdt 11 styremøter samt en del arbeidsmøter i forbindelse med utstillingene og prosjekter. 

Styret avholdt heldags styreseminar lørdag 27.10.07 med påfølgende årsfest (sommerfest og julebord 
kombinert) for styret med følge. 

Utstillinger 
Utstillingskomitéen har bestått av følgende styremedlemmer: 

Viviane Pandher, leder 
Kjersti Bendixen 
Maria Søilen Jahr 

Etter maleklubbens årlige ustilling i januar, viste vi to tankevekkende separatutstillinger. Den første av en ung 
kunstner fra Puerto Rico, Gamaliel Rodigueruz, som problematiserte leketøysindustrien i form av installasjoner, 
tegninger og malerier. Den påfølgende utstillingen var laget av en finsk kunstner, Ingela Adamson.Hun stilte ut 
malerier som omhandlet kvinnens plass i samfunnet nå og tidligere i er feministisk perspektiv. Ellers bød 
vårprogrammet bl.a. på grafikk, tegninger og kunsthåndverk. Vi viste også mange spennende separatutstilinger 
i høstprogrammet med kunstnere som bl.a. stilte ut objekter, treskulpturer, malerier og tegninger. Den årlige 
Rælingsutstillingen gikk av stabelen i november. Mange arbeider ble levert inn til juryering og 57 arbeider kom 
i gjennom nåløyet. 

Totalt viste kunstforeningen i løpet av 2007 tretten utstillinger med et meget godt besøkstall. 
 

 Salg (brutto) Periode 

RKF’s maleklubb kr. 12 400,- 13.01 – 28.01  
Gamaliel Rodriguez-Ayala kr. 0,- 03.02 – 18.02 
Ingela Adamson kr. 0,- 24.02 – 11.03 
Grafikk kr. 10 460,- 17.03 – 01.04 
Ellen M. Toverud / Helene Kieding kr. 28 725,- 14.04 – 29.04 
Marianne Gihle kr. 37 610,- 05.05 – 20.05 
Arne Nøst kr. 6 090,- 26.05 – 10.06 
Gro Molde kr.  2 363,- 18.08 – 02.09 
Karl Chilcott kr. 31 400,- 08.09 – 23.09 
Dag Thoresen / Inge Iversen kr. 17 120,- 29.09 – 14.10 
Svein Andersen kr. 58 830,- 20.10 – 04.11 
Rælingsutstillingen kr. 12 880,- 10.11 – 25.11 
Svein Solem kr. 34 450,- 02.12 – 17.12 

Totalt regnskapsmessig salg av kunst ble på brutto kr. 250.796,50. Kr 8 072,- (5 % av den delen av salgsbeløpet 
som er bildende kunst for verk som koster over kr. 2.000,-) går til Bildende Kunstneres Hjelpefond. 

Mellom 5 og 6.000 har besøkt utstillingene. I tillegg har mange skoleklasser besøkt utstillingene. 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. Vi bruker i stor grad unge og lokale musikere. 

Økonomi 

Omsetningen i år har vært kr 316.229,50 mot kr 350.092,50 i fjor. Årsresultatet viser et underskudd på 
kr 2.355,56 mot et overskudd på kr 50.869,87 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. 

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 2007. 
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Kurs 

To fra styret deltok på Norske Kunstforeningers årsmøte i Steinkjer. Medlemmer i styret har også i år deltatt på 
seminarer i regi av AKFO, og AKFO har presentert noen av våre rutiner og dokumenter som forslag til 
standarder for de andre kunstforeningene. 

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, 10.05.07. 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 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 ikke kommet noe svar fra Lørenskog kommune, og vi 
vet ikke om saken vil bli behandlet. 

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 

Også i 2007 har maleklubben vært aktiv både vår og høst.  Vi er ca 20 personer,  menn og kvinner som møtes i 
Sandbekkstua mandagskveldene for å dyrke vår interesse for billedkunst.  På den juryerte Rælingsutstillingen, 
deltok 6 av gruppas medlemmer – og det bildet som fikk publikumsprisen var fra maleklubben v/Walter 
Schrøder.  En av oss, Svein Andersen, har også hatt separatutstilling i stua høsten 2007.  Tradisjonen med at 
maleklubben starter utstillingsåret er videreført inkludert at vi får vist oss fram for årsmøtet. 

Fotoklubben 

Rælingen Kunstforening Fotoklubb (RKF Foto) ble startet opp 17.september 2003. Klubben teller pr. i dag 
66 medlemmer. 

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. 

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-mail. De som ikke har e-mail adresse  får tilsendt informasjon i 
posten. 



4 
Medlemsmøter 

Klubben har hatt et aktivt år med i alt 11 medlemsmøter og 8 møter med bildevisning. 

Tema for møtene har vært: 

1. Photoshop Del 1 og Del 2 v/Geir Hareide Andersen 

2. Bildekomposisjon V/ Viviane Pander. 

3. Fotograf Bjørn Halfdansen viste sin egen bildeserie med musikk 

4. Motiver i bevegelse. Medlemmene har bidratt med egne bilder og erfaringer/teknikker. 

5. Fototur til Årnestangen med veiledning til fotografering. 

6. Åpen kveld i sandbekkstua, Kulturukene i Rælingen. 

7. Besøk av Nes Fotoklubb. De presenterte klubben og hva de gjør. 

8. Bruktmarked, vi fikk også besøk fra Nes fotoklubb. 

9. 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 Kennet Paulsen. 

Utflukter 

Fotoklubben har arrangert en utflukt en søndag hver måned. Utfluktene har gått til: 
   1  Henie Onstad Kunstsenter på Høvikodden. Utstilling av fotograf John Olav Riise (1885-1978) 
       sine bilder. 
   2  Holmenkollen og Ski-museet, Frogner-parken for kveldsfotografering. 
   3  Fotografi 2007 Oslo Kongress-senter 
   4  Losby - Mønevann 
   5  Gamlebyen i Fredrikstad 
   6  Hovedøya 
   7  Bygdøy Folkemuseum 
   8  Bilskroteplassen Båssnes  
   9  Galleritur til Eidsvoll 
  10 Fototur til Drøbak for å fange julestemningen. 
Vi har også hatt en helgetur til Kvebergsøya  ved foten av Rondane. Vi fotograferte høstfarger, fjell og 
fossefall. Var også en tur i en gruve i Folldal med Guide fra Kvebergsøya. 

Utstillinger 

Fotoklubben dannet høsten 2005 en galleri - kommetèe 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 2007 har vi stilt ut bilder på følgende steder: 

1 Fjerdingby Omsorgsenter 
2 Tajetunet 
3 13 medlemmer deltok på utstilling Rælingen Bygdetun fra 03.juni - 10 september 2007. 
4 11 medlemmer ble antatt til Rælingsutstillingen 2007 i Sandbekkstua. 
5 1  medlemmer ble antatt på Romeriks-utstillingen. 
6 Rælingen Fotoklubb har egen utstilling i Rælingen Rådhus fra 05.12.2007-09.01.2008 

14 medlemmer deltar på utstillingen. 
7 I tillegg har flere medlemmer hatt separatutstilling. 

Styre 

Rælingen fotoklubb har opprettet et styre 5 medlemmer. Styret har som oppgave å utarbeide forslag til program 
med møter og utflukter og har hatt 2 møter i 2007: 
     1   Leder Hege Martinsen 
     2   Nestleder Kari Hareide Lønstad 
     3   Sissel Karlsen 
     4   Rolf Støa 
     5   Tore Kristiansen 
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Viseklubben 

Styret i RVK har i 2007 bestått av: 

Astrid Olsen, leder 

Trygve Grøndalen, kasserer 

Maeve Kelly, sekretær 

Jan-Eigil Bakke, styremedlem 

1.vara: Kurth Tviberg 

2.vara: Margit Helene Jensen 

Medlem Liv Hoel Sandstad har sittet som varamedlem i Norsk Viseforums Landsstyre. 

Styret har hatt til sammen 9 styremøter.  I tillegg har to komitèer arbeidet med arrangementer i forbindelse med 
klubbens 10 års jubileum.  Programkomitèen bestående av: Astrid Olsen, Jan-Eigil Bakke, Liv Lønnkvist og 
Liv Hoel Sandstad har avholdt 3 møter.  Praktiskkomitèen bestående av: Astrid Bakke, Jorunn Grøndalen, 
Reidun Nilsen og Unni Gran har hatt flere arbeidsmøter.  De viktigste saker som styret har arbeidet med i 2007 
har vært store arrangementer i forbindelse med jubileumsåret – jubileumsfest i mai, medlemstur til Irland i 
august/september, åpen visekveld i september med Lars Klevstrand.  Arbeidet har vært tidskrevende, men vi ser 
at interesse for disse arrangementer har ført til økning i medlemstallet, og flere deltagere på klubbkveldene i 
Sandbekkstua. 

RVK har nå 48 registrerte medlemmer.  Mange av disse er aktive, og det har vært 15-25 frammøtte på de 
månedlige klubbkveldene. 

Klubbkvelder 

Vi har hatt 11 klubbkvelder i 2007, med ulike temaer: 

12/1  Årsmøte m/klubbkveld 

2/3   ”Kjærlighetsviser” 

22/3  ”Öpne landskap” 

19/4  Øving til jubileumsfesten 

27/4  ”Sandbekk-viser” 

2/5   Øving til jubileumsfesten 

1/6   Sommeravslutning med tema ”sommerviser” 

23/8  ”Irlandsaften” 

11/10 ”Viser på dialekt” 

2/11   ”Nordiske viser” 

30/11 Juleavslutning 

Klubbkveldene har inneholdt de samme elementene som før – sang for og med hverandre, pizza i pausen, øving 
til opptredner og åpne visekvelder.  Det har vært hyggelig å registrere økning i deltagelse på klubbkveldene. 

Åpne visekvelder 

4/5  Vellykket jubileumsfest i Løvenstad klubbhus.  Det var mange deltagere og kvelden gikk bra økonomisk.  I 
tillegg til velkomst drink, fest middag, kaffe m/kaker, inneholdt kvelden taler, gave overrekkelser, og selvsagt 
mye underholdning.  Medlemmer underholdt med en god blanding av individuelle- og felles numre samt 
allsang.  Tilbakemeldingene har vært meget positive.  Kvelden fikk også bra omtale i Romerikes Blad med 
bilder og intervjuer. 

14/9  Konsert med Lars Klevstrand.  Sandbekkstua var full, og en meget opplagt Lars Klevstrand underholdte 
med viser fra hele sin lang karriere som visesanger.  Det var fin stemning, og artisten fikk også solgt mange 
cd’er til medlemmer av publikum som ville ha en minne med seg hjem 
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Andre aktiviteter 

Årets hovedattraksjon for medlemmene var nok jubileumsturen til Irland fra 31/8 til 3/9.  Vi var 22 deltagere 
som reiste med fly til Dublin og hadde egen buss som fraktet oss til Ennis på Irlandsvestkyst.  Der bodde vi på 
hotell i 3 netter.  Det ble utflukter til severdighetene i County Clare, besøk til Galway, fellesmiddager, 
pubbesøk i Ennis og i andre småbyer i County Clare som er kjent for levende musikk og underholdning.  Litt 
shopping ble det også.  Det var gledelig å se at flere av medlemmene i RVK underholdt med norsk (og irsk) 
sang og dans i de lokale pubene.  Det var fin stemning hele tiden og flere har etterlyst flere reiser i viseklubbens 
regi, noe styret nå jobber med. 

To av medlemmene i viseklubben, Astrid Olsen og Liv Lønnkvist,  hadde 16/11 konsert i forbindelse med et 
arrangement på Fjerdingby trivselssenter for pensjonistgrupper i Rælingen. 

Aktiviteter i 2008 

Styret har begynt såvidt å jobbe med programmet for 2008.  Foreløpig er det planlagt klubbkveld 1.februar (irsk 
aften), øving til åpen visekveld 29.februar, åpen visekveld 7.mars (forhåpentligvis med Faun), i tillegg til 
årsmøte 11.januar.  Vi håper på mange innspill fra nye styremedlemmer og fra klubbmedlemmer slik at 2008 
også blir et begivenhetsrikt år. 

Media 

Romerikes Blad har lagd flotte reportasjer som har skapt blest om utstillingene både med 
forhåndspresentasjoner og reportasjer fra utstillingene. 

Vi er også omtalt i Lokalavisa og i nettbaserte aviser. 

Andre aktiviteter 

I forbindelse med avslutningen av sin utstilling gjennomførte Karl Chilcott et prosjekt med barn og ungdommer 
sammen med speidere fra Løvenstad og Kurlandsområdet. 

I forbindelse med skolenes vinterferieuker arrangerte foreningen malekurs for barn med Viviane Pandher som 
lærer, mens Geir Hareide Andersen holdt foto- og Photoshop-kurs for ungdommer på Aamodt. 

Det ble arrangert felles omvisning på Høstutstilling sammen med Lørenskog og Skedsmo kunstforeninger 
22. september. 

Det ble arrangert utstillingsturer til Oslo 24.2, 11.11 og 29.11. 

I tillegg får alle våre medlemmer informasjon om aktiviteter i regi av AKFO, og AKFOs sommertur gikk til 
Lillehammer og Mjøstraktene søndag 17. juni. 

Skulpturprosjekt 

Arbeidet med en skulptur fortsetter. Prosjektgruppe består nå av Geir Hareide Andersen og Håvard Tørring fra 
kunstforeningen. I tillegg er skulptør Kristian Blystad og forelesere og studenter ved Høyskolen i Buskerud 
aktive deltakere, og representanter for kulturavdelingen i kommunen deltar også i møter. Se for øvrig egen 
presentasjon av prosjektet på årsmøtet. 
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Planer og oppgaver 
Utstillingsplanen for 2008 ser slik ut: 
12.01. – 27.01. RKFs Maleklubb 
25.01 kl.19:00 Årsmøte 
02.02. – 17.02. Morten Engh, maleri 
23.02. – 09.03. Helene Christensen, maleri 
29.03. – 13.04. Grafikkutstilling 
26.04. – 11.05. Lene Tori Obel Bugge og Gro Skåltveit, keramikk 
24.05. – 08.06. Borgny Østensen, maleri 
16.08. – 31.08. M M Malvin 
06.09. – 21.09. Geir Hareide Andersen, foto 
04.10. – 19.10. Turid Gjertsen, maleri 
25.10. – 09.11. Rælingsutstillingen 
15.11. – 30.11. Eli Skram Dyblie med elever, skulptur og akvarell 
06.12. – 13.12. Kunstforeningens fotoklubb 

Vi håper igjen å kunne dra på Høstutstillingen i samarbeid med Lørenskog og Skedsmo kunstforeninger. Vi 
jobber med en dagstur i løpet av våren og en helgetur til den europeiske kulturhovedstaden Stavanger til høsten. 
Styret er åpne for forslag fra medlemmene. 

Arbeidet med skulpturprosjektet vil kreve mye arbeid i året som kommer. 


