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Årsmelding for 2017
Året som gikk
Fredag 17. juni 2017, på dagen ett år etter at det brant i Sandbekkstua, fikk vi utstillingslokalet vårt tilbake. Sandbekkstua
er eid og forsikret av Rælingen kommune, og de har fulgt opp arbeidet på en ypperlig måte. Loftet som var alvorlig skadet
er bygget opp igjen til sin opprinnelige stand, men med en del justeringer som er mer i tråd med byggets opprinnelige
byggeskikk, blant annet gjennom isolasjonen som er brukt. Det er også lagt tidsriktig teglstein i stedet for flistaket som lå
der før. Det står igjen detaljer av arbeidet, og dette følges opp via kulturkontoret i kommunen.
Vi hadde en inventarforsikring på kr 25 000, og det viser seg at dette ikke var tilstrekkelig til å dekke tapt inventar. Blant
annet mistet vi RKFs Viseklubb sitt lydanlegg. En del av inventaret som ble tapt er nå kjøpt inn igjen, og mer vil bli skaffet
etter som behovene dukker opp igjen. Vi har også fått støtte på kr 10 000 fra Norske Kunstforeninger til delfinansiering av
nytt lydanlegg.
På våren kunne vi, takket være Rælingen kommune, bruke Mårbakken barnehage som lokale for datterforeningene våre,
møter og medlemsutstillinger. På våren holdt RKFs Åpen stue sine møter i Furukollhytta.
Våren 2017 hadde alle kunstnerne trukket seg fra utstillingene på grunn av lokalene. Det er ikke det at lokalene på rådhuset
er dårlige, men kunstnerne var blitt forespeilet å stille ut i Sandbekkstua med den stemningen som er der, og de vil vente på
at det igjen blir mulig. Vi så også at besøket er mye dårligere andre steder. Den eneste av de oppsatte utstillingene for våren
som ble gjennomført var derfor RKFs Maleklubb sin medlemsutstilling på Rådhuset i januar.
19. august ble det laget gjenåpingsfest med aktiviteter både på dagen og på kvelden. Alle datterforeningene bidro med egne
aktiviteter, og Løvenstad barnehage og Elgen Barnehage hadde pyntet trærne utenfor Sandbekkstua med egen kunst.
Ordfører Øivind Sand kastet glans over festen, og overrakte diplom til barnehagene. På kvelden ble det grillfest og konsert
med bandet «Groovearbeiderne». Vi kunne ønsket oss flere besøkende på kvelden, men arrangementet ble likevel svært
vellykket. Arrangementet var støttet med kr 10 000 fra AKFO og med gratis lån av profesjonelt lyd og lysanlegg og
kompetanse fra kommunen.

Medlemmer
Foreningen har 301 betalende medlemmer og ett æresmedlem ved årsskiftet, 17 mindre enn i fjor. Nedgangen skyldes bl.a.
at medlemmer som ikke har betalt kontingent de to siste årene, eller har flyttet til ukjent adresse, blir meldt ut av
foreningen. I tillegg kommer 93 familiemedlemmer slik at antall registrerte medlemmer er 395. 15 betalende medlemmer
er innmeldt i løpet av 2017 mot 12 i 2016, en økning på 3. Det er fortsatt viktig å se på tiltak for å bevare, og om mulig,
øke antall medlemmer.
196 (50%) av medlemmene bor utenfor kommunen, og 200 (50%) av medlemmene er mer eller mindre aktive i
datterforeningene. 258 (65%) av medlemmene og 230 (76%) av de betalende medlemmene har registrert e-postadresse.
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Styret og tillitsvalgte
Tillitsvalgte i perioden 03.02. 2017 – 02.02. 2018 har vært:
Styremedlemmer

Varamedlemmer

Geir Hareide Andersen, leder

Unni Iris Nielsen

Ada Bakke, nestleder

Eva Nigar

Hanne Rognerud, kasserer

Christina Nymoen

Magne Versland, regnskapsfører

Sonny Skogli

Annik Grue, sekretær
Kari Sharma
Anne Berit Knudsen
Oddny Hoff

Husstyret

Revisorer

Anne Berit Knudsen (styrets representant)

Terje Moberg

Frode Delbekk

Arild Rambøl

Astrid M. Olsen
Niranjan (Nero) Sharma

Valgkomité

Vaktledere

Frode Delbekk

Christina Nymoen

Lene Haanshus

Kunstutvalg / utstillingskomité

Underholdning utstillingsåpninger

Ada Bakke, leder

Sonny Skogli

Oddny Hoff
Frode Delbekk

Internett

Martha Silsand

Geir Hareide Andersen, websider

Harald Jørstad

Ada Bakke, digital markedsføring

Verv i råd, fylkes- og landsforeninger
Geir Hareide Andersen, styremedlem i Akershus Kunstforeningers (AKFO) styre.
Terje Moberg, revisor for Akershus Kunstforeningers Fylkeslag.
Geir Hareide Andersen har møtt i planleggingsmøter for nytt kultur- og helsebygg.
Liv Hoel Sandstad, Rælingen Viseklubbs representant i Rælingen kulturråd.
Medlemmer fra styret deltok i Årsmøtet i Norske Kunstforeninger som foregikk under kunstfestivalen Greenlight i Skien
og Porsgrunn.
Styremøter
Det er avholdt 11 styremøter med 85 behandlede saker i perioden, juleavslutning, samt en del arbeidsmøter i forbindelse
med utstillingene og prosjekter.
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Styrets strategiprosess
I mai startet vi en strategiprosess i styret. Den ble innledet med et dags-seminar, hvor vi inviterte to kunstnere og leder i
AKFO til å komme med innlegg til inspirasjon. Vi anvendte Swot-analyse, for å kartlegge hvordan styremedlemmene
opplever alle deler av vår virksomhet. Mål og tiltak ble utarbeidet.
Når det gjelder kunstformidling, kan vi nevne at vi har begynt å jobbe i forhold til vårt vaktkorps, nå endret navn til
utstillingsverter. Vi trenger å rekruttere flere til å være verter. Vi ønsker å utarbeide en strukturert plan for kurs og
foredrag. Først på programmet er planlegging av inspirasjonskveld for verter, og alle andre interesserte, tidlig 2018.
Prosessen vil fortsette i 2018, og vi planlegger å evaluere prosessen vår en gang i semesteret.

Økonomi
Omsetningen av formidlet kunst har i 2017 vært kr 410 165 mot kr 389 850 i 2016, og har gitt kr 111 535 i provisjon.
Øvrige driftsinntekter på kr 252 308 gir samlede driftsinntekter på kr 363 843. Driftskostnadene var kr 405 280, som gir et
driftsunderskudd i 2017 på kr 41 437 mot et driftsunderskudd på kr 67 294 i 2016. Holder vi datterforeningene utenom,
men legger til finansinntekter med kr 2 395, var underskuddet i 2017 på kr 67 050 mot et tilsvarende underskudd på
kr 66 047 i 2016.
Åpen stue hadde i 2017 et overskudd på kr 2 797, Rælingen viseklubb et overskudd på kr 18 532, og RKFs Maleklubb et
overskudd på kr 6 679.
Siden datterforeningene disponerer sine egne midler, foreslås det at årets resultat fordeles slik at den frie egenkapitalen i
RKF reduseres med kr 67 050, mens datterforeningene selv disponerer sine overskudd.
Verdien av varige driftsmidler etter avskriving og vår kunstsamling er kr 718 283, en nedgang på kr 31 625 fra i fjor.
Omløpsmidler ved årsskiftet er kr 393 591, en nedgang på kr 3 296 fra fjorårets beløp kr 396 887. Den totale balansen er
dermed på kr 1 115 974.
Andelen bunden egenkapital i moderklubben er kr 200 000.
Rælingen Viseklubb, RKFs Åpen stue og RKFs Maleklubb fører egne regnskap, resultat og balanse er tatt med i RKFs
regnskap. RKFs Fotoklubb fører ikke regnskap.

Vår kunstsamling
Mesteparten av våre bilder henger på Løvenstadtunet. I tillegg har vi den store samlingen ”Ca 25 tegninger” av Olav
Christoffer Jenssen som har en sentral plass på Rælingen Rådhus. Vi har et bilde av Bjørn Ransve på Smestad skole og et
bilde av Pushwagner på den nye rehabiliterte skolen i Blystadlia. Våre fem utendørsskulpturer er plassert i området rundt
Sandbekkstua. Samlingen er i år redusert med et bilde av Eva Langaas som ble gitt i gave til Rælingen Meninghetsråd som
takk for lånet av lokaler i Øvre Rælingen Kirke.

Forsikringer
Alle våre forsikringer er i IF. Vi har forsikret inventaret for kr 75 000,-. Våre utvendige skulpturer er forsikret for til
sammen kr 125 000,-. Vår kunst som er utlånt til Løvenstadtunet, Smestad og Blystadlia inngår i forsikringen til Rælingen
kommune. Kunst på vei til og fra utstillinger, samt på utstillingene, blir forsikret for hver utstilling. Vi benytter oss her av
avtale som er inngått mellom Norske Kunstforeninger og IF.

Frivillig innsats
All vår virksomhet er basert på frivillighet. Det er nærmere 50 ulike personer som har definerte roller i kunstforeningen
eller datterforeningene. Vi har gode rutiner slik at for eksempel antallet timer per utstilling er lavere enn for mange
kunstforeninger som gjennomfører få utstillinger per år. Vi har forsøkt å gjøre et overslag, og ser at innsatsen er et sted
mellom 1 800 og 2 000 timer per år, men det kan være mer. I 2017 har innsatsen vært noe mindre siden vi ikke har vist
utstillinger på våren.
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Utstillinger
I 2017 viste kunstforeningen totalt 8 utstillinger i ulike teknikker, uttrykk og tematikk, inkludert sommerutstillingen.
Utstiller

Formidling brutto

Antall besøkende

Maleklubbens utstilling (Rælingen Rådhus)

(eget arrangement)

Sommerutstillingen

285 525

1 032

Janne Robberstad

10 500

808

Svein Tore Gjermstad

39 000

235

Svein Andersen

16 500

310

Rælingsutstillingen

11 100

372

Eli Møller

44 000

358

RKFs Fotoklubb

3 540

146

Total brutto omsetning

410 165

3 261

Antall utstillinger er nesten halvert sammenlignet med 2016. Dette skyldes brannen i Sandbekkstua i 2016. Heldigvis
kunne vi ta stua i bruk igjen til sommerutstillingen, og både den og de neste utstillingene har vært vellykket.
Det har vært gjennomført minikonserter ved åpningene for å skape blest og hygge. Musikken har vært variert og
inspirerende med temaer som passer til utstillingene. I tillegg til utstillingen i januar, har Maleklubben arrangert to
utstillinger på egen hånd.
I tillegg til besøkende i åpningstidene, kommer besøk fra skoler og barnehager, samt alle de som deltar i våre andre
aktiviteter og ser utstillingene som en del av sitt besøk.

Sommerutstillingen
Årets utstilling var vår første utstilling i Sandbekkstua etter brannen, 01. – 30. juni 2017. Besøket var veldig bra, 1 032
besøkende var innom stua. Mange av disse for å se hvordan lokalene våre var etter restaureringen. Vi er veldig bra fornøyd
med antall besøkende.
Vi forandret litt på utstillingen fra tidligere år ved å ha tre inviterte kunstnere med, Gro Mukta Holter, Wanda Hareim og
Rino Larsen. I tillegg til disse ble kunstverk fra 21 kunstnere levert fra Oslo Rammeverksted. Totalt var 24 kunstnere
representert med 120 kunstverk.
Totalt på årets sommerutstilling ble det solgt 67 verk til en samlet sum av kr 285 525,-. Vi hadde i år som i fjor en bred
annonsering hvor vi i tillegg til KUNST annonserte på Facebook, i Dagbladet og Klassekampen. I Romerikes Blad
opplyste vi om utstillingen på «Hva skjer». Forventningene til omsetning var 40- 50 000,- høyere enn det som ble oppnådd.
Vi er fornøyd med å ha inviterte kunstnere i tillegg til de vi vanligvis har hatt. Verd å merke seg er at Håkon Gullvåg var
godt representert på utstillingen. I motsetning til i fjor hvor han solgte 6 eller 7 verk, ble det i år intet salg. Grunnen tolkes
slik at markedet vårt er blitt mettet av ham og kanskje av noen av de andre kunstnerne.
I år var det som flere ganger tidligere Kersti Hoberg og Eva Søstuen som var verter i utstillingsperioden, som i år var 4
uker. Hovedansvarlig for utstillingen i år var Magne Versland.
Det økonomiske resultatet av årets sommerutstilling ble et overskudd på kr 8 756,- som vi er fornøyd med ut fra det salget
vi hadde.

Utstillingskomiteen
Komiteen har i 2017 bestått av Ada Bakke, leder, Oddny Hoff, Frode Delbekk, Martha Silsand og Harald Jørstad. Vi har
hatt 4 komitémøter i løpet av året, og opplever at mange søker om å få stille ut i Sandbekkstua.
Våren 2017 ble 6 av 7 utstillinger avlyst. Kunstnerne ønsket å stille ut i Sandbekkstua, istedenfor i Rådhusets vestibyle som
var det aktuelle utstillingslokale for vår 2017. En av kunstnerne trakk seg, de 5 andre ble flyttet til 2018.
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Utstillingsprogrammet for 2018 er lagt frem for styret. I likhet med tidligere, har vi tatt utgangspunkt i at RKF skal ha
utstillinger hvor våre medlemmer kan vise sine arbeider. Dette fører til at RKFs Maleklubb, RKFs Fotoklubb og den
juryerte Rælingsutstillingen dekker 3 utstillingsperioder. Utstillingsprogrammet skal i tillegg dekke både anerkjente og
profesjonelle kunstnere og mer lokale dyktige kunstnere.
Utstillingskomiteen har som vanlig ikke hatt ansvar for Sommerutstillingen.

Vaktkomiteen
Det ble gjennomført 36 vakter på høsten i Sandbekkstua. I tillegg sørget RKFs Maleklubb for vaktene under sin utstilling i
Rådhuset på våren. En stor takk til Christina Nymoen som organiserte vaktene. Vaktene gjør en uvurderlig innsats, og vi er
dem stor takk skyldig.

Huskomitéen
Huskomiteen 2017 besto av: Anne Berit Knudsen, Frode Delbekk, Astrid Olsen og Niranjan Sharma. Astrid Olsen har
vært borte hele året pga sykdom.
Anne Berit Knudsen sto for innkjøp av kaffe, kjeks, krus, og det vi trenger til vanlig bruk av stua. Hun har kopiert nye
nøkler til dem som trengte det og har oversikt over hvem som har nøkkelknipper.
Frode Delbekk har kjøpt inn nye klappstoler og annet som vi måtte kjøpe nytt etter brannen. Han har også ordnet kontakt
med vaktmester Bertil Bakker fra kommunen. Han har ansvar for det tekniske i stua som lys og varme og ny kode til døra.
Nummeret til vaktmester står på en lapp på kjøkkenet og han kan kontaktes hvis det er noe vi trenger hjelp til. Ny
brannalarm er montert.
Vask av stua etter brannen så vi i ettertid at ikke var bra nok. Men den ble godkjent da fordi bilder til sommerutstilling
skulle henges opp dagen etter og alle møblene sto stablet overalt og de måtte også bæres på plass samme dag.
Undertegnede vasket så det i allefall gikk greit for vertene og være der under utstillingen.
Vi arrangerte en dugnad i oktober for rydde og vaske på kjøkkenet. 6 personer deltok.
Oddny Hoff har ordnet med videreføring av vaskeavtalen med Lions - de vasker før hver utstilling.

Utleie av Sandbekkstua
Styret har hatt en gjennomgang av utleieregler og -reglement med Rælingen Kommune.
Rælingen Kunstforening kan leie ut Sandbekkstua til kommunale enheter, foreninger og organisasjoner i Rælingen,
forutsatt at lokalene skal brukes til møtevirksomhet og markeringer. Rælingen kommunes enheter skal ikke betale leie.
Sandbekkstua kan ikke leies ut til private arrangementer. Eventuelle unntak må godkjennes av RKF’s styre.

RKFs Maleklubb
Vi hadde medlemsutstilling i januar på Rådhuset. Vi hang opp bilder men hadde ingen vakter eller andre aktiviteter. Ingen
salg av bilder.
Vi malte i Mårbakken mandag kveld og onsdag formiddag frem til sommeren.
Utstilling i Mårbakken 22, 23 og 30 april. Ca. 50 besøkende, 9 bilder solgt. Vi hadde kunstlotteri og salg av kaffe og vafler.
5 medlemmer på tur til Amsterdam i mai.
Sommeravslutning i Mårbakken 29.mai.
Vi startet opp i Sandbekkstua 28 august.
Vi avsluttet vårt opphold i Mårbakken med salgsutstilling 23 og 24 september. Ca 30 besøkende, 1 bilde solgt. Salg av
kaffe, vafler og kunstlotteri.
Vi har fått 3 nye medlemmer.
Juleavslutning 4 desember.
Vi har byttet på å være månedens kunstner på Rælingen Bibliotek.
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Kontaktperson: Reidun Ramstrøm
Kasserer: Svein Erik Johansen

RKFs Fotoklubb
I styret Hege Martinsen (styreleder), Anne Berg, Leif Egil Olsen og Kåre Lenvik.
Aktivitetene har vært holdt etter samme mønster som tidligere og primært bestått av bildevisningskvelder, klubbkvelder og
utflukter.
Gjennom året har det vært avholdt:
• 8 bildevisningskvelder
• 8 klubbkvelder med foredrag og konkurransen “Kveldens Bilde”
• 8 utflukter
• Fotostafett Langvannet
• Fotoutstilling Møte
• 1 Workshop
• Sommeravslutning i Sandbekkstua.
Vi har stadig tilsig av nye, dyktige medlemmer.
Første halvår holdt vi til i Mårbakken Barnehage. Til tross for flytting av lokaler har vi hatt et bra fremmøte noe som tyder
på at vi har funnet frem til gode temaer og foredragsholdere.
Første Klubbkvelden reiste vi til Kai Jensen på Galleribesøk og foredrag. Det var meget vellykket.
Workshopen ble holdt av Petter Gundhus. Tema var fra farger til svart/hvit.
Fredag 16.06.17 holdt vi sommeravslutningen i Sandbekkstua. Alle var enige om at det var godt å være tilbake.
Gjenåpningen av Sandbekkstua ble holdt lørdag 19. august. Vi i styret hengte opp 2-3 bilder hver på veggen ute. Anne
Berg og Leif Egil Olsen Svarte på spørsmål om bruk av kamera og teknikk.
Årets fotoutstilling var veldig flott, Utstillingene våre blir bedre og bedre for vært år. Vi fikk mange gode tilbakemeldinger.
Denne gangen solgte vi 2 bilder.
Vi har hatt et aktivt og spennende år. Programmet har vært variert og vi har hatt temaer og utflukter som burde gi alle til å
gå inn på sjangere de ellers ikke ville ha forsøkt seg på.

I styret er Hege Martinsen (styreleder) Anne Lillehaug Berg (Varamedlem) Kåre Lenvik (Varamedlem)
Aktivitetene er holdt etter samme mønster som tidligere og bestått av bildevisningskvelder, klubbkvelder og utflukter.
I tillegg har vi hatt noen workshop og samarbeidet med Gammelbanken Fotoklubb og Rælingen Kulturskole.
Gjennom året har vi hatt:
11

utflukter

10

bildevisningskvelder

9

klubbkvelder med foredrag og konkurransen "Kveldens Bilde"
Fotoutstilling "Stillhet"
Workshop
Fotostafett i Botanisk Hage
Sommeravslutning, middag i Lillestrøm
Juleavslutning, middag i Strømmen
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Vi har hatt et bra fremmøte gjennom hele året, noe som tyder på at vi har funnet frem til gode temaer og foredragsholdere
dette året.
Vi har hatt et samarbeid med Rælingen Kulturskole. De jobbet med forestillingen HAIRSPRAY. Fotoklubben ble forespurt
om vi ville ta bilder til Programbladet deres. Leif Egil Olsen, Jan Helge Johansen, Raffaele Ragazzon og Hege Martinsen
stilte opp under en øvelse og fotograferte. De ble veldig fornøyde med bildene.
Årets fotoutstilling med tema Stillhet var veldig flott. Utstillingene våre blir bedre og bedre for hvert år. Vi fikk mange
gode tilbakemeldinger. Vi solgte også denne gangen 4 bilder.
Vi har også i år hatt et samarbeid med Gammelbanken fotoklubb. Denne gangen vurderte de bildene våre og temaet vi
hadde var kontrast. De rangerte bildene og vi fikk tilbakemelding på de 10 beste bildene.
På grunn av Brannen i Sandbekkstua ble starten på høsten litt trøblete, men det ble løst ved at vi var så heldige og fikk
bruke SFO på Kurland Skole i starten til Mårbakken barnehage ble klargjort.
Vi har hatt et aktivt og spennende år. Programmet har vært variert og vi har hatt temaer og utflukter som får mange til å gå
inn på sjangere de ellers ikke ville ha forsøkt seg på.
Alt i alt har vi hatt et variert og fint fotoår.

Rælingen viseklubb
2017 har vært et år med ekstra stor aktivitet, noe oppstart med allsangkvelder og markering av 20-årsjubiléet har bidratt til.
I tillegg til egne arrangement har vi som før, opptrådt ved kommunale kulturarrangement.
Viseklubben hadde i vårhalvåret sine klubbkvelder på møterommet på Fjerdingby Trivsels-senter siden Sandbekkstua ikke
var ferdig restaurert etter brannen før ut i juni. Trivsels-senteret har også vært leid til konserter, mens Heimen har vært base
for allsangkveldene.
Styret
Leder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:
Revisor:
Materialforvalter:

Liv Hoel Sandstad
- Ikke valgt Oddrun Stoll
Runar Ress
Liv Lønnkvist
Liv Hoel Sandstad

1. varamedlem:
2. varamedlem:

Even Monsrud
Ingelise Brynlund

Det lyktes ikke å finne kandidat til verv som sekretær, så 1. varamedlem Even Monsrud har møtt fast i styremøtene. I
tillegg har Jan Eigil Bakke deltatt på noen møter pga. oppgaver han har tatt på seg. Sekretærfunksjonen falt på leder som
har fått hjelp til noen oppgaver av Liv Lønnkvist og Kjersti Holmin.
Leder Liv har møtt som viseklubbens representant i Rælingen kulturråd. Runar Ress, vara til rådet, deltok sammen med Liv
på årets kulturforum hvor det nye kulturbygget var tema.
Sentrumsutbygging med nye kulturlokaler på Fjerdingby har vært tema på flere møter, og RVK har levert høringsuttalelse
med utgangspunkt i klubbens behov.
Vi hadde ingen deltakere ved NVFs landsmøte som ble holdt i Stavanger i mars, men Kjell Hovde deltok ved ØNVs
årsmøte i februar.
Medlemmer
Ved årets start: 59 medl.(inkl.16 fam.medl.) 6 (inkl.1 fam.medl.) er utmeldt f.o.m. 2018. Ved årets slutt: 57 medl. (inkl.16
fam.medl.) 4 nye innmeldinger i høst.
Det møter ca. 8 – 10 medlemmer på klubbkveldene, mens det dobbelte kan opptre/bidra ved konserter.
Klubbkvelder og øvingskvelder
Det er avholdt 9 klubbkvelder, inkludert klubbkveld som ble arrangert etter formell avslutning av årsmøtet, og
juleavslutninga som i år var på en torsdag med rekordstort antall. I tillegg har visekoret hatt 4 øvingskvelder. Astrid Olsen
har ledet visekoret.
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Konserter og visekvelder og opptredener for RKF og andre steder
15. mars

Allsangkveld på Heimen med Tom G. Bengtson og Tore Borgen.

25. april

Allsangkveld på Heimen m. Tom og Tore med bidrag fra Visevennene.

11. mai

Vårkonsert med egne medlemmer på Fjerdingby Trivselssenter.

11. juni:

10 medl. fra RVK opptrådte på Fjerdingbyfestivalen v/bygdetunåpninga.

18. aug.

Gjenåpningsfest for Sandbekkstua med hele RKF-familien. Minikonsert for barn + allsang.

8. sept

Konsert i Sandbekkstua i Kulturuka med Erik Lukashaugen med bl.a. Børlitekster.

10. sept.

Liv L bidro fra RVK under den kulturelle markedsdagen på bygdetunet i Kulturuka.

17. okt.

Allsangkveld på Heimen - Tom og Tore med bidrag fra Kjersti og Helge Holmin

14. nov.

Allsangkveld på Heimen med Tom og Tore med bidrag fra Liv Lønnkvist.

4. nov.

20-årsjubileumsmarkering med 2 konserter med Geirr Lystrup.
- Kl. 15 Gratis barnekonsert i Rælingen bibliotek. Del av Barnerekka/støtte fra kom.
- Kl. 19 Liv og lyst med Lystrup på Fj.by trivselssenter. inkl. egne aktører. Middag.

Andre arrangementer og møter
ØNV-arrangement: Mattias og Ingelise deltok ved Nordisk visefestival hjemme hos Kjell Hovde i Enebakk i juni.
Mattias og Kjell deltok og opptrådte i okt. på høsttreffet i Vestfold. Kjell deltok ved akkordseminaret og opptrådte under
Viser ved kanalen i Telemark.
Krafttak for sang sin sangkulturkonferanse (Tema: En inspirasjonsdag) i Oslo i oktober hadde 3 RVK-ere som deltakere:,
Liv HS, Kjell H. og Mattias . Norsk viseforum dekket konf.avgift.
Vi deltok også i registrering av sangaktiviteter i mars under Krafttak for sang. Rælingen var en av 21 som i høst søkte om å
bli " Syngende kommune», men kom ikke med blant de fem.
Ei vise er så mangt. Årets store utstilling på Rockheim i Tr.heim ble besøkt av både Mattias DW og Liv HS i juli. (Varer
til 11.feb. 2018.)
Forskningsstudie om sang og musikkens betydning for helse og livskvalitet v/ RVK-medl. Kari Batt-Rawden, NTNU med
deltakelse fra 4 RVK-medlemmer + 2 kormedlemmer i mars.
Brannen på loftet i Sandbekkstua - krever fortsatt tid til etterarbeid med forsikringsarbeid og innkjøp av tapt utstyr og
materiell. RKF har søkt og fått støtte fra Norske kunstforeninger i tillegg til forsikringspenger til kjøp av nytt
musikkanlegg. Cato Ermesjø har innhentet anbud og vil forestå innkjøp i samarbeid med RKF. Viseklubben er glad for å
være tilbake i Sandbekkstua igjen!!!

Åpen stue
Åpen stue, Rælingen kunstforenings yngste datterforening, ble startet våren 2009. Vi har åpent hver tredje onsdag,
onsdagen etter utstillingsåpning, til sammen 11 ganger. På grunn av brannen i Sandbekkstua i 2016, har vi i likhet med
høsten 2016 også leid Furukollhytta våren 2017. Stua har vært åpen fra kl 11.00 til ca. kl 13.30. Det blir servert kaffe og
vafler. Turgåere og andre som disponerer tiden sin på dagen, prater og hygger seg. Aktuelle kåsører har vært invitert og har
holdt foredrag ca. kl 11.30. Vanligvis kommer mellom 20 og 30 besøkende disse dagene. Muligens hadde vi besøksrekord
da Alf Cranner fortalte om sitt vennskap med Alf Prøysen. Kåsørene får en ”kotekopp” med inskripsjon, som utføres av
Kjell Halvorsen.
Følgende kåserier er holdt i 2017:
11. januar
Vinturer i Europa ved Jon Oftedal
1 februar
Veterinær grensekontroll ved Marit Forbord
22. februar
Hvit Sørafrikaner – om oppvekst og utdanning i Sør-frikas apartheid-tid ved Richard Tollman Fosse
15. mars
Alvoret bak det vakre ved Geir Hareide Andersen
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Fra Afghanistan til Norge, ved Shahin Gorgij
Veien inn i egen historie ved Harald Jørstad
Svein Tore Gjermstad, "Månedens kunstner"
Guri Stormo, forfatter, forteller om "Bylten", sin selvbiografiske roman
Visesangeren Alf Cranner om boka "Fra Alf til Alf", sitt vennskap med Alf Prøysen
Eli Møller, "Månedens kunstner" i Sandbekkstua og Liv A. Lønnkvist fra Rælingen viseklubb som har
skrevet boken "Min barndoms jul"
Julemøte. Even Saugstad fortalte om "Østmarka fra Da til Nå"

Jorunn Grøndalen, Oddny Hoff, Hildegunn Romstad, Kjersti og Harald Jørstad har dannet basisgruppa for arrangementene.
Kari Halvorsen og Turid Abelset har vært faste vikarer. Forøvrig har mange hjulpet til.
Økonomi
Enkelte eksterne foredragsholdere får honorar og eventuelt dekning av reiseutgifter. Loddsalget har gjort arrangementene
selvfinansierende.
RKF har dekket husleie i den perioden vi har leid Furukollhytta, i tillegg har vi fått tilskudd på kr 3.000,- til honorar til en
av kåsørene. Faktura for kotekopper føres i regnskap 2018.
Regnskap er levert Magne Versland for revisjon.

Samarbeid
Rælingen kommune
Rælingen kommune eier Sandbekkstua og har fulgt opp forsikringsoppgjør og restaurering av bygningen på en utmerket
måte. Det meste er nå på plass, og på noen områder bedre enn før. De har vært førende for at vi har fått vårt flotte
utstillingslokale tilbake i full drift.
Samarbeidet har for øvrig vært like godt som tidligere. Vi har fått en underskuddsgaranti for Sommerutstillingen, de har
støttet gjenåpningsarrangementet vårt ved Sandbekkstua ved å låne oss både hjelp og masse utstyr, og vi samarbeider med
kommunen om Kulturelle Skolesekkprosjekter.
Det var også hyggelig at Kulturutvalget valgte å holde et komitémøte i Sandbekkstua som ble innledet med en orientering
om kunstforeningen og Sandbekkstua.
Kommunens kulturuke
Konsert i Sandbekkstua i Kulturuka med Erik Lukashaugen med bl.a. Børlitekster. Liv Lønnkvist bidro fra RVK under den
kulturelle markedsdagen på bygdetunet i Kulturuka
Utstillingene med Janne Robberstad og Svein Tore Gjermstad, samt gjenåpningen av Sandbekkstua med pynting av trær
som var vårt bidrag til kulturuka.
Den kulturelle skolesekken
I forbindelse med Svein Gjermstads utstilling i september ble det gjennomført et DKS-prosjekt i samarbeid med
kommunen. Ansvarlig fra RKF var Liv Hoel Sandstad med hjelp fra Eva Nigar og Oddny Hoff. Svein Gjermstad deltok
selv to av dagene. Alle på 7. trinn på skolene i Rælingen ble invitert til Sandbekkstua for å få en kunstopplevelse. Det kom
2 klasser pr dag, og hver klasse var i Sandsbekkstua i 2 timer.
Elevene studerte bildene i utstillingen og diskuterte deretter opplevelsene de hadde av bildene. Temaet i år var Livet,
forgjengeligheten og døden, et vanskelig tema for både store og små.
Prosjektet ble støttet med kr 10 000 fra AKFO og kr 10 000 fra kommunen.

Kunststipend
Foreningen har ikke delt ut eget stipend i 2017.
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Media
Romerikes Blad har i løpet av året laget bare en sak fra utstillingsåpningene våre, en meget positiv artikkel om
Sommerutstillingen etter at vi kom tilbake til vårt eget lokale. Utenom dette har eneste mulighet vært å benytte det såkalte
skriverommet hvor vi selv kan skrive saker. Er sakene gode nok, blir de publisert. I tillegg får vi normalt arrangementene
våre med under Det skjer.

Barnekunst
Foreningen har et mål om å gi barn en opplevelse og forståelse av ekte kunst gjennom «Barnas kunstklubb». Det er i 2017
ikke gjennomført nye prosjekt for salg av kunst til barnerom.
I 2016 startet et samarbeid med de to barnehagene Løvenstad barnehage og Elgen Barnehage; «Pynting av trær til
sommerutstillingen 2016». På grunn av brannen fikk vi ikke fullført prosjektet før gjenåpningsfesten 19. august 2017,
beskrevet tidligere.
I desember ble det holdt et innledende møte om samarbeid om UKM (Ung Kultur Møtes). Dette arbeidet vil fortsette i
2018.

Internett og annonsering
Rælingen har hatt oppdaterte web-sider kontinuerlig siden 1996, og var første kunstforening med egne hjemmesider.
Teknisk drift av sidene har blitt gjort kostnadsfritt av Nettaktiv, som også har dekket leie av web-hotell. Datterforeningene
kan selv oppdatere sine egne sider i løsningen. Imidlertid har teknikken løpt fra nettsidene, og arbeidet med nye nettsider
ble besluttet og igangsatt i 2017. Den nye løsningen settes i drift i januar 2018. Det er satt av kr 9 000 + mva til arbeidet.
Kunstforeningen har egen Facebook-side. Ada Bakke er ansvarlig for oppdateringer. Det sendes også jevnlig ut nyhetsbrev.
I tillegg finnes det en Facebook-gruppe for RKFs Fotoklubb.

Turer og andre aktiviteter
Kunsttur til Århus
Dette ble en fin tur for 23 medlemmer av RKF som fikk oppleve mye kunst og kultur: Byguiding i Århus – Dokk1,
Katedralen, kulturhuset Aros og mye annet «gammelt og nytt». Silkeborg med Asger Jorn Museet, Silkeborg Bad
kunstsenter, før vi besteg Himmelbjerget etter lunsj på Julsø Hotell (150 år gammelt), Ebeltoft og Porskær Stenhus ble
besøkt med meget interessant guide som «visste alt».
Høstutstillingen
13 medlemmer møte opp til guidet omvisning på Høstutstillingen 12. oktober.

Planer og oppgaver for 2018
Datterforeningene
Tema for Åpen Stue annonseres på Facebook, Hva skjer i RB og på nettsidene våre. Møtene holdes normalt onsdager etter
utstillingsåpninger i Sandbekkstua.
RKFs Maleklubb møtes i Sandbekkstua mandager kl. 18.00 – 21.00 i sesongen. En gruppe møtes også på dagtid de fleste
onsdager.
Klubbkvelder for RKFs Fotoklubb og Rælingen Viseklubb og flere arrangementer:
Følg med på http://ralingen.kunstforening.no, der du også kan melde deg på vårt nyhetsbrev.
Turplaner for 2018
Rælingen kunstforening inviterer 04.10. – 08.10.2018 alle medlemmer med ledsager til ny kunsttur. Denne gang til
Nederland; to netter i Amsterdam og to netter i Leeuwarden. Invitasjon vil bli presentert på årsmøtet.
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Utstillingsprogram 2018

6. jan -21. jan

Maleklubben

Malerier

27. jan – 11. feb

Ingela Adamson /
Kjersti Rahbek Hvamb

Tegning / malerier

17. feb – 4. mars

Rønnaug Vaa

Tekstilkunst

10. mars - 25. mars

Dijkman / Crosby

Maleri / skulptur

28.april – 13. mai

Sølvi Åsvik

Digital grafikk

26. mai – 10. juni

Petter Gundhus

Foto

Juli

Sommerutstillingen

1. sept -16. sept

Nico Wideberg

Litografi

22. sept – 7. okt

Grethe Thorbjørnsen /
Nina Kristiansen

Maleri

14. okt -28. okt

Rælingsutstillingen

Maleri / foto

3. nov -18. nov

Sissel Hovden

Maleri / grafikk

24. nov – 9. des

Fotoklubben

Foto

For styret i Rælingen kunstforening, Rælingen 31.01.2018
Geir Hareide Andersen (sign)
Leder

Ada Bakke (sign)
Nestleder

