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Årsmelding for 2018 
Året som gikk 
Vi er tilbake i godt gjenge i Sandbekkstua, selv om enkelte detaljer fortsatt står igjen i arbeidet etter brannen i 2016. 

Mange av utstillerne i 2018 var kunstnere som skulle hatt utstilling i Sandbekkstua høsten 2016 og våren 2017, men som 
heller ville vente til de kunne stille ut i Sandbekkstua. Det sier mye om hvor viktig Sandbekkstua er for oss og driften vår. 

I 2018 fikk vi også nytt lydanlegg til bruk ved utstillinger, arrangementer og konserter. Vi fikk støtte på kr 10 000 fra 
Norske Kunstforeninger til delfinansiering, og resten er dekket fra forsikringsoppgjøret etter brannen og anlegget er 
aktivert i RKF’s regnskap. 

Medlemmer 
Foreningen har 311 betalende medlemmer og to æresmedlemmer ved årsskiftet, 12 færre medlemmer enn i fjor. 
Nedgangen skyldes bl.a. at medlemmer har flyttet eller av andre årsaker har meldt seg ut, noen har ukjent adresse og noen 
har falt fra.  I tillegg kommer 90 familiemedlemmer slik at antall registrerte medlemmer er 403. 14 betalende medlemmer 
er innmeldt i løpet av 2018 mot 15 i 2017, dvs. en stabil tilgang.  Det er fortsatt viktig å se på tiltak for å bevare, og om 
mulig, øke antall medlemmer.  

211 (52%) av medlemmene bor utenfor kommunen, og 199 (49%) av medlemmene er mer eller mindre aktive i 
datterforeningene.  61 (15%) av medlemmene bidrar aktivt som utstillingsverter og i komitéer.  257 (64%) av medlemmene 
og 231 (74%) av de betalende medlemmene har registrert e-postadresse. 

Styret og tillitsvalgte 
Tillitsvalgte i perioden 03.02. 2018 – 01.02. 2019 har vært: 

Styremedlemmer Varamedlemmer 
Geir Hareide Andersen, leder  

Ada Bakke, nestleder Eva Nigar 

Hanne Rognerud, kasserer Inger Wangensteen 

Magne Versland, regnskapsfører Sølvi Åsvik 

Annik Grue, sekretær Reidun Ramstrøm 

Oddny Hoff 

Anne Berit Knudsen 

Unni Iris Nielsen 

Husstyret Revisorer 
Anne Berit Knudsen (styrets representant) Terje Moberg 

Frode Delbekk (Arild Rambøl  † ) 

Sonny Skogli  

Ellen Aatangen  

Valgkomité Vaktledere 
Frode Delbekk Christina Nymoen 

Lene Haanshus 
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Kunstutvalg / utstillingskomité Underholdning utstillingsåpninger 
Ada Bakke, leder Inger Wangensteen  

Oddny Hoff 

Frode Delbekk Internett 
Harald Jørstad Geir Hareide Andersen, websider 

Hanna Carina Krogstad Ada Bakke, digital markedsføring 

Martha Silsand (permisjon) 

Verv i råd, fylkes- og landsforeninger 
Geir Hareide Andersen, styremedlem i Akershus Kunstforeninger (AKFO). 

Terje Moberg, revisor for Akershus Kunstforeninger. 

Geir Hareide Andersen representant i Rælingen kulturråd. 

Medlemmer fra styret deltok i Årsmøtet i Norske Kunstforeninger som ble hold på Gardermoen. 

Liv Hoel Sandstad har representert RVK på Norsk viseforums landsmøte. 

Styremøter 

Det er avholdt 11 styremøter med 86 behandlede saker i perioden, inklusive sommeravslutning og juleavslutning, samt 
noen arbeidsmøter i forbindelse med utstillinger og prosjekter. 

Styrets strategiprosess 
Vi har hatt en dags seminar med fokus på vår tiltaksplan. Tema i 2018 har vært: 

1) Økning av antall verter. I den forbindelse ble det arrangert et inspirasjonsmøte for verter, hvor Eli Møller holdt et 
interessant foredrag om grafikk. 

2) Vi ønsker å sørge for god økonomi, som gir oss handlefrihet. I den forbindelse har vi redusert utgifter til post ved å 
sende utstillingsprogram en gang hvert semester, istedenfor i forkant av hver utstilling. Videre vil vi systematisk søke om 
støtte til ulike arrangementer. 

Prosessen vil fortsette i 2019. 

Økonomi 
Omsetningen av formidlet kunst har i 2018 vært kr 468 878 mot kr 410 165 i 2017, og har gitt kr 131 830 i provisjon. 
Øvrige driftsinntekter på kr 173 963 gir samlede driftsinntekter på kr 305 793. Driftskostnadene var kr 292 282, som gir et 
driftsoverskudd i 2018 på kr 13 511 mot et driftsunderskudd på kr 41 437 i 2017. Holder vi datterforeningene utenom, men 
legger til finansinntekter med kr 2 289, var overskuddet i 2018 på kr 17 336 mot et tilsvarende underskudd på kr 67 050 i 
2017.  

Åpen stue hadde i 2018 et underskudd på kr 1 387, Rælingen viseklubb et overskudd på kr 4 621, og RKFs Maleklubb et 
underskudd på kr 4 770. 

Resultatene i de forskjellige enheter er disponert mot de enkeltes egenkapital. Verdien av varige driftsmidler etter 
avskriving og vår kunstsamling er ved årsslutt kr 728 083, en økning på kr 9 800 fra i fjor. Omløpsmidler ved årsskiftet er 
kr 408 473, en økning på kr 14 882 fra fjorårets beløp kr 393 591. Den totale balansen er dermed på kr 1 138 256. 

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. Utgifter i RKFs fotoklubb betales av medlemmene, og de fører derfor ikke noe regnskap. 



3 av 9  Rælingen kunstforening – Årsmelding for 2018
  

Vår kunstsamling 
Mesteparten av våre bilder henger på Løvenstadtunet. I tillegg har vi den store samlingen «Ca 25 tegninger» av Olav 
Christopher 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. Vi har i løpet av 2018 ikke gått til anskaffelse av ny kunst. 

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. Forsikringene våre vil bli gjennomgått med 
forsikringsselskapet i løpet av våren 2019. 

Frivillig innsats 
All vår virksomhet er basert på frivillighet, og nærmere 50 ulike navn står på listene våre over tillitsvalgte og 
utstillingsverter. Å angi hvor mange timer som pr år som er medgått er vanskelig å beregne, men i tillegg til oppmøte og 
deltagelse i alle arrangementene og utstillingene, kommer det svært mange timer med planlegging og forberedelser. Ingen 
får lønn for arbeidet med unntak av utstillingsvertene på sommerutstillingen som krever ansettelse siden vi må stille med 
verter 6 dager i uken i minst fire uker. 

Våre æresmedlemmer Jorunn og Trygve Grøndalen ble tildelt Frivillighetsprisen 2018 fra Rælingen Kommune for sitt 
arbeid både i RKF og mange andre sammenhenger. RKF var tilstede blant gratulantene ved utdelingen. 

Utstillinger 
I 2018 viste kunstforeningen totalt 12 utstillinger i ulike teknikker, uttrykk og tematikk, inkludert sommerutstillingen. 

Utstiller Formidling brutto Antall besøkende 

Maleklubbens utstilling 9350  (eget opplegg) 

I Adamson og K Rahbek Hvamb 4745  147 

Rønnaug Vaa 17 000  166 

Kristin Iren Dijkman og Sidsel Krosby  0  155 

Sølvi Åsvik 50 550  381 

Petter Gundhus’s venneutstilling 4 400  224 

Sommerutstillingen 110 900  696 

Nico Widerberg 111 943  454 

Grete Thorbjørnsen 44 400  353 

Rælingsutstillingen 6 000  446 

Sissel Hovden 106 300  379 

RKF’s Fotoklubb 1 950  162 

Diverse boksalg 1 240   

Total brutto omsetning 468 878  3 563 

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 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. 
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Sommerutstillingen 
Årets utstilling ble avholdt i Sandbekkstua i perioden 30. juni – 29. juli 2018, og ble planlagt på samme måte som tidligere 
år. Vi hadde kunst fra Oslo Rammeverksted v/ Tomm Sander i likhet med de to foregående år. I tillegg hadde vi invitert tre 
lokale kunstnere: Tom Solem, Klaus Clausen og Tore Hogstvedt.  Det var Kersti Hoberg og Eva Søstuen som var verter i 
utstillingsperioden. De har vært med oss i flere år og har gode kunnskaper om kunst. Rælingen kunstforening hadde en 
prosjektgruppe som hadde ansvaret for utstillingen.  Det var veldig mye bra kunst fra kjente kunstnere. 

Det ble solgt 17 bilder for kr 110 900. Det var 696 besøkende. Besøket var dårlig, og antallet solgte bilder under 1/3 av 
bilder solgt i Sommerutstillingen 2017. Det ga oss et underskudd på kr 31 813. Kr 15 000 dekkes gjennom en 
underskuddsgaranti fra Rælingen Kommune slik at underskuddet blir kr 16 813. I tillegg har vi blitt varslet om at vi må 
dekke skader på rammer oppstått under utstillingen, men vi har ikke fått noen endelig faktura på dette enda. 

Vi har en formening om at det gode sommerværet ga seg utslag i færre besøk og lavere salg, til tross for annonsering på 
nivå med tidligere år. Normalt gir utstillingen oss besøk fra store deler av Østlandet, og vi har gått med overskudd som kan 
brukes til arbeid med barn og unge. 

Kunstutvalget 
Utvalget har i 2018 bestått av Ada Bakke, leder, Oddny Hoff, Frode Delbekk, Hanna Carina Krogstad og Harald Jørstad, 
(Martha Silsand er i permisjon). Det er blitt holdt 3 utvalgsmøter.  12 kunstutstillinger, inkludert Maleklubbens utstilling, 
Fotoklubbens utstilling, Sommerutstillingen og den juryerte Rælingsutstillingen, er holdt i Sandbekkstua. Årets 
Rælingsutstilling hadde færre innsendte arbeider enn i tidligere år.  

I løpet av 2018 er det mottatt 23 søknader fra kunstnere, som ønsker å stille ut i Sandbekkstua. Det viser en stor økning fra 
tidligere år. Det kan blant annet skyldes den nye Websiden vår, samt annonsering på Facebook. Kunstutvalgets utfordring 
er å finne balansen mellom kunstnere som appellerer til vårt publikum, og kunstnere som har et utrykk fra samtidskunsten. 
Dette er et tema i vår strategiprosess. Utstillingsprogrammet for våren 2019 er sendt ut til alle våre medlemmer pr. post. 
Styret har også mottatt oversikt over utstillinger for hele 2019.  

Vertskomitéen 
Det ble gjennomført 30 vakter på våren i Sandbekkstua. I tillegg sørget RKFs Maleklubb for vertene under sin utstilling i 
Rådhuset på våren. På høsten ble det også utført 30 vakter. En stor takk til Christina Nymoen som organiserte vertene. 
Vertene gjør en uvurderlig innsats, og vi er dem stor takk skyldig. 

Huskomitéen 
Sonny Skogli har gjort det meste for huskomitéen i 2018 og hun oppsummerer følgende: 

• Mai - vasket og ryddet kjøkkenskap 
• Juni - Sonny og Oddny luker bed og raker 
• September vasket kjøkkenskap 
• 20 oktober - dugnad med innkalling av 2 representanter fra maleklubb, viseklubb og fotoklubb. 8 personer kom, 

pusset vinduer, raket hele området rundt stua, vasket bord og vegger inne. 

Sonny har handlet jevnlig, og vasket jevnlig håndklær og kluter på kjøkkenet. 

Frode Delbekk har ordnet med trege låser og lys som ikke virker som de skal. 

Lions vasker gulv, kjøkken, bord og stoler etter hver utstilling. 

Ordensregler er hengt opp på kjøkkenet. 

Utleie av Sandbekkstua 
Styret har hatt en gjennomgang av utleieregler og -reglement med Rælingen Kommune. En endelig avtale er enda ikke på 
plass. 

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. 
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RKFs Maleklubb 
Maleklubbens aktiviteter i 2018  

• Maleklubben malte mandagskvelder og onsdager på dagtid.  
• Vi hadde årets medlemsutstilling i januar i Sandbekkstua.  
• Besøkte kunstner Kari Grassmo, på hennes atelier på Frysja. Først en lunsj på Teknisk museum. 
• Felles medlemsmøte i april. 
• Sommeravslutning med lunsj på restaurant ”Fratelli” i Lillestrøm. 
• Vi hadde ”Maletema høstmotiv” i september; under veiledning av to av våre medlemmer, Ole Ødegaard og Svein 

Andersen. 
• Vellykket maleriutstilling på Metro senteret i Lørenskog i mai/juni. 
• Deler på å være ”Månedens kunstner” på Rælingen bibliotek, 2 mnd. om gangen.  
• Felles årlig medlemsmøte i november i Sandbekkstua.  
• Maleklubben fikk onsdag 14. nov., et hyggelig besøk av 6 brukere av ”Dagsenteret” på Fjerdingby og Løvenstad. 

Besøket var avtalt med maleklubben på forhånd. Det var med to 2 medansvarlige fra kommunen. Vi fortalte 
historien om Sandbekkstua og om kunstneren som hadde utstilling, samt informerte om maleklubbens aktiviteter. 

• Planlegging av malekurs med kunstner Geir Yttervik for mars i 2019, forberedelser startet i nov 2018.  
• Julebord 10. desember - medlemmer hadde med hver sin matrett.  

Vi har fått 1 nytt medlem i 2018 og har nå 22 medlemmer. 

RKFs Fotoklubb 
I styret Hege Martinsen (styreleder), Kari Lønstad (styremedlem), Leif Egil Olsen (styremedlem ) og Kåre Lenvik 
(styremedlem). 

Aktivitetene har vært holdt etter samme mønster som tidligere, bildevisningskvelder, klubbkvelder og utflukter. 

Gjennom året har det vært avholdt: 
• 8 bildevisningskvelder 
• 7 klubbkvelder med foredrag og konkurransen “Kveldens Bilde” 
• 10 utflukter 
• Fotostafett 
• Fotoutstilling Fritt Tema 
• 2 Workshop  
• Sommeravslutning i Sandbekkstua. 

Vi har stadig tilsig av nye, dyktige medlemmer. Høsten 2018 har det vært litt dårligere oppmøte. Færre har også sendt inn 
bilder til konkurransene våre. Dette må vi jobbe med i 2019. Et foredrag hadde vi hos foto.no inne i Oslo, Vi hadde også et 
foredrag sammen med Skedsmo fotoklubb, arrangert av Kåre Lenvik. 

Workshopen ble holdt av Leif Egil Olsen. Vi hadde en ekstra workshop med Frode Delbekk i Sandbekkstua. Tema var «Øl 
og foto». Det var meget vellykket. 

Vi hadde ut i det blå tur med Rolf Støa til Jeløya. Oppdaget et nytt spennende sted på Jeløya som ga mersmak til flere turer 
dit. 

Fredag 08.06.18 holdt vi sommeravslutningen i Sandbekkstua.  

Årets fotoutstilling var veldig flott. Utstillingene våre blir bedre og bedre for hvert år. Vi fikk mange gode 
tilbakemeldinger.  Det var færre som deltok på utstillingen. Denne gangen solgte vi 2 bilder.  

Fredag 14.12.18 holdt vi juleavslutning i Sandbekkstua. Leif Egil Olsen ble kåret til Årets Fotograf og Raffaele Ragazzons 
bilde vant Årets Bilde. Vi har hatt et aktivt og spennende år.  Programmet har vært variert og vi har hatt spennende temaer 
og utflukter. 
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Rælingen Viseklubb 
Rælingen Viseklubb er en selvstendig datterklubb innenfor Rælingen kunstforening. Viseklubben holder til i 
Sandbekkstua, og har klubbkvelder på torsdager. 

Årsmøtet ble avholdt 25. januar 2018. 

Styrets sammensetning 

Styret har bestått av: Runar Ress, Oddrun Stoll, Even Monsrud og Kjersti Holmin. Jan Eigil Bakke, varamedlem, har møtt 
på de fleste styremøter. 

Styrets arbeid 

I året 2018 er det avholdt 3 styremøter.  

Styret har prioritert å samle arbeidet om å arrangere klubbkvelder, sommerfest og julefest, og har i tillegg arrangert 
allsangkvelder med Tom og Tore. 

I samarbeid med RKF sørget Cato Ermesjø for innkjøp av nytt lydanlegg etter brannen i Sandbekkstua. 

Medlemmer 

Medlemsmassen har vært relativt stabil og teller 25 betalende medlemmer i 2018.  

Økonomi 

Årskontingenten er kr. 150,- pr medlem (inkl. familiemedlem). Kapital pr. 31.12.2018 er kr 82 698,30. 

Klubbkvelder 

Det har vært avholdt 7 klubbkvelder i 2018. Kveldene har vært ganske godt besøkt, 14 – 18 fremmøtte pr. kveld.  

Klubben feiret i februar 3 100-åringer: André Bjerke, Vidar Sandbeck og Hans Børli. 

På sommerfesten ble det servert spekemat med tilbehør. På julefesten var Sandbekkstua full – 23 personer. Tradisjonell 
julemat var dagens meny. God smak fra Mortens Kro!! 

I forhold til fjoråret har fremmøtet totalt vært veldig bra. 

Allsangkvelder 

Det ble arrangert ALLSANGKVELD med Tom og Tore 14. mars, 18. april og 21. nov. 

Fremmøtet var bra på kveldene. Styret m/hjelpere ordnet med kaffe og kaker i pausen, samt allsanger på overhead.  
Kveldene har vært arrangert i Heimen og i Trivselssenteret, med henholdsvis 17 deltakere på Heimen og 33/35 på 
Trivselssenteret. 

Låtskriverkurs/viseverksted for unge   

Mandag 15. og onsdag 17. oktober arrangerte RVK et 8 timers låtskriverkurs for ungdom mellom 13 og 26 år i samarbeid 
med Rælingen bibliotek som stilte med lokaler og en ansatt til stede ut over deres åpningstid. Biblioteket bidro også med 
annonsering på nett og papir mm. Instruktør var Kaja Gunnufsen, en ung og aktuell artist og låtskriver som «traff» de 7 
unge deltakerne mellom 13 og 18 år. Kurset kunne tilbys gratis pga. tildelte KOMP-midler fra Norsk musikkråd. Det ble 
søkt i des. 2017 og tildelt 1. feb. 2018. Ansvarlige og til stede fra Rælingen viseklubb sin side var Liv Hoel Sandstad og 
Astrid Olsen. Vi fikk låne instrumenter av Rælingen kulturskole. Både instruktør, deltakere og ansvarlige opplevde det som 
et vellykket kurs, og det arbeides med en mulig videreføring av aktiviteten i kursgruppa i vårhalvåret 2019. 

Andre arrangement og møter 

Runar Ress og Even Monsrud har vært til stede på møte i Kulturrådet i Rælingen kommune. 

RVK har ellers vært representert på Fjerdingbyfestivalen v/Cato Ermesjø, Liv Hoel Sandstad har representert på Norsk 
viseforums landsmøte og Astrid M. Olsen deltok på ØNVs akkordseminar. 
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Åpen stue 
Åpen stue som er RKFs yngste datterforening, runder i mars 2019 ti år. Også i 2018 har det vært god oppslutning, til 
Sandbekkstua kommer det gjerne 20 - 30 personer, men det hender vi er rundt 40. Informasjon om arrangementene skjer til 
Romerikes Blad v/ Hva skjer, ved oppslag på informasjonstavla ved Sandbekkstua og vesentligst via RKF, takk for at det 
bringes videre herfra. 

Vi inviterer til åpen stue midt i uka, midt på dagen uka etter at ny kunstutstilling er åpnet, onsdager fra kl 1100 til kl 1330.  
Vi ønsker velkommen med kaffe og nystekte vafler og ringer gjerne i klokka for å bryte inn i det sosiale laget når klokka 
blir 1130 hvor vi først presenterer kunsten på veggene og deretter kåsøren for dagen. 

Kåsøren får en “kotekopp” med inskripsjon som utføres av Kjell Halvorsen, mens enkelte eksterne kåsører får honorar og 
dekning av reiseutgifter. 

Inntektene kommer fra åresalg og utgiftene fra det som er nevnt over; det vi serverer våre gjester, utgifter til kåsørene og 
gevinster ved åresalget. 

Vår egenkapital er ved årsskiftet kr 3.230,- og er i form av kontantkasse, ingen bankkonto.  Regnskapet er levert Magne 
Versland. 

Basisgruppa for Åpen stue er Oddny Hoff, Jorunn Grøndalen, Turid Abelseth, Kjersti og Harald Jørstad, Kari Halvorsen og 
Hildegunn Romstad, for øvrig har mange bidratt. 

I 2018 har vi hatt følgende kåserier og kåsører: 
31.01. Turer i Østmarka v/Erik Hernes 
21.02. Gamle fotoskatter v/Øivind Møller Bakken 
14.03. Mitt Italia v/Jan Eigil Bakke 
02.05. Grenselosene under andre verdenskrig, de glemte heltene v/Birgit Rimstad 
30.05. Mitt Italia, del 2 v/Jan Eigil Bakke 
12.09. Finsk design v/ Bee (Berenice) Ellingsen 
26.09. Hva skjer i Fjerdingbyområdet? v/Mette Aaserud 
17.10. I skyggen av byutviklingen v/Are Fosjord 
07.11. Å vokse opp i Lillestrøm etter krigen v/Wenche Ravn Wirum 
28.11. Julemøte hvor Liv Angelhus Lønnkvist sang og spilte gitar 

Samarbeid 
Rælingen kommune 

Rælingen kommune eier Sandbekkstua. Rælingen kunstforening har en leieavtale som nå er under reforhandling. Vi har 
gode betingelser, men må følge retningslinjer som settes av kulturavdelingen. 

Kommunen er opptatt av at foreninger som disponerer lokaler gir noe tilbake til publikum i form av åpne arrangementer og 
aktiviteter. Der burde vi ikke møte noen problemer. Det er ikke mange foreninger i kommunens lokaler som tilbyr styrte 
arrangement og aktiviteter rettet mot publikum over 100 dager i året! 

Samarbeidet fungerer fortsatt godt. Vi fikk underskuddsgaranti for Sommerutstillingen, og vi samarbeider med kommunen 
om Kulturelle Skolesekkprosjekter. Men vi har blitt varslet om at det kan komme innstramminger. 

Nytt kulturbygg 

Rælingen kunstforening har deltatt i forberedende møter i planleggingen av det som lenge så ut til å bli et kulturbygg som 
også skulle få lokaler til både opplæring og visning av kunst. Men i siste forslag var alle lokaler øremerket kunstaktiviteter 
fjernet fra planene. Heldigvis, og dessverre, ble planene stoppet i påvente av ny politisk behandling fordi de politiske 
ønskene ikke kunne løses med de tildelte budsjettene. 

Offentlig kunst 

Rælingen kunstforening har deltatt i forberedende møter for å etablere en ordning for finansiering av kunst i offentlige rom 
og offentlige nybygg. 

Kommunens kulturuke 

RKFs utstilling med Nico Widerberg var åpen under kulturuken. 
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Den kulturelle skolesekken 

I forbindelse med Nico Widerbergs 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. 12 klasser med lærere, 224 
elever, fikk orientering om stua og kunstneren og anledning til å utfolde seg på papir inne i stua. Prosjektet ble finansiert 
med kr 8 754,- som for det meste ble hentet fra overskuddet fra Sommerutstillingen 2017 på kr 8 505,-. 

Kunststipend 
Foreningen har ikke delt ut eget stipend i 2018. 

Media 
Romerikes Blad har i løpet av året laget bare én sak fra utstillingsåpningene våre, en meget positiv artikkel før Sissel 
Hovdens utstilling. Utenom dette er mulighetene å legge arrangementer inn i «Det skjer» og å benytte «Skrivestuen» hvor 
vi selv kan skrive saker. Er sakene gode nok, blir de publisert. 

Styret bestemt seg i april 2018 for å prøve uten annonsering i Romerikes Blad siden det ser ut til at avisen ikke lenger tror 
at avisens lesere er interessert i kunstforeningenes aktiviteter. Vi har foreløpig ikke tatt opp igjen annonseringen. 

Barnekunst 
Foreningen har et mål om å gi barn en opplevelse og forståelse av ekte kunst gjennom «Barnas kunstklubb»,  men det er 
heller ikke i 2018 gjennomført nye prosjekt for salg av kunst til barnerom. 

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. Arbeidet med nye 
nettsider ble besluttet og igangsatt i 2017, og ble satt i drift i 2018. 

Kunstforeningen har egen Facebook-side. Ada Bakke er ansvarlig for oppdateringer. Ada er i tillegg ansvarlig for betalt 
annonsering på Facebook som langt på vei har erstattet avisannonser. 

I tillegg finnes det en Facebook-gruppe for RKFs Fotoklubb. 

Invitasjoner 

Styret besluttet tidlig i 2018 å gå over til digital utsending av invitasjoner. Så langt har vi gjennomført dette ved å sende ut 
halvårsprogrammet i posten til alle medlemmer, og sammen med giro for kontingenten for de som skal ha det. Den enkelte 
utstilling annonseres nå på Facebook, mens invitasjoner sendes ut nyhetsbrev. Nesten ¾ av medlemmene abonnerer på 
nyhetsbrevene, men det betyr altså at over ¼ av medlemmene ikke får utstilling før hver enkelt utstilling. Vi oppfordrer så 
mange medlemmer som mulig å melde seg på nyhetsbrevene. Nyhetsbrevene har med dette fått en helt sentral rolle i 
arbeidet vårt. Hanne Rognerud har ansvaret for å sende ut nyhetsbrevene. 

Turer og andre aktiviteter 
Kunsttur til Amsterdam og Leuwarden i Nederland 

Det var 35 påmeldte på turen. Deltakerne gav gode tilbakemeldinger på innholdet og oppholdet både i Amsterdam og i 
Leuwarden, men flere deltakerne foreslår å ikke dele opp turen mellom flere destinasjoner ved senere turer. 

Planer og oppgaver for 2019 
Turplaner for 2019 

Rælingen kunstforening inviterer 12. – 16.09.2019 alle medlemmer med ledsager til ny kunsttur til Estlands hovedstad 
Tallinn. Invitasjon vil bli presentert på årsmøtet. 

Datterforeningene 

Tema for Åpen Stue annonseres på http://ralingen.kunstforening.no, samt i nyhetsbrev og på Facebook. Møtene holdes 
normalt onsdager etter utstillingsåpninger i Sandbekkstua. 
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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. 

Utstillingsprogram 2019 

 

Tidsrom Kunstner Type 

05.01 – 20.01 Maleklubben RKF 

26.01 – 10.02 Linn Charlotte With Prosjektet: ”Grener” 

16.02 – 03.03  Finn Harsem Maleri 

09.03 – 24.03 Marit Engen Skagestad Maleri- foto 

30.03 – 28.04  Karen Patricia Lea Maleri, visuell, materiell eksperimentering 

04.05 – 19.05  Astrid Slettevold Grafikk - mønsterbilder 

25.05 – 23.06 Hariton Pushwagner Maleri – grafikk – akvarell 

31.08 – 15.09 Olav Christopher Jenssen Maleri – tegning 

21.09 – 06.10  Svein Olav Thunæs og Silvia Campampana Maleri 

12.10 – 27.10 Rælingsutstillingen Maleri- foto -grafikk 

02.11 – 17.11  Svein Erik Johansen og Ole Jon Ødegård Maleri 

Det er foreløpig ikke satt opp noen Sommerutstilling. Styret vil ta stilling til dette senere. 

 

For styret i Rælingen kunstforening, Rælingen 28.01.2018 

Geir Hareide Andersen (sign) 

Leder

 



RÆLINGEN KUNSTFORENING

RESULTATREGNSKAP
Noter 2018 2017 Endring

DRIFTSINNTEKTER

Provisjonsinntekter 131 830 111 535      20 295
Medlemskontingenter 67 350 72 050        (4 700)
Kaffekasse 1 678 1 119          559
Grasrotandel 4 371 3 444          927
Momskompensasjon 15 089 16 463        (1 374)
Mottatt tilskudd 1 15 000 22 434        (7 434)
Utbetalt forsikring - 25 000 (25 000)
Inntekter Åpen Stue 12 525 14 248 (1 723)
Inntekter Maleklubben 18 900 11 041 7 859
Inntekter Viseklubben 39 050 86 509 (47 459)

Sum driftsinntekter 305 793          363 843     (58 050)            

DRIFTSKOSTNADER

Lønn 22 750 21 710        1 040 
Honorarer 4 20 700 30 150        (9 450) 
Avskrivninger 2 5 064 25 625        (20 561)            
Driftsmaterialer 4 942 10 485        (5 543) 
Møter, kurs 7 142 31 205        (24 063)            
Trykksaker 3 17 627 19 300        (1 673) 
Porto 14 241 33 538        (19 297)            
Annonser 39 405 39 914        (509) 
Frakter 1 380 5 050          (3 670) 
Leie lokaler 6 040 7 840          (1 800) 
Renhold - -
Barne- og ungdomsarbeid 8 754 16 626        (7 872) 
Kontingenter 7 764 6 345          1 419 
Forsikringer 19 132 13 700        5 432 
Blomster og gaver 5 4 556 24 575        (20 019)            
Andre kostnader 6 40 774 35 427        5 347 
Utgifter Åpen Stue 13 912 11 451        2 461 
Utgifter Maleklubben 23 670 4 362          19 308 
Utgifter Viseklubben 34 429 67 977        (33 548)            

Sum driftskostnad 292 282          405 280     (112 998)          

Driftsresultat 13 511            (41 437)      54 948 

FINANS

Renteinntekter 2 289 2 395          (106)
Renteinntekter maleklubben - - - 
Renteinntekter viseklubben - - - 
Annen rentekostnad - - - 

Finansresultat 2 289 2 395         (106) 

Resultat før skattekostnad 15 800            (39 042)      54 842 

Disponeringer

Egenkapital RFK 17 336 (67 050)       84 386
Egenkapital åpen stue (1 387) 2 797          (4 184)
Resultat Maleklubben (4 770) 6 679          (11 449)
Resultat Viseklubben 4 621 18 532        (13 911)

Sum disponeringerer 15 800            (39 042)      54 842 



RÆLINGEN KUNSTFORENING

BALANSE PR 31.12
Note 2018 2017

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER

Inventar 2 24 800                   15 000                    
Fastmontert kunst 181 188                 181 188                  
Samling Olav Christopher Jenssen 375 000                 375 000                  
Øvrig kunstsamling 147 095                 147 095                  

Sum anleggsmidler 728 083               718 283                

KUNDEFORDRINGER
Fordring Viseklubben -                         2 500                      
Kundefordringer 1 700                     1 600                      

Sum kundefordringer 1 700                   4 100                    

BANKINNSKUDD, KONTANTER
Kasse Viseklubben 7 3 058                     3 380                      
Kasse Åpen Stue 7 3 230                     4 617                      
Bank Viseklubben 7 79 641                   72 197                    
Bank Maleklubben 7 6 180                     10 951                    
Bankkontoer 8 123 309                 40 955                    
Sparekonto 8 193 055                 261 491                  
SUM BANKINNSKUDD, KONTANTER 408 473               393 591                

SUM EIENDELER 1 138 256       1 115 974        

EGENKAPITAL OG GJELD

GJELD
Skyldig Bildene Kunstneres Hjelpefond 13 082                   4 095                      
Leverandørgjeld 1 600                     4 105                      
SUM GJELD 14 682                 8 200                    

EGENKAPITAL

Bunden egenkapital 8 200 000                 200 000                  
Annen egenkapital 831 465                 814 129                  
Egenkapital Viseklubben 7 82 698                   78 077                    
Egenkapital Åpen Stue 7 3 230                     4 617                      
Egenkapital Maleklubben 7 6 181                     10 951                    
SUM EGENKAPITAL 1 123 574            1 107 774             

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 138 256       1 115 974        

Løvenstad, 29.01.2019
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