
 

 

Årsmelding for 2019 
Året som gikk 
Rælingen kunstforening har hatt 40-års jubileum i 1919. Dette ble behørig feiret. Vi hadde 
2 omvisninger på Stortinget for å se på kunst der. Meget vellykket!  Videre hadde vi omvisning på 
Munchmuseet. Jubileumsutstillingen var med Magne Rygh i september. Viseklubben arrangerte 
jubileumskonsert 5. september med Frode Johansen.  Vi hadde jubileumstur til Tallinn i september. Vi 
fikk se mye vakker kunst og koste oss med mange felles måltider. Vi arrangerte jubileumsmiddag 
12.oktober på Lørenskog skiklubbs hytte. Vi inviterte alle medlemmer, tidligere ledere, 
æresmedlemmer, leder av kulturrådet, kultursjef og AKFO. Ikke alle kunne komme, men de som kom, 
holdt fine taler. Alle medlemmene var invitert.  Geir åpnet festen med et stev, noe som ordføreren 
fulgte opp senere på kvelden!  Det ble servert god mat og drikke. Vi var enige om at det hadde vært en 
vellykket kveld! 

Medlemmer  
Foreningen har 267 betalende medlemmer og to æresmedlemmer ved årsskiftet, 43 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 78 familiemedlemmer slik at antall 
registrerte medlemmer er 347. 13 betalende medlemmer er innmeldt i løpet av 2019 mot 14 i 2018, 
dvs. en stabil tilgang.  Det er fortsatt viktig å se på tiltak for å bevare, og om mulig, øke antall 
medlemmer.  

177 (51%) av medlemmene bor utenfor kommunen, og 177 (51%) av medlemmene er mer eller 
mindre aktive i datterforeningene.  58 (17%) av medlemmene bidrar aktivt som utstillingsverter og i 
komitéer.  226 (65%) av medlemmene og 205 (76%) av de betalende medlemmene har registrert e-
postadresse. 

Styret og tillitsvalgte 
Tillitsvalgte i perioden 01.02. 2018 – 31.01.2020 har vært: 

Styremedlemmer Varamedlemmer 
Geir Hareide Andersen, leder  

Ada Bakke, nestleder Eva Nigar 

Hanne Rognerud, kasserer Gro Børrud 

Magne Versland, regnskapsfører  

Annik Grue, sekretær  

Oddny Hoff 

Inger Wangensteen 

Unni Iris Nielsen 

Husstyret Revisorer 
Inger Wangensteen (styrets representant) Terje Moberg 

Frode Delbekk Kjersti Jørstad 

Sonny Skogli 

Astrid Olsen 
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Valgkomité Vaktledere 
Frode Delbekk Inger Wangensteen  

Lene Haanshus 

Astrid Olsen 

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 

Verv i råd, fylkes- og landsforeninger 

Geir Hareide Andersen, styremedlem i Akershus Kunstforeninger (AKFO). 
Terje Moberg, revisor for Akershus Kunstforeninger (AKFO). 
Geir Hareide Andersen representant i Rælingen kulturråd. 
Geir Hareide Andersen representant i Kunstutvalg for arbeid med kunst i offentlig rom i Rælingen 

kommune. 
Medlemmer fra styret deltok i Årsmøtet i Norske Kunstforeninger som ble hold i Haugesund. 
Liv Hoel Sandstad har representert RVK på Norsk viseforums landsmøte. 

Styremøter 

Det er avholdt 12 styremøter med 80 behandlede saker i perioden, inklusive sommeravslutning og 
juleavslutning, samt noen arbeidsmøter i forbindelse med utstillinger og prosjekter. 

Styrets strategiprosess 

Styrets strategiarbeid 

Styret nedsatte tidlig i perioden en strategigruppe, bestående av Gro Hogseth Børrud og Ada Bakke. 
Gruppa har arbeidet gjennom hele året. 

Årshjul 

Første utkast ble presentert på seminaret, og tilbakemeldinger er innarbeidet i dokumentet. 

Strategiseminarer 

Gruppa planla og gjennomførte et strategiseminar i april. Gruppa planla også et seminar i oktober, 
med dette måtte avlyses pga sykdom. Det blir nye strategiseminar i 2020. 

Sjekkliste for utstillinger 

Gruppa reviderte og videreutviklet sjekklisten for utstillinger. 

Økonomi 
På grunn av underskudd i 2019, har styret startet en diskusjon om hvordan vi kan redusere utgiftene. 

Ivareta vertene 
Inspirasjonsmøte 15. mai i Sandbekkstua. Dessverre var det dårlig frammøte. Alle vertene får bladet 
”Kunst +”. 
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Økonomi 
Omsetningen av formidlet kunst har i 2019 vært kr 277 460 mot kr 468 878 i 2017, og har gitt kr 75 
213 i provisjon. Øvrige driftsinntekter på kr 130 352 gir samlede driftsinntekter på kr 205 565. 
Driftskostnadene var kr 306 285 mot kr 292 282 i fjor, som gir et driftsunderskudd i 2019 på kr 100 
720 mot et driftsoverskudd på kr kr 13 511 i 2018. Etter finansinntekter med kr 3 071 er det totale 
underskuddet på kr 97 649. 

Åpen stue hadde i 2019 et underskudd på kr 1 368, Rælingen viseklubb et underskudd på kr 14 052, 
og RKFs Maleklubb et underskudd på kr 3 358, et samlet underskudd i datterforeningene på kr 18 778. 
Holder vi datterforeningene utenom, var underskuddet for moderklubben i 2019 på kr 78 871 mot et 
tilsvarende overskudd på kr 17 336 i 2018. 

Resultatene i de forskjellige enheter er disponert mot de enkeltes egenkapital. Verdien av varige 
driftsmidler etter avskriving og vår kunstsamling er ved årsslutt kr 720 123, en nedgang på kr 7 960 
fra i fjor. Omløpsmidler ved årsskiftet er kr 313 959, en nedgang på kr 96 214 fra fjorårets kr 410 173. 
Den totale balansen er dermed på kr 1 034 082 mot fjorårets 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. 

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 
2019 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 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 2020. 

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. 

Utstillinger 
I 2019 viste kunstforeningen totalt 13 utstillinger i ulike teknikker, uttrykk og tematikk, inkludert 
sommerutstillingen. 



4 av 10  Rælingen kunstforening – Årsmelding for 2019 

Utstiller Formidling brutto Antall besøkende 

RKF’s Maleklubb 9 700  219 

Line With 0  108 

Finn Harsem (+ 6 kataloger á 50,-) 18 500  197 

Marit Engen Skagestad 31 000  193 

Karen Patricia Lea 10 000  193 

Astrid Slettevold 7 800  258 

Pushwagner 70 750  413 

Sommerutstillingen 61 400  715 

Magne Rygh 2 400  199 

Thunæs/Campana 22 010  173 

Rælingsutstillingen 24 100  393 

Johansen/Ødegaard 16 500  244 

RKF’s Fotoklubb 3 300  150 

Total brutto omsetning 277 460  3455 

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, samt alle de som deltar i våre andre 
aktiviteter og ser utstillingene som en del av sitt besøk. 

Kunstforeningen har egen Facebook-side og Instagram-konto. 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. 

Sommerutstillingen 
Årets utstilling ble avholdt i Sandbekkstua i perioden 29. juni – 28. juli 2019, og ble planlagt på 
samme måte som tidligere år. Vi hadde ny leverandør av kunst; Gyldenløwe kunsthandel. I tillegg 
hadde vi invitert tre lokale kunstnere: Svein og Vera Solem og Gry Solberg. Det var Inger 
Wangensteen og Inger Kristensen som var verter i utstillingsperioden. Rælingen kunstforening hadde 
en prosjektgruppe som hadde ansvaret for utstillingen.  Det var veldig mye bra kunst fra kjente 
kunstnere. Det ble solgt 15 kunstverk samt noen bøker for kr 63 450. Det var 715 besøkende. Besøket 
var dårlig, og antallet solgte bilder var 1/3 av solgt i Sommerutstillingen 2018. Det ga oss et 
underskudd på kr. 37 225. Etter søknad til Rælingen kommune, fikk vi dekket kr 11 432. Normalt 
brukes overskuddet til arbeid for barn og unge. Det må nå dekkes på annen måte. 

Kunstutvalget 
Utvalget har i 2019 bestått av Ada Bakke, Oddny Hoff, Frode Delbekk, Harald Jørstad og Hanna 
Carina Krogstad, og det er blitt holdt 4 utvalgsmøter. Hanna Carina Krogstad avløste Ada Bakke som 
leder. Kunstforeningen har arrangert 13 kunstutstillinger i Sandbekkstua, inkludert Maleklubbens 
utstilling, Fotoklubbens utstilling, Sommerutstillingen og den juryerte Rælingsutstillingen. Årets 
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Rælingsutstilling hadde flere søkere enn fjorårets utstilling.  

Foreningen har mottatt søknad om utstillingsplass fra 24 søkere, det er én mer enn fjoråret. Noen har 
søkt igjen samme år etter avslag. På grunn av fullt utstillingsprogram langt frem i tid, ble det på 
høstmøtet bestemt midlertidig inntaksstopp- og vurdering av søknader frem til 1. kvartal 2020. Denne 
vurderingen er dessuten gjort i forbindelse med evalueringen av søke- og strategiprosessen, som har 
vært tema på møter gjennom året, så som tidligere år: Vi vurderer flere søknader om gangen kan bidra 
til å gjøre et mer langsiktig planlagt utvalg av kunstnere, som også bidrar til mer variasjon i 
kunstuttrykkene.  

Vertskomitéen 
Det ble gjennomført 42 vakter på våren, i tillegg til vaktene under RKFs Malerklubbs utstilling. På 
høsten ble det gjennomført 28 vakter. En stor takk til Inger Wangensteen som organiserte vertene, 
Vertene gjør en uvurderlig innsats, og vi er dem stor takk skyldig. De får nå tilsendt tidsskriftet 
"Kunst +". 

Huskomitéen 
Huskomitéen har hatt fire møter og 2 dugnader i 2019. 

• Mai – dugnad, 15 medlemmer møtte opp. Vi skrubbet vegger, tak og gulv. Vinduene ble pusset. 
Andre jobbet ute med raking og rydding. 

• Juni - Sonny og Oddny luket bed og rakte. 
• Oktober – dugnad, 5 frammøtte. To skuret gulv, en bar ved inn i oppgangen og to jobbet 

ute med ved for neste år. Det var forferdelig regnvær, slik at det var ikke mulig å rake ute. 

Sonny har handlet alt til kaffen, og vasket jevnlig håndklær og kluter på kjøkkenet. Astrid har handlet 
alt av papir og såpe. 

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

Lions-klubben "Petrine" vasker gulv, kjøkken, bord og stoler etter hver utstilling. 

Trygve Grøndalen og Boye Wangensteen har jobbet med å få fram ved til Sandbekkstua. Noe er ferdig 
kløyvd, resten tas til våren. Dette bli ved i mange år framover! 

Museplagene i stua har vært håndtert av Boye Wangensteen. 
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 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. 

RKFs Maleklubb 
Maleklubbens medlemmer maler mandagskvelder og onsdager på dagtid, når Sandbekkstua er ledig. 
Vi korrigerer hverandre under malingen.  
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Vi hadde årets medlemsutstilling i januar i Sandbekkstua. To av våre medlemmer hadde separat/felles 
utstilling i regi av RKF.  

Noen av medlemmene delte på å være Månedens kunstner i Rælingen bibliotek. Er blitt endret til å 
være månedens kunstner over 2 mnd hver. Vi ble daglig sett i avisen, under DET SKJER i Romerikes 
blad.  

Vi hadde malekurs i Sandbekkstua med en anerkjent kunstner Geir Yttervik.  

Femten medlemmer deltok på kurs. Pga antallet ble to kurs gjennomført.  

Vi hadde et felles medlemsmøte i april.  

Fem medlemmer dro på kunsttur til Skagen i mai, overnattet to netter på Brøndum hotell. Reiste med 
Color Line fra Larvik til Hirtshals. 

Sesongavslutning for våren med koldtbord, alle hadde med hver sin matrett.  

Maleklubben startet opp igjen mandag 2 september. Samme dag så åpnet vi en kollektiv utstilling i 
frisørsalongen på Topp & Tå i Rælingen. Femten bilder var hengt opp. Ingen bilder ble solgt.  

Fotoklubben inviterte medlemmer til å en visning kveld, av eventuelle motiver fra dem, som 
medlemmer kunne velge å male etter. Prosjektet blir videre fulgt opp i 2020. 

Vi hadde vårt årlige medlemsmøte i november i Sandbekkstua. Det ble valgt ny kontaktperson og ny 
kasserer for 2020. Kontaktpersonen startet opp den 1. des. Noen faste oppgaver/prosjekter som tilfaller 
maleklubbens drift, ble fordelt blant medlemmer.  

Vi hadde Julebord den 9 desember, alle hadde med hver sin matrett.  

Vi har fått 1 nytt medlem i 2019. Pr. 31. desember var vi 20 aktive medlemmer. Et viktig medlem som 
har fått svekket helse, er blitt et æresmedlem for maleklubben. Medlemstallet kan komme til å endre 
seg i 2020 til å bli færre. 

RKFs Fotoklubb 
I styret Hanne Rognerud (styreleder), Ann Lillehaug Berg, Anita Neby, Kari Hareide Lønstda og Kåre 
Lenvik. 

Aktivitetene har vært holdt etter samme mønster som tidligere og bestått av bildevisningskvelder, 
klubbkvelder og utflukter, men med noen nye varianter.  

Gjennom året har det vært avholdt: 

8 bildevisningskvelder 
8 klubbkvelder med konkurranse «Kveldens bilde» 
5 foredrag 
3 workshops 
10 utflukter inkludert Fotostafetten 
Fotoutstilling 
Sommer- og juleavslutning i Sandbekkstua 
Sosial kveld med middag på II Padrino 

Et av foredragene i år var at 6 av medlemmene presenterte prosjektene sine. Dette var en ny vri, og 
den var svært vellykket og ble godt mottatt av de som var der. 

En annen morsom variant var workshop om matfotografering på II Padrino, ledet av Eva Brænd. 
Kjøkkenet på II Padrino stilte med matretter vi kunne øve på og serverte i tillegg pizza tildeltakerne. 

En av bildevisningskveldene ble avholdt sammen med maleklubben. Maleklubben kunne velge noen 
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av bildene som de kunne male. Det var en vellykket vri, prosjektet har fortsatt etterpå og er fortsatt 
pågående 

Årets fotoutstilling fikk mye skryt, gode bilde som var profesjonelt presentert. 

Til de faste fotokonkurransene ble det levert 142 bilder, en økning på 56% fra 2018. Det var 21 
bidragsytere, 2 mer enn året før. Også antall frammøtte til konkurransene har økt, 31% mer enn 2018. 

Antall aktive ligger fortsatt bak 2017-nivået, og styret vil ha fokus på å lage et program som engasjerer 
og å finne nye, interessante prosjekter. 

RKFS Viseklubb 

På siste årsmøte i Rælingen viseklubb var det ikke mulig å få valgt et fullstendig styre. En 
arbeidsgruppe bestående av Oddrun Stoll, Jan Skjerve, Even Monsrud og Jan Eigil Bakke ble 
opprettet. Den eneste med et klart verv var Jan Skjerve, kasserer. Even Monsrud ble i løpet av 
perioden syk og dermed borte for arbeidsgruppen. 

Arbeidsgruppen har hatt 4 møter i denne perioden og det har blitt arrangert 2 konserter. Den første 
konserten fant sted onsdag den 22 mai. Vi hadde bestilt Sandbekkstua for anledningen og skulle ha 
utekonsert om været ville. Det viste seg at Sandbekkstua var dobbelbooket denne kvelden. Lederen for 
RKF hadde derfor fått klubbhuset på Løvenstad for RVK. Været var ikke helt med oss og ved 
klubbhuset var det ikke egnet for utekonsert. Konserten ble derfor avholdt innendørs. Den gikk bra og 
etterpå hadde medlemmene i viseklubben sommeravslutning. 

I forbindelse med kulturukene i Rælingen hadde viseklubben konsert med Frode Johansen torsdag 5 
september. Konserten ble arrangert av en prosjektgruppe fra viseklubben bestående av Liv Sandstad 
og Astrid Olsen. Det var en svært vellykket konsert med 32 solgte billetter pluss noen hjelpere fra 
klubben. Frode Johansen er svært kjent på Romerike. Derfor var det mange ukjente ansikter på 
konserten. Det var positivt! Etter konserten var det allsang og åpen scene en times tid. Erfaringen med 
åpen scene etter konsert er at de fleste av publikum går etter konserten. Så det kan vi droppe heretter, 
selv om det ble en times hygge for de gjenværende. Det må sies. 

Alle medlemmene i arbeidsgruppa er med i Visevennene, derfor har vi hatt god kommunikasjon innad 
i gruppen.  Likevel har aktiviteten i viseklubben vært på sparebluss. Da vi arrangerte juleavslutning 
torsdag den 21 november var det likevel stor oppslutning og god stemning. Det ble julestemning og 
åpen scene. Hyggelig og takk for det. Klubben bør være liv laga. 

Åpen stue 
Åpen stue, den yngste datterforeningen til Rkf, rundet ti år i 2019, det ble feiret med minikonsert med 
Trond Granlund band ved sommeravslutningen. 

Våre treff er godt besøkt, i år har vi telt og snittet er 31 personer.  For første gang kunne vi ved et 
arrangement ikke slippe inn alle som strømmet til, det var med tema Grønberggutta, derfor ble det 
arrangert på nytt. 

Opplegget med treff midt i uka, midt på dagen i uka etter ny kunstutstilling er godt innarbeidet.  Fast 
er også at vi ønsker velkommen med kaffe og nystekte vafler kl 1100 samt at kåsøren presenteres kl 
1130 etter at vi først har presentert kunsten på veggene.  I 2019 har vi hatt følgende kåserier og 
kåsører: 

9.1. Sagelvas historie v/ Sven  A. Arnesen 

30.1. Gamle filmer fra Rælingen v/ Tore Sten Gundersen 

20.2. Historier om Grønberggutta v/Helene Østby, Lørenskog historielag 

13.3. Fetsund lenseminneforening v/Turid A. Pettersen, Fetsund lenseminneforening 
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3.4. Havfiske v/Per Oppegaard 

8.5. Historien om gutta på skauen v/Steinar Bunes 

29.5. 10-årsjubileum, minikonsert  v/Trond Granlund band 

11.9. Sommerhytta på 9 m2 v/Turid L. Nygård 

25.9. Historien om Grønberggutta II v/ Helene Østby 

16.10. Kvinneskjebner i Rælingen v/Lene Skovholt 

6.11 Høstens bøker v/biblioteksjef Pia Løvgren 

27.11. Juleavslutning m/Astrid Olsen m/sang og gitar 

Til jubileumskonserten fikk vi et tilskudd på 3.000 kr fra RKF som ble betalt direkte til Granlund.  
Ellers har vi våre inntekter fra åresalg, utgiftene går til kaffe, vafler, gevinster, kotekopper til kåsører, 
kåsører utenfra får også honorar og reiseutgifter. 

Da vi startet året hadde vi 3.230 kr, årets drift viser et underskudd på 1.368 kr og vi går dermed det 
nye året i møte med 1.862 kr i kassa, vi har ingen bankkonto. 

Basisgruppa vår er Oddny Hoff, Turid Abelset, Kjersti og Harald Jørstad, Kari Halvorsen og 
Hildegunn Romstad.  Jorunn Grøndalen var med i gruppa i 10 år, fra oppstarten av gruppa i mars 2009 
til sin død i mars 2019. 

Informasjonen om arrangementene skjer ved vår egen plakat ved stua, ved informasjon til Romerikes 
Blad - Hva skjer og kanskje vesentligst via Rkf, takk for videreformidlingen. 

Samarbeid 
Rælingen kommune 

Rælingen kommune eier Sandbekkstua. Rælingen kunstforening har en leieavtale som nå er 
reforhandlet. 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 samarbeider med kommunen om Kulturelle 
Skolesekkprosjekter. Men vi har blitt varslet om at det kan komme innstramminger. 

Oddny og Inger fra styret i kunstforeningen har deltatt på to hobbyverksteder arrangert av Rælingen 
kommune på biblioteket.  Biblioteket legger til rette med materiell til virksomheten. Det møtte i alt 
opp ca 50 ivrige deltakere. Den siste dagen, 23.11, kom og gikk det så mange barn at vi mista litt 
tellinga! 

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. 
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Kunstutvalg for arbeid med kunst i offentlig rom 

Rælingen kunstforening har deltatt i forberedende møter for å etablere en ordning for finansiering av 
kunst i offentlige rom og offentlige nybygg. Geir Hareide Andersen er utnevnt som RKFs representant 
i utvalget. 

Kommunens kulturuke 

RKFs utstilling med Magne Rygh var åpen under kulturuken. Rælingen Viseklubb arrangerte 
visekonsert i Sandbekkstua. 

Den kulturelle skolesekken 

I forbindelse med utstilling til Magne Rygh 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. Det var ca 200 elever som fikk orientering om stua og kunstneren og anledning til å 
utfolde seg på papir inne i stua. RKF mottok kr 10 000,- i støtte fra Norske Kunstforeninger til 
prosjektet. 

Kunststipend 
Foreningen har ikke delt ut eget stipend i 2019. 

Media 
Romerikes Blad har i løpet av året ikke laget én eneste sak fra utstillingsåpningene våre. Det eneste 
som står i avisen er sakene fra muligheten til 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 2019 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 og Instagram-konto. 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 2019 å gå over til digital utsending av invitasjoner. Så langt har vi gjennomført 
dette ved å sende ut halvårsprogrammet i posten til alle medlemmer sammen med giro for 
kontingenten for de som skal ha det. Den enkelte utstilling annonseres nå på Facebook, mens 
invitasjoner sendes ut i nyhetsbrev. Nesten ¾ av medlemmene abonnerer på nyhetsbrevene, men det 
betyr altså at over ¼ av medlemmene ikke får utstillingsinvitasjon 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. 
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Turer og andre aktiviteter 
Kunsttur til Tallinn 

Det var 30 påmeldte på turen, 29 deltok. Deltakerne ga gode tilbakemeldinger på innholdet og 
oppholdet i Tallinn. 

Planer og oppgaver for 2020 
Turplaner for 2020 

Rælingen kunstforening inviterer alle medlemmer med ledsager til ny kunsttur til kulturhovedstaden 
Galway i Irland 10. – 14. september 2020. 

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. 

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 2020 

Tidsrom Kunstner Type 

04.01 – 18.01 Maleklubben RKF 

25.01 – 08902 Fiona Skei Bech Malerier 

15.02 – 01.03  Morten Gjul Akvareller 

07.03 – 22.03 Toril Kojan Malerier 

28.03 – 19.04  Geir Hareide Andersen og Kari Hareide Lønstad Foto 

25.04 – 10.05  Robert Krzysztof Naturalistisk maleri 

16.05 – 07.06 Janet O Repal og Irene Moldal Akvarell 

 Sommer  

29.08 – 13.09 Olav Christopher Jenssen Malerier 

19.09 – 04.10  Grethe Maurseth 

 

10.10 – 25.10 Rælingsutstillingen Juryert utstilling 

31.10 – 15.11  Olga Grimsmo Maleri 

21.11 -06.12 Fotoklubben Foto 
Det er foreløpig ikke satt opp noen Sommerutstilling. Styret vil ta stilling til dette senere. 

 
For styret i Rælingen kunstforening, Rælingen 28.01.2020 

Geir Hareide Andersen (sign) 
Leder 

http://ralingen.kunstforening.no/
http://ralingen.kunstforening.no/


RÆLINGEN KUNSTFORENING

RESULTATREGNSKAP
Noter 2019 2018 Endring

DRIFTSINNTEKTER

Provisjonsinntekter 75 213             131 830      (56 617)             

Medlemskontingenter 62 500             67 350        (4 850)               

Kaffekasse -                   1 678          (1 678)               

Grasrotandel 2 969               4 371          (1 402)               

Momskompensasjon 17 194             15 089        2 105                

Mottatt tilskudd 1 19 342             15 000        4 342                

Utbetalt forsikring -                   -              -                    

Inntekter Åpen Stue 13 295             12 525        770                   

Inntekter Maleklubben 2                      18 900        (18 898)             

Inntekter Viseklubben 15 050             39 050        (24 000)             

Sum driftsinntekter 205 565          305 793     (100 228)         

DRIFTSKOSTNADER

Lønn 19 600             22 750        (3 150)             

Honorarer 4 27 200             20 700        6 500              

Avskrivninger 2 7 960               5 064          2 896              

Driftsmaterialer 7 587               4 942          2 645              

Møter, kurs 23 674             7 142          16 532            

Trykksaker 15 159             17 627        (2 468)             

Porto 8 918               14 241        (5 323)             

Annonser 33 127             39 405        (6 278)             

Frakter 5 026               1 380          3 646              

Leie lokaler 9 140               6 040          3 100              

Renhold 3 21 124             21 124            

Barne- og ungdomsarbeid 12 138             8 754          3 384              

Kontingenter 7 962               7 764          198                 

Forsikringer 16 140             19 132        (2 992)             

Blomster og gaver 5 5 994               4 556          1 438              

Andre kostnader 6 38 411             40 774        (2 363)             

Utgifter Åpen Stue 14 663             13 912        751                 

Utgifter Maleklubben 3 360               23 670        (20 310)           

Utgifter Viseklubben 29 102             34 429        (5 327)             

Sum driftskostnad 306 285          292 282     14 003            

Driftsresultat (100 720)         13 511       (114 231)         

FINANS

Renteinntekter 3 071               2 289          782                   

Renteinntekter maleklubben -                   -              -                    

Renteinntekter viseklubben -                   -              -                    

Annen rentekostnad -                   -              -                    

Finansresultat 3 071              2 289         782                 

Resultat før skattekostnad (97 649)           15 800       (113 449)         

Disponeringer

Egenkapital RFK (78 872)            (17 336)       

Egenkapital åpen stue (1 368)              1 387          

Resultat Maleklubben (3 358)              (4 621)         

Resultat Viseklubben (14 051)            4 770          

Sum disponeringerer (97 649)           (15 800)      

22.01.2020



RÆLINGEN KUNSTFORENING

BALANSE PR 31.12

Note 2019 2018

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER

Inventar 2 16 840                   24 800                   

Fastmontert kunst 181 188                 181 188                 

Samling Olav Christopher Jenssen 375 000                 375 000                 

Øvrig kunstsamling 147 095                 147 095                 

Sum anleggsmidler 720 123               728 083                

KUNDEFORDRINGER

Fordring Viseklubben 3 650                     -                         

Kundefordringer 12 842                   1 700                     

Sum kundefordringer 16 492                 1 700                   

BANKINNSKUDD, KONTANTER

Kasse Viseklubben 7 2 867                     3 058                     

Kasse Åpen Stue 7 1 862                     3 230                     

Bank Viseklubben 7 62 130                   79 641                   

Bank Maleklubben 7 2 823                     6 180                     

Bankkontoer 8 25 141                   123 309                 

Sparekonto 8 202 644                 193 055                 

SUM BANKINNSKUDD, KONTANTER 297 467               408 473                

SUM EIENDELER 1 034 082       1 138 256        

EGENKAPITAL OG GJELD

GJELD

Skyldig Bildene Kunstneres Hjelpefond 3 457                     13 082                   

Leverandørgjeld 4 700                     1 600                     

SUM GJELD 8 157                   14 682                  

EGENKAPITAL

Bunden egenkapital 8 200 000                 200 000                 

Annen egenkapital 752 593                 831 465                 

Egenkapital Viseklubben 7 68 647                   82 698                   

Egenkapital Åpen Stue 7 1 862                     3 230                     

Egenkapital Maleklubben 7 2 823                     6 181                     

SUM EGENKAPITAL 1 025 925            1 123 574             

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 034 082       1 138 256        

Geir Hareide Andersen Ada Bakke Annik Grue

Leder Nestleder Sekretær

Hanne Rognerud Magne Versland Inger Wangensteen

Kasserer Regnskapsfører Styremedlem

Oddny Hoff Unni Iris Nielsen

Styremedlem Styremedlem

Løvenstad, 16.01.2020

22.01.2020



RÆLINGEN KUNSTFORENING

Noter 2019

REGNSKAPSPRINSIPP

Regnskapet er som tidligere år ført etter kontantprinsippet. Inntekter og utgifter blir

ført på det tidspunktet de blir mottatt eller betalt.

1 MOTTATT TILSKUDD

Vi har i 2017 mottatt følgende tilskudd:

Tilskudd Norske Kunstforeninger til kulturelle skolesekken 10 000        

Tilskudd Rælingen kommune til reduksjon av underskudd sommerutstilling 11 342        

2 INVENTAR

01.01. Anskaffet Avskrivninger 31.12.

Beholdninger 01.01.2019 24 800        7 960                16 840        

24 800        -                  7 960                16 840        

3 RENHOLD

"Årets" kostnad skyldes etterslep fra 2017 og 2018.

4 HONORARER

Utbetalinger til underholdning ved åpning utstillinger og honorarer til foredragsholdere.

5 BLOMSTER OG GAVER

Gjelder blomster til underholdning kunstnere og underholdningsartister ved utstillingsåpninger.

6 ANDRE KOSTNADER

Dette er en samlepost for flere kostnader hvor de som er over kr 2 000,- utgjør:

Bredbånd 3 728          

Kaffekasse 9 604          

Tilskudd datterforeninger 8 500          

Inngangsbilletter museum 13 492        

7 EGENKAPITAL DATTERSELSKAP

Datterselskapenes egenkapital består av kassabeholdning og bankinnskudd.

8 BANKKONTO OG SPAREKONTO

Av disse beløp er kr 200 000,- bundet for årsmøtets disposisjoner

29.01.2020
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