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Rapport fra administrasjonen 
 
2018 har vært et år der flere parallelle endringsprosesser med stor betydning for kunst har 
blitt igangsatt. I Oslo så begynte arbeidet med å legge en kunstplan som forplikter 
politikerne i årene som kommer, og nasjonalt så har vi hatt innspill og lansering av 
regjeringens nye Kulturmelding.   
Kart tegnes på nytt ved sammenslåinger av kommuner og fylker. Det nye storfylket Viken der 
Akershus, Østfold og Buskerud går sammen til et nytt fylke kommer til å ha avgjørende 
innvirkning på BOA sin organisasjonsstruktur og fremtid. Flere kommuner i Akershus blir 
også slått sammen. Det innebærer at nye stipender og ordninger for kunst må komme på 
plass. Samtidig kommer det signaler om å flytte statlige midler fra Norsk Kulturråd til de nye 
storfylkene som Viken.   
 
I BOA så har både styreleder og daglig leder vært aktive i forhold til komme med innspill 
både til Oslo kommunes kunstplan og til kulturmeldingen samtidig som vi har hatt ett øye 
på Viken-sammenslåingen og utviklingen i Akershus. 
 
I tillegg så har driften av galleriet pågått for fullt og vi har hatt tretten utstillinger i lokalene 
våre i Rådhusgata 19.   
Sentralt i 2018 var fokuset på atelierer og prosesser. Vi har hatt fem prosjektopphold i 
ProsjektROM3, der kunstnere har fått disponere lokalene våre som arbeidsrom. Periodene i 
prosjektrommet har vart opp til tre måneder og dermed vært noe lengre enn før.  
 
Daglig leder av BOA har også vært aktivt deltagende i å arrangere kunstfestival i 
Magasinhallen i Ski i oktober.  
 
BOA har hatt to ansatte i 2018, daglig leder Line Fasteraune og kunsthistoriker Sunniva 
Haugen Stokken som er ansatt i en prosjektstilling som formidlingskonsulent. I 2018 har 
Sunniva jobbet i to prosjektperioder januar – mai og oktober – desember i en 40 – 60 % 
stilling. Daglig leders stillingsprosent har variert fra 70 – 100 % i samme periode.  
Stillingen til Sunniva har vært finansiert av prosjektmidler fra Norsk Kulturråd. 
Prosjektmidlene har også bedret situasjonen for kunstnerne i galleriet ved at de som har stilt 
ut i prosjektperiodene med støtte, har fått utbetalt honorarer. I tillegg har galleriet har hatt 
vakthold i helger og teknisk assistanse ved behov. Slik har det ikke vært i tidligere år.  
 
Vi har også søkt og mottatt innovasjonsmidler fra Oslo kommune til et forprosjekt til en ny 
virksomhet som leier og fremleier ut atelierer i en større skala. Prosjektet har 
ATELIERKONTORET som arbeidstittel og fortsetter nå i 2019 
 

Politisk  
På Munchmuseet den 7. februar holdt daglig leder et kort innlegg på et innspillsmøte til den 
nye kunstplanen for Oslo. I innspillet fokuserte hun på de manglende ateliertilbudet i Oslo og 
konsekvensene det har for kunstnerne, og i videre forstand på den fremtidige norske 
kulturarven. I samarbeid med UKS og Billedhuggerforeningen leverte BOA også et innspill til 
Kulturmeldingen og daglig leder var tilstede på innspillsmøtet den 8. januar 2018. 
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Utstillinger 2018 
 
Utstillingsprogrammet i 2018 ble satt så tidlig som i 2016. Da la kunstnerisk råd program for 
to år frem i tid. Det førte til at vi nå er i takt og kan inkludere utstillingsprogram i alle 
søknader vi sender for drift av galleriet. Resultatene har kommet i form av økt driftsstøtte 
fra Oslo kommune og støtte til programmet via prosjektstøtteordningen til Norsk Kulturråd.  
 
Under følger en kort beskrivelse av hver utstilling i 2018 
 
 
18.januar - 04.februar 
Martinka Bobrikova & Oscar de Carmen 
A SKETCH OF AN OPERA 
 

 
 
The project that Bobrikova & de Carmen proposed 
for the gallery reconsiders the power structures 
operating within the Art world, referring to the 
current dominant capitalistic system and its 
interrelation with the art scene. 
Through the piece, the artists question the 
morality and validity of the relationships between 
artists, dealers, auction houses, collectors, and 
affluent dabblers who aspire to be 
collectors or even investors in art.  
 
ProsjektROM3 
Malin Bülow 
Januar 2018 
 

 
 

Malin Bülows verk rører seg i grenselandet mellom 
performance og skulptur, og i de seneste verkene 
har hun undersøkt materiell elastisitet i relasjon til 
kropp og bevegelse. "Platåer för sekundära hudar" 
er et forsøk på å initiere en opplevelse av rigiditet 
og fikserte overflater - kroppene plasseres på 
platåer, føttene er fastlåste og huden tørker. 
 
 
8.februar - 25.februar 
Gelawesh Waledkahni 
The Inevitable Bud Sprouting - den uunngåelige 
spiringen av knopper 

 
 
Som norsk-kurdisk bringer Waledkhani med seg et 
høyst personlig blikk på utsatte gruppers kamp for 
frihet og likeverd. Med snirklete tusjstreker som 
minner om kurdernes egen vevingsteknikk, skildrer 
hun en verden der ytringsfrihet, menneske-
rettigheter og fred ikke er selvsagte verdier. 
Waledkhani broderer også med sitt eget hår; det 
politiske blir fysisk og kroppslig. 
Gelawesh Waledkhani (1982) er født i Kurdistan, 
og utdannet med Mastergrad i 2013 fra avdeling 
Kunstakademiet ved Kunsthøgskolen i Oslo.  
 
8.februar - 25.februar 
Janine Magelssen og Siri Austeen 
SILENT SOUNDING 
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I sine kunstnerskap har både Austeen og  
Magelssen utviklet språk hvor det sanselige blir 
vektlagt og undersøkt. Et fellestrekk ved deres 
kunstneriske metode er interessen for romlighet, 
fokusert / ufokusert lytting - lydelig og visuellt. 
Silent Sounding er et møtepunkt hvor kunstnerne 
utforsker enkle grunnprinsipper knyttet til lyd, lys 
og form. Prosjektet består av en felles installasjon 
og individuelle arbeider. 
 
 
1.mars - 18. mars 
Trudi Jaeger 
DRAWING FOR UNREAL TIMES II, BOA 
 

 
'Illuminations Atlanterhavet' er et større, pågående 
prosjekt. Kystområder i Norge og Europa som har 
tilknytning til Nordsjøen og Atlanterhavet vil Jaeger 
knytte opp mot en større skala. Gjennom en 
poetisk tilnærming utforsker hun utsatte 
kystområder som strekker seg langs disse havene, 
fra Portugal til polarsirkelen. De sårbare 
lyngheilandskapene på Lygra i Nordhordland og 
kystlinjen i Finistère regionen i Bretagne, er 
hovedfokuset i utstillingen og i denne delen av 
prosjektet.   
 
1.mars - 18. mars 
Christina Leithe Hansen 
Breath 
 

 
 
I utstillingen Breath presenterer Christina Leithe H. 
en ny serie landskapsfotografier og en stop 
motion-animasjon. Leithe H., fotografiske estetikk 
er tydelig i animasjonen Breath, selv om stop 
motion-teknikken er ny for er henne. I videoen ser 
vi et bevegelig stilleben, med objekter som 
fremstår forstyrret eller kaotiske i sin urolighet.  
 
3.mai - 20.mai 
Kirsti Helge 
RIFTER OG BLANKE ARK 
Installasjon i hvitt og farget papir 
 

 
 
Kirsti Helge arbeider intuitivt med komposisjon 
gjennom sine papirarbeider. Hun er inspirert av 
indo-tibetansk rituell kunst (yantra og mandala) og 
den vestlige minimalismens formforsøk. Hun 
utforsker et visuelt grunnvokabular og bruker farge 
og enkle elementer i bildene sine; ofte grunn-
former i samspill med organiske elementer. 
Gjennom bilder ønsker hun å åpne for for-
skyvninger og nye persepsjonsmessige rom. 
 
Prosjektrom MAI - JULI 
Denne perioden er hele 
galleriet prosjektrom. 
 
Marianne Heier (mai - juli) 
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23. juni kl 19  
 
Artist talk/ performance med Marianne Heier. 
‘Vi burde klore oss fast i sprekkene mellom 
reglene, i maskene i nettet. Spenne fra så de ikke 
lukker seg igjen. Vi burde ta verden tilbake.’ 
Marianne Heier fletter sammen fragmenter fra 
eldre og helt nye verk. Tilsammen danner de en 
kunstnerisk og ideologisk tidsreise gjennom hennes 
produksjon, i dialog med Anatomigårdens kropp. 
 
Ingvild Isaksen (juni- juli i prosjektrommet)  
 

 
15.juni kl 17–18 
Ingvild Isaksen og Masako Matsushita/A MasIng 
Productions 
LAND  SKAP 
 
12.juli 12 –17 
ARKIVET 
Ingvild Isaksen (1984, Oslo) er utdannet innen 
dans, teater og visuell kunst fra Bårdar Akademiet 
(2004), Høgskolen i Oslo(2009) og Trinity Laban i 
London(2012). Ingvild jobber for det meste som 
koreograf og danser i egne arbeider, for visuelle 
kunstnere og i samarbeid med regissør Pernille 
Lindstad i Theater F. 
 
16. august - 9. september 
Rom 1 
Linda Sho Trengereid og 
Vegard Vindsnes 
FUGLEPERSPEKTIV 
 

 
Linda Soh Trengereid (f. 1984)   jobber i hovedsak 
med maleri og tegning. I hennes kunstneriske 
praksis er hun opptatt av vårt forhold til naturen, 
geografiske forflytninger og sivilisasjon.  
Trengereid er interessert i hvordan mylderet, som 
på nært hold oppfattes som en serie 
usammenhengende former, blir til tydelige motiver 
på avstand.  
  
Vegard Vindenes (f. 1984) er interessert i maleriet 
som en mulighet til å skildre situasjoner og å 
registrere observasjoner, men også som en 
gjenstand og materiale i seg selv. I motivkretsen 
hans finnes det klare forbindelser til stilleben-
sjangeren: Billedrommet fremstilles både som et 
iscenesatt miljø av objekter og en arena for 
komposisjon og abstraksjon. 
 
16. august - 9. september 
Adrian Bugge 
INNGREP 
 

 
Adrian Bugge stiller ut sitt pågående Inngrep-
prosjekt, bestående av landskapsfotografier med 
menneskelige inngrep. Prosjektet utforsker 
hvordan forholdet mellom det naturlige og det 
menneskeskapte kommer til syne gjennom store 
og mindre omfattende inngrep. Adrian Bugge (f. 
1981) har bachelor i kunsthistorie fra Universitetet 
i Oslo og har studert ved Robert  
Meyer kunsthøgskole for fotografiske og digitale 
medier på NISS . 
 
 
 
 



 8 

ProsjektROM3 
Pete Fleming 
 

 
A side-step, a reflective glance 
Pete Fleming & Daniel Hansen 
  
8.september 2018 
kl.19 00 - 21 00 
 
Daniel Hansen and Pete Fleming are both artists 
who use lens based imagery to destabilise 
established forms of perception, arguing that 
uncertainty is beneficial. Based in Oslo, their 
artworks playfully break down everyday narratives 
used to interpret the world. By a side-step, a 
reflective glance, we might find the value and hope 
in uncertainty. 
 

 
14.09 - 07.10 
TRANSPARANCE / RESISTANCE 
 
 

 
 
"Transparence/Resistance - Hidden in plain sight" 
er den tredje utstilling i en rekke av by-spesifikke 
utstillinger i Stockholm, Oslo og Aarhus, med 
femten henholdsvis svenske, norske og danske 
kunstnere. Utstillingene ser på transparens og 
kamuflasje som et samlet bilde, som forhandler 
både mulighet og trussel, lyst og motstand i en 
etterdigital og førkatastrofal tid. 
 

Deltagende danske kunstnere: Kim Grønborg, Alex 
Mørch, Anne-Sofie Overgaard og Anders Visti. 
 
Utstillingen er et eksternt kuratert prosjekt som er 
et samarbeid med en rekke norske, danske og 
svenske kunstnere og kuratorer. 
 
01.11 - 18.11 
Audun Alvestad 
En dag av gangen 
 

 
 
Alvestads malerier er repetitivt fylt med 
variasjoner av tilsynelatende normale mennesker i 
hverdagslige situasjoner. De drikker vin, tar en 
dusj, stryker en skjorte, spiser middag, går en tur 
eller tar en røyk..  
Audun Alvestad (f. 1980) har en mastergrad fra 
Kunsthøgskolen i Bergen og Det kongelige Danske 
Kunstakademi 
 
01.11 - 18.11 
Sabina Jacobsson 
I Vårt Nu 
 

 
 
I Vårt Nu er et kortfilmprosjekt i samarbeid med 
spanske aktører fra en organisasjon som hjelper 
mennesker som har havnet utenfor samfunnet på 
en eller annen måte. Utstillingen viser også 
tegninger fra et opphold i Arnold Haukelands 
studio på Tenerife. I begge prosjektene bruker 

http://www.b-oa.no/pete-fleming.html
http://www.b-oa.no/7-sabina-jacobsson.html
http://www.b-oa.no/7-sabina-jacobsson.html
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Sabina Jacobsson bevisst tilstedeværelse som 
arbeidsmetode. 
 
ProsjektROM3 
10.10 - 25.11 
Janicke Schønning 
 

 
 
Mitt kunstprosjekt er basert i Nordmarka hvor jeg 
har utendørsatelier hele året. Siden 
friluftsprosjektet startet i 2010 har jeg opparbeidet 
utallige papirarbeider. Noen ganger melder 
behovet seg for å komme inn og kunne spre 
arbeidene mine utover et gulv. 
Janicke Schønning er utdannet med MA i Kunstfag 
fra Kunsthøgskolen i Oslo i 2011 og B.A Fine Art fra 
Central St Martins College of Art and Design, 

London  i 2001. 
 
22.11 - 16.12 
Helene Coward 
per se /pɜr ˈseɪ/   
 

 
 
Helen Tolaas Coward arbeider med installasjon, 
assemblage, skulptur, objekt, tegning, tekst og 
fotografi. Utstillingen på BOA er et stedsbasert 
arbeid, og resultat av vandring, samling og 
observasjon i området rundt Kvadraturen, Oslo. 
Hun vil også presentere en ny fotobok som er 
basert hennes fotoprosjekt. 
Materialene hun bruker har hun funnet når hun 
går og viser til de hverdagslig oversette 
ubetydeligheter. Det er materialer fra renovasjon 

og bygg, avfall, og funnede objekter, og bare om 
nødvendig kjøpes noe nytt. Den beskjedne og til 
dels rå materialbruken, kan gi assosiasjon til 
retningen Arte Powera og Fluxus. 
 
 
 
22.11 - 16.12 
Sigrid Espelien 
ETTERPÅ 
 

 
 
Oslos nye kultur- og finansdistrikt blir bygget på en 
grunn av blåleire. Bygninger er festet med stolper 
ned til grunnfjellet gjennom et 30 til 90 meter tykt 
leirelag. Noe av denne massen, ansett som et 
avfallsmateriale, blir fjernet for å gi plass til 
fundamentering til nye bygg. Sigrid bruker denne 
blåleira i sitt arbeide, da den er lada med fortids-, 
nåtids- og framtids-historier om arkeologi, geologi, 
byutvikling, arkitektur, industri, velstand, og sci-fi 
spekulasjoner.  
 
 
Sigrid Espelien arbeider med keramikk, tegning og 
med eventer i sin kunstneriske praksis. I sitt 
langtidsprosjekt Bjørvikaleire: Research fra en 
kunsthåndverkers perspektiv jobber hun med lokal 
blåleire som utgangspunkt for kunstnerisk research 
omkring den voksende bydelen i Oslo. Hennes 
største motivasjon for å jobbe med leire oppstår i 
dens møte og overlapping med andre fagområder 
som arkeologi, geologi, byutvikling, arkitektur og 
industrien.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.b-oa.no/janicke-schoslashnning.html
http://www.b-oa.no/8-helen-tolaas-coward.html
http://www.b-oa.no/8-helen-tolaas-coward.html
http://www.b-oa.no/8-sigrid-espelien.html
http://www.b-oa.no/8-sigrid-espelien.html


 

Prosjekter 
 

Sted søker kunst 
BANK BANK BANK  
Festival i Magasinleiren i Ski 
 

  
Foto: Adrian Bugge 

 
For tredje år på rad arrangerte BOA kunstfestivalen STED SØKER KUNST i den nedlagte 
magasinleiren i Ski. Nytt for 2018 var at festivalen ble avholdt inne i en av de 80 meter lange 
magasinhallene. De to foregående festivalene i 2016 0g 2017 foregikk utendørs i området 
mellom og rundt hallene. Hallene er fredet og BOA har jobbet for at det kan etableres en 
permanent arena for kunst med tilhørende atelierer inne i hallene.  
Festivalen, som i 2018 hadde undertittel BANK BANK BANK, gikk av stabelen helgen 20 og 21 
oktober. Mer om festivalen kan dere lese på: www.stedsokerkunst.no 
 

Atelierkontoret, en mulighetsstudie.  
Dette er et forprosjekt som skal undersøke mulighetene for å opprette en sentral enhet for 
fremleie av atelierer og produksjonsenheter for kunstnere. Vi ser på om et større 
kunstnerdrevet initiativ vil forenkle og effektivisere fremleie av atelierer på det private 
markedet. Vi vil se på om det finnes et ønske og et marked for dette blant kunstnerne og 
sondere det private utleiemarkedet og lage en forretningsmodell for en slik tjeneste. 
Prosjektet er støttet av Oslo kommunes innovasjonsordning og vil fortsette ut første halvår 
2019.  

Antropocene, tverrfaglige perspektiver på kunst og økologi 
 

               
 

http://www.stedsokerkunst.no/
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4. september kl 18 30 - 20 00 
 
En kveld med samtale mellom Henrik H. Svensen, geolog og forsker ved Universitetet I 
Oslo og kunsthistoriker Sunniva H. Stokken med tema antropocen, kunst og geologi og den 
tiden vi er inne der mennesket som art er i ferd med å sette varige spor. Dette arrangementet 
tilhører serien med tverrfaglige salonger om kunst og økologi. Det var også en utvidet 
formidling av aktuelle utstillinger, særlig Adrian Bugges utstilling INNGREP i august.  
 

Nøkkeltall 
 

• Medlemmer i BOA pr. 31.12.2019 = 432 medlemmer.  
 

• Besøkstall i galleriet 2018 = 2488 mot 3183 i fjor. 
 

• Driftsstøtte fra Oslo kommune = 400 000 i 2017, 550 000 i 2018, 650 000 i 2019. 
 

• Søknader på utstillingsplass i 2018 = 223 
 

Søknader og bevilgninger til BOA i 2018: 
 

Tilskuddsgiver Prosjekt  Søkt   Bevilget   

Fritt Ord Salong kunst og økologi og litteratur                    30 000                      15 000  

Norsk Forfattersentrum Salong kunst og økologi og litteratur                    13 800                      10 000  

Norsk kulturråd Prosjektstøtte program januar- juli 2018                  400 000 0 

Norsk kulturråd Prosjektstøtte program august -okt.2018                  200 000                    100 000  

Norsk kulturråd Prosjektstøtte program nov.- des. 2018 200 000                     70 000  

Oslo kommune Driftsstøtte 2019 1 500 000                   650 000  

Oslo kommune, innovasjon Aterlierkontor 200 000                   200 000  

Oslo kommune, innovasjon Ressurssenter 200 000 0 

BKH Oppgradering av galleri og datautstyr 100 000 0 

Akershus Fylke Sted søker kunst, festival i Ski                   300 000                    150 000  

Ski kommune Sted søker kunst, festival i Ski                  200 000                    110 000  

BKH Sted søker kunst, festival i Ski                  100 000                      50 000  

Ås kommune Sted søker kunst, festival i Ski                    10 000                      10 000  

Norsk kulturråd Arrangørstøtteordningen                  400 000  0 

Norsk kulturråd Driftstøtte               1 500 000  0 

Norsk kulturråd Kulturnæring, 3 søknader                  900 000  0 

  TOTAL SUM               6 253 800                 1 085 000  
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Nettverk 
 
Uformelle:  
 
Kunst i kvadraturen.  
Daglig leder har deltatt på møter i kunst i kvadraturen i 2018. Kunst i kvadraturen er et 
uformelt nettverk av visningssteder som ligger i nærheten av hverandre i kvadraturen. Vi 
samarbeider gjennom å samkjøre åpninger og noe felles promotering. Vi har tidligere hatt 
felles formidling gjennom guidede turer i galleriene og to sjangeroverskridende festivaler.  I 
2018/ 2019har vi imidlertid testet ut en felles arrangementskalender for høsten 2018 og 
våren 2019. Hver enkelt institusjon i nettverket har bidratt med et prosjekt i kalenderen. 
Felles for prosjektene er samarbeid med en nabo. Gjerne en naboaktør som ikke arbeider 
med kunst. Disse arrangementene har blitt annonsert i presse og på nett.  
 
Curator Jour Fix 
Et uformelt nettverk av kuratorer og visningssteder i Oslo som møtes første tirsdagen hver 
måned. Nettverket jobber med politiske saker som Oslo kommunes kunstplan og står bak 
Oslo Art Weekend. Medlemmer består av et bredt sjikt av ikke-kommersielle kunstarenaer i 
regionen, alt fra små kunstnerdrevne gallerier til store aktører som Nasjonal Museet og HOK.  
 

Verv og oppnevninger 
BOA er involvert i en rekke andre virksomheter ved å oppnevne verv både som ett av fler 
medlemmer, og i andre tilfeller som kompetanseleverandør.  
 
Akershus Kunstsenter   
BOA er ett av fler medlemmer av Akershus Kunstsenter og stiller med representanter i det 
øverste organet representantskapet som trer sammen ved årsmøtet i foreningen. Det er 
representanter fra styret i BOA som deltar på dette møtet.   
Regionalt samarbeidsutvalg Akershus (RSU) er et utvalg som velger ut kunstkonsulenter til 
kunst i offentlig rom prosjekter (utsmykkinger). Utvalget har sekretariat på Akershus 
Kunstsenter.  
 
Oslo kommune 
BOA oppnevner representanter til tildelingsutvalget for kommunale atelierer og 
tildelingsutvalget for Rådhusatelierene.  
Regionalt samarbeidsutvalg Oslo (RSU) et utvalg som velger ut kunstkonsulenter til kunst i 
offentlig rom prosjekter (utsmykkinger). 
Frem til 2018 har vi også sittet i Oslo kommunes Kunstordnings styre, som var det øverste 
organet for Kunstordningen.   
 
Blaker KunstSkanse 
Årsmøtet i BOA oppnevner representanter fra BOA til styret og til representantskapet 
 
Østlandsutstillingen 
Årsmøtet i BOA oppnevner til representanter fra BOA til styret og til representantskapet og 
kommer med forslag til representanter til juryen.  
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Oslo Open 
BOA deltar i representantskapsmøtet til Oslo Open, med en fra styret i BOA.  
 

Handlingsplan for galleriet 
 
Øke synligheten ved å:  

• være aktiv på sosiale medier 
• annonsere i relevante kanaler.  
• oppgradere nettsiden og visuell profil.  
• Styrke tekstlig, muntlig og visuell formidling av de aktuelle utstillingene.  

 
Oppgradere gallerirommet:  

• søke midler for å oppgradere vegger og belysning 
 

Salg og markedsføring:  
• utarbeide en markedsførings og salgsstrategi.  

 
Kunstnerisk råd, som er styret i BOA minus styreleder, er ansvarlig for kunstnerisk profil og 
programmering på BOA. Det er ingen gitte rammer for hvordan dette gjøres, rammen settes 
hvert år i det kunstneriske rådet. I 2019- programmet valgte rådet å prioritere kunstnere 
bosatt i Oslo og Akershus.  
 

Styrets årsberetning 2018 
 

Styremøter 
 
Vi har hatt 4 styremøter i år. I tillegg har vi hatt 2 møter i arbeidsgruppen om 
ateliersituasjonen i Oslo. Vararepresentantene har vært delaktige i flere styremøter. 
 
Styret har bestått av: 

• Styreleder Morten Gran 

• Styremedlemmer: 

• Solveig Lønseth, Ivan Galuzin, Stian Gabrielsen 

• Vararepresentanter: 

• Linda Lerseth og Hedda Grevle Ottesen 
Vi har fulgt handlingsplanen og ser at det er krevende å følge opp både Oslo og Akershus 
med så knappe ressurser som vi har til fagpolitisk arbeid. 
 

Oslo 

Ateliersaken 
På starten av året begynte vi å sette fokus på ateliersituasjonen i Oslo. Vi registrerte misnøye 
blant kunstnerne når det gjaldt selve tildelingsprosessen og at det var for få tilgjengelige 
atelierer. Mot sommeren løsnet det, ved at bl. a. Myntgata ble åpnet for atelierer. Fortsatt 
er behovet stort for atelierer. Vi satte ned en arbeidsgruppe bestående av 
styremedlemmene Ivan, Stian, Solveig og vararepresentant Linda, som gjorde en kartlegging. 
Arbeidet er ikke ferdig ennå. 
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Oslo kommunes kunstplan 
Vi deltok på to delingsmøter om planen, hvor vi fokuserte på driftsmidler til visningssteder, 
ateliersituasjonen og honorarer. I planen som den er lagt frem i år, ser vi at mye av 
innspillene er tatt inn. 
 

Kunstordningen 
I år har styreleder hatt to møter med byråden. Vi har også hatt en åpen dialog med MDG, H 
og R. Vi kan se at vår lobbyvirksomhet har til slutt endret byrådens innstilling. Vi har arbeidet 
for å få den kunstfaglige kompetansen inn i bestemmende organer. Et råd som skulle vedta 
innkjøp, bevare RSU og kunstutvalgene. I tillegg ville vi være med på å gi råd i de strategiske 
planene i ordningen. I 2019 vil saken bli endelig vedtatt i bystyret, vi er glad for at vi er blitt 
møtt på noe, men det er fortsatt noen punkter vi ønsker å få vår kompetanse inn. 
1. Være med på å godkjenne kunstplanene i samarbeid med kulturetaten  
2. Få konkretisert vår mulighet il å være med å gi innspill til byråden i de strategiske 
planene. 
I denne saken har vi hatt god hjelp av NBK`s nestleder Ida Madsen Følling, som har vært med 
på møtene med byråden og hadde en egen deputasjon med kultur- og utdanningskomiteen. 
Hun er fortsatt tilgjengelig i denne saken. NKOA har vi hatt tett dialog med under hele 
prosessen. 
 

Møter med politikere 
Harald Nissen, MDG, Geir Kvarme, H og Eivor Evenrud, R. I forbindelse med kunstordningen. 
Vi fant fort ut at hvis vi fikk med oss H og MDG på å endre byrådens innstilling ville vi få 
flertall, det er grunnen til at vi fokuserte på disse 3 partiene. 
 

Presse 
Styreleder har blitt intervjuet en gang i kunstordningen-saken av Morgenbladet. 
Styreleder har svart på Lise Mjøs sitt innlegg i Morgenbladet ang. kunstordningen. 
 

Akershus 
Møter med ordfører Hanne Opdan i Ski og Thomas Sjøvold, ordfører i Oppegård. Agendaen 
har vært kunst i offentlige rom og utviklingen av Magasinleiren i Ski. 
 

Sted søker kunst 
Styreleder arbeidet med utformingen av festivalen og fulgte opp alle kunstnerne. 
 

Møter med fylket 
Vi har hatt 2 møter med kultur Akershus ang. Viken problematikk. 
 

Kontakt med kommunene i Akershus 
Styreleder har tatt kontakt med ansvarspersoner i kommunene i Akershus, som har store 
utbyggingssaker i kommunal regi. Vestby, Ås, Ski, Oppegård, Bærum og Asker. Mål for dette 
arbeidet har vært å motivere de til å satse på kunst i offentlige rom i denne prosessen. I 
løpet av høsten ble det klart at Akershus fylke i samarbeide med Akershus kunstsenter vil 
lage en konferanse om tema. Vi skal delta på et innspillmøte i januar om konferansen. BOA 
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har tidligere gjennomført to konferanser om tema, som har ført til mer engasjement i 
kommunene. Nå tar endelig Akershus fylke og Akershus kunstsenter opp ballen. 
 

Møter med organisasjoner 
NKOA, mye møter, telefoner og mail om kunstordningen. 
ØBK, møter, skype og mail om Viken. 
BBK møter, skype og mail om Viken. 
NBK, ledermøte, med fokus på valgordningen og fylkessammenslåingene. 
 

Møter 
Møter med daglig leder, i snitt har styreleder møtt daglig leder 2 – 3 dager i mnd. I tillegg har 
det vært mye telefonkontakt og på mail. 

Rapport fra kunstnerisk råd 
 

Før årsmøtet 2018 bestod Kunstnerisk råd av:  

 

Solveig Lønseth 

Jannik Abel 

Inger Wold Lund 

 

Disse juryerte utstillingsprogrammet for 2019 i januar 2018 

 

Etter årsmøtet 2018 har Kunstnerisk råd bestått av:  

 

Ivan Galuzin 

Stian Gabrielsen 

Solveig Lønseth 

 

Disse juryerte utstillingsprogrammet for 2020 i februar 2019.  

 

Kunstnerisk råd har gjennom året møttes i forbindelse med de ordinære styremøtene, samt hatt 

kontakt via epost og telefon når nødvendig. Det har vært tilstrekkelig. Likevel kan det være 

fordelaktig for det kommende kunstneriske råd å avholde separate møter årlig med tanke på 

strategi, framdrift og arbeidsflyt. Eksempelvis et møte like etter årsmøtet, og gjerne et i 

høstsemesteret.  

 

Det ble i perioden 2018 gjennomført 14 utstillinger. ProsjektROM3 ble tildelt i fem perioder. 

 

I 2017/18 åpnet BOA opp for at både ikke-medlemmer og medlemmer kan søke om 

utstillingsplass. BOA og kunstnerisk råd velger å fortsette denne praksisen. Det var færre søkere 

for utstillingsperioden 2020 enn for perioden 2019.  

 

Kunstnerisk råd vedtok at i utstillingsprogrammet for 2020 gis hver kunstner i sin tildelte 

periode mulighet å disponere hele galleriet. Programmet er inndelt i åtte perioder. Dette fører 

til at prosjektROM3 utgår. BOAs styre opprettet i 2018 en ateliergruppe som arbeider direkte 

opp mot ateliersituasjonen i Oslo. Med dette i tankene ønsker rådet å frigjøre prosjektROM3 

fra arbeids/prosjektrom til visningsrom – og med det gi åtte kunstnere mulighet til 

separatutstilling i regionen. 
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Rapport fra RSU Oslo 
Oslo 7.feb 2019 

RSU består av tre medlemmer: 
 

• Lisbeth Funck, representant for OAF. Anna Røtnes er vara. 

• Nanna Melland, representant for NK Oslo. Ingun Bakke er vara. 

• Esther Bjørneboe representant for BOA. Inga Sundt Hofset er vara. 
 
 
RSU har hatt 3 møter og diverse mailkommunikasjon i 2018. Vi har til sammen innstilt 12 
kunstkonsulenter, med vara. 
 
1.Holmlia skole 
Antall søkere: 16  
Budsjett: 1 500 000 
Innstilt fra RSU 
1. Jenny Marie Johnsen  
2. Roddy Bell 
 
2.Slemdal skole 
Antall søkere: 10 
Budsjett: 2 000 000 
 
Innstilt fra RSU 
1. Hanne Lydia Opøien Figenschou  
2. Hege Liseth 

 
3.Tåsenhjemmet 
Antall søkere: 20  
Budsjett: 1 800 000  
Innstilt fra RSU 
1. Torbjørn Sørensen  
2. Kirsten Mørck 
 
4.Vestli skole og flerbrukshall 
Antall søkere: 19 
Budsjett: 2 500 000 
Innstilt fra RSU 
1. Thale Fastevold Torbjørnsen 
2. Ella Heidi Sand 
 
5.Temporære kunstprosjekter for Deichman Bjørvika 
Antall søkere: 6 
Budsjett: 4 500 000 
Innstilt fra RSU 
1. Marianne Zamescnik (hovedansvarlig) duo med Zasha Colah 
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6.Ryen Helsehus 
Antall søkere: 12 
Budsjett: 1 000 000 – 1 800 000  
Innstilt fra RSU 
1. Kristin Sæterdal 
2. Nils Olav Bøe 
 
Den sittende innstillingskomiteen samarbeider godt og utfyller hverandre i vurderingen av 
søkerne. RSU er et viktig organ. Oslo Kommune har mange store viktige, monumentale 
byggeprosjekter framover og det er mye penger som skal brukes på kunstprosjekter. Det er 
viktig at den som sitter i RSU er interessert i kunst i offentlige rom og er godt orientert på 
kunstarenaen (i tillegg til å ha erfaring i å lese CV ́er og finne informasjon på nettet). 
For tiden er vervet i RSU betalt kr 626 pr time. Arbeidet består i vurdering og innstilling av 
søknader, omtrent likt fordelt på forarbeid og møter. I 2018 var det 10 timer pr medlem, til 
sammen 6260 kr. 
 

Rapport fra RSU Akershus 
 
RSU Akershus har bestått av: 
Januar – mars 2018:   Gunnhild Bakke (BOA) og Trine Mauritz (NKOA). 
April – desember 2018:   Anna Daniell (BOA) og Hilde Dramstad (NKOA) 

 
RSU har oppnevnt følgende konsulenter i 2018: 
 
1.Algarheim skole i Ullensaker kommune 
8 søkere til oppdraget.  
Konsulent innstilt: Vibeke Christensen 
Vara: Are Blytt 
 

2.Hagasvingen bofellesskap i Lørenskog kommune 
4 søkere til oppdraget.  
Konsulent innstilt: Anette Koefoed  

Vara: Linn Cecilie Ulvin  
 
3.Lørenskog Kirkegård og gravlund, i Lørenskog kommune 
4 søkere til oppdraget. 
Konsulent innstilt: Kristine Øksendal 
Vara: Ståle Sørensen  
 

4.Ås videregående skole (påbygg) og Sørumsand videregående skole (ombygg).  
Akershus Fylkeskommune er oppdragsgiver, og ønsket en konsulent til begge oppdragene.   
5 søkere til oppdraget.   
Konsulent innstilt: Ruth Elisiv Ekland 
Vara: Ellen Reksterberg. 

 
5.Kommunegården i Sandvika, Bærum kommune 
12 søkere til oppdraget. 



 18 

Konsulent innstilt: Ole Martin Lund Bø 
Vara: Johanne Nordby Wernø  

 
Pågående saker i 2018: 
Jessheim svømmehall, Ullensaker kommune  
Konsulent: Grethe Hald  
 
Solberg skole, Ås Kommune 
Konsulent: Thale Fastvold 
 
Rustad skole, Ås kommune 
Konsulenter: Ebba Bring og Frode Markhus  
 
Demenssenter Moer, Ås kommune  
Konsulenter: Kine Lillestrøm  
 
Nannestad videregående skole, Nannestad kommune  
Konsulent: Anders Smebye 

 
Lørenskog videregående skole 
Konsulent: Hanne Lydia Opøien Figenschou 

 
Ferdigstilte saker i 2018: 
Jessheim Videregående skole, Ullensaker 
Konsulent: Kirsten Mørck 
 
Kjerulf bo og aktivitetssenter, Skedsmo kommune 
Konsulent: Kristin Sæterdal  
 
RSU ved Trine Mauritz, Gunnhild Bakke og Rikke Komissar har hatt ett møte med Koro og direktør 
Svein Bjørkås, med ønske om å etablere et samarbeid med Koro om opplæring av konsulenter. Det 
ble også formidlet et stort behov for økt kunstkompetanse i kommunene i fylket, og RSU oppfordret 
Koro til å ta et større grep om regionenes kunstkompetanse. Det kom ikke noe konkret ut av møtet, 
men Akershus Kunstsenter og Koro skal holde kontakt om ulike opplegg, deriblant et seminar i 2019.  
Det ble videre holdt et oppstartsmøte med nye representanter i RSU, og Anna Daniell ble valgt som 
leder for RSU, med Hilde Dramstad som medlem. Det ble avklart at Hilde Dramstad går inn som vikar 
for Daniell når hun går ut i barselpermisjon i 2019.  

 

Lillestrøm 11. februar 2019 

 

 

Anna Daniell    Hilde Dramstad    

Leder RSU     RSU    
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Årsregnskap 2018 
 

BOA -- Billedkunstnerne i Oslo og Akershus Årsregnskap 2018 

Org.nr.: 943 765 707    

 RESULTATREGNSKAP   
    

  NOTE 2018 2017 

Driftsinntekter    
Kontingenter  183 838 197 885 

Driftstilskudd Oslo kommune  560 000 400 000 

Tilskuddsmidler prosjekter 2 704 166 720 000 

Fagpolitiske midler NBK  55 774 41 774 

Provisjonsinntekter kunstformidling  1 367 0 

Andre driftsrelaterte inntekter   0 17 396 

Sum inntekter  1 505 144 1 377 055 

    
Driftskostnader    
Lønnskostnader 3 577 038 324 643 

Styrehonorar  31 500 18 500 

Honorar konsulenttjenester 4 211 242 202 157 

Kunstprosjekter  293 754 589 917 

Utstillingskostnader  221 051 138 402 

Kontor & lokaler  141 182 121 507 

Andre driftskostnader                   10 123  21 312 

Sum driftskostnader  1 485 891 1 416 437 

    
Driftsresultat   19 253 -39 382 

    
Finansinntekt/kostnad    
Finansinntekter  1 143 2 103 

Finanskostnader   340 309 

Resultat finansinntekt/kostnad  803 1 794 

    
Årsresultat  20 056 -37 588 

    
Overføringer    
Overføring fra egenkapital   -37 588 

Overført til egenkapital  20 056  
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BOA -- Billedkunstnerne i Oslo og Akershus Årsregnskap 2018 

Org.nr.: 943 765 707   

  NOTER  

    
NOTE 1: REGNSKAPSPRINSIPPER   

 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk 

 for små foretak.   

    

 INNTEKTSFØRINGSPRINSIPPER   

 Medlemskontingenter inntektsføres i den perioden kontingent gjelder. Driftsinntekter og offentlige 

 tilskudd inntektsføres når de er opptjent. For prosjekter som har øremerkede midler der aktiviten  

 ikke er fullført ved periodens utløp, foretas det inntektsavsetninger.   

    
NOTE 2: TILSKUDDSMIDLER PROSJEKTER   

 Akershus Fylkeskommune  150 000 

 Kulturrådet  318 000 

 Ski kommune  116 000 

 Oslo kommune  50 000 

 Øvrige midler   70 166 

 Sum tilskuddsmidler prosjekter  704 166 

    
NOTE 3: LØNNSKOSTNADER 2 018 2 017 

 Lønn, AGA-pliktige 453 213 225 500 

 Lønn, ikke AGA-pliktige 0 18 222 

 Øvrige honorar, ikke AGA-pliktig 0 10 000 

 Påløpne feriepenger 46 228 28 550 

 Arbeidsgiveravgift 71 207 36 300 

 Øvrige personalkostnader 6 391 6 071 

 Sum lønnskostnader 577 038 324 643 

    

 Lønn til daglig leder kr. 339.749,-. Konsulenthonorar kr. 3.080,-.   

    
NOTE 4: HONORAR KONSULENTTJENESTER 2 018 2 017 

 Revisjonshonorar 18 750 17 813 

 Regnskapshonorar 52 040 45 885 

 Honorar valgkommiteen 15 000 15 000 

 Honorar kunstnerisk råd 32 400 33 500 

 Honorar vakthold 40 252 16 925 

 Øvrige konsulenttjenester 52 800 73 034 

 Sum honorar konsulenttjenester 211 242 202 157 
    

 Det er kostnadsført kr. 18.750,- inkl. mva for revisjon og beslektede tjenester.   

    

    
NOTE 5: BUNDNE MIDLER   
Av stiftelsens likvidbeholdning pr 31.12.2018 er kr. 37.244,- bundne midler vedrørende skattetrekk. 
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Saker fremmet til årsmøtet 
 

a) Viken saken 

Tre fylker slås sammen til Viken, Akershus, Buskerud og Østfold. 

Fylkenes regioner vil i en overgangsperiode ha hver sine planer som sikrer regionenes 
utvikling. For vår del vil kulturplanen i Akershus være gjeldende frem til Viken får en 
plan for hele regionen. Det betyr at driftstøtte og festivaltilskudd vil løpe fremover. 
BOA´s jobb fremover vil å gi innspill til hvordan kunstfeltet kan styrkes og gi 
nødvendig spillerom. Dette arbeidet vil gjøres i samarbeide med BBK og ØBK. BOA, 
BBK og ØBK har vedtatt å opprette et interimsstyre for Viken, som skal ivareta vårt 
felt. En representant fra styrene danner dette interimsstyret. 

I kommende periode vil BOA være med på å utvikle en struktur for å sikre det visuelle 
kunstfeltet i Viken. En ting til for BOA, er at organisasjonen må ta en diskusjon på om 
den i denne prosessen skal deles, slik at Oslo får sin egen organisasjon og Akershus 
delen går inn i Viken. Eller kan BOA bestå som en organisasjon som har to fylker å 
forholde seg til. Det har vi hatt siden sammenslåingen av ABKF og OBK til BOA i 2003. 
Det nye nå blir at Akershus ikke bare er Akershus, men to andre fylker og to andre 
distrikstorganisasjoner. 

Dette vil bli interimsstyrets oppgave å utrede og komme med som sak til årsmøte i 
2020. Da er Viken vedtatt og vi vil ha en periode hvor vi som organisasjon utvikler en 
ny stor organisasjon i Viken som skal bli sterk og solid. Samarbeide med 
administrasjon og møter med fylkespolitikere blir viktig fremover. 

Forslag til vedtak. 

Årsmøtet støtter BOA´s arbeide med å utvikle organisasjonen og ser fram til å 
behandle saken i årsmøte 2020. 

 

b) Valgordningen for Nasjonaljury og Statens kunststipendier 
 

Saken kommer opp på landsmøtet i NBK 2019. BOA vil med sine 6 delegater ha en 
viktig stemme på landsmøte. BOA ønsker at årsmøte er med på å gi råd i saken. 
Den er omfattende og krever at vedleggene blir lest.  

Sentralstyre i NBK går inn for følgende: 

Flertallsvalg med utjevningsmekanisme 

Styret vil foreslå at Norske Billedkunstneres stipendkomité og Den Nasjonale Jury 
velges gjennom flertallsvalg.  

Forslaget til ny valgordningen vil også ha en utjevningsmekanisme som vil gi mulighet 
til at inntil to medlemmer i komité/jury kan byttes ut dersom det, over tid, viser seg å 
være behov for å utjevne komites sammensetning så den speiler mangfoldet i 
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kunstnerbefolkningen. Forslaget til ny valgordning er basert på valgordningen som 
ble benyttet frem til 2017. 

Instrukser og prosedyre for den nye valgordningen vil bli besluttet på første 
styremøte i 2019, og sendes grunnorganisasjonene i etterkant. 

Grunnorganisasjonene oppfordres til å behandle denne saken når resten av 
saksgrunnlaget besluttes og ettersendes.  

Vedlagt er evalueringsrapport samt saksfremlegget i valgordningssaken. 

Les e-posten fra NBK om to ulike modeller A uten utjevningsmekanisme og B med 
utjevningsmekanisme. 

Dette vil årsmøte i BOA få mulighet til å gi oss råd om. Vi må derfor ha gjort oss opp 
en mening i saken. Jeg (styreleder) er innstilt på NBK´s styres sitt vedtak. 

Se vedlegg 

Forslag til vedtak: 

Styret i BOA går inn for NBK´s forslag med alternativ B med utjevningsmekanisme 

 

c) Innkomne saker 
 
Ingen innkomne saker 
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Handlingsplan for 2019 
 

Skape en hensiktsmessig organisasjonsstruktur i møte med regionreformen.  
• Utrede konsekvenser ved enten å slå sammen hele BOA inn i Viken eller en modell 

som der Akershus delen av BOA går inn i Viken og Oslo delen oppretter en ny 
organisasjon.  

• utarbeide en organisasjonsmodell som ivaretar hele Viken regionen i samarbeid med 
BBK og ØBK.  

 
Jobbe for infrastruktur for kunstproduksjon som atelierer og fellesverksteder. 

• I Oslo: Vi vil at det opprettes minimum 250 nye kommunale, subsidierte atelierer på 
permanent basis som har en størrelse og egnethet for kunstnerisk bruk. 

• At fylke og kommuner i Akershus oppretter og støtter opp om nye og etablerte 
atelierfellesskap og fellesverksteder. 

• BOA jobber for at kommuner og fylker oppretter støtteordninger rettet mot 
atelierfellesskap og fellesverksteder.  

 
Jobbe for bedring av kunstnerøkonomien. 

• Påvirke de nye kommunene og Viken slik at de oppretter gode ordninger for kunst og 
kunstnere fra starten av som gode stipendordninger for kunstnere.  

• Vi ønsker at Oslo kommune styrker kunst og kulturstipend-ordningene de har slik at 
de bedre kan møte behovet som finnes.  

• Vi vil at kommunalt finansierte institusjoner skal benytte framforhandlede 
standardkontrakter og avtaler om honorar og vederlag. (Utstillingsavtalen) 

• Kunst i offentlig bygg/rom: der ønsker vi å påvirke kommunene og fylket å innføre 
kunstordninger der minimum én prosent av byggekostnader blir satt av til 
kunstprosjekter, alternativt 0,5 % av hele det kommunale investeringsbudsjettet. 

• Vi vil at alle kunstnere skal få betalt etter gjeldende satser i prosjekter som 
gjennomføres i kommunene. 

• jobbe målrettet mot det private næringsliv.  

 
Jobbe for økt bruk av kunstfaglig kompetanse og styrke kunstens betydning og synlighet i 
regionen.  

• gjennom formidlingsprogram i galleriet, støtte opp om arbeid som utvikler nye 
arenaer og formidlingsprosjekter som gjør kunst synlig.  

• Vi jobber for at kunstfaglig kompetanse blir utnyttet i utviklingen av kulturplaner, og i 
planlegging av kunst i offentlig rom i kommunene og fylket. 

• komme med innspill til politiske prosesser som Oslo kommunes kunstplan og være 
synlig i den kunstpolitiske debatten.  

Jobbe for å øke og bevare medlemsmassen.  

• Forhandle medlemsfordeler 
• Utarbeide tiltak for å forynge medlemsmassen.  
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Budsjett 2019 

DRIFTSINNTEKTER       

 Kontingenter  200 000 

 Oslo kommune, tilskudd drift 650 000 

 Oslo kommune Innovasjon 150 000 

 Norsk kulturråd prosjektstøtte 200 000 

 Fagpolitiskemidler NBK 55 000 

 Private prosjektmidler, Fritt Ord osv.  25 000 

 Salgsinntekter provisjon 40 000 

 Andre driftsrelaterte inntekter, leie 10 000 

  Totale driftsinntekter 1 330 000 

DRIFTSKOSTNADER       

Lønnskostnader Daglig leder, inkl. AGA og feriepenger 500 000 

 Formidlingskonsulent, inkl. AGA og feriepenger 102 000 

 Andre personalkostnader/ pensjons 10 000 

Honorarer Styrehonorarer styremøter 31 500 

 Konsulenthonorar kunstnerisk råd 40 000 

 Nominasjonsutvalget 15 000 

 Konsulenthonorar styreleder 45 000 

 Avsetting honorar landsmøte i NBK 2019 12 000 

 Fagpolitisk arbeid, Viken sammenslåing 12 000 

 Vakthold i helger  45 000 

 Honorarer utstillere 70 000 

Regnskap /revisjon Regnskap  60 000 

 Revisjon  15 000 

Annen driftskostnad Leie lokaler  63 000 

 Strøm, lys varme  35 000 

 Vedlikehold  25 000 

 Telefon internett  10 000 

 Forsikringspremier  11 000 

 Kontingent Oslo Open 2 500 

 Kontingent Kunst i kvadraturen, 5 500 

 Reklamekostnader  30 000 

 Arrangementer   25 000 

 Prosjekter  61 000 

 Bank og kortgebyrer 2 000 

 Utstillingskostnader 52 000 

 Møtekostnader  3 000 

 Kontorrekvisita og datautstyr 3 000 

 Porto  0 

 Driftsutgifter  4 500 

  Uforutsett utgifter   40 000 

 Total driftskostnader 1 330 000 
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Valg og oppnevninger 
 
Nominasjon til alle verv gjøres av BOA sin nominasjonskomité.  
I 2018 og 2019 ar komiteen bestått av:  

• Sverre Gullesen 

• Sebastian Kjølaas  

• Ragnhild Aamaas  

• Vara: Terje Nicolaisen 
 

Alle verv velges for to år med mulighet til forlengelse, periodene starter og ender på 
årsmøtet i mars, slik at to år er; mars 2019 – mars 2021.  
 
Alle varaer velges for ett år om gangen.  
 
Selv om det kun nomineres til en kandidat til hvert verv, så har alle medlemmer av BOA 
anledning til å komme med benkeforslag på Årsmøtet, det vil si foreslå egne kandidater. 
Hvis det blir fler kandidater til ett verv så holdes det en hemmelig avstemming.   
 
Medlemmer av BOA kan også ta med seg en fullmakt fra et annet medlem som er forhindret 
i å stille på møtet.  

 

BOA sine organer:  
 
Styret i BOA  
  
Styreleder 
Anna Daniell    2019 - 2021 
  
Styremedlem  
Ivan Galuzin    2018 - 2020 
  
Styremedlem  
Stian Gabrielsen   2018 - 2020 
  
Styremedlem  
Hedda Ottesen   2019 - 2021 
  
Vara 
Kristian Øverland Dahl  2019 - 2020 
  
Vara  
Steffen Håndlykken   2019 - 2020 
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Nominasjonskomiteen 
 
Sebastian M. Kjølaas, (gjenvalg)    2019 – 2021 
Sverre Gullesen (gjenvalg 1 år)    2019 - 2020 
Terje Nicolaisen ( trer inn fra vara)    2019 – 2021 
Vara 
Ragnhild Aamås       2018 – 2020 
 
 

Eksterne oppnevninger 
 

RSU Akershus 

Anna Daniell     2018 – 2020 
Vara 
Kristian Øverland Dahl   2018 – 2020 
 

Tildelingsutvalget for Oslo kommunes atelierer:  

 

Eline Mugaas (gjenvalg)   2019 – 2021 
Vara med møteplikt 
Silje Linge(gjenvalg)    2018 – 2020 
 

 

 

Tildelingsutvalget for Rådhusatelierene:  

Margareta Bergman   2019 – 2021 
Monica Winter   2019 – 2021 
 

 

Østlandsutstillingen  

Jury i Østlandsutstillingen 

Ingrid Eggen    2019 – 2021 
 

Blaker KunstSkanse 

 

Vara i styret 

Jenny Rydhagen   2019 – 2021 
 
Vara i representantskapet 

Mangler ennå    2019 – 2021 
 
Oppdatert liste over verv   
 Vedtekter i BOA 
 

Vedlegg 
1. Sakspapirer fra NBK angående valgordningen, ligger i eget dokument.  

2. Rapport fra KunstSkansen Blaker 

http://www.b-oa.no/verv.html
http://www.b-oa.no/vedtekter.html
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