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Årsmelding for 2020
Året som gikk
Året 2020 ble et annerledes år for alle, også for Rælingen kunstforening. Etter søndag 8. mars måtte vi
stenge Sandbekkstua og alle planlagte utstillinger for våren ble avlyst. Vi syntes det var veldig trist at
all fin kunst ikke kunne vises og at vi ikke fikk møte alle de trivelige besøkende. Økonomisk ble det
også et tap.
Lørdag 29. august kunne vi åpne igjen og fikk holdt alle planlagte utstillinger på høsten. Vi måtte
stenge en helg i november, men fikk etter hvert melding fra Rælingen kommune at vi kunne ha åpne
kunstutstillinger.
Det har vært begrenset hvor mange styremøter vi har kunnet holde gjennom året, men det er likevel
avholdt 9 styremøter med en kombinasjon av fysiske møter, skjermmøter og ett e-post-basert møte.

Medlemmer
Foreningen har 263 betalende medlemmer og 1 æresmedlem ved årsskiftet, 4 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 73 familiemedlemmer slik at antall registrerte
medlemmer er 336. 10 betalende medlemmer er innmeldt i løpet av 2020 mot 13 i 2019, dvs. en stabil
tilgang. Det er fortsatt viktig å se på tiltak for å bevare, og om mulig, øke antall medlemmer.
175 (52%) av medlemmene bor utenfor kommunen, og 184 (55%) av medlemmene er mer eller
mindre aktive i datterforeningene. 56 (17%) av medlemmene bidrar aktivt som utstillingsverter og i
komitéer. 222 (66%) av medlemmene og 200 (76%) av de betalende medlemmene har registrert epostadresse.

Styret og tillitsvalgte
Tillitsvalgte i perioden 31.01.2020 – årsmøtet i 2021 har vært:
Styremedlemmer

Varamedlemmer

Geir Hareide Andersen, leder
Ada Bakke
Hanne Rognerud, kasserer
Magne Versland, regnskapsfører
Annik Grue, sekretær
Oddny Hoff
Inger Wangensteen
Gro H. Børrud

Eva Nigar
Birthe Christensen
Kåre Lenvik
Dag Ermesjø (permittert)

Husstyret

Revisorer

Inger Wangensteen (styrets representant)
Frode Delbekk
Sonny Skogli
Astrid Olsen

Terje Moberg
Kjersti Jørstad

Valgkomité
Frode Delbekk

Vaktleder
Inger Wangensteen

Lene Haanshus
Astrid Olsen
Kunstutvalg
Ada Bakke
Oddny Hoff
Frode Delbekk
Harald Jørstad
Hanna Carina Krogstad
Birthe Christensen
Verv i råd, fylkes- og landsforeninger

Underholdning utstillingsåpninger
Inger Wangensteen
Internett
Geir Hareide Andersen, websider
Ada Bakke, Kåre Lenvik digital
markedsføring

Geir Hareide Andersen, styremedlem i Viken Kunstforeninger (VIKFO).
Geir Hareide Andersen representant i Rælingen kulturråd.
Geir Hareide Andersen representant i Kunstutvalg for arbeid med kunst i offentlig rom, Rælingen kommune.
Geir Hareide Andersen deltok i og var referent på Årsmøtet i Norske Kunstforeninger.
Liv Hoel Sandstad har representert RVK på Norsk viseforums landsmøte.
Styremøter
Det er avholdt 9 styremøter med 87 behandlede saker i perioden, inklusive sommeravslutning, samt
noen arbeidsmøter i forbindelse med utstillinger og prosjekter. Juleavslutningen ble avlyst i 2020.
Styrets strategiprosess
Strategigruppen består av Gro H. Børrud og Ada Bakke. Gruppen har arbeidet gjennom hele året.
Seminar som var planlagt i april for styret i RKF og innbudte gjester, ble avlyst på grunn av koronaen.
Strategiseminar 20.oktober

Tema: a) Styrings og arbeidsdokumenter, b) Variasjon i kunstuttrykk og c) Nye målgrupper
a) Følgende arbeidsdokumenter ble gjennomgått og endelig godkjent: ”Sjekkliste for utstillinger”,
”Rolleliste sett opp mot sjekklisten”, ”Informasjonspakke 1” og ”Informasjonspakke 2” til utstillere.
Dokumentet ”Årshjulet” ble også gjennomgått, og trenger en siste justering. Årshjulet er for øvrig
allerede tatt i bruk og oppleves som et nyttig verktøy. Det gir en fin oversikt over alle styreoppgaver,
og sikrer at vi får behandlet saker i rett tid i forhold til frister.
b) Evaluering av Kunstutvalgets arbeid med å velge ut kunst til utstillinger. Tilbakemelding til
Kunstutvalget var at det er varierte og gode utstillinger, at det også er ønskelig med annen type kunst
enn billedkunst. Dette vil kreve at vi for eksempel må gå til innkjøp montre, som kan beskytte kunsten.
c) Vi ønsker å nå nye målgrupper, som ungdom og yngre voksne. Det ble konkludert med at styret vil
jobbe kreativt mot dette fremover.

Økonomi
Rælingen kunstforening har i 2020 formidlet kunst for kr 155 050 mot kr 275 420 i 2019.
Formidlingen ga oss provisjonsinntekter på kr 42 945. Øvrige driftsinntekter var på kr 124 070,
av dette kr 21 350,- i kompensasjon for tapte inntekter pga. koronaen fra Lotteritilsynet, og de
finansielle inntektene ble kr 2 391. Samlede drifts- og finansinntekter for året ble kr 169 406.

Driftskostnadene var i løpet av året kr 125 450 mot kr 306 285 i fjor. For moderklubben ble det et
overskudd i 2020 på kr 49 944 mot et underskudd på kr 78 872 i 2019.
Åpen Stue hadde i 2020 et underskudd på kr 61, i Rælingen Viseklubb var underskuddet på kr 5 055,
og i RKFs Maleklubb et underskudd på kr 872. Samlet underskudd i datterforeningene var i 2020 på
kr 5 988.
Resultatene i hovedforeningen og datterforeningene er disponert mot den enkeltes egenkapital.
Verdien av varige driftsmidler etter avskriving og verdien av vår kunstsamling er ved årsslutt
kr 712 163. Det er en nedgang på kr 7 960 fra i fjor og er avskrivning på inventar. Omløpsmidler ved
årsskiftet er kr 389 452, en økning på kr 75 493 fra fjorårets kr 313 959. Den totale balansen er dermed
på kr 1 101 615 mot fjorårets kr 1 034 082.
Andelen bunden egenkapital var i moderklubben på kr 200 000. I årsmøtet 2019 den 13. februar 2020
ble det vedtatt å redusere denne til kr 100 000.
Rælingen Viseklubb, RKFs Åpen stue og RKFs Maleklubb fører egne regnskap. Deres resultat og
balanse er tatt med i RKFs regnskap. Utgifter i RKFs Fotoklubb betales av medlemmene, og de fører
ikke regnskap.

Vår kunstsamling
Høsten 2020 laget vi en revidert oversikt over all kunsten vi har. Ny oversikt viser hvor kunsten er
plassert og hvilken verdi hvert kunstverk antas å ha. Vi har i vurderingen av verdi tatt utgangspunkt i
kjøpspris og en antatt annenhåndsverdi. Verdien av kunsten ved utgangen av 2020 var kr 703 283.
Vår største enkeltsamling er plassert i Rådhuset. Det er en samling kunstverk av Olav Christopher
Jenssen bestående av 30 tegninger, og den går under betegnelsen «Ca 25 tegninger». Den var
opprinnelig 27 tegninger fra utstillingen i Sandbekkstua i 1999, og ble supplert med 3 nye da vi flyttet
utstillingen fra biblioteket. Alle bilder er gitt som gave til kunstforeningen fra kunstneren. Vi låner ut
et bilde av Bjørn Ransve til Smestad skole og et bilde av Pushwagner til skolen i Blystadlia.
Løvenstadtunet har flere bilder på utlån som er plassert rundt omkring i bygget. Ved gjennomgang av
den reviderte oppgaven av kunsten vår manglet det noen bilder her. Det antas at disse er forlagt i
forbindelse med ombygging/påbygging der, og regner med at de vil dukke opp igjen.
Våre fem utendørsskulpturer er plassert i området rundt Sandbekkstua. I tillegg har vi en skulptur inne
i stua.
I dag har vi en del bilder plassert på loftet i stua. Dette er ikke noe bra sted å oppbevare kunst på. Vi
vil derfor i løpet av 2021 arbeide med å finne alternative steder som egner seg bedre og som gjør den
tilgjengelig for alle.
Vi har i løpet av 2020 ikke gått til anskaffelse av ny kunst.

Forsikringer
Vi har forsikret vår kunst som vi har utenfor og i Sandbekkstua sammen med inventar og kontorutstyr
på samme polise hos If. Samlet verdi er kr 205 000. I første kvartal vil forsikringen bli splittet opp i
utvendig plassert kunst, egen kunst inne i stua, kontorutstyr og inventar. Forsikringsverdiene vil bli
gjennomgått med forsikringsselskapet slik at forsikret verdi er i overensstemmelse med vår
verdisetting.
Alle våre forsikringer er i IF. Vår kunst som er i Rådhuset og 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, 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.
Høsten 2020 var det flere verter som vegret seg for å ta vakt. Det har vi full forståelse for. Vi greide
likevel å stille verter til alle vakter, takket være at noen tok en del flere vakter.

Utstillinger
I 2020 viste kunstforeningen totalt 9 utstillinger i tillegg til 3 digitale i ulike teknikker, uttrykk og
tematikk.
Sted

Utstiller

Sandbekkstua
--- '' ----- '' --Sandbekkstua / Digital utst.
Digital utstilling
--- '' --Sandbekkstua
--- '' ----- '' ----- '' ----- '' ---

RKF’s Maleklubb
Fiona Skei Bech
Morten Gjul
Toril S. Kojan
Kari Hareide Lønstad / Geir Hareide Andersen
Robert Zietara
Guttestreker
Grethe Maurseth
Rælingsutstillingen
Olga Grimsmo Nilsen
RKF’s Fotoklubb
Total brutto formidling

Formidling Antall
brutto
besøkende

11 750
34 850
53 300
4 300
1 650
0
0
13 600
3 750
20 200
11 000
154 400

358
434
354
42
I/A
I/A
192
221
292
134
165
2 192

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. Fra åpningen 29. august og ut året, har
åpningen vært holdt utendørs.
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
Det ble ingen sommerutstilling i år på grunn av koronaen.

Kunstutvalget
Utvalget har i 2020 bestått av Hanna Carina Krogstad, Oddny Hoff, Frode Delbekk, Birthe Christensen,
Ada Bakke og Harald Jørstad. Det er blitt holdt 5 utvalgsmøter. Hanna Carina Krogstad satt som leder
fram til 1. juni, og gikk ut av Kunstutvalget 1. desember av personlige grunner. Ada Bakke satt som
leder fra 1. juni til 1. desember. På utvalgsmøte 1. desember ble det bestemt at medlemmene i utvalget
deler kunstutvalgets oppgaver i 4 ansvarsområder.
Året 2020 har vært et annerledes år, også når det gjelder utstillinger. Etter at tre utstillinger var avviklet
og den fjerde var montert, ble Sandbekkstua stengt etter påbud fra kommunen, på grunn av koronaen.
Tre av vårens utstillinger ble etter hvert lagt ut på RKF sin webside, med mulighet til å kjøpe bilder.
Kunstutstillinger ble imidlertid igjen tillatt i Rælingen kommune høsten 2020. Fem utstillinger ble
avviklet med åpning utendørs og strenge smittevernregler i høst.

Av de 12 utstillingene som sto på programmet for 2020 var tre våre faste årlige utstillinger (RKFs
Maleklubb, Rælingsutstillingen og RKFs Fotoklubb), og de øvrige var en kombinasjon av inviterte
kunstnere og kunstnere som har søkt om utstillingsplass.
Kunstutvalget har behandlet 19 søknader fra kunstnere i 2020, hvorav 8 ble antatt. Vi legger vekt på
både kunstfaglige kriterier og at våre utstillinger skal by på variasjon.
Kunstnere som måtte avlyse sine utstillinger på våren 2020, har fått tilbud om å stille ut i 2021/2022.
Det betyr at vi nå har en lang liste av kunstnere som er lovet utstillingsplass. For at ventetiden ikke skal
bli for lang, tilbyr vi kunstnere å stille ut samtidig. Det er imidlertid fortsatt en del kunstnere på vår liste
som allerede har avtale om separatutstilling.

Vertskomitéen
Det ble gjennomført 14 vakter på våren. 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. Alle verter får tilsendt tidsskriftet "Kunst +", som utgis av Norske Kunstforeninger, som en
påskjønnelse og for å kunne holde seg oppdatert.

Huskomitéen
Huskomitéen har ikke hatt møter i 2020 pga koronaen.
Det har heller ikke vært dugnader av samme årsak.
Sonny Skogli har handlet alt til kaffen, og vasket jevnlig håndklær og kluter på kjøkkenet. Astrid
Olsen har handlet alt av papir og såpe i den perioden vi serverte kaffe og kjeks.
Frode Delbekk har ordnet med trege låser og lys som ikke virker som de skal.
RKF har inngått avtale med Lions-klubben "Petrine" om renhold før hver utstilling.
RKF har inngått avtale om snømåking etter behov.

Utleie av Sandbekkstua
Styret har hatt en gjennomgang av utleieregler og -reglement med Rælingen kommune og en ny avtale
er inngått.
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 RKFs
styre.

RKFs Maleklubb
Maleklubbens medlemmer malte mandagskvelder og onsdager på dagtid, når Sandbekkstua var ledig.
Vi korrigerer hverandre under malingen.
Vi hadde årets medlemsutstilling i januar i Sandbekkstua.
Vi hadde Månedens utstiller i Rælingen Bibliotek, inntil biblioteket ble stengt pga koronaen.
koronasituasjonen har medført begrensninger mot aktiviteter utenfor klubbmiljøet.
Vi planla et nytt malekurs med Geir Yttervik i mars mnd, men måtte avlyse pga at Sandbekkstua
stengte på grunn av koronaen. Dermed stoppet også maleaktivitetene i stua.

Vi hadde en felles tur til Hennie Onstad Kunstsenter på vårparten.
Vi hadde en førsommer-samling for alle på området ved Sandbekkstua i mai/juni.
Maleaktiviteten startet opp igjen den 14. sept.
Vi fulgte smittevernreglene, og sørget for at det ble målt opp og merket i stua slik at vi holdt meteren
fra hverandre. Var viktig for oss å sørge for trygghet for alle, spesielt siden vi alle er i risikogruppen,
slik at maleaktiviteten oppstod og ble holdt vedlike. Egen info om dette ble sendt til medlemmene i
maleklubben. Men allikevel har det vært fast fravær fra noen, siden man føler seg utrygge generelt på
grunn av koronaen.
Vi har fått henvendelse fra en ny person som ønsker å bli medlem.
Maleklubbens årsmøte ble holdt 2. november. Svein Erik Johansen fortsetter som Kontaktperson/leder,
og Karen Johannessen fortsetter som kasserer.
Vi er nå 18 medlemmer. Rekruttering til maleklubben igangsettes når tiden normaliseres etter
koronaen. Fem personer har sagt opp sitt medlemskap i maleklubben, grunnet høy alder, hvor mestring
av maling ikke er så til stede lenger.
Vi valgte å ikke ha juleavslutning på grunn av koronaen dette året.

RKFs Fotoklubb
I styret Hanne Rognerud (styreleder), Anita Neby og Kari Hareide Lønstad.
Aktivitetene i annerledesåret 2020 har vært preget av restriksjoner og periodevis stenging av
Sandbekkstua, og noen av de planlagte aktivitetene har blitt avlyst. For å kompensere for dette, har vi
vært mer aktive på Facebook. Vi har hatt både bildevisning og konkurranser der i tillegg til de
klubbkveldene vi har avholdt på normalt vis.
Gjennom året har det vært avholdt:
7 bildevisningskvelder (2 avlyst)
4 klubbkvelder med konkurransen «Kveldens Bilde»
2 konkurranser med «Kveldens Bilde» på Facebook
4 foredrag (4 avlyst)
11 utflukter inkludert Fotostafetten og en kveldsutflukt
Fotoutstilling
Sommeravslutning i Sandbekkstua
Desemberutflukten og juleavslutningen ble slått sammen til en utflukt til Myrdammen med bålkos og
foto – «Juleavslutning i koronaens tid».
Ettersom juleavslutningen ikke ble avholdt på tradisjonelt vis, ble «Årets bilde» kåret på Facebook.
Årets fotoutstilling fikk mye skryt, gode bilder som var profesjonelt presentert. Vi satte salgsrekord
med 7 solgte bilder midt i koronatiden, det er vi utrolig fornøyd med. Det viser at vi ligger på et høyt
nivå, noe som også vises ved at flere av medlemmene fikk bildene sine antatt både på
Rælingsutstillingen og på Romeriksutstillingen.
Til konkurransene ble det levert i alt 138 bilder, det er bare 4 bilder færre enn i fjor på tross av avlyste
arrangementer. Det var 26 bidragsytere, 5 mer enn året før.
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.
På tross av et spesielt år med færre aktiviteter, har vi notert oss at 8 av nye medlemmer i RKF har
ønsket informasjon om fotoklubben.

RKFS Viseklubb
Rælingen viseklubb er en selvstendig datterklubb i Rælingen kunstforening med fast tilholdssted i
Sandbekkstua.
Styret for 2020 har bestått av
Astrid Olsen, leder

Kjell C. Hovde, 1. varamedlem

Liv Hoel Sandstad, sekretær

Mattias Woodson Damgaard, 2. varamedlem

Jan Skjerve, kasserer

Liv Lønnkvist, revisor, Facebook

Ingolf Nesbø, styremedlem

Oddrun Stoll, valgkomité
Jan Eigil Bakke, valgkomité

Medlemmer
Ved årets slutt hadde vi 32 medlemmer og 10 familiemedlemmer.
Møter
Det har vært avholdt 3 fysiske styremøter og 1 telefonmøte. Det har blitt behandlet ca. 20 saker.
Det er gjennomført 3 klubbkvelder etter årsmøtet.
Konserter
De ble ingen konsert med Thomas & Tvilerne, hverken i juni eller november.
Fredag 4. sept. kunne vi på Fjerdingby Trivselssenter gjennomføre konserten med Bunch of Time hvor
våre medlemmer Kari og Paul Batt-Rawden utgjør halvparten. 20 publikummere og 5 ansvarlige fra
styret fikk med seg en god og frisk konsert med irsk, skotsk og kanadisk folkemusikk. Rælingen
kommune ga RVK økonomisk støtte til konserten i september, og støtte er også gitt til utsatt konsert
med Thomas & Tvilerne under forutsetning av at den gjennomføres i 2021. RVK har også fått støtte
fra Lillestrømsbanken gjennom Lokalbidraget for å supplere innkjøp av tapt lydanlegg etter brannen.
Andre aktiviteter
Foreningskveld ble arrangert 29. jan. av kultur- og fritidsenheten i foajéen på Marikollen hvor lag og
foreninger kunne presentere seg og sin aktivitet. På vegne av RVK deltok Astrid Olsen, Liv H
Sandstad, Liv Lønnkvist og Jan Eigil Bakke.
Låtskriver kurs for ungdom ble arrangert 11. og 25. feb. ved Liv H Sandstad i samarbeid med
kulturskolen som lånte oss gitarer og sine lokaler på Marikollen u.skole. Dette var et oppfølgingskurs
fra samme kurs i 2018, og midler til instruktør Christine Henriksen fra duoen De Ubrukelige ble
dekket av KOMP-midler fra Norsk Musikkråd. Nevnte duo ville gjerne hatt konsert hos oss, men det
gikk ikke i år.
Astrid Olsen har deltatt i møter i Rælingen kulturråd. Liv H Sandstad har deltatt i møte i kommunal
regi om Fjerdingbyutbygginga.
Noen medlemmer har opptrådt ved konsertåpninger i Sandbekkstua (utendørs under koronaen).

Åpen stue
Åpen stue rakk å arrangere tre treff før koronaen og med et snitt på 18 deltakere. Strukturen med treff
midt i uka, midt på dagen og med kaffe og nystekte vafler i Sandbekkstua er fulgt.

Følgende var på programmet:
-29.1 Strikking ved NØSTETMITT fra Strømmen
-19.2 pølse og pølsemakerfaget ved Trond Karlsen som bød på hjemmelaget sylte
-11.3 11 utbygging av bakkene i Marikollen v/Nils Svensøy
Da vi startet året, hadde vi kr 1 862 i kassen. Årets drift viser et underskudd på kr 61, og vi avslutter
dermed året med kr 1 801. Gruppa er blitt enige om å opprette bankkonto.
Basisgruppa vår er Oddny Hoff, Turid Abelset, Kjersti og Harald Jørstad og Hildegunn Romstad. Kari
Halvorsen gikk ut av gruppa på marstreffet og Kirsten Johansen, som hadde bistått på flere treff, ble
ønsket velkommen.

Samarbeid
Rælingen kommune
Rælingen kommune eier Sandbekkstua. 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 i år ble det avlyst pga. koronaen.
Nytt kulturbygg
Kultursjefen var på et styremøte og orienterte om det nye kulturbygget. Det vil bli lokaler der som
Rælingen kunstforening kan benytte.
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
Denne ble avlyst pga. koronaen.
Den kulturelle skolesekken
Denne ble avlyst pga. koronaen.

Kunststipend
Foreningen har ikke delt ut eget stipend i 2020.

Media
I forkant av hver utstilling har det blitt sendt inn en artikkel med portrett av kunstner til kultursidene i
Romerikes Blad. Her omtales kunstneren og utstillingens egenart. Artikkelen blir publisert i digital
utgave av RB. En artikkel er også blitt publisert i avisens papirutgave i løpet av året.

Utstillingene har vanligvis blitt annonsert i RB sin spalte «Det skjer», men denne har ikke vært i bruk i
2020 på grunn av koronaen.

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 2020 gjennomført nye prosjekt for salg av kunst til barnerom.
Høstens nest siste utstiller, Olga Grimsmo, stilte ut bilder med tema for barn. I den anledning ble det
sendt ut en plakat med innbydelse til utstillingen til barnehager i kommunen,

Internett og annonsering
Web-sider
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.
Det ble i 2020 lagt til funksjonalitet for å kunne vise digitale utstillinger.
Sosiale medier
Kunstforeningen har egen Facebook-side. Ada Bakke og Kåre Lenvik har vært ansvarlig for
oppdateringer. Ada Bakke har i tillegg vært ansvarlig for betalt annonsering på Facebook som langt på
vei har erstattet avisannonser.
I tillegg finnes det en Facebook-gruppe for RKFs Fotoklubb.
RKF er også på Instagram. Ada Bakke har vært ansvarlig for denne.
Invitasjoner og nyhetsbrev
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, og 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.

Turer og andre aktiviteter
Den planlagte turen til Galway Irland ble utsatt på ubestemt tid.

Planer og oppgaver for 2021
Turplaner
Vi har ikke planlagt tur i 2021.
Datterforeningene
Tema for Åpen Stue annonseres på 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 ralingen.kunstforening.no, der du også kan melde deg på vårt nyhetsbrev.
Utstillingsprogram 2021
Tidsrom

Kunstner

Type

09.01 – 24.01

Maleklubben – Avlyst

RKF

30.01 – 14.02

Leif Erik Olsen/Vigdis Aarre Engesbak – Avlyst

Foto/Grafikk

20.02 – 07.03

Tore Olav Foss – Avlyst

Maleri

13.03 – 05.04

Heidi Ødegård – Avlyst

Maleri

10.04 – 25.04

Jone Skjensvold – Avlyst

Grafikk

02.05 – 16.05

Kjersti Britt Næss – Avlyst

Maleri

22.05 – 06.06

Kari Hareide Lønstad / Geir Hareide Andersen – Avlyst

Foto

28.08 – 15.09

Soot galleri:
Tore Wilhelmsen
Solveig M. Skogseide
Tobbe Malm

Tekstilkunst
Billedkunst
Skulptur

18.09 – 03.10

Alex Stubb

Linoleumssnitt

09.10 – 24.10

Rælingsutstillingen

Juryert utstilling

30.10 – 14.11

Robert Zietara

Maleri

20.11 – 05.12

Fotoklubben

Foto

Det er ikke satt opp noen Sommerutstilling i 2021.

For styret i Rælingen kunstforening, Rælingen 28.01.2021
Geir Hareide Andersen (sign.)
Leder

Det er lagt inn informasjon om avlyste utstillinger i ettertid.

6.
Regnskap
for 2020 med
revisjonsberetning

RÆLINGEN KUNSTFORENING

RESULTATREGNSKAP

Noter

2020

2019

Endring

DRIFTSINNTEKTER
Provisjonsinntekter
Medlemskontingenter
Kaffekasse
Grasrotandel
Momskompensasjon
Mottatt tilskudd
Utbetalt forsikring
Inntekter Åpen Stue
Inntekter Maleklubben
Inntekter Viseklubben

1

7

Sum driftsinntekter

42
59
1
2
18
24

945
300
746
017
231
014
2 010
50
16 702

75 213
62 500
2 969
17 194
19 342
13 295
2
15 050

(32 268)
(3 200)
1 746
(952)
1 037
4 672
(11 285)
48
1 652

167 015

205 565

(38 550)

DRIFTSKOSTNADER
600
200
960
587
674
159
918
127
026
140
124
138
962
140
994
411
663
360
102

(19 600)
(14 950)
(5 665)
(14 986)
(15 159)
(3 272)
(27 764)
3 653
(2 640)
(16 874)
(12 138)
(98)
(4 751)
(3 715)
(20 501)
(12 592)
(2 438)
(7 345)

306 285

(180 835)

41 565

(100 720)

142 285

Renteinntekter

2 391

3 071

(680)

Finansresultat

2 391

3 071

(680)

Lønn
Honorarer
Avskrivninger
Driftsmaterialer
Møter, kurs
Trykksaker
Porto
Annonser
Frakter
Leie lokaler
Renhold
Barne- og ungdomsarbeid
Kontingenter
Forsikringer
Blomster og gaver
Andre kostnader
Utgifter Åpen Stue
Utgifter Maleklubben
Utgifter Viseklubben

3
2

12
7
1
8
5
5
8
6
4

4

7
11
2
17
2
21

Sum driftskostnad

250
960
922
688
646
363
679
500
250
864
389
279
910
071
922
757

125 450

Driftsresultat

19
27
7
7
23
15
8
33
5
9
21
12
7
16
5
38
14
3
29

FINANS

Resultat før skattekostnad

43 956

(97 649)

Disponeringer
Egenkapital RFK
Egenkapital åpen stue
Resultat Maleklubben
Resultat Viseklubben

(49 944)
61
872
5 055

Sum disponeringerer

(43 956)

18.04.2021

(78
(1
(3
(14

872)
368)
358)
051)

(97 649)

141 605

RÆLINGEN KUNSTFORENING
BALANSE PR 31.12

Note

EIENDELER

ANLEGGSMIDLER
Inventar
Fastmontert kunst
Samling Olav Christopher Jenssen
Øvrig kunstsamling
Sum anleggsmidler

2
5
5

KUNDEFORDRINGER
Fordring Viseklubben
Kundefordringer
Forskuddsbetalinger
Sum kundefordringer

6

BANKINNSKUDD, KONTANTER
Kasse Viseklubben
Kasse Maleklubben
Kasse Åpen Stue
Bank Viseklubben
Bank Maleklubben
Bankkontoer
Sparekonto
SUM BANKINNSKUDD, KONTANTER

7
7
7
7
7
8
8

SUM EIENDELER

2020

2019

8 880
170 000
375 000
158 283
712 163

16 840
181 188
375 000
147 095
720 123

3 040
3 040

3 650
12 842
16 492

2
1
1
72

317
951
801
176
103 168
204 999
386 412

1 862
62 130
2 823
25 141
202 644
297 467

1 101 615

1 034 082

1 733
2 100
17 000
10 901
31 734

3 457
4 700
8 157

100 000

200 000

902 537

752 593

63 592
1 801
1 951
1 069 881

68 647
1 862
2 823
1 025 925

1 101 615

1 034 082

2 867

EGENKAPITAL OG GJELD
GJELD
Skyldig Bildene Kunstneres Hjelpefond
Leverandørgjeld
Tilskudd 2021
Mottatt tilskudd Viseklubben
SUM GJELD

1

EGENKAPITAL
Bunden egenkapital

8

Annen egenkapital
Egenkapital Viseklubben
Egenkapital Åpen Stue
Egenkapital Maleklubben
SUM EGENKAPITAL

7
7
7

SUM EGENKAPITAL OG GJELD
Løvenstad, 11.02.2021
Geir Hareide Andersen
Leder

Ada Bakke
Nestleder

Annik Grue
Sekretær

Hanne Rognerud
Kasserer

Magne Versland
Regnskapsfører

Inger Wangensteen
Styremedlem

Oddny Hoff
Styremedlem

Gro H. Børud
Styremedlem

18.04.2021

RÆLINGEN KUNSTFORENING

NOTER 2020
REGNSKAPSPRINSIPP
Regnskapet er periodisert slik at inntekter og utgifter er plassert i riktig regnskapsår.
NOTE 1 MOTTATT TILSKUDD
Vi har i 2020 mottatt flere tilskudd:
Frakttilskudd for utstilling Morten Gjul

kr 1 664,-

Kompensasjon Lotteritilsynet

kr 21 350,-

INNTEKTSFØRT 2020

kr 24 014,-

Arrangementstilskudd Rælingen Kommune

kr 9 000,-

Tilskudd innkjøp utstyr

kr 8 000.-

INNTEKTSFØRES 2021

kr 17 000,-

NOTE 2 AVSKRIVNINGER INVENTAR
Beholdning 01.01.2020 kr 16 840,- Avskrevet kr 7 960,- Beholdning 31.12.2020 kr 8 880,-.
NOTE 3 HONORARER
Utbetaling til underholdning på utstillinger, juryering og honorar foredragsholdere
NOTE 4 ANDRE KOSTNADER
Samlepost for flere kostnader, over kr 1 500,- i 2020 er:
Bredbånd

kr 3 851,-

Tidsskrifter

kr 5 205,- (Herav kr 4 200,- for KUNST + til utstillingsverter)

Kaffekasse

kr 1 713,-

Hjemmeside

kr 1 500,-

NOTE 5 KUNSTEN VÅR
Høsten 2020 ble det laget revidert oppgave over registrert kunst. Tallene i regnskapet er bokført i henhold til verdifastsettelsen
der.
NOTE 6 FORSKUDDSBETALINGER
Beløpet på kr 3 040.- er forskuddsbetalt postboksleie for 2021 og innkjøpt gevinst til årsmøtet.
NOTE 7 DATTERSELSKAP
Datterselskapenes egenkapital består av kasse og bankinnskudd.
NOTE 8 BANKKONTO OG SPAREKONTO
Av disse beløp er kr 100 000,- bundet for årsmøtets disposisjoner, nedsatt fra kr 200 000,vedtatt på årsmøtet 2019 den 13.02.2020.

7.
Fastsetting av
kontingent
Med bakgrunn i at årsmøtene også senere vil bli
avholdt etter innkrevingen av kontingenter, foreslår
styret at kontingenten for medlemskap i Rælingen
kunstforening i fremtiden fastsettes for påfølgende år.
Styret foreslår i år at kontingenten ikke endres, og
fastesettes til kr 300,- per år for 2021 og 2022.

8.
Innkomne saker
Det er ingen innkomne saker.

9.
Valg

Valgkomiteens forslag til valg i RKF 2021
Styret:
Valgkomiteen har ikke klart å finne noen ny styreleder, og må derfor levere en innstilling som
innebærer at styret selv må konstituerer seg, ev. med en ledergruppe, kollektiv ledelse,
turnusordning eller annet.
Innstillingen mangler også 1 vara. Eventuelle forslag til nye varamedlemmer i styret kan
sendes til Lene Haanshus på e-post lene.haanshus@gmail.com.
Styremedlemmer som ikke er på valg:
Ada Bakke, Annik Grue, Oddny Hoff, Gro H. Børrud
Styremedlemmer - velges for 2 år:
Hanne Rognerud - tar gjenvalg
Inger Wangensteen - tar gjenvalg
Kåre Lenvik – ny, vara i fjor
Fiona Schei Bech - ny
Varamedlemmer - velges for 1 år:
Eva Nigar - tar gjenvalg
Birthe Christensen - tar gjenvalg
Eli Kristin Selven - ny
Revisorer - velges for 1 år:
Terje Moberg - tar gjenvalg
Kjersti Jørstad - tar gjenvalg
Husstyret - velges for 1 år:
Astrid Olsen - tar gjenvalg
Sonny Skogli - tar gjenvalg
Frode Delbekk - tar gjenvalg

15.02.2021
Valgkomité:
Lene Haanshus
Astrid M. Olsen
Frode Delbekk

RÆLINGEN KUNSTFORENING (RKF) – VEDTEKTER
Gjeldende fra og med 29. januar 2016.

§1 Foreningens navn og formål
Rælingen kunstforening er åpen for alle.
Foreningens formål er å arbeide for økt interesse for bildende kunst og kunsthåndverk.
Foreningen skal engasjere seg i allment kulturarbeid ved å arrangere utstillinger, møter,
kåserier og konserter.
Foreningen v/styret kan tildele stipend til en person som arbeider med bildende kunst.
Vedkommende må være bosatt i Rælingen eller være medlem av Rælingen kunstforening.

§2 Medlemskap
Medlemmer plikter å betale årskontingent fastsatt av årsmøtet, kontingent fastsettes med
satser for enkeltmedlemmer og familiemedlemskap. Medlemmer som ikke betaler kontingent
i to påfølgende år strykes av medlemsregisteret.
Medlemmer som motarbeider foreningen og dens formål kan av årsmøtet utelukkes som
medlem. Før et slikt vedtak kan fattes skal vedkommende ha hatt anledning til å uttale seg.

§3 Oppgaver
For å fremme foreningens formål skal det søkes stønad fra offentlige myndigheter og andre
institusjoner.
Hjelp/stønad kan også søkes fra andre. Til stønad må det ikke være knyttet betingelser som
strider mot intensjonene i foreningens vedtekter.

§4 Innkjøp av kunst – rådgivning ved kjøp av kunst for offentlige midler.
Etter grundig økonomisk vurdering skal foreningen foreta innkjøp av kunst for foreningens
egne midler.
Innkjøpte kunstverk skal være foreningens eie og nyttes til fast eller tidsbegrenset
utsmykking på offentlige steder. Unntak fra denne bestemmelsen kan imidlertid vedtas med
vanlig flertall på årsmøtet.
Ved innkjøp av kunstverk for egne midler fungerer styret som innkjøpskomite.
Foreningen skal være villig til å foreta eller bistå som rådgiver ved innkjøp av kunst for
offentlige midler.

§5 Samarbeid med andre.
Foreningen skal være åpen for samarbeid med enkeltpersoner, andre lag eller foreninger
som arbeider med andre kulturoppgaver. Samarbeid med og eventuelt medlemskap i andre
foreninger avgjøres av styret.

§ 6 Årsmøtet.
Årsmøtet holdes hvert år innen 1. mars. Det innkalles til årsmøte med 4 ukers varsel.
Innkallingen skal inneholde dagsorden, tid og sted for årsmøtet.
Årsmøtet behandler årsmelding, regnskap, innkomne saker og valg. Saker som ønskes
behandlet på årsmøtet må være sendt styret innen 3 uker før møtet. Årsmelding og regnskap
følger kalenderåret og legges frem i årsmøtet.

§ 7 Styre
Styret består av 8 medlemmer og 4 varamedlemmer.
Årsmøte velger hvert år:
4 medlemmer til styret for to år,
4 varamedlemmer for ett år.
Blant styremedlemmene velges for 2 år:
-

Leder

-

Nestleder

-

Sekretær

-

Kasserer

-

Regnskapsfører

-

3 styremedlemmer

Andre valg:
2 revisorer for ett år.
4 medlemmer til huskomiteen for ett år, hvorav minst en sitter i styret.
3 medlemmer til valgkomiteen for ett år.
Årsmøtet kan også oppnevne personer til andre tillitsverv.

§8 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret finner det nødvendig, eller når minst 1/3 av
medlemmene ønsker det. Dette kan varsles på et møte, og ekstraordinært årsmøte kan
tidligst finne sted etter 4 uker.
Det ekstraordinære årsmøtet kan bare behandle den/de sakene som gjorde møtet
nødvendig.

§9 Møteledelse og hvordan saker avgjøres.
Leder leder alle møter, men etter forslag kan det velges dirigent.
Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

§10 Styret
Rælingen kunstforening ledes og forpliktes av styret som er høyeste myndighet mellom
årsmøtene. Styret er beslutningsdyktig når minst fire av styrets medlemmer eller
varamedlemmer er tilstede.

§11 Huskomite.
Huskomiteen bestyrer Sandbekkstua i henhold til avtale med kommunen.

§12 Vedtektsendringer
Vedtektsendringer kan bare foretas av årsmøtet med 2/3 flertall.

§13 Oppløsning av foreningen.
Foreningens protokoller, regnskaper og andre arkivalia er foreningens eiendom.
Foreningen kan bare oppløses ved at to etterfølgende årsmøter går inn for dette med 2/3
flertall.
Foreningens aktiva går i tilfell til det formål som oppløsningsmøtet bestemmer.

