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Kari Dyrdal ble tildelt årets Kunsthåndverkpris fra BKH for kunstverket Valser. Prisen gis til kunstneren bak det mest markante kunstverket 
på NKs årsutstilling.

Forsiden: Vase av glasskunstner Vidar Koksvik, som ble vist på Galleri Formats stand på den internasjonale messen Collect 2011 på The 
Saatchi Gallery i London.
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I.  NORSKe KuNSTHÅNDVeRKeRe
Norske Kunsthåndverkere (NK) ble opprettet 
i 1975 og har 873 medlemmer og studentmed
lemmer. NK driver med kunstformidling på 
nasjonalt og internasjonalt nivå, samt adminis
trerer støtteordninger for Statens Kunstner
stipend, Utenriksdepartementet og Fondet for 
Visningsvederlag. NK er landets eneste kompe
tansesenter for kunsthåndverkere, fagfolk 
og andre som ønsker informasjon om feltet 
kunsthåndverk. 

NK yter utstrakt medlemsservice som blir 
 finansiert av NKs fagorganisasjon. Det kunst
politiske arbeidet blir tilsvarende finansiert av 
fagorganisasjonen.

NK har inngått avtaler med ekstern ekspertise 
for råd til medlemmer om blant annet selvangi
velse, regnskap, skatt og fradrag i tillegg til råd 
om opphavs, kontrakts og arbeidsrett knyttet 
til kunstnerisk virksomhet. 

NK er en landsomfattende kunstnerstyrt orga
nisasjon bestående av et eget styre, administra
sjon og syv regioner.

STyRe
NKs styre ble valgt på Landsmøtet i mai 2011 for 
to år, og består av følgende kunsthåndverkere: 
Lise Stang Lund (leder), Marianne Moe, Franz 
Schmidt, Sidsel Hanum og Ingrid Larssen. NKs 
førstekonsulent Kristin Koren Viksjø er ansat
tes representant i styret.

ReGIONeR
NKs medlemmer og studentmedlemmer 
 tilhører en av NKs syv regioner med eget styre 
og regionleder slik: 
•	 NK NordNorge, Kari Elfstedt,  

41 medlemmer
•	 NK MidtNorge, Marit Øydegard,  

74  medlemmer 
•	 NK VestNorge, Anne Lise Karlsen,  

179 medlemmer

Fra NKs årsutstilling i Nasjonalmuseet, Kunstindustrimuseet, høsten 2011.
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•	 NK SørNorge, Eyvind Hermansen,  
81 medlemmer

•	 NK SørøstNorge, Anne Pfeffer Gjengedal 
(frem til og med juni 2011), Tonje Bråthen 
(fra og med 15. juni), 117 medlemmer

•	 NK ØstNorge, Esther H. Slagsvold,  
59 medlemmer 

•	 NK StorOslo, Alexander Grüner,  
322 medlemmer

ADmINISTRASjON
Administrasjonen sørger for økonomistyring, 
regnskap og budsjett, opptak av nye medlemmer 
og medlemsservice. Videre administrerer NK 
de statlige stipend og støtteordningene gjen
nom Statens Kunstnerstipend, stipend til eldre 
kunstnere fra Bildende Kunstneres  Hjelpefond 
(BKH) og NKs egne arbeidsstipend. NKs ad
ministrasjon innstiller til UDs støtteordning 
for internasjonalt kunst og kultursamarbeid 
www.stikk.no, samt egne ordninger for reise 
og prosjektstøtte og støtte til kunstnerdrevne 
salgs visningssteder. Administrasjonen sørger 
for informasjon til medlemmer, myndigheter og 
samarbeidspartnere, utgir medlemsbladet NK
nytt og elektroniske nyhetsbrev. NKs nettsider 

er en viktig kanal i kommunikasjonsarbeidet. 
NK er aktiv i sosiale medier.

NK har en utstrakt formidlingsvirksomhet i inn 
og utland, der utstillinger, messer, seminarer, 
workshops og besøksprogram står sentralt. 

Galleri Format i Oslo og Bergen er begge eid 
av NK, og viser norsk og internasjonalt kunst
håndverk. Det internasjonale nettmagasinet 
 NorwegianCrafts.no og tidsskriftet Kunsthånd
verk utgis av NK.  

Det faste personalet i NK har bestått av  
7  personer.

•	 Trude G. Ugelstad, daglig leder 
•	 Anne Karin Brandt, kontorleder
•	 Kristin Koren Viksjø, førstekonsulent
•	 Elisabeth Sørheim, formidlingsleder
•	 Gjertrud Steinsvåg, formidlingskonsulent
•	 Tone Sejersted Bødtker, kommunikasjons

rådgiver
•	 Andre Gali, redaktør, NorwegianCrafts.no

Christer Dynna, redaktør, Kunsthåndverk er 
ansatt på kontrakt 

Fra NKs årsutstilling i Nasjonalmuseet, Kunstindustrimuseet, høsten 2011.



5NK ÅRSRAPPORT 2011

II.   ØKONOmISKe  
STØTTeORDNINGeR

NK administrerer de statlige stipend og støtte
ordningene gjennom Statens Kunstnerstipend.

Samtidig innstilles det til arbeidsstipend og 
stipend til eldre kunstnere fra Bildende Kunst
neres Hjelpefond (BKH) og NKs egne arbeids
tipend. I løpet av 2011 ble det foretatt innstil
linger til NKs reise og prosjektstøtte, støtte 
til kunstnerdrevne salgs og visningssteder fra 
Kunsthåndverkernes Fond, og UDs støtteord
ninger til kunstprosjekter i utlandet gjennom 
www.stikk.no.

NKs stipendsøkerutstilling ble holdt i Rådhus
galleriet i Oslo i januar 2011, og viser kunstverk 
av søkere til de statlige stipend og støtteord
ningene og NKs egne stipend. Utstillingen er 
således et arbeidsredskap for NKs innstillings
komite, og er verken juryert eller kuratert. I alt 
1200 besøkte utstillingen i 2011.

Det var i 2011 følgende stipend og støtteord
ninger til fordeling: 8 Garantiinntekter (GI), 9 
arbeids stipend, 15 arbeidsstipend til yngre ny
etablerte, 1 arbeidsstipend fra Kunsthåndverker
nes Fond, 1 arbeidsstipend fra Bildende Kunst
neres Hjelpefond (BKH) og 1 stipend for eldre 
fra BKH. I tillegg var det kr 1 620 000 til diverse
stipend og kr 640 000 til fordypningsstipend.

NKs eGNe STIPeNDORDNINGeR
Administrasjonen innstiller til NKs støtteord
ninger for reise og prosjektstøtte, samt støtte 
til kunstnerdrevne salgs og visningssteder. 
Innstillingene behandles av NKs styre. I 2011 
ble det innvilget følgende støtte:
•	 Reisestøtte, totalt kr 149.500 fordelt på 47 

kunsthåndverkere (58 søkere).
•	 Prosjektstøtte, totalt kr 527.000 fordelt på 

29 kunsthåndverkere (42 søkere)
•	 Kunstnerdrevne salgs og visningssteder, 

totalt kr 225.000 (11 søkere, 10 innvilget)

uDs STØTTeORDNING
Den delegerte støtteordningen for utenlands
prosjekter fungerer godt via den elektroniske 
søkerfunksjonen www.stikk.no. I 2011 var det kr 
700 000 til disposisjon. Det var i alt 70 søkere, 
og 54 prosjekter mottok støtte. 

Det ble innvilget søknader for kr. 724.475 (søkt 
for 1.458800).  

Fagutvalget for fordeling av UDs tilskudds
midler i NK besto av Ansgar Ole Olsen, Trine 
Mauritz, Siri Brekke og Elisabeth Sørheim, NK. 
Mette Michelsen, UD, var observatør. Saksbe
handler i NK var Gjertrud Steinsvåg. Det ble 
organisert fire tildelingsrunder i 2011. Utvalget 
hadde to møter, behandlingen av de to minste 
søknadsrundene ble foretatt via nettet.

HAySTACK
Gjennom AmericanScandinavian Foundation 
(ASF) ble NK tildelt to stipend til de norske 
kunsthåndverkerne Toril Redalen og Kjersti 
Johannesen for opphold sommeren 2011 på 
Haystack Mountain School of Crafts, Maine, 
USA.

NKs NORDISKe mASTeRSTIPeND
Hensikten med stipendet er å stimulere til 
forskning i kunsthåndverkets historie, teori og 
kritikk. Stipendet ble tildelt Marit Øydegard 
(NTNU i Trondheim) for oppgaven: Forskjellen 
mellom den kritiske virkelighet og sammenslå-
ingstanken innen kunstfagene. Stipendet er på kr 
50 000. 

Det ble åpnet opp for utlysning av NKs master
stipend på nordisk basis gjennom nettverks
samarbeidet Nordic Network of Craft Associa
tion (NNCA) i 2010.

III.    KuNSTFAGLIG  
eVALueRINGSARBeID

Landsmøtet i NK velger kunsthåndverkere til 
NKs nasjonale jury ( juryering av årsutstillingen 
og medlemsopptak) og innstillingskomiteen 
(innstillinger til statlige stipend og støtteord
ninger og NKs egne). Beslutninger om NKs 
reise og prosjektmidler blir foretatt av NKs 
styre. Videre er et eget fagutvalg utnevnt til be
handling av UDs midler til kunst og kulturfor
mål i utlandet. Dette skjer gjennom ordningen 
www.stikk.no

UDs fagutvalg: Trine Mauritz, Ansgar Ole Olsen 
og Siri Brekke.
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Nasjonal jury: Ingunn Myrstad, Trine Hovden 
og David Calder

Innstillingskomite: Trine Mauritz, Janne Nes, 
Norvald Hemre, Heidi Bjørgan, Line Garlind og 
Solveig Ovanger.   

NK har kunsthåndverkere representert i mange 
styrer og råd; Norske Kunsthåndverkeres fond 
for innkjøp av kunsthåndverk fra samtiden 
(Innkjøpsfondet), KORO, BONO, Kopinor, RAM 
galleri og Norsk kulturråd.

Ansatte i NKs administrasjon har deltatt i ulike 
nettverk i Norge, som UDs råd for internasjonal 
kultur og samfunnskontakt, Arts and Business 
(tidl. Forum for Kultur og Næringsliv) og Norsk 
kulturskoleråd med mer. Ansatte i NK har dess
uten foretatt utstillingsåpninger, deltatt i debat
ter og diskusjoner på forskjellige seminarer.

IV.   KOmmuNIKASjON,  
KOmPeTANSeSeNTeR  
OG meDLemSSeRVICe

NK startet i 2011 en totalvurdering av kommu
nikasjons og informasjonskanaler nasjonalt og 
internasjonalt, og flere sosiale medier er tatt i 
bruk regionalt, nasjonal og internasjonalt. 

Nettstedet www.kunsthandverk.no og med
lemsbladet NKnytt har vært sentrale informa
sjonskanaler, men vil få ny form i løpet av 2012. 
NK samarbeider med Kulturbyrået Mesen om 
disse oppgavene, som ble formalisert i 2011. 

Magasinet Norwegiancrafts.no presenterer 
aktuelle norske kunsthåndverkere og kunst
prosjekter på engelsk. Målgruppene er uten
landske fagmiljøer, kunstnere, kunstsamlere, 
tidsskrifter, magasiner, media, norske utenriks
stasjoner samt et allment publikum. Magasinet 
publiserte fem nummer i 2011, og hadde 12 725 
sidebesøk på nettsiden. 6550 (ca.51 %) fra Norge 
og 6175 (ca. 49 %) fra 108 andre land i verden. 
Nett magasinet er koplet opp til NKs satsing på 
sosiale medier.  

NKs årsutstilling fikk bred omtale i flere medier, 
ikke minst i Aftenposten. Utstillingen ble an
meldt i VG, Klassekampen, tidsskriftet Kunst
håndverk og KUNST.

NK gir råd og veiledning på flere områder, 
blant annet om utregning av statens vederlag, 
juss, økonomi, skattespørsmål, MVA, eksport/ 
import, forsikringer med mer.

NK samarbeider med ekstern ekspertise innen 
juridiske og økonomiske spørsmål.
•	 Forsikring: TrygVesta
•	 Økonomi: Maximillian AS v/HansPetter  

Nagelstad
•	 Juss: Kulturadvokatene v/ Eirik Djønne
•	 Opphavsrett: BONO og Kopinor.

V.  FORmIDLING INNLAND

ÅRSuTSTILLINGeN
Kunsthåndverk 2011 ble vist ved Nasjonalmu
seet for kunst, arkitektur og design, Kunst
industrimuseet, i perioden 18. september–11. 
desember. Det var i alt 243 kunsthåndverkere 
som søkte om deltakelse. Etter to juryerings
omganger ble til slutt 31 kunsthåndverkere 
antatt. Tekstilkunstner Kari Dyrdal mottok 
Kunsthåndverkprisen fra Bildene Kunstneres 
Hjelpefond (BKH) på kr 100.000 for utstillin
gens mest markante kunstverk. 

I samarbeid med Nasjonalmuseet, Kunst
industrimuseet, ble det utformet et omfattende 
formidlingsprogram i tilknytning til årsutstil
lingen Kunsthåndverk 2011: 
•	 Internasjonalt fagseminar med 100 

 deltakere
•	 Seminar for lærere med 50 deltakere
•	 To møter mellom kunstnere og publikum 

med 60 deltakere. 
•	 Lanseringsseminar om smykkekunst med 50 

deltakere
•	 Kritikerseminar med 35 deltakere
•	 Omvisning for 23 skoleklasser
•	 Workshop med 6 grupper
•	 18 åpne omvisninger  
•	 Spesialomvisninger: Omvisning for  gjester 

fra Finland, Frankrike, England, Slovenia 
og Irland i forbindelse med internasjonalt 
fagseminar

•	 Publikum: 8860 

TemAuTSTILLINGeR
SLUMP – Luck by Chance ble vist i Bomulds
fabriken Kunsthall i Arendal og var et sam
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arbeid mellom NK sentralt, NK SørNorge, 
Bomuldsfabriken Kunsthall og Gustavsberg 
Konsthall i Sverige. Seks norske og seks svenske 
kunstnere var representert på utstillingen, som 
ble sett av i alt 1711 ved visningen i Bomulds
fabriken i Arendal. Av disse var 865 under 18 år, 
og det ble holdt omvisning for 32 skoleklasser. 
Seminaret på åpningsdagen hadde 60 deltakere. 
Temautstillingen vises i Gustavsberg Konsthall 
på nyåret i 2012. 

ANDRe PROSjeKTeR 
Vandreutstillingen Kunsthandverk 2010 – eit 
utval var på vandring i regi av Nasjonalmuseet 
i en rekke av landets kunstforeninger i Norge i 
løpet av 2011.   

FROm THe COOLeST CORNeR (FTCC) – 
NORDIC jeweLLeRy 
Dette er en storsatsing med utstilling av nor
diske smykker for et internasjonalt og nordisk 
publikum. Planlegging og videre utvikling av 
prosjektet skjedde i 2011. Utstillingen vil bli 

vist i flere land i 2013–2014; Norge, Danmark, 
Finland og Sverige. Prosjektet er et samarbeid 
mellom NK, Nasjonalmuseet og Kunsthøg
skolen i Oslo (KHiO).

Strikk – maSker i SamtidSkunSten
Utstillingen er et samarbeid med Norske kunstfo
reninger, og ble avsluttet i 2011 med visning i Gal
leri Format Oslo. NK utarbeidet det pedagogiske 
veiledningsmaterialet til vandreutstillingen.

ConneCting
Vandreutstillingen med arbeider av kunsthånd
verkere fra Tyskland, Norge, Finland, Danmark 
og Sverige med i alt 45 kunstnere, hvorav ni 9 
norske, ble åpnet på Akershus Kunstsenter 18. 
juni. Utstillingsprosjektet ble støttet av NK. 

GALLeRI FORmAT OSLO OG BeRGeN
Galleriet er et aksjeselskap som eies av NK. 
 Styret bestod av Franz Schmidt (styreleder), 
Trude Gomnæs Ugelstad, Sissel Ree Schjønsby, 

Fra NKs Temautstilling SLumP – Luck by Chance, vist på Bomuldsfabriken Kunsthall i Arendal og Gustavsberg Konsthall i Sverige.  
erlend Leirdahl: Kvilstokk, engslått, Atterkomst.  Foto: Guri Dahl
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Kirsti Bræin og Ingrid Blekastad. Galleri For
mats økonomi var i 2011 basert på støtte fra Kul
turdepartementet, NK, Bergen Kommune og 
provisjon av salg. Galleriets hovedvirksomheter 
i Oslo og Bergen er produksjon av separat og 
gruppeutstillinger, salg av arbeider i utstillinger 
og kommisjon, samt deltagelse på kunstmesser 
internasjonalt. Det ble holdt i alt 15 utstillinger 
i Galleri Format Oslo og Bergen i 2011. Utstillin
gene ble besøkt av 15 000 personer. Galleriene 
har fem fast ansatte i hel og deltidsstillinger. 
Kunsthistoriker Irija Øwre er daglig leder. 

TIDSSKRIFTeT KuNSTHÅNDVeRK
Tidsskriftet utgis av NK og er eneste fagblad for 
kunsthåndverk i Norge og Norden. Kunsthånd
verk kommer ut med fire nummer pr. år. Stoff
området omfatter artikler, notisstoff, reporta
sjer og anmeldelser innen feltet kunsthåndverk 
og omkringliggende fagfelt (kunst, design og 
etikk). Tidsskriftet distribueres til abonnenter 
og via løssalg, hvorav noe distribusjon i Norden 
og utlandet forøvrig. Kunsthistoriker og jour
nalist Christer Dynna er redaktør. Redaktøren 
følger pressens VærVarsomplakat og Redak
tørplakatens retningslinjer.

PeDAGOGISK ARBeID I NK
Kunsthåndverkets mangfold
NK kunne gjennom bevilgning fra Norsk kul
turråd på 150.000 høsten 2011 starte et større 
prosjekt mellom kunstnere og barn og unge i 

Groruddalen; Kunsthåndverkets mangfold. Den 
første erfaringen ble gjort ved Rommen skole. 
Keramiker Anne Thomassen arbeidet sammen 
med elevene, som så besøkte NKs årsutstilling 
på Nasjonalmuseet. Prosjektets langsiktige 
mål er at de som besøker NKs årsutstilling skal 
representere ulike kulturer og generasjoner. 
Kontakten som knyttes mellom kunstnere og 
publikum i dette prosjektet er første steg på 
veien. Arbeidet fortsetter i 2012.  

Til Verket!
NKs håndbok for lærere og undervisning, Til 
Verket! ble produsert med midler fra Kunstløftet 
i 2010. I 2011 var det behov for å trykke opp et 
nytt opplag av håndboken på 1000 eksemplarer.    

Seminar for lærere
Det ble avholdt seminar for lærere i forbindelse 
med årsutstillingen Kunsthåndverk 2011 på 
Nasjonalmuseet, Kunstindustrimuseeet. Tema 
var Home med foredrag om kunsthåndverkets 
historie, og workshop ved tekstilkunstner Kris
tine Fornes. Seminaret hadde 50 deltakere. 

Samarbeid med Norsk kulturskoleråd 
NK er representert i den nystartede res
sursgruppen for visuell kunst i Norsk kul
turskoleråd. NKs formidlingsleder deltok på 
kultur skoledagene i Trondheim med kurs for 
kulturskolens delegater. Det ble også holdt kurs 
om formidling av kunsthåndverk for Norsk 
 kulturskoleråds fagforum i Bergen.

Fra lærerseminar med tekstilkunstner Kristine Fornes i forbindelse 
med NKs årsutstilling kunsthåndverk 2011. 

Fra prosjektet kunsthåndverkets mangfold, der elever på Rommen 
skole, Groruddalen, overrekker egenprodusert mosaikksokkel til 
årsutstillingen i Nasjonalmuseet, Kunstindustrimuseet.
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VI.  FORmIDLING uTLAND

uTSTILLINGeR OG meSSeR

GAS festival i Seattle
NKs internasjonale fokus i 2011 var fagområdet 
kunstglass. NK holdt utstilling og stand på Glass 
Art Society (GAS) Conferance i Seattle i juni. 
Dette var et samarbeid med det kunstnerdrevne 
galleriet og verkstedet i Bergen, S12, som var 
kurator/prosjektleder. Det ble utarbeidet katalog 
over norske glasskunstnere, og opprettet nettste
det www.northernglass.no. 21 norske glasskunst
nere var representert i den engelskspråklige 
katalogen. Hensikten med den norske deltakel
sen var å etablere kontaktnett i Seattle med mål 
om et samarbeid om en større utstilling. 

Pilchuck Glass School
NK opprettet kontakt og samarbeid om plass 
for norske glasskunstnere til Pilchucks som
merprogram fra 2012. Pilchuck Glass School i 
Seattle er høyt anerkjent internasjonalt som et 
forsknings og utviklingssenter for glasskunst.

European Glass Context, Bornholm 2012
NKs daglige leder ble i 2011 oppnevnt som kom
misjonær for norske glasskunstnere i den inter
nasjonale visningen European Glass Context i 
Bornholm, som finner sted hvert 2. år.

Collect 2011
NK formidlet gjennom Galleri Format i Oslo 
og Bergen 9 norske kunsthåndverkere på den 
internasjonale mønstringen av kunsthåndverk 
og design i London, som ble vist i The Saatchi 
Gallery i London i perioden 6.–9. mai. Møn
stringen er i regi av The British Crafts Council 
og har opparbeidet et godt renommé blant 
kunstsamlere, kuratorer, kunsthistorikere og 
kunstkritikere. Mønstringen er juryert og 37 
gallerier ble invitert med 400 kunstnere fra 
hele verden.

I alt 11 norske kunsthåndverkere ble formidlet 
gjennom det norske galleriet Kunst1. Nestoren i 
norsk smykkekunst, Sigurd Bronger ble formid
let gjennom Galerie Ra (Amsterdam). 

NK var representert på den internasjonale messen Collect 2011 på The Saatchi Gallery i London gjennom Galleri Format. Ni norske kunst-
håndverkere var representert på galleriets stand, mens Galleri Kunst 1 presenterte 11 norske kunsthåndverkere. 
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Eunique
NK ble invitert til å vise tre kunsthåndverkeres 
arbeider under avdelingen Crafts of Europe på 
messen Eunique i Karlsruhe 26.–29. mai.  

Zeughaussmesse
Dette var en salgsmesse som ble holdt i desem
ber i Historishes Museum, Unter den Linden, 
Berlin. NK deltok med tre kunsthåndverkere på 
stand.

ANDRe meSSeR
Det ble foretatt forberedende reiser til kunst
håndverk og interiørmessene Formex i Stock
holm og Maison & Objet i Paris. NK vil være 
representert på disse stedene for visning av 
norsk kunsthåndverk i januar 2012. 

SAmARBeID meD  
uTeNRIKSDePARTemeNTeT (uD)
NK var ansvarlig for produksjon av en ny 
vandreutstilling for UD i 2011. Utstillingen fikk 
tittelen Paradigme, og inneholder samtids
kunsthåndverk innen keramikk, glass og metall. 
Kurator for utstillingen var Lars Sture. Det ble 
utformet en fyldig utstillingskatalog.  Utstil
lingen Paradigme åpnet ved Mimara Museum 
i Zagreb 12. mai 2011 av HKH Dronning Sonja 
i forbindelse med statsbesøk i Kroatia. UDs 
vandreutstilling Constructions fra 2008 ble vist 
samtidig med Paradigme i Zagreb. Denne utsti
lingen var kuratert av Edith Lundebrekke. 

Vandreutstillingen Constructions ble i 2011 
sendt på turne til Toronto, Ottawa og Edmon
ton, mens Paradigme ble vist i Bratislava og 
Nuuk (Grønland).

BeSØKSPROGRAm FRA uTLANDeT
NK inviterte flere utenlandske foredragshol
dere til det internasjonale fagseminaret Home, 
som ble holdt på Nasjonalmuseet, Kunstin
dustrimuseet, i tilknytning til årsutstillingen 
Kunsthåndverk 2011. Seminaret samlet 100 del
takere, deriblant gjester fra Danmark, Finland, 
Frankrike, Irland og Slovenia. Det ble arrangert 
studiobesøk til flere norske kunsthåndverkere.

NeTTVeRK
Nordic Network of Crafts Association (NNCA)
Nettverket hadde sin årlige samling i Helsinki 
høsten 2011. Vertskap var den finske kunst
håndverksorganisasjonen Ornamo. 

World Crafts Council (WCC). 
NKs daglige leder er styremedlem i WCCEuro
pe, og har i løpet av 2011 deltatt på konferanser 
og samlinger i Dublin, London og København.  

Crafts Council of Ireland
NK har en avtale med den irske kunsthånd
verksorganisasjonen Crafts Council of Ireland, 
gjennom EU programmet Leonardo, Life Long 
Learning.

HKH Dronning Sonja ble vist rundt i uDs 
vandreutstillinger Paradigm/Paradigme og 
Constructions/konstruksjoner av kurator Lars 
Sture og edith Lundebrekke på mimara museum 
i Zagreb.  Begge utstillingene er produsert av 
NK. HKH Dronning Sonja foretok den offisielle 
åpningen 12. mai i forbindelse med statsbesøk 
i Kroatia.
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ReuLTATReGNSKAP

Driftsinntekter og DriftskostnaDer  2011

Driftstilskudd Kulturdepartamentet / Norsk Kulturråd  8 812 000 

Stipender/prosjektmidler Utenriksdepartementet  1 730 000

Tilskudd fra fagorganisasjon  470 000

Formidlingstilskudd Kunsthåndverkernes fond  910 000

Stipender fra Kunsthåndverkernes fond  0

Ekstraordinære prosjektmidler Kunsthåndverkernes fond  530 000

Verksted, utsalgstøtte vederlagsfondet  0 

Annen driftsinntekt  264 307 

Overførte prosjektmidler fra tidligere år  0

sum driftsinntekter  12 716 307

Innkjøp av kunst  607 675 

Formidling prosjekter inn og utland  1 215 551 

Stipender, reise, prosjektmidler  627 882

Utstillingsvederlag  156 622

Galleri FORMAT, Oslo og Bergen  3 033 000

Lønn og sosiale kostnader  4 182 423 

Avskrivning på driftsmidler  6 444 0

Utgifter til lokaler og husleie  745 442 

Informasjon og kommunikasjon  766 160 

Annen driftskostnad  1 430 654

sum driftskostnader  12 771 853 

Driftsresultat  -55 547 

Finansinntekter og finanskostnader

Annen renteinntekt  33 596 

Annen finanskostnad  0

resultat av finansposter  33 596

Årsoverskudd (Årsunderskudd)  -21 951

ÅRSReGNSKAP
Regnskap og revisjon er utført av Regnskapsfører Grete K. Samuelsen,  
Kvalitetsregnskap AS. Pål Stiansen, Stiansen & Co. AS, org.nr. 962 990 746

ReuLTATReGNSKAP
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BALANSe

eienDeler  2011
anleggsmidler

Varige driftsmidler
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom  64 765 

Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr  76 405

sum varige driftsmidler  141 171

sum anleggsmidler  141 171 

omløpsmidler

fordringer
Kundefordringer  7 988 

Andre fordringer  1 036 208

sum fordringer  1 044 195

Bankinnskudd, kontanter o.l.  1 681 224

sum omløpsmidler  2 725 419

sum eiendeler  2 866 590

egenkapital og gjelD   2011
Egenkapital 1.1.  666 739

Årets resultat  -21 951

egenkapital 31.12.  644 788

gjeld

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld  108 502

Skyldig offentlige avgifter  279 982

Annen kortsiktig gjeld  1 833 317

sum kortsiktig gjeld  2 221 801

sum gjeld 2 221 801 

sum egenkapital og gjeld  2 866 590



13NK ÅRSRAPPORT 2011

ÅRSReGNSKAP FAGORGANISASjONeN

Driftsinntekter og DriftskostnaDer  2011

inntekter:  

Kontingenter  1 654 690 

Utbetalt Tidsskriftet  -147 582 

Regionkontingent -401 806 

Trygg Vesta innbet.  200 952 

Tiltaksfond  210 000 

Tilskudd landsmøte  90 000 

Overført fra KHV fond  225 000 

Prosjektstøtte  720 000 

Overf. Prosjektmidler Landsmøte/medl.und. 95 500 

Kunstnernettverket 19 000 

Tilsk.fra v.f. til reg. virksomhet 480 000 

sum inntekter 3 145  754 
  

Driftskostnader:  

Trygg Vesta utbet.  207 565 

Lønn og sosiale kostnader  1 247 241 

Honorar/fremmede tjenester 223 988 

Overført uanvendte midler medl.unders.   -   

Utbet.prosjektstøtte 527 000 

Utbet.reisestøtte  142 400 

Utbet.støtte til kunstnerdrevne salgs og  225 000 

Andre driftskostnader  850 716 

sum driftskostnader  3  423  910 
  

Driftsresultat: -278  156 

Finansposter:  

Renteinntekter 940 

Andre finansutgifter -   

Resultat av finansposter 940

Årsresultat -277 215 
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eienDeler  2011
Til gode fra lille fondet  -   

Andre kortsiktige fordringer 12 200 

Mellomregning Formidlingssentralen  3 980 

  16 180 
Bank 7023.05.27898 438 092 

Bank 7023.05.55479  87 996 

sum kasse, bank  526  088 
  

sum anleggsmidler og omløpsmidler 542  268 
  

  

egenkapital og gjelD  

egenkapital  

Egenkapital 01.01. -326 323 

Årets resultat  277 215 

sum egenkapital 31.12. -49  108 
  

gjeld  

Skyldig skattetrekk -98 225 

Skyldig arbeidsgiveravgift -52 249 

Skyldige feriepenger -45 282 

Arb.g.avg. Av skyldige feriepenger -6 385 

Mellomregning ansatte  -6 379 

Mellomregning Formidlingssentralen  -   

Skyldig hovedfagstipend  -   

Leverandørgjeld  -1 859 

Fra fond til forprosjekt bok NK 2009 -30 000 

Skyldig KHV fond  -781 

Pål.fondsinnt. reg.l.lønn/stipend  -117 000 

Overf. Uanvendte midler medl.unders. -60 000 

Annen kortsiktig gjeld/påløpt kostnad -75 000 

sum gjeld -493  160 

sum egenkapital og gjeld  -542  268 


