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Årsmelding for 2021
Året som gikk
Året 2021 ble et annerledes år for alle, også for Rælingen kunstforening. Vi fikk ikke gjennomført planlagte
utstillinger første halvår.
Lørdag 28. august kunne vi åpne igjen og fikk holdt alle planlagte utstillinger på høsten. Vi måtte innføre
strenge smittevernsregler igjen i slutten av november, men kunne ha åpent hus.
Styret har hatt styremøter på nettet. Det har gått greit. Også årsmøtet ble avviklet digitalt. Fordi årsmøtet i
fjor ble avviklet digitalt, ble den sosiale biten overført til høsten. I september inviterte styret til et sosialt
samvær med avtakking av styreleder og styremedlem. Det var servering og utlodning med fine
kunstgevinster.
Vi håper det nye året blir bedre for oss alle.

Medlemmer
Foreningen har 260 betalende medlemmer og 1 æresmedlem ved årsskiftet, 4 færre medlemmer enn i fjor. I
tillegg kommer 71 familiemedlemmer slik at antall registrerte medlemmer er 332. 154 (47%) av
medlemmene bor i kommunen, og 186 (55%) av medlemmene er mer eller mindre aktive i
datterforeningene. 54 (16%) av medlemmene bidrar aktivt som utstillingsverter og i komitéer.

Styret og tillitsvalgte
Tillitsvalgte i perioden 6.5 2021– 10.02.2022
Det har vært gruppeledelse i styret i perioden 6.5 2021– 18.02.
Ledergruppen består av Annik Grue, Hanne Rognerud, Gro H. Børrud og Ada Bakke

Styremedlemmer

Varamedlemmer

Ada Bakke
Hanne Rognerud, kasserer
Annik Grue, sekretær
Gro H. Børrud
Oddny Hoff
Inger Wangensteen
Kåre Lenvik

Eva Nigar
Birthe Christensen
Eli Kristin Selven

Fiona Schei Bech. Sistnevnte måte dessverre trekke seg ette kort tid av personlige grunner.

Husstyret

Revisorer

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

Terje Moberg
Kjersti Jørstad

Valgkomité

Leder for vertene

Frode Delbekk
Lene Haanshus
Astrid Olsen

Inger Wangensteen

Kunstutvalg

Ansvarlig for underholdning

Ada Bakke
Oddny Hoff
Frode Delbekk

Inger Wangensteen

Verv i råd, fylkes- og landsforeninger
Geir Hareide Andersen, styremedlem i Viken Kunstforeninger VIKFO.
Terje Moberg, revisor for Viken Kunstforeninger VIKFO.
Geir Hareide Andersen representant i Rælingen kulturråd. Gro H. Børrud fra årsmøtet 2020.
Geir Hareide Andersen representant i Kunstutvalg for arbeid med kunst i offentlig rom Rælingen kommune.

Styremøter
Det er avholdt 12 styremøter med 69 behandlede saker i perioden, inklusive sommeravslutning.
Juleavslutningen ble avlyst.

Styrets strategiprosess
Strategigruppen har bestått av Gro H. Børrud og Ada Bakke. Strategiseminaret for våren 2021 ble avlyst på
grunn av korona. Det ble imidlertid arrangert et seminar 28. september med tema:

Tema 1: Administrativt arbeid i kunstforeningen
a) Evaluering av våre 4 undergrupper; husgruppen fortsetter som før, kunstutvalget har rekruttert 3 nye
medlemmer, vertsgruppen ble på seminaret styrket med 2 personer, strategigruppen fikk tilbakemelding om at
det er gjort et viktig arbeid med å få på plass årshjul og andre styringsdokumenter. Det ble foreslått og vedtatt
at styrets videre strategiarbeid skal foregå i et samlet styre.
b) Ledelsesstruktur Det er ingen klar fordeling av oppgaver mellom de 4 som utgjør gruppeledelsen, utover
at Ada Bakke står i Brønnøysregisteret og er kontaktperson inn i Rælingen kommune. De andre tre er Annik
Grue (sekretær), Hanne Rognerud (kasserer) Gro H. Børrud (styremedlem). Det ble diskutert på seminaret
hvorvidt vi trenger å endre vedtektene våre, nå som vi har gruppeledelse. Vi konkluderte med at gruppeledelse
er midlertidig, og at vi derfor ikke trenger å endre.

Tema 2: Kunstformidling
Vi så på fordeler og ulemper med organisering av utstillinger slik det praktiseres i dag, kontra fordeler og
ulemper ved å redusere antall utstillinger. En årsoversikt over 2023 med eksempel på organisering hver 3.
lørdag i måneden ble delt ut og sett på. Det ble ikke konkludert, det arbeidet tas videre.

Økonomi
Rælingen Kunstforening har i 2021 formidlet kunst for kr 198 390 mot kr 155 050 i 2020. Formidlingen ga
oss provisjonsinntekter på kr 59 475. Øvrige driftsinntekter var på kr 126 576 og de finansielle inntektene ble
kr 1 731. Samlede drifts- og finansinntekter for året ble kr 186 051. Driftskostnadene var i løpet av året kr
149 090 mot kr 125 450 i 2020.
For moderklubben ble det et overskudd i 2021 på kr 31 990 mot kr 49 944 i 2020.
Åpen Stue hadde i sitt korte 2021 et underskudd på kr 288, i Rælingen Viseklubb var overskuddet på kr 7 527,
og i RKF s Maleklubb et underskudd på kr 537. Samlet overskudd i datterforeningene var i 2020 på kr 6 702

Resultatene i de forskjellige enheter er disponert mot de enkeltes egenkapital. Verdien av varige driftsmidler
etter avskriving og verdien av vår kunstsamling er ved årsslutt kr 700 283. Det er en nedgang på kr 11 880 fra
i fjor og er avskrivning på inventar og uttak av et bilde fra kunstsamlingen gitt som gave til utstillingsverter.
Omløpsmidler ved årsskiftet er kr 419 366 en økning på kr 29 914 fra fjorårets kr 389 452. Den totale
balansen er dermed på kr 1 119 649 mot fjorårets kr 1 101 615
Andelen bunden egenkapital var i moderklubben på kr 100 000.
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
Vi har i løpet av 2021 ikke gått til anskaffelse av ny kunst. Det skal fremover jobbes med å få plassert lagret
kunst, samt å få all vår kunst registrert i Rælingen kommunes kunstdatabase.

Forsikringer
Vi har forsikret kunsten vår som vi har utenfor og i Sandbekkstua sammen med inventar og kontorutstyr på
samme polise hos If. Samlet verdi er kr 205 000. Vår kunst som er i Rådhuset og kunst som er utlånt til
Løvenstadtunet, Smestad og Blystadlia inngår i forsikringen til Rælingen kommune.
Alle våre forsikringer er i IF. Kunst på vei til og fra utstillinger, samt på utstillingene, blir forsikret. 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.

Utstillinger
I 2021 viste kunstforeningen totalt 5 utstillinger i ulike teknikker, uttrykk og tematikk. P.g.a koronaen, ble
alle planlagte utstillinger på våren utsatt, men på høsten var det fullt program.
Sted
Utstiller
Formidling Antall
brutto
Besøkende
Sandbekkstua
Soot Galleri
54 300
151
Sandbekkstua

Alexander Stub

51 300

202

Sandbekkstua

Rælingsutstillingen

14 050

377

Sandbekkstua

Robert Zietara

66 000

250

Sandbekkstua

RKF’s Fotoklubb

12 600

211

Total formidling

198 250

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.

Sommerutstillingen
Det ble ikke arrangert sommerutstilling.

Kunstutvalget 2021
Utvalget har i 2021 bestått av Oddny Hoff, Frode Delbekk og Ada Bakke, frem til oktober. Da lykkes vi med
å rekruttere tre medlemmer; Unn Skovholt Halvorsen, Solveig Dalene og Marit Kise. Da desembermøtet i
kunstutvalget ble avlyst, stiller de tre nye medlemmene på møte i utvalget først i 2022. Det har vært holdt 4
utvalgsmøter. Vårens utstillinger ble alle utsatt og blir prioritert inn i programmet for 2022 og 2023. Høstens
utstillinger gikk som planlagt, 5 utstillinger ble holdt, deriblant Rælingsutstillingen som er juryert. Det var god
kvalitet og oppslutning om Rælingsutstillingen, og salget av bilder var oppløftende. Det er mottatt 7 nye
søknader i 2021. Ansvaret for å ha oppsyn med, og formidle videre kunsten som Rælingen kunstforening eier,
ble i år lagt til kunstutvalget. En del bilder er lagret i Sandbekkstua, og mye kunst er lånt ut til Rælingen
kommunes bygg og institusjoner,

Vertskomiteen
På høsten ble det gjennomført 30 vakter. Vertene gjør en uvurderlig innsats, og vi er dem stor takk skyldig.
Inger Wangensteen har stått alene om organiseringen. Det er sårbart, det kan bli mange vakter for organisator
ved forfall. Vertskomiteen ble i september styrket med 2 personer, Birthe Christensen og Eli Selven.

Huskomiteen
Huskomiteen har ikke hatt møter i 2021 pga koronaen.
Det ble holdt dugnad 21.6. Det var 7 frammøtte.

Utleie av Sandbekkstua
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.

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

RKFs Maleklubb
2021 har vært spesielt for alle og maleklubben har hatt malekvelder de mandagene det har vært mulig pga
korona-restriksjoner. Noen har vært engstelig for å møtes, så vi har aldri vært fulltallige på disse kveldene.De
som kommer først og åpner har i høst opplevd at det står ungdommer i svalgangen. Dette har vært litt
ubehagelig og blitt rapportert videre til RKF. Vi er blitt forsikret om at kommunen er klar over situasjonen og
følger med.

Svein Erik Johansen har deltatt i noen møter med kommunen angående Ravinen og rapportert videre til
maleklubben.
18. oktober tok vi en tur til Oslo og besøkte Fine Art og Deichmanske bibliotek og avsluttet med en lunsj på
Cafe Skansen.
Årsmøte ble avholdt 1. november og følgende ble vedtatt:
 Svein Erik Johansen fortsetter som kontaktperson for maleklubben Karen Johanessen fortsetter som kasserer Julebord avlyses Anne Berit Knudsen ble stemt frem som den kunstner med størst fremgang.
Hun ble derfor tildelt «Årets gullpensel 2021». Vi planlegger for utstilling i januar i Sandbekkstua. Blir det strengere restriksjoner innen den tid så må
vi avlyse også i år 2022. Vi har kr 1400,- i kontantkassen.

RKFs Fotoklubb
I styret Hanne Rognerud, Anita Nesby og Kari Hareide Lønstad.
Pga koronaen, ble det ikke avholdt årsmøte med valg av nytt styre i 2021.
2021 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 aktive med bildevisning og konkurranser
på Facebook i tillegg til de klubbkveldene vi har avholdt på normalt vis.
Årets fotoutstilling fikk mye skryt, gode bilder som var profesjonelt presentert. Vi satte salgsrekord med 8
solgte bilder, noe som tilsvarer 25% av bildene, det er vi utrolig fornøyd med. Flere av medlemmene fikk
antatt bilder på Rælingsutstillingen også.
Styret har sterkt fokus på å lage et program som engasjerer og å finne nye, interessante prosjekter. Dessverre
måtte mange av foredragene i 2021 avlyses pga koronaen, og programmet ble dermed noe amputert.
På tross av et spesielt år med færre aktiviteter, har medlemstallet økt.

RKFs Viseklubb
Rælingen viseklubb er en selvstendig datterklubb i Rælingen kunstforening (RKF) med fast tilholdssted i
Sandbekkstua. RVK og RKF er begge presentert i Rælingen kulturråds nye folder.
Ikke uventet har koronapandemien satt sitt preg på aktiviteten i 2021. Ingen aktivitet på våren. «Årsmøtet» ble
gjennomført via e-post.
Styret for 2021 har som i 2020 bestått av:
Leder:
Astrid Olsen
Sekretær:
Liv Hoel Sandstad
Kasserer:
Jan Skjerve
Styremedlem: Ingolf Nesbø

1. varamedlem: Kjell C. Hovde
2. varamedlem: Mattias Woodson Damgaard
Revisor
: Liv Lønnkvist som også har tatt
ansvar for ny facebookside
Valgkomité
: Oddrun Stoll og Jan Eigil Bakke

Medlemmer: Ved årets start og slutt: 32 medlemmer + 11 familiemedlemmer = 43 registrerte medlemmer.
3 styremøter er holdt (+ en del telefonsamtaler) og 15 saker behandlet. Et møte med Liv Lønnkvist angående
fysisk tilrettelegging i Sandbekkstua av konsert 4. september med hensyn til smittevernbegrensninger.
4 klubbkvelder er gjennomført i høst med lite frammøte. To kvelder besøk av 2 gjester fra andre viseklubber.
Felles erfaring i koronatid for diverse lag: synkende deltakelse og motivasjon.
Vi håper på et oppsving i engasjement i 2022, året da RVK kan markere 25-årsjubileum.
1 konsert – Lørdag 4. september kunne en flott konsert med Thomas & Tvilerne endelig gjennomføres i
kulturuka. (Utsatt fra april + november 2020.) Ansvarlig for konserten var Liv Lønnkvist i samarbeid med
styret.

Åpen stue - rapport for 2021
På grunn av koronaen, ble det ikke avholdt noen treff i 1. halvår. Praksisen med treff midt i uka, midt på

dagen og med kaffe og nystekte vafler i Sandbekkstua kunne heldigvis gjenopptas på høsten.
Følgende var på programmet:
13.10 På parti med treet med Tor Nyhus
03.11 Høstens bøker og andre litterære godbiter med biblioteksjef Pia Løftshus
24.11 Julemøte med sang og musikk ved Liv Hoel Sandstad
Basisgruppa vår er Oddny Hoff, Turid Abelset, Kjersti og Harald Jørstad og Hildegunn Romstad.

Samarbeid med 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. Kommunens virksomheter kan benytte stua
etter avtale med RKF.
Nytt kulturbygg - Ravinen
Gro H. Børrud sitter i kommunens kulturråd som representant for RKF. Hun representerer kulturrådet i
gruppen for Offisiell åpning av Ravinen.
Det er etablert flere arbeidsgrupper knyttet til aktiviteter i Ravinen. RKF er representert med Oddny Hoff og
Gro H. Børrud fra styret og Svein Erik Johansen fra Maleklubben. Arbeidet fortsetter våren 2022.
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 var RKFs representant i utvalget i 2021.
Kommunens kulturuke
Den kulturelle skolesekken
5 dager fikk elevene innføring i Soot-utstillingen. De fikk med seg en pakke med tegnesaker tilbake til skolen
for å ta den praktiske delen der. Liv Sandstad var leder.

Kunststipend
Foreningen har ikke delt ut eget stipend i 2021.

Media
Vi har fått omtale av to utstillinger i Romerikes Blad.

Internett og annonsering
Rælingen kunstforening har egen hjemmeside/nettside (http://ralingen.kunstforening.no), som oppdateres
fortløpende.
Kunstforeningen har også egen Facebook-side ('Rælingen kunstforening'). Ada Bakke og Kåre Lenvik har
vært ansvarlig for oppdateringer.
RKF's Fotoklubb opererer med egen Facebook-gruppe ('Rælingen kunstforenings fotoklubb').
RKF er også på Instagram. Ada Bakke har vært ansvarlig for denne.
Utstillinger kunngjøres også på informasjonstavlen i resepsjonen på Rælingen rådhus, på facebook-siden for
'Kultur i Rælingen' (https://www.facebook.com/iRalingen/), hos kunstforeningenes paraplyorganisasjon
'Norske kunstforeninger', og via Romerikes blad legges det på en offisiell nettsidebasert reiseguide for
området rundt Oslo. ('Visit greater Oslo').
I tillegg benyttes betalt annonsering på Facebook.

Turer og andre aktiviteter
Den planlagte turen til Galway i Irland ble utsatt. Kan muligens gjennomføres i 2022.
Vi planla et galleribesøk som ble avlyst pga manglende interesse.

Utstillingsprogram 2022

Tidsrom

Kunstner

Type

15.01 –30.01
05.02 –20.02

Maleklubben
Leif Egil Olsen
Vigdis Aarre Engesbak
Heidi Jahr Kirkeby
Unn Skovholt Halvorsen
Heidi Ødegård
Påske
Irene Moldal
Janet Olaussen Repal
Kjersti Britt Næss
Kari Hareide Lønstad og Geir Hareide
Andersen
Trude Selnes
Emmy Harnes
Wenche Vålberg
Aud Heiberget
Fotoklubben
Vigdis Søvik
Johan Søderstrøm
Rælingsutstillingen

RKF
Foto
Grafikk, tegnet kunst
Maleri
Maleri
Maleri

26.02 –13.03
19.03 –03.04
14.04 –18.04
23.04 –08.05
14.05 –29.05
11.06 –26.06
03.09 - 18.09
24.09 –09.10
15.10 –30.10
05.11 –20.11
26.11 -11.12

Akvarell
Akvarell
Maleri/akvarell
Foto
Art and craft
Maleri
Maleri/kulltegninger og pasteller
Maleri
Foto
Maleri
Maleri/grafikk
Juryert utstilling

Rælingen 12.02 2022, for styret i Rælingen kunstforening; Hanne Rognerud, Annik Grue, Gro
H. Børrud og Ada Bakke i gruppeledelse
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RÆLINGEN KUNSTFORENING

RESULTATREGNSKAP
Noter

2021

2020

Endring

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

59 475
52 500
85
2 515
9 655
26 258
1 500
34 063

1

2

Sum driftsinntekter

186 051

42
59
1
2
18
24
2

945
300
746
017
231
014
010
50
16 702
167 015

16 530
(6 800)
(1 661)
498
(8 576)
2 244
(510)
(50)
17 361
19 036

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

8 880
7 900
7 882
938
2 150
889
10 020
3 000
5 900
7 946
9 999
19 643
19 376
15 706
1 788
537
26 536

3
4

5
6
7

Sum driftskostnad

7
12
1
8
5
5
8
6
4
7
11
2
17
2
21

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

920
(4 350)
(1 922)
(806)
938
(3 496)
(4 474)
(8 679)
3 520
(1 250)
5 900
82
(1 390)
17 364
19 376
(2 204)
(283)
(385)
4 779

149 090

125 450

36 961

41 565

(4 604)

Renteinntekter

1 731

2 391

(660)

Finansresultat

1 731

2 391

(660)

38 692

43 956

(5 264)

Egenkapital RFK
Egenkapital åpen stue
Resultat Maleklubben
Resultat Viseklubben

31 990
(288)
(537)
7 527

49 944
(61)
(872)
(5 055)

Sum disponeringerer

38 692

43 956

Driftsresultat

23 640

FINANS

Resultat før skattekostnad
Disponeringer
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RÆLINGEN KUNSTFORENING
BALANSE PR 31.12
Note

2021

2020

170 000
375 000
155 283
700 283

8 880
170 000
375 000
158 283
712 163

2 400
1 275
3 675

3 040
3 040

717
1 264
1 663
70 402
134 973
206 672
415 691

2 317
1 951
1 801
72 176
103 168
204 999
386 412

1 119 649

1 101 615

8 826
2 250
11 076

1 733
2 100
17 000
10 901
31 734

100 000

100 000

934 527

902 537

71 119
1 663
1 264
1 108 573

63 592
1 801
1 951
1 069 881

1 119 649

1 101 615

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

3
8
8

KUNDEFORDRINGER
Kundefordringer
Forskuddsbetalinger
Sum kundefordringer

9
9

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

10
10
10
10
11
11

SUM EIENDELER
EGENKAPITAL OG GJELD
GJELD
Skyldig Bildene Kunstneres Hjelpefond
Annen leverandørgjeld
Tilskudd 2021
Mottatt tilskudd Viseklubben
SUM GJELD
EGENKAPITAL
Bunden egenkapital

11

Annen egenkapital
Egenkapital Viseklubben
Egenkapital Åpen Stue
Egenkapital Maleklubben
SUM EGENKAPITAL

10
10
10

SUM EGENKAPITAL OG GJELD
Løvenstad, 03.02.2022
Ada Bakke
Gruppeleder

Annik Grue
Gruppeleder/sekretær

Hanne Rognerud
Gruppeleder/kasserer

Birthe Christensen
Styremedlem

Inger Wangensteen
Styremedlem

Oddny Hoff
Styremedlem

Kåre Nelvik
Styremedlem

Gro H. Børrud
Gruppeleder
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RÆLINGEN KUNSTFORENING

NOTER 2021
REGNSKAPSPRINSIPP
Regnskapet er periodisert slik at inntekter og utgifter er plassert i riktig regnskapsår.
NOTE 1 MOTTATT TILSKUDD
Arrangementstilskudd Rælingen Kommune

kr 9 000,- (Mottatt 2020)

Tilskudd innkjøp utstyr

kr 8 000.- (Mottatt 2020)

Fraktstøtte Alexander Stub

kr 1 200.- fra NKF

Koronatilskudd

kr 3 058,- utbetalt av Lotteritilsynet

Arrangementstilskudd Kulturelle skolen

kr 5 000,- Rælingen kommune

NOTE 2 TILSKUDD VISEKLUBBEN
Av inntektene er kr 2 901,- støtte fra Lillestrøm Sparebank til supplement musikkanlegg og
Kr 8 000,- til arrangementstøtte fra Rælingen kommune. Begge beløp utbetalt 2020.

NOTE 3 AVSKRIVNINGER INVENTAR
Restverdien av inventar pr 01.01.2022 er avskrevet i sin helhet med kr 8 880,-.
NOTE 4 HONORARER
Utbetaling til underholdning på utstillinger og juryering Rælingsutstillingen 2021.
NOTE 5 BLOMSTER OG GAVER
Blomsterkjøp er kostnadsført med kr 2 149.- og bilder til fremmøtte og utstillingsverter på gjenforeningsfesten kr 6 700,- og rest
kr 10 973,- som gave til styremedlem og styreleder.
NOTE 6 KONTORREKVISITA
Det er innkjøpt ny prosjektor kr 7 995,- nye salgskontrakter og konvolutter til kr 8 400,- og printer til kr 1 741,-. Postboks på
Løvenstad koster kr 1 240.-.
NOTE 7 ANDRE KOSTNADER
Samlepost for flere kostnader, over kr 1 500,- i 2021 er:
IT kostnader

kr 4 719,-

Tidsskrifter

kr 3 765,-

Kaffekasse

kr 2 054,-

NOTE 8 KUNSTEN VÅR
Høsten 2020 ble det laget revidert oppgave over registrert kunst. Tallene i regnskapet er bokført i henhold til verdifastsettelsen
der. Redusert med kr 3 000,- i 2021 for gave til utstillingsverter.
NOTE 9 FORSKUDDSBETALINGER OG FORDRINGER
Beløpet på kr 1 275.- er forskuddsbetalt postboksleie for 2022 og fordringer kr 2 400,- er pr 31.12.2021 to ubetalte kjøp.
NOTE 10 DATTERSELSKAP
Datterselskapenes egenkapital består av kasse og bankinnskudd.
NOTE 11 BANKKONTO OG SPAREKONTO – BUNDEN EGENKAPITAL
Av disse beløp er kr 100 000,- bundet for årsmøtets disposisjoner.

7.
Fastsetting av
kontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet. På årsmøtet for
2020, ble det vedtatt at kontingenten for
medlemskap i Rælingen kunstforening fastsettes til
kr. 300 for 2021 og 2022.

8.
Innkomne saker
1. Forslag til årsmøtet i RKF 2022 fra Lene Haanshus
Tross over 300 medlemmer og ganske stor aktivitet, har det gjennom flere år vært vanskelig å få
fylt alle posisjoner i styret, husstyret ol. Styrelederposisjonen er spesielt vanskelig å fylle. Styret
er ganske stort – 8 medlemmer og 4 varamedlemmer som også forventes å delta aktivt i arbeidet.
I praksis er det flere år siden styret var i tråd med vedtektene. I tillegg er det et kunstnerisk råd.
Alle datterforeningene har også styrer. Det er også et korps av utstillingsvakter, som det heller
ikke er noen kø for å bli med i.
 Kan foreningen drives med et mindre hovedstyre og ev. færre styrer?
 Bør det åpnes for andre styreformer enn med en enkeltperson som styreleder?
 Er det for stor aktivitet totalt sett i forhold til villigheten til å påta seg tillitsverv i
foreningen?
FORSLAG: Drift og ledelse av RKF vurderes av det nye styret – evt. et utvalg som det nye styret
nedsetter. Målet er å finne et aktivitetsnivå og en styreform som er realistisk, og etter hvert endre
vedtektene.

Styrets innstilling
Styret har vurdert problemstillingen(e). Fra tid til annen blir styrets arbeid organisert
annerledes enn vedtektene sier, fordi det er vanskelig å få fylt opp alle styrevervene.
Konklusjon: Styret anbefaler årsmøtet å stemme for det innkomne forslaget. Og årsmøtet
ber styret legge fram resultatet av arbeidet i neste årsmøte, ev. med nødvendige endringer
i vedtektene

9.
Valg
Valgkomiteen har etter mye jobbing kommet fram til
dette dessverre ufullstendige resultatet, men kommer
nå ikke lenger og må levere dette som vår innstilling.
Som man vil se, mangler det både forslag til leder,
forslag til en fast og to varaplasser i styret, og en i
husstyret. Se vedlagte skjema med fargekode nederst i
tabellen.
Valgkomiteen
Lene Haanshus
Frode Delbekk
Astrid Olsen

Innstilling til årsmøte 2022
Ada Bakke velges for 2 år (gjenvalg)

Ada Bakke

2022
På valg

Status
Tar
gjenvalg

Annik Grue,

På valg

Oddny Hoff,

På valg

Gro H. Børrud

På valg

Tar
Annik Grue velges for 2 år (gjenvalg)
gjenvalg
Tar
Tom styreplass for 2 år
gjenvalg for
1 år, og er
oppført på
1-årsplassen
etter Fiona
Nei
Dagfinn Halvorsen velges for 2 år (ny)

Hanne Rognerud

Ikke på
valg
Ikke på
valg
Ikke på
valg
M å finne
ny for 1 år

Ikke på valg Hanne Rognerud ikke på valg, sitter 1 år til

På valg

Tar
gjenvalg
Tar ikke
gjenvalg
Nei

Eva Nigar velges for 1 år (gjenvalg)

Tar
gjenvalg
Tar
gjenvalg

Terje Moberg velges for 1 år (gjenvalg)

Tar
gjenvalg
Tar
gjenvalg
Nei

Astrid Olsen velges for 1 år (gjenvalg)

Inger Wangensteen
Kåre Lenvik
Fiona Schei Bech –
trakk seg i perioden
Varamedlemmer
Eva Nigar
Birthe Christensen

På valg

Eli Kristin Selven
Tom varaplass

På valg
Finne 1
til?

Revisorer
Terje Moberg

På valg

Kjersti Jørstad

På valg

Husstyret
Astrid Olsen

På valg

Sonny Skogli

På valg

Frode Delbekk

På valg

Inger Wangensteen

Styrets
repr
Gjenvalg

Tomme plasser

Ikke på valg Inger Wangensteen ikke på valg, sitter 1 år til
Ikke på valg Kåre Lenvik ikke på valg, sitter 1 år til
Oddny Hoff velges for 1 år (gjenvalg)

Tom varaplass for 1 år
Unn Skovholt Halvorsen velges for 1 år (ny)
Tom varaplass for 1 år

Kjersti Jørstad velges for 1 år (gjenvalg)

Sonny Skogli velges for 1 år (gjenvalg)
Tom plass i husstyret for 1 år

Ikke på valg
Valgkomiteens innstilling

Frist for innlevering av innstillingen er 10. januar 2022

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.

