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Vestfold Kunstsenter er en del av et landsomfattende kunstnerstyrt formidlingsnettverk for billedkunst 
og kunsthåndverk. Kunstsenteret har Vestfold som sitt virkeområde. Vestfold Kunstsenter drives av de 
profesjonelle kunstnernes organisasjoner i Vestfold og er finansiert av Vestfold fylkeskommune og 
vertskommunen Tønsberg. 
Kunstsenteret er Vestfolds kompetansesenter på det visuelle kunstfeltet og tilbyr en rekke tjenester til 
kommuner, fylke og privatmarkedet, som produksjoner til Den Kulturelle skolesekken, kunstfaglige 
konsulenter og profesjonelle kunstnere til arbeidet med Kunst i Offentlig Rom i Vestfold. Kunstsenteret 
driver også galleri og formidler samtidskunst og kunsthåndverk gjennom utstillinger, prosjekter og 
kunstbutikk i Øvre Langgate 28 i Tønsberg.  
 
2017 har vært et svært aktivt år med et spennende og mangfoldig utstillingsprogram, fokus på Kunst i 
Offentlig rom, forprosjekt til Kunstled Vestfold 2019 og ikke minst samarbeide med internasjonale 
partnere om Creative Europe søknad til prosjektet Art_Inbetween Europe, et internasjonalt kompetanse- 
og kunstnerutvekslingsprosjekt med tre andre kulturinstitusjoner henholdsvis Skottland, Island og 
Portugal, og Universitetet i Newcastle.  
Vi ønsker oss inkluderende stedsutviklingsprosjekter som engasjerer og får betydning for 
lokalsamfunnet. 
   
I 2017 startet vi også et internasjonalt kunstutvekslings-prosjektet for skoleungdom «Jeg og mitt 
nabolag». Elever ved Käthe Kollwitz Schule i og to tyske kunstnere som utveksler digitalt materiale som 
filmsnutter, foto og presentasjoner med elever ved Lillås skole i Horten og to kunstnere fra Vestfold. 
Samarbeidet foregår digitalt. 

 
Kunstsenteret har hatt «langåpent» galleri på torsdager der vi har invitert til kunstnersamtaler knyttet 
til de aller fleste av årets utstillinger og invitert til performance både med Astrid Mørland, Elfi 
Sverdrup og Morten Nyhus. 
Høsten 2017 arrangerte vi fagdag for kulturarbeidere og visuelle kunstnere i Vestfold, med temaet «Hva 
vil vi med kunsten / Hva vil kunsten med oss?», i samarbeide med Vestfold fylkeskommune.  
 
Også i 2017 disponerte Vestfold Kunstsenter kr. 100.000 fra Bildende Kunstneres Hjelpefond til 
stipender til visuelle kunstnere i vårt fylke.  
Billedkunstner Astrid Mørland mottok Vestfold Kunstsenters utstillingsstipend på kr. 20.000 og 
Billedkunstner Lena Søeborg ble tildelt Vestfold Kunstsenters arbeidsstipend på kr. 80.000.  
 
På kunstsenterets hjemmeside tilbyr vi en rekke produksjoner til Den Kulturelle Skolesekken, produsert 
av nettverket for profesjonelle kunstnere i Vestfold. Produksjonene kjøpes også inn av andre fylker og 
kommuner utenfor Vestfold.  
Kunstsenteret tilbyr også kunstkonsulenter og kunstfaglig kompetanse til kommuner og fylke i 
forbindelse med kunst til offentlige bygg (utsmykking) og uterom og har et eget kompetanseprogram for 
kunstkonsulenter og vårt nettverk av kommunekontakter i Vestfold. 
 
Vestfold Kunstsenter arbeider for at Vestfoldkunstnernes fagkompetanse skal bli brukt og at kommuner 
og fylke har et ansvar for å etterspørre denne kompetansen og bruke kunstnernes eget fagkontor. 
 
Tønsberg 
Silje Almås 
Styreleder 
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NØKKELTALL for Vestfold Kunstsenter 2017:   
 
1) UTSTILLINGER/VISNINGER      Antall        (fjorårstall) 

Utstillinger, egne lokaler          8                  (9) 
Prosjekter/festivaler           0                  (0) 
Utstillinger, andre visningssteder (Installasjon Handelshuset FOYN, Tønsberg)          0                  (1) 
Utstillinger, prosjekter og visninger i alt          8                 (10) 

 
2) DKS – Den kulturelle skolesekken      Antall        (fjorårstall) 

Antall produksjoner ut i skolen (alle skoletrinn)      8                     (9)                  
Antall utstillinger med omvisninger i kunstsenteret tilknyttet DKS      0                     (1)                  
Antall omvisninger i kunstsenteret for skoleelever, utenfor DKS      9                     (5)                  
Antall elever   3.400               (3.970)         

 
3) BESØK         Antall        (fjorårstall) 

I Kunstsenteret   2.978               (2.558) 
I skolen   3.264               (3.301)             
Andre steder/festival/prosjekt/annen visning (Kjøpesenteret FOYN)  ca.           0               (5.000)                    
TOTALT antall besøkende    6.242            (10.859)             

 
4) ANDRE ARRANGEMENT       Antall        (fjorårstall) 

Antall kurs / nettverksmøter             KORV: 1 – DKS 2         3                    (3) 
Antall seminar, foredrag, lanseringer, o.l  (Kunstnersamtaler/workshop)         7                   (12) 
Antall besøkende     223                 (203) 

 
5) KUNST I OFFENTLIGE ROM (utsmykking)     Antall   (fjorårstall) 

Antall nye prosjekter i 2017              4                        (1) 
Totalt antall prosjekter under arbeid i 2017            10                        (7) 
Hvorav  prosjekter m tilskudd fra KORO              0                        (0) 
Beløp nye prosjekter i 2017 2.039.000            (149.500) 
Sum alle Kunst i offentlig rom prosjekter i Vestfold 2017 9.796.000         (8.416.000) 

 
6) STILLINGER        Antall        (fjorårstall) 

Antall faste årsverk tilknyttet kunstsenteret            1,7                (1,7) 
Hvilke stillingsbenevnelser/ titler de ansatte har: 
Daglig leder, ny formidler 50%, helgevert  og  fredagsvert. 

 
7) ØKONOMI        Sum    (fjorårstall) 

Totalbudsjett 2.676.160         (2.365.482)      
 
Tilskudd / inntekter        Sum    (fjorårstall) 

Tilskudd fra FYLKET  1.739.400        (1.697.000) 
Tilskudd fra KOMMUNEN      199.875           (195.000) 
Tilskudd fra STATEN      - 

Prosjektmidler offentlige instanser    115.000                      (0)                            
- hvilke type prosjektmidler: Kunstanlegg5 og Internasjonalt skoleprosjekt       

Inntekt salg av kunst (altså ikke sum kunstsalg, men provisjon)                  58.975             (51.606) 
Inntekt annet, salg av tjenester, KORV og fordeling stipender BKH    377.000           (301.460) 

 
8) Husleie         Sum (fjorårstall) 

Sum husleie/fellesutgifter      285.654         (274.691) 
Oppgi type huseier (kommune/fylke/stat/privat)        Privat              (Privat) 

 
Det var: 102   (96) medlemmer i Vestfold Bildende Kunstnere i 2017. 
    45   (47) medlemmer i Norske Kunsthåndverkere Sørøst-Norge bosatt i Vestfold i 2017 

          Totalt:  147 (143) medlemslistene er lagt ut på www.vestfoldkunstsenter.no .  
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            Ordfører Petter Berg og virksomhetsleder Kultur Magnus Martin fra Tønsberg kommune på åpning av 
 Sommerutstillingen 2017.  Foto: Kristin Røed 

 

      
                   Åpning av utstillingen ..Same, same, but different…  © Barbro Hernes/BONO 2017                         
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Samarbeidspartnere: 

Vestfold fylkeskommune og kommunene i 
Vestfold er Kunstsenterets viktigste 
samarbeidspartnere. Vestfold Kunstsenter 
(VKS) har inngått gjensidig samarbeidsavtale 
med Vestfold fylkeskommune (VFK) for 
perioden 2016 – 2019. 
Viktige samarbeidsfelt er styrking av de 
profesjonelle kunstnernes situasjon, 
kompetansebygging, Den Kulturelle Skolesekken 
(DKS) i Vestfold, Kunst i offentlig rom 
(utsmykking), Kunstprosjekter i det offentlige 
rom og ambisjoner om deltakelse i 
Internasjonale samarbeidsprosjekter. 
 
Kunst i Offentlig Rom i Vestfold (KORV). 
Kunstsenteret som er sentralt i satsning på kunst 
i offentlig rom og offentlig utsmykking i Vestfold, 
tilbyr kunstkonsulenter og kunstfaglige 
prosjektledere til kunstprosjekter i offentlige 
bygg i kommuner og fylke, utvikler 
konsulenttjenesten og har opparbeidet et 
dokumentarkiv over kunst i offentlige bygg i 
Vestfold som strekker seg tilbake til 1976. 
Kompetansebyggingen drives gjennom 
nettverkssamlinger for kunstnere og 
kontaktpersoner i kommunene i Vestfold. 
VKS har utviklet ny modell for arbeidet med 
kunst i offentlige bygg i Vestfold. Som en del av 
den nye modellen ble kunstkonsulenter og 
samarbeids-partnere i kommuner og fylke 
samlet til felles fagdag med tema «Hva vil vi med 
kunsten og hva vil kunsten med oss». Fagdagen 
ble arrangert av VKS og Vfk i fellesskap. 
Kunstprosjekter i offentlig uterom: 
Kunstsenteret har arrangert flere temporære 
kunstprosjekter i offentlig uterom under tittelen 
Kunstanlegg. I 2016 startet planleggingen av et 
Kunstanlegg 5:  Kunstled Vestfold, med planlagt 
gjennomføring i 2019. VKS mottok 
forprosjektmidler fra Vfk i 2017. Prosjektet har 
utviklet seg til det internasjonale 
samarbeidsprosjektet Art In-between Europe og 
partnerne søker Creative Europe om tilskudd i 
januar 2018. Silje Almås og Kristin Røed besøkte 
VKSs samarbeidspartner The Stove i Dumfries 
høsten 2017. Hensikten var å bli kjent og å drøfte 
ideer til prosjektsøknaden til Creative Europe. 
Den 22. november 2017 presenterte daglig leder 
Kristin Røed Kunstsenterets arbeide med kunst i 
offentlig rom både utsmykking og prosjekt i et 
møte i regi av Vfk med ca. 120 kulturarbeidere 
fra Vestfold tilstede. 
Kunstsenteret driver DKS produsentnettverk 
for kunstnere.  Ellen Rishovd Karlowicz er 
kunstsenterets hovedrepresentant i DKS 
samarbeidet. Hun representerte VKS i fylkets 
Fagråd for visuellkunst DKS-Vestfold i 2017.  

Faktaark for alle produksjonene legges ut på 
kunstsenterets hjemmeside og kommunene 
bestiller direkte fra kunstnerne. Kunstsenteret 
tilbyr også enkelte egne produksjoner. 
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Kunstnerisk råd, kunstprosjekter og program i 2017: 
 

                          Lena Søeborg, mottaker av Vestfold Kunstsenters Arbeidsstipend fra  
                      Bildende Kunstneres Hjelpefond 2017. Foto: Kristin Røed 
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      Om hundre år er allting glemt ©Astrid Mørland/BONO2017. Fra performance Mose,mose,mose 

UTILLINGSPROGRAM VESTFOLD KUNSTSENTER 2017 

21/1 – 19/2 ASTRID MØRLAND Om hundre år er allting glemt! 
Kunstsenteret ble omskapt til en mytologisk verden, store deler av gulvet i galleriet var dekket av mose, 
veggene av tegninger som samlet sett ga en fabulerende surrealistisk fortelling om va re liv. 
Det er 100 a r siden 1. verdenskrig, men fremdeles forega r det kriger. Hva har vi egentlig lært? 
I utstillingen var det mange referanser til Dadaisme og Surrealisme i kunsten, uttrykksformer som oppstod 
nettopp i kjølvannet av krigen. Litteratur om disse retningene innen visuell kunst var tilgjengelig i galleriet. 
Performance «Mose, Mose, Mose» ble vist pa  a pningen og i tilknytning til Kunstnersamtalen.  
Se Youtube: https://youtu.be/ktRprfoEdNU 
Kunstnersamtale: Torsdag 9. februar.  
To tegninger ble innkjøpt av Haugar Vestfold Kunstmuseum.  

4/3 – 9/4 JAN RADLGRUBER Yeap 
Jan Radlgruber har lang fatstid og opparbeidet seg tidlig en viktig plass i norsk kunstliv. Han var ferdig 
utdannet fra akademiet i 1964 og tilhørte en gruppe engasjerte kunstnere på 1970-tallet bl.a. som medlem 
av den ikoniske kunstnergruppa GRAS. Utstillingen viste noen eldre og flere nye arbeider på papir. 
 
29/4 – 28/5 ØYVIND SUUL  Catching Mermaids   
Tyngdepunktet i Suuls utstilling var to store keramiske installasjoner. Assosiasjoner hjelper oss med å ordne 
verden og kan skape en helhet som strengt tatt ikke er der i utgangspunktet. 
Tittelen Catching Mermaids var ikke ment som en beskrivelse av utstillingen men en trigger for tilskuerens 
egne assosiasjoner. 
       
10/6 – 13/8 SOMMERUTSTILLINGEN 2017 
For første gang på fem år viste Kunstsenteret igjen en sommerutstilling. Som tidligere var utstillingen en 
mønstring av kunsthåndverk og billedkunst fra Vestfold, med 50 kunstnere representert. 
Utstillingen var støttet av Tønsberg kommune og er et viktig bidrag til Sommerbyen Tønsberg. 
 
26/8 – 17/9 BARBRO HERNES Same, same, but different… 
Ideen bak prosjektet var å skape et møte mellom kunstnernes egne og andre kunstneres arbeider ved å 
invitere andre kunstner inn i skaperprosessen. 
I alt 8 kunstnere hadde med utgangspunkt i Barbro Hernes enkle keramiske former bearbeidet disse med 
sine egne prosesser og satt sine avtrykk. Det endelige resultatet ble en stram utstilling som likevel viste et 
genuint mangfold i det ferdige resultat. 
To vaser ble innkjøpt av Fondet for Kunsthåndverk.   
Kunstnersamtale Torsdag 7. september.  
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               Den lange armen ©Morten Nyhus i samarbeid med Anne Cathrine Grieg Wiersholm. Foto: Svein Nyhus 



13
13 

 

   
 NoNews ©Morten Nyhus 2017 

                                                          
23/9 – 15/10 MORTEN NYHUS New Age og Marx 
Morten Nyhus kunstneriske uttrykk er i grenselandet mellom det visuelle, litteratur og dramatikk. 
Utstillingen viste serier med fotocollage som tok for seg til dels hverdagslige situasjoner og det enkle liv, 
men sammensetningen både provoserer og skaper en dissonans som betrakteren må jobbe videre med. 
Dette var en utstilling som kunne sees gang på gang og hver gang dukket det opp nye spørsmål. 
Andre deler av utstillingen var sammenstilling av «overskrifter» tilsynelatende hentet fra lokalaviser, men 
som ved nærmere iakttakelse hadde et eksplosivt potensial som appellerte både til bekymring og latter. 
På åpningen var det performance ved kunstneren selv, medvirkende var Anne Cathrine Grieg Wiersholm. 
Kunstnersamtale og ny performance Torsdag 5. oktober.  
 
21/10 – 12/11 TRANSISIONS  
MARGARIDA PAIVA / film, PREBEN HOLST / foto, PEDRO SEURET / tegninger  
Tre unge kunstnere var invitert av kunstsenteret til å bidra til dette prosjektet. De tre har svært ulike 
kunstuttrykk og ulik bakgrunn, men gjennom sin kunst bearbeider de overgang og forandring i ulike 
kontekster som det å vokse opp og bli voksen, minner og organisering av minnene til en fortelling om eget 
liv, tillit og kognitiv manipulasjon, helter og antihelter. De tre kunstnerne ser verden gjennom ulike briller og 
med bakgrunn i ulike kulturer og kontinenter Portugal, Norge, Cuba. Likevel gir de uttrykk for disse 
overgangsutfordringene i et universelt billedspråk som forstås av yngre mennesker over store deler av 
verden. 
Istedenfor Kunstnersamtale fikk vi besøk av skoleklasser fra Introduksjonskurs for unge innvandrere i 
Tønsberg til samtale med kunstner og pedagog Pedro Seuret og formidler Ellen R. Karlowicz  
   
19/11 – 23/12  
JULEUTSTILLINGEN 2017 
Juleutstillingen 2017 var også i året som gikk stedet for unike julegaver! Mer enn 50 vestfoldkunstnere 
leverte arbeider til utstillingen, som har blitt et populært innslag i førjulstida i Tønsberg. 
   
14/9 
FAGDAG 
Fagdagen «Hva vil vi med kunsten og hva vil kunsten med oss» samlet den 14. september 42 deltakere i 
fylkestingssalen, Her representert ved foredragsholderne, Per Olav Torgnesskar, Norsk kulturråd, Odd 
Håpnes, daglig leder for Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, Per Gunnar Eeg-Tverbakk, 
Kurator Oslo Pilot og billedkunstner.        

Rapport fra tidligere mottakere av  
Vestfold Kunstsenters Arbeidsstipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond: 

–
 
Offentlige innkjøp I Vestfold Kunstsenter I 2017: 
2 tegninger av Astrid Mørland innkjøpt av Haugar Vestfold Kunstmuseum 
2 vaser av Barbro Hernes innkjøpt av Fondet for Kunsthåndverk 
4 krukker av Hanne Haukom innkjøpt av ICART. 
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 Pedro Seuret, Margarida Paiva og Preben Holst på åpningen av TRANSITIONS 

 
Elever fra Færder videregåendeskole på formidling av TRANSITIONS 
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                   Performance med Elfi Sverdrup på juleutstillingen. Foto: Ellen Rishovd Karlowicz 
 
 
 

                                Montering av utstillingen Yeap © Jan Radlgruber Foto: Ellen Rishovd Karlowicz 
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Isinstallasjon © Randi Beck 2017                                                                                               Screening © Verena Scholz 

 
Den kulturelle skolesekken  
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Den kulturelle skolesekken  
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Elevene får en praktisk og eksperimentell opplevelse i “screeningkunsten”. 

–

–

–

–
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KUNST I OFFENTLIGE ROM VESTFOLD (KORV) 2017:
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           ©Marilyn A Owens   ©Tanja Thorjussen   ©Martine Linge. Fagerli skole, Larvik.  Foto: Bjørn Harstad 

 
KORV: Kunst i offentlig rom i Vestfold – 2017 

–
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Eventyrlig drømmelandskap© May Snevold von Krogh. Fagerli skole, Larvik kommune Foto:Bjørn Harstad  
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Eventyrlig drømmelandskap© May Snevold von Krogh. Fagerli skole, Larvik kommune Foto:Bjørn Harstad  
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    Styre råd, utvalg og personale 

–
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Noter til Årsregnskapet 2017 VESTFOLD KUNSTSENTER 
 
Regnskapsprinsipper 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Det er utarbeidet etter norsk regnskapsstandard for små foretak. 
 
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld 
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal 
tilbakebetales innen ett år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. 
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Omløpsmidler vurderes til 
laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. 
Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. 
 
Note 1 – Personalkostnader, styrehonorar, andre honorarer og lignende: 
Lønnskostnader består av følgende poster: 
Lønninger   kr.     884 487       
Styre/KORV (RSU) honorarer  kr.       82 000      
Periodiseringskonto styrehonorar kr.         9 000        
Kunstkonsulenter   kr.      198 739    
Pensjonskostnader   kr.     121 362  
Arbeidsgiveravgift   kr.     194 897 
Andre lønnskostnader  kr.     106 308    
Sum lønnskostnader  kr.1 596 793       
 
Lønn daglig leder:   kr.    587 773  
Telefon godtgjørelse daglig leder  kr.        2 000   
 
Obligatorisk tjenestepensjon: 
Selskapet er pliktig til å ha obligatorisk tjenestepensjonsordning etter Lov om obligatorisk tjenestepensjon. Det er inngått avtale om dette med KLP. 
 
Note 2 – Bundne midler 
Skyldig skattetrekk er avsatt på egen konto pr. 31.12.17 med kr.  64 579 
Depositum husleie er avsatt på egen konto pr. 31.12.17 med kr.  26 007 
 
Note 3 – Egenkapital 
Egenkapital pr. 01.01.17  kr. 181 841 
Årets resultat, overskudd   kr.    17 127   
Ny egenkapital pr. 31.12.17 kr. 198 968 
 
Note 4 – Andre tilskudd 
Bildende Kunstneres Hjelpefond BKH delegerte tildelinger 2017 kr. 100.000 ble tildelt: 
Astrid Mørland kr. 20.000 VKS utstillingsstipend fra BKH 2017 
Lena Søeborg kr. 80.000 VKS arbeidsstipend fra BKH 2017 
 
Prosjektregnskap Sommerutstillingen 2017: 
Tilskudd fra Tønsberg kommune    kr 20 000 
Salg Sommerutstilling     kr 47 290 
Oppgjør kunstnere etc.       kr 33 103 
Sommervikar        kr 22 290 
Andel lønn helgevert       kr 22 974 
Div utstillingsutgifter       kr    3 374 
Andel administrative utgifter 5%      kr    4 087 
Sum inntekter      kr  67 290      
Sum utgifter        Kr 85 828 
Egenandel Sommerutstillingen 2017   kr  18 538 
 
Kto:2951 Avsatt til prosjekt:                     gjennomføring: 
Tilskudd fra Horten Kommune til DKS internasjonal  kr.   15 000 2017/2018 
Avsatt Kunstanlegg 2016     kr.   80 000 2017/2018/2019 
Avsatt Kunstanlegg 2017     kr.   20 000 2017/2018/2019 
Sum avsatt til igangværende prosjekter   kr. 115 000 
 
Note 5: Prosjektregnskap Forprosjekt Kunstanlegg 5 2017: 
 
Tilskudd KA:5 fra Vestfold fylkeskommune 2017   kr. 100 000 
6460, 7040 og 7050 Produksjonskostnader, servering møter, 
Reiseutgifter seminar KORO, seminar og partnermøte Dumfries:   kr.   52.775 
5009 Lønn styreleder/prosjektutvikling i hht. timelister    kr.   14.336 
5010 Andel lønn daglig leder i hht. timelister      kr. 149.470 
Andel administrative utgifter 5%      kr.   10.829 
7793 Avsatt til KA:5 i hht. styrevedtak 20.02.18     kr.   20.000 
Egenandel Forprosjekt KA-5 Vestfold Kunstsenter 2017  kr. 147.410        
Sum inntekter      kr. 247.410 
Sum utgifter        kr. 247.410 
 
Note 6: Kompetansefond Kunstkonsulenter 2017 
3920 Inn kompetansetilskudd: 28 636       
7051 Ut kompetanseprogram:   -1 125 
Overført til kompetansefond 2017 27 511 
 
Saldo kompetansefond 01.01.17:   -8 765 
Overført til fondet 31.12.17  27 511 
Ny saldo kompetansefond 31.12.17 18 746 
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VEDTEKTER FOR VESTFOLD KUNSTSENTER 
 
§ 1.  KUNST-INSTITUSJONEN 
Vestfold Kunstsenter (VKS) er en partipolitisk uavhengig, profesjonell og ikke-kommersiell kompetanse- og 
formidlingsinstitusjon for medlemmene i Vestfold Bildende Kunstnere (VBK) og Norske Kunsthåndverkere region Sørøst-Norge 
(NKSØ) bosatt i Vestfold. 
 
§ 2.  FORMÅL 
VKS skal fremme interessen og forståelsen for samtidens billedkunst og  
kunsthåndverk ved å: 

• Vise og formidle utstillinger av høy kunstfaglig kvalitet. 
• Stimulere til økt bruk av kunstnernes kompetanse. 
• Være et dokumentasjonssenter som gir informasjon om medlemmene i VBK og NKSØ. 
• Være et dokumentasjonssenter for kunst i offentlig rom i Vestfold og arbeide for økt bruk gjennom informasjon og høy 

faglig kvalitet.  
• Være kontaktledd mellom billedkunstnere/kunsthåndverkere i Vestfold og offentlige/ private instanser/publikum. 
• Stimulere til et inspirerende faglig og sosialt kunstmiljø. 
• Sikre kunstnerisk ytringsfrihet. 

 
§ 3 ÅRSMØTET 
Årsmøtet skal avholdes hvert år innen utgangen av mai. Innkalling med foreløpig dagsorden skal sendes ut minst 6 uker før 
møtet. Forslag til saker må være VKS i hende innen 3 uker før årsmøtet. Sakspapirer skal sendes ut minst 2 uker før møtet. 
 
Årsmøtet skal behandle følgende: 

• Valg av møteleder/tellekorps/referenter/kontrollør 
• Godkjenning av innkalling og dagsorden. 
• Godkjenning av Årsmelding og Årsregnskap. 
• Godkjenning av Strategiplan for kommende år. 
• Valg av representanter til i hht. vedtektenes § 4. 
• Valg av en representant til valgkomitéen. Valgkomitéen består av tre medlemmer; 1 valgt av VBK, 1 valgt av NKSØ og en 

valgt på fritt grunnlag på VKS årsmøte.  
• Innkomne saker.  

Kun medlemmer fra VBK og NKSØ bosatt i Vestfold er stemmeberettigede.  
Årsmøtet er beslutningsdyktig når møtet er lovlig innkalt. 
Endringer av VKS’ vedtekter krever 2/3 flertall på årsmøtet. Innkalling til ekstraordinært årsmøte kan finne sted hvis minst 1/5 
av medlemmene krever det eller ved beslutning fra styret. 
 
§ 4 ORGANISERING 
Mellom årsmøtene ledes VKS av styret som består av: 
• En representant og en vara oppnevnt av VBK. 
• En representant og en vara oppnevnt av NKSØ. 
• Styreleder og en representant valgt på fritt grunnlag fra VBK eller NKSØ, velges på årsmøtet i VKS. 
• RSU-leder har møterett til styret. 
• Styret kan oppnevne ressurspersoner etter behov. 
Styreleder, styremedlemmer og vara velges for to år av gangen, fortrinnsvis slik at halve styret er på valg. 
Styret velger sin nestleder blant kunstnerrepresentantene i styret. 
Nestleder trer inn som styreleder ved styreleders fravær. 
 
§ 5 STYRET 
Styret er ansvarlig for forvaltning og drift av VKS samt at virksomheten blir drevet i henhold til vedtektene. Styret er videre 
ansvarlig for at årsmøtets vedtak blir fulgt opp. Styret ansetter daglig leder og annet personale til å forestå den daglige drift av 
VKS. 
Styret oppnevner representanter for VKS til andre råd, utvalg og tillitsverv etter behov. 
 
§ 6 KUNSTNERISK RÅD 
Kunstnerisk råd består av kunstnerrepresentantene i styret, og har det kunstneriske ansvaret ved VKS. Kunstnerisk råd må 
virke innenfor de rammer som er satt for virksomheten. 
 
§ 7 OPPLØSNING 
Oppløsning av VKS krever 2/3 flertall i ur-avstemming blant alle stemmeberettigede  
medlemmer i VBK og NKSØ.  
Dersom oppløsning av VKS etter ur-avstemming vedtas, gjelder vanlig oppsigelsesfrist for personalet. Eventuelle ubrukte 
midler som framkommer etter avsluttet avvikling, tilbakeføres til de bevilgende instanser. 
 
Vedtatt på årsmøtet 2000, revidert årsmøtene 2001, 2002, 2005, 2008, 2010, 2011 og 2014. 
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