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Velkomsthilsen styreleder
Kjære medlemmer,
Det er ganske nøyaktig et år siden kulturlivet,
blant mange andre samfunnsområder, ble stengt
ned, beskåret, avgrenset, utsatt, avlyst eller
kansellert. Kulturlivet, som vi kunstnere er
innholdsleverandører til, ble redusert til
balkongkonserter, pikselerte live-overføringer
med grumsete lyd og utstillingsomvisninger via
håndholdt telefonkamera. Vi har vært redde,
bekymrede og frustrerte. Ukentlige
pressekonferanser fra helseministeren og FHI
som opplyste om hvordan vi alle skal være med
på dugnaden bidro til enda mer forvirring. Vi
tillitsvalgte, både i BOA og hos våre kolleger i
distriktene og sentralt, jobbet iherdig med å få en
oversikt og finne gode løsninger i denne
interessante tiden. Det var og er fortsatt en
balansegang for hver enkelt av oss å finne det
positive i det dramatiske, kreve der kreves skal,
og samtidig spare på energien og velge våre
kamper med omhu.
Midt i pandemien står organisasjonen vår overfor
en potensiell stor omveltning. Drømmen om
Stor-Oslo ser ut til å være lagt på hylla,
drakampen mellom New-Management tenkning
og tradisjon påvirker hele Norges befolkning, der
vi ser ut til å være en liten, men svært betydelig
brikke i dette spillet om ressurser og innflytelse.
Men la oss ikke blendes av de store slagordene
og heller se på realiteten i den daglige
tilværelsen: oppgavene som BOA står overfor,
både i Oslo og det forhenværende Akershus, er
store og viktige. Det handler om å bevare vår
historie, samtidig som vi må ta posisjoner for
fremtiden. Vårt økonomiske grunnlag for årene
som kommer, vår trygghet, sikkerhet og våre
rettigheter skal ikke tas for gitt og oppleves som
selvsagte og ufravikelige. De må kjempes for
hver dag, hvert kvartal, hvert budsjettår. Etter to
år som tillitsvalgt er jeg sikker på en ting: vi kan
bare bli bedre til å gjøre jobben vår.
Det handler om grunnleggende formål, slik det
står i vedtektene: «BOA skal ivareta
billedkunstnernes faglige, økonomiske, ideelle og
sosiale interesser i Oslo og Akershus.»
Men det er forskjellige utfordringer vi finner på
hver side av Markagrensen.

Rapport fra administrasjonen

I Oslo er det et stort behov for å bedre
ateliersituasjonen, der plass og forutsigbare
leieforhold er mangelvare. Dialog, oppfølging og
proaktive og reaktive tiltak rettet mot
kommunen, som for tiden er vår viktigste
samarbeids- og sparringspartner.
Min klare oppfatning er at hvis BOA, enten i sin
nåværende form, eller som en fisjonert
organisasjon, skal klare å følge med i tiden, må
vi ta innover oss det mangfoldet som er å finne i
denne byen og at det i praksis ikke finnes et
eneste visningssted for samtidskunst utenfor
Ring 2 i Oslo. I det henseende er det fint å kunne
lese at allerede i 2002, var det vedtatt å jobbe
med å opprette et kunstsenter i Oslo.
Vi kan bare gratulere alle involverte og ildsjelene
som har jobbet med det nye Nitja senter for
samtidskunst i Lillestrøm. Det symboliserer også
at en æra er over. Akershus er ikke mer, men de
kunstpolitiske oppgavene og ansvaret for de
mange verv og medlemmene forsvinner ikke. På
samme måte som i Oslo, uavhengig av om BOA
går gjennom en fisjon eller ikke, så må vi jobbe
for å styrke våre posisjoner. Med et veldig
spennende Stortingsvalg foran oss, hersker det
hos noen tvil om Vikens fremtid. Det betyr ikke
at vi skal ligge lavt og vente bedagelig på
eventualiteter. BOA skal være godt forberedt på
alle mulige utfall og være en katalysator for
mobilisering i krisetider og et solid
samlingspunkt for kunstnerne i regionen,
fastboende og pendlere, perifere og sentrale,
meritterte og nyetablerte.
Det har vært et krevende år for dere, og det har
vært et krevende år for oss i styret og BOAs
ledelse. Samtidig kan vi rapportere om høy
aktivitet tross koronarestriksjoner, styrket
økonomi for neste år og en etterlengtet
reorganisering av organisasjonens struktur.
Med dette vil jeg takke dere, styret, staben,
utstillere og ønske velkommen til Årsmøte 2021.
Med vennlig hilsen
Ivan Galuzin
19.februar 2021

Innledning
Korona-pandemien har gjort året vi har lagt bak
oss til et spesielt og krevende år for alle, og
særlig har restriksjonene gått utover kunstnere og
kulturaktører. Heldigvis for BOAs galleri har vi
som et mindre visningssted, stort sett kunnet
holde åpent, med unntak av en periode i mars
under den første nedstengingen. Og som et av få
eksisterende kulturtilbud i en nedstengt by har vi
opplevd en rørende takknemlighet fra publikum
sin side, som et bevis for betydningen av kunst
og kultur i samfunnet og hos den enkelte.
Kunsten er med på å gjøre våre liv meningsfylte,
det trer tydelig frem for oss.
Administrasjonen ønsker å takke alle kunstnere
som har stilt ut hos oss i 2020 som har levert
fantastiske utstillinger. Vi ønsker også å takke
alle publikummere som kom og alle fine
tilbakemeldinger som vi har fått.
Konsekvensen av pandemien for
utstillingsprogrammet for BOA har vært at vi har
måttet forskyve to utstillinger fra 2020utstillingsprogrammet til første kvartal 2021.
Foreløpig har vi ikke måttet skyve 2021utstillinger til 2022.
Vi har også måttet tone ned noen av
åpningsarrangementene og generelt innføre
restriksjoner for besøk i galleriet. Det er trist å se
kunstnere som intenst jobber fram mot en
utstilling bli frarøvet muligheten til å feire med
en åpning på vanlig vis. Vi gleder oss til at vi
igjen skal kunne stå som sild i tønne på åpninger
og håper det blir mulig i løpet av 2021.
I 2020 har BOA gjennomført seks utstillinger. I fem
av disse har en kunstner har fått tilgang på hele
gallerirommet. Det har ført til gjennomarbeidede og
ambisiøse utstillinger der kunstnerne har utfordret
seg selv og eget kunstnerskap. Den siste utstillingen
i 2020 var med den russiske kunstneren Anastasia
Vepreva som benyttet to av galleriets tre rom.
Utstillingen besto til dels av tegninger som ble til
under Covid 19- isolasjonen tidlig i 2020, samt
skulpturer. Det største utstillingsrommet var i denne
perioden satt av til et verk som var en del av
utendørsutstillingen "Abduction" på kontraskjæret.
Her ble det noen endringer i programmet som følge
av koronasituasjonen. I tillegg til

utstillingsprogrammet har vi gjennomført to
prosjekter i 2020. Det ene var en utendørs
videoutstilling på Kontraskjæret som var et kunst
i offentlig rom prosjekt. Prosjektet var en del av
Bilfritt byliv og ble støttet av Oslo Kommune.
Det andre er sideprogrammet Oslo City som har

hatt eksternt kuraterte utstillinger/arrangementer
mellom det ordinære utstillingsprogrammet.

Ansatte
I 2020 har BOA vært bemannet med til sammen
én stillingshjemmel. Den ene hjemmelen har
stort sett vært fylt av en 85 % stilling som daglig
leder Line Fasteraune har innehatt. I tillegg har vi
fra august 2020 ansatt Hedda Grevle Ottesen som
formidlingsansvarlig i 40% stilling.
Hedda Grevle Ottesen som var valgt inn i styret i
2020 gikk ut av styrevervet og inn i stillingen i
august. I styret rykket Andrea Bakketun opp fra
varaposisjon til styremedlem.
Fra mars 2020 har dessuten Jannicke
Kristoffersen bidratt til drift og søknadsskriving i
en praksisstilling. Jannicke har i perioder vært
ansatt som ekstern konsulent og sekretær i
forbindelse med behandling av krisestipendet fra
Oslo kommune og har vært til stor hjelp i disse
prosessene.
Andre ansatte på timebasis har vært fotograf
Adrian Bugge, vakt og arkivansvarlig Anna
Solum.
Kine Bruniera, Marit Silsand, og Fanny
Fermelin.

Honorar til utstillerne i galleriet
Prosjektmidler fra Norsk kulturråd har gjort det
mulig å betale honorar til utstillerne. Det har
bestått av en fast sats på 15 000 kroner per
utstilling. I tillegg har vi kunnet tilby vakthold i
helger, teknisk assistanse ved behov og
fotodokumentasjon av utstillingene.

Oslo kommunes krisepakke til kulturaktører
BOA Billedkunstnerne i Oslo og Akershus, fikk
før sommeren 2020 i oppgave av Oslo
kommune å viderefordele midler fra Oslo
kommunes krisepakke til byens profesjonelle
visuelle kunstnere og
kunsthåndverkere. Formålet var å styrke
økonomien til hardt pressede kunstnere og
stimulere til produksjon. Ifølge kommunens
vedtekter kunne de kunstnerne søke, som hadde
registrert bostedsadresse i Oslo innen 31.
desember året før søknaden ble sendt inn. For
øvrig skulle stipendet tildeles ut fra en samlet
skjønnsmessig vurdering av kunstnerisk kvalitet
og aktivitet.
Juryen bestod av én representant oppnevnt av

Norske kunsthåndverkere Oslo, Ragnhild Wik,
og to representanter oppnevnt av BOAs styre,
Vanna Bowles og Andrea Bakketun.
Det kom inn 618 søknader innen fristen, en
søknadsmasse høyt over det antallet som først ble
anslått av kommunene. Juryens oppgave har vært
å tildele 38 stipend à 40.000 kr.

Politisk arbeid
I løpet av 2020 har BOAs styre og daglig leder
blitt invitert til en rekke dialogmøter med
politikere, kulturbyråkrater i både Viken og Oslo.
Samtidig har vi tatt initiativ til og inngått i en
rekke nettverkssamarbeid som felles driver med
politisk påvirkning. Dette er en økende trend som
virker å fortsette i 2021.

Viken
I Viken har daglig leder deltatt i regelmessige
møter mellom BOA, Østfold Bildende Kunstnere
(ØBK) og Buskerud Bildende Kunstnere (BBK).
Det har vært til sammen fire møter i 2020. I
tillegg har vi hatt ett felles møte med NBK og ett
lobby møte med blant annet fylkesråd for kultur
og frivillighet i Viken. I tillegg har vi hatt to
dialogmøter med blant annet Line Helen
Danielsen som er spesialkonsulent for
kulturutvikling i Viken
Møtedatoer for Viken arbeidsgruppe.
1.
2.
3.
4.

30. januar
22. april
23 september,
16 desember

Fra BOA har styreleder Ivan Galuzin, nestleder
Vanna Bowles og vararepresentant Kristian
Øverland Dahl vekslet på å delta i møter med
Marius Dahl BBK og Jonas Qvale ØBK. Daglig
leder har vært til stede på alle møter bortsett fra
det siste 16.desember.
Medlemsmøte: Hva nå for Akershus?
BOA inviterte til medlemsmøte for kunstnere i
Akershus den 4. februar for å diskutere om
regionreformen og veien videre. Etableringen av
Viken fylkeskommune gjør at det er aktuelt å
dele opp BOA. Bør kunstnerne i Akershus gå inn
i en ny distriktsorganisasjon for Viken?

Styringsdokumentet FREMOVER
Den 26.06.2020 deltok Vanna Bowles og ØBK
og BBK i et møte med blant annet fylkesråd for
kultur og mangfold Camilla S. Eidsvold. I
forkant utarbeidet de et rikt illustrert PDFdokument, som på en god og lettfattelig måte
oppsummerer vårt syn på kunstpolitikken i
Viken. Dette styringsdokumentet blir viktig for å
samle de tre organisasjonene i arbeidet i tiden
som kommer.
https://www.boa.no/uploads/6/6/0/1/66010895/framover__kuns
t_og_politikk_i_viken_fylke.pdf
Innspill om kunstnerstipend som Korona
I forbindelse med at Oslo opprettet et
krisestipend for sine kunstnere ønsket vi å
påvirke slik at Viken ville gjøre det samme. BOA
tok initiativ til å skrive et felles oppropsbrev.
Brevet ble underskrevet av styreledere i ØBK,
BBK og BOA samt Viken NK, var datert 27.08
2020 og ble sendt til Viken fylkeskommune. Her
stilte vi krav om å opprette et koronastipend for
kunstnere bosatt i Viken. Vi hørte aldri noe fra
fylkeskommunen og fikk dessverre ikke tid til å
følge opp brevet høsten 2020.
https://www.b-oa.no/framover-viken.html

Dialogmøte
1. og 2. desember 2020 deltok daglig leder og
nestleder i styret Vanna Bowles som
representanter for BOA på to møter initiert av
Line Helen Danielsen som er spesialrådgiver i
seksjon for kulturutvikling. Det var to
dialogmøter med tema kunst i offentlig rom,
ateliersituasjonen, relasjon til kunstsentrene,
møteplasser og ressurssentre med mer.

Oslo
I Oslo har det handlet mest om Oslo kommunes
kunstordning, regelendringer og Oslo biennalen i
2020.
Kunstordningen er kommunens satsning på kunst
i offentlige rom, og frem til 2021 har den hentet
midler fra en avsetning på 0,5% av Oslo
kommunes totale investeringsbudsjett. Etter
omleggingen i 2013 fra forgjengeren 2% fondet, som hentet midler til utsmykking fra
hvert enkelt bygg, så har den totale rammen for

kunst i offentlig bygg/rom i Oslo femdoblet seg
og har de siste årene ligget på rundt 50
millioner.
Våren 2020 var det turbulens rundt Oslo
biennalen som dominerte etter en rapport som
viste at de hadde gått med 6 millioner i
underskudd. Oslo biennalen finansieres av Oslo
kommunes kunstordning og var en biennale som
skulle strekke seg over fem år.
BOA, sammen med UKS, NBK, NK og NK
Oslo, utarbeidet et felles opprop der vi oppfordret
til at biennalen skulle flyttes ut av
kunstordningen og at kommunen finner
finansiering til biennalen i fra andre poster
i budsjettet. Samtidig fremmet vi et ønske om at
det burde opprettes et kunstnerisk råd i Oslo
kommune der kunstnerorganisasjonene har
oppnevningsrett. Dette gjør vi på bakgrunn av at
vi ser at Oslo kommune trenger et armlengdes
avstand-organ bygget etter en modell av Norsk
Kulturråd. Styreleder Ivan Galuzin har deltatt på
innspillsmøter og andre møter i Oslo kommune i
forbindelse med denne saken. Siden ble Oslo
biennalen nedlagt.
Les hele oppropet her.
Reduksjon av prosentsatsen fra 0,5 % til 0,4%
En beslektet sak er at Byråden for kultur i Oslo
kommune fremmet et forslag om å senke
prosentsatsen i Oslo kommunes kunstordning
med virkning i budsjettåret 2021. Dette var en
endring som innebar en reduksjon i
størrelsesorden 15 millioner til kunst i offentlig
rom i Oslo. Det vil innebære en betydelig
reduksjon i oppdrag og inntekt for kunstnere i
2021 og mindre kunst i byen.
I samarbeid med UKS og NK Oslo skrev BOA et
felles opprop og vi stilte også til deputasjon der
vi la frem vår sak for kultur og
utdanningsutvalget i bystyret. Våre protester vant
ikke frem og det ble stemt frem en reduksjon i
budsjettmøte i Oslo bystyret den 24. september.
Regelendringen for Oslo kommunes
kunstordning
Like før juleferien 2020 kom endelig utkastet for
de nye regelendringene i Oslo kommunes
kunstordning. Det mest oppsiktsvekkende med
dette nye forslaget til regelverk er at det ikke
legger opp til en fast prosentsats. Prosentsatsen
vil, hvis dette regelverket blir vedtatt i bystyret i
2021, være flytende og varierer fra år til år. Dette
øker risikoen for at det kuttes ytterligere i
ordningen. Reglene innebærer mindre innflytelse

for kunstnerorganisasjonene i Oslo siden styret i
kunstordningen ble nedlagt. BOA fikk anledning
til å komme med innspill til reglene ved en
høringsuttalelse og innspill som kom i
januar/februar 2021 og Ivan Galuzin stilte til
dialogmøte den 18.02.2021
Les mer
Om Oslo kommunes kunstordning
Oslo kommune har helt siden 1964 avsatt en
prosentdel av investeringer i nye bygg til
kunstneriske formål. Dette året vedtok
kommunen at 2% av byggesummen for nye
kommunale bygg skulle benyttes til kunstnerisk
utsmykning. I 1979 ble så det såkalte 2%-fondet
opprettet, som dagens ordning er en direkte
arvtager etter.
Mellom 2013 og 2021 ble det avsatt 0,5 % av
kommunens totale investeringsbudsjett til
kunstprosjekter. Siden investeringsposten i Oslobudsjettet er enorm så genererte det rundt 50
millioner årlig. Det er en betydelig økning fra
den forrige 2 % - ordningen. Avsetningen
finansierer kunstprosjekter i nybygg, temporære
prosjekter, Oslo Biennalen, , samt ca. 6 millioner
til innkjøp av «løskunst».
BOAs involvering i ordningen før 2018
BOA er involvert i ordningen ved å oppnevne
kunstnerrepresentanter til Oslo RSU, et utvalg som
oppnevner kunstkonsulenter. BOA har også
oppnevnt en kunstnerrepresentant med vara til
styret som frem til 2018 var det øverste organet i
ordningen.
I 2017 ble det foretatt en evaluering av ordningen
som førte til at styret i ordningen ble nedlagt. I de
nye reglene er det foreslått opprettelse av en
innkjøpskomité, siden innkjøp av kunst var en av
det nedlagte styrets oppgaver. Nominasjonsutvalget
for BOA har innstilt to kandidater til dette vervet i
påvente av at det skal opprettes en ny
innkjøpskomité.
Opprop i forhold til Oslo budsjettet 2021
Daglig leder har deltatt i en gruppe som har jobbet
med felles lobbyvirksomhet med formål om å øke
bevilgningene til drift av små og mellomstore
organisasjoner/visningssteder i Oslo. Det var
planlagt et stort møte på Kunstnernes Hus den 16.
mars 2020 som ikke ble gjennomført på grunn av
den første nedstengingen under pandemien.
Den 28. oktober sendte gruppen inn et nytt opprop,
der slagordet var:
Oslo-budsjettet 2021 styrker ikke byens små̊ og
mellomstore visningssteder og institusjoner –
slik byrådserklæringen har lovet. En

opptrapping av driftstilskudd må̊ til for å nå̊
målet innen 2023.
I gruppen deltar Trond Hugo Haugen fra
Kunstnernes Hus, Line Fasteraune fra BOA og
Marianne Hultmann fra Oslo kunstforening.

Tidligere har Silja Leifsdottir fra NBF og Graham
Hayward fra Fellesverkstedet og Ina Hagen fra
UKS deltatt. Oppropet er signert av 30 forskjellige
visningssteder, virksomheter og organisasjoner i
Oslo. Les hele her

Utstillinger 2020
Under følger en kort beskrivelse av hver utstilling i 2020.
Alle foto: Adrian Bugge.
#1
16. januar - 16. februar 2020
Malin Bülow
STATIC TENSION

#2
27. februar - utvidet til 26.april
Christian Berg Gravningen
CAMPFIRE

I flere av Bülows verker settes kroppen i direkte
relasjon til arkitekturen. Via elastiske membraner i
tekstil, som strekkes ut til monumentale
tilsynelatende rigide skulpturer, forbinder hun
kropper og bygningsmessige strukturer.

Utstillingen Campfire bestod av malerier på lerret
og paneler med motiver som viser «coming of
age»-scener og ungdomsbilder. Gravningen
undersøker tematikker som oppvekst, minner,
skyldfølelse, isolasjon og andre emosjonelle
tilstander, som åpent inviterer publikum til egne
assosiasjoner.

I sin utstilling på BOA har Bülow skapt en
installasjon som går i dialog med strukturene i
BOAs gallerirom. Den stedsspesifikke
installasjonen som strekker seg gjennom alle tre
rom, griper inn og omfavner rommenes linjer og
strukturer. Her er det publikum selv som ivaretar
den kroppslige dimensjonen. Static Tension setter i
scene et møte mellom skulpturenes porøse grense,
egen kropp og rommenes arkitektoniske form.
Malin Bülow (f.1979, Jönköping, Sverige) er en
Oslo-basert kunstner. Siden hennes
avgangsutstilling fra Kunstakademiet i Oslo 2016
har hun hatt en rekke utstillinger både nasjonalt og
internasjonalt

Christian Berg Gravningen er født på Notodden i
Telemark 1989. Han har en BFA fra
Kunsthøgskolen i Oslo i 2015 ved avdeling for
medium og material-basert kunst, med
spesialisering grafisk kunst og tegning.
http://www.christianberggravningen.com
#3
4. juni - 28. juni 2020
Line Bøhmer Løkken
Å BEGIPE - TO GRASP

Bruland seg i det flyktige og spontane språket. De
ikke-nedskrevne ordene beveger seg blant de alltid
tilstedeværende bakgrunnslydene, og sammen
danner de nye, sammensatte språkbilder sekund
etter sekund.
Christina Bruland (født 1983, Drøbak) bor og
jobber i Oslo. Bruland fullførte sin mastergrad ved
Kunstakademiet i Oslo i 2017, med semester ved
Akademie der Bildende Künste München og
Kunsthögskolan i Malmö. Bruland har også en
bachelorgrad i tegnspråk og tolking fra
Universitetet i Oslo.
Til utstillingen Å begripe – To Grasp på BOA
hadde Line Bøhmer Løkken tatt utgangspunkt i
hånden og det manuelle arbeidet. Hun har med
ulike innfallsvinkler sett på aspekter av det vi ofte
kaller taus kunnskap. En kunnskap der skillet
mellom teori og praksis er opphevet. Kan denne
kunnskapen omtales og formidles, og i så fall
hvordan?
Line Bøhmer Løkken (1970) bor og arbeider i Oslo.
Hun jobber hovedsakelig med fotografi og har
tematisk vært interessert i å undersøke hvordan vi
relaterer til og opplever ulike steder, gjennom
arkitekturen, menneskene eller objektene som
definerer dem. Hun er utdannet ved Högskolan för
Film och Fotografi, Göteborgs Universitet. Hun har
hatt utstillinger bl.a. på Kunsthall Oslo, Galleri F15,
Fotogalleriet, Henie- Onstad kunstsenter og Galerie
für zeitgenössische Kunst, Leipzig. Løkken har gitt
ut en rekke artists books.

#4
6. august- 6. september 2020
Christina Bruland
Form For Fortelling

Christina Brulands kunstnerskap dreier seg om
hennes interesse for språk, samt menneskers
iboende behov for å kommunisere med hverandre
og omverdenen. I de siste årene har Bruland
hovedsakelig undersøkt tegnspråk og visualisering
av auditive former for kommunikasjon.
I utstillingen Form For Fortelling på BOA, fordyper

#5
17. september- 18. oktober 2020
Hilde Svalheim
VI

Utstillingen består av en serie tegninger i oljepastell
og oljemalerier produsert de to siste årene. De
enkelte maleriene er blitt til over lengre tid, hvor
tidsaspektet i produksjonen er en del av
uttrykket. Motivene består av par, familier og andre
små grupper mennesker i dagligdagse og timelige
scener som er lette å kjenne seg igjen i, slik vi
møter dem over alt; på TV og film, i bøker og
blader. Et ”Vi” som vi kjenner fra alle kulturer som
omdreier tilhørighet og behovet for ikke å være
alene. I Svalheims tegninger forsterkes det flyktige,
det nostalgiske, det trivielle og tilnærmet banale
ved motivene. Bildene er utført raskt og direkte
med barndommens tegneteknikk: fargestifter på
tegneblokk.
Hilde Svalheim (1963, Oslo) har utdannelse fra
Statens Kunstakademi samt Oslo tegne- og
maleskole. Hun har hatt separatutstillinger på blant
annet Kunstnerforbundet, Eidsberg Kunstforening,
Trafo Kunsthall og Galleri LNM

#6
29. oktober - 22. november 2020
Anastasia Vepreva
DEAD CARE

Anastasia Vepreva er en anerkjent kunstner, kurator
og kunstkritiker bosatt i St.Petersburg. BOA hadde
gleden av å vise separatutstillingen “Dead Care” i
2020

Utstillingen består til dels av tegninger som ble til
under Covid 19- isolasjonen tidlig i 2020, og som
ble vist for første gang for publikum på BOA. De
døde, særlig de som har blitt utsatt for fiendtlige
handlinger og er ofre for undertrykkelse og vold,
strippes ofte for menneskelig verdighet og identitet
i det politiske spillets gang. For å rette på dette vil
Vepreva skape et utopisk tilfluktssted der ofrene
kan finne fred, fjernt fra de konkrete massegravene
de faktisk ligger i.
Anastasia Vepreva (1989, Arkhangelsk) er en
kunstner, kurator og kunstkritiker fra St.
Petersburg, Russland. Som kunstner jobber hun
med spekulative og fiktive tilnærminger innen
Memory Studies og kritisk forståelse av nye
teknologier.
Utstillingen var kuratert av Glafira Severianova

Andre prosjekter 2020

Boa in Public Space Program

ABDUCTION
29.10 2020 - 22. 11. 2020.
2019 utlyste Oslo kommune midler til kunst i
uterommet innenfor ring 1 i Oslo sentrum. Midlene
var hentet fra Bilfritt byliv satsingen der kommunen
ønsker å erstatte biltrafikk med annet byliv og
kultur. Det har gitt BOA en kjærkommen anledning
til å flytte formidlingsvirksomheten ut i byrommet
der folk ferdes og har vært med på å videreutvikle
BOAs satsingen på kunst i offentlig rom.
Deltakende kunstnere:
Aleksander Johan Andreassen , (NO) “The
Apology”, 2016
Amilcar Packer, (BR), “Video#15”, 2008
Asta Gröting, (DE), “Things”, 2018
Dmitry Morozov, (RU) “12262” 2018
Rolf Aamot, (NO) “Nordlys” 1991
Tor Jørgen van Eijk, (NO) “RAW 8”, “RAW 9”,
“RAW 10” 2020
Tor-Finn Malum Fitje ,(NO) & Thomas
Anthony Hill (NO) “Ad Nauseam” 2019-2020
Kurator og produsent: Glafira Severianova og Ivan
Galuzin

Om utstillingen:
Gjennom abstrakte visuelle uttrykk, absurde
visjoner og avvikende fakta, formidler kunstnerne
historier om den moderne verden, sivilisasjon og
fremgang. Temaene på utstillingen reflekterer over
fordrivelse og forsvinning, utryddelse av dyrearter,
klimaendringer, forringelse av meningsfull kontakt
mellom mennesker forårsaket av sosiale medier,
forsvinning av eldre teknologi (FM-radio, analog
video), forvitring av demokratiske prinsipper og
uhåndterlig akselerasjon av data og informasjon.
Ordet bortføring (Abduction) har flere meninger.
Det kan være å bli bortført av romvesener (minner
av å bli bortført av ikke-menneskelige vesener fra
andre planeter), bortføring i anatomi (en type
bevegelse som trekker en struktur eller lem bort fra
kroppens medianplan), og som en metode for
tenking. Bortføring kan ha også ha mange
forskjellige betydninger innenfor AI (kunstige
intelligensmaskiner) og forskning.
Det er et radikalt eksperiment å vise videokunst
utendørs på årets kaldeste tid. Vi håper lysene
fungerer som fyrtårn for positiv stimuli, og kan bli
et sted for refleksjon for alle Oslos innbyggere. For
det er nettopp utendørs, iblant menneskene, i en
park – en representasjon av naturen, at vi håper å
skape en form for nærhet, intimitet og håp.

Amilcar Packer, (BR), “Video#15”, 2008, foto: Adrian Bugge

Tor-Finn Malum Fitje (NO) & Thomas Anthony Hill (NO) “Ad Nauseam” 2019-2020, foto: Adrian Bugge

https://boainpublic.space/program/

Ella Novotny-Honeyman, Oslo City Nr. 1, foto: Tor Simen Ulstein

Oslo City
Oslo City er et sideprogram på BOA der eksterne
kunstnere, magasiner, unge kunstnere og skoler
inviteres inn og utnytter mellomrommene mellom
det ordinære utstillingsprogrammet. Det er et
satellittprogram som baserer seg på konseptet
happenings med One Weekend Onlypresentasjoner.
Programmet er kuratert av Hedda Grevle Ottesen
og fortsetter i 2021. I 2020 fikk Grevle Ottesen
gjennomført to av tre planlagte arrangementer. Det
første fant sted 11-13 september.
Deltagende kunstnere:
● Natalie Price Hafslund
● Agatha Wara
● Melanie Kitti
● Ella Novotny-Honeyman
● Kim Laybourn
● Jo Mikkel Huse og Eirik Abri som Object
Oriented Ontology (OoO)
● Damla Kilickiran
● Jan Eric Wold Skevik

Foto: Julia Hrncirova

Gateavisa+Bjarne=cute but not that cute
23. oktober - 25. oktober
Gateavisa skrev i teksten:
Gateavisa feirer 50 år, og i anledning utgave
nummer 200 har publikasjonen inngått et samarbeid
med Bjarne Melgaard om å lage en tegneserie. Den
vil være Melgaards første, og er helt unik i hans
kunstnerskap.
Les mer

Gateavisa+Bjarne=cute but not that cute, Oslo City, foto: Julia Hrncirova

Atelierkontoret
BOA har siden 2018 jobbet med en mulighetsstudie
for opprettelse av en kunstnerdrevet
fremleievirksomhet av atelierer, lager, verksteder
og prosjektrom, samt en nettside som formidler
dette.
Målet for prosjektet er å bidra til bærekraftige
arbeidsforhold for byens kunstnere, gjennom å
tilrettelegge og koordinere arbeidet med å skaffe
lokaler og leieavtaler. Vår visjon med dette er å
bidra til forutsigbare leieforhold og bedre vilkårene
for produksjon for byens kunstnere. Vi ser også

potensialet i å være en smidig aktør som raskt kan
agere hvis en mulighet skulle oppstå i markedet.
Vi har laget en forretningsplan med finansiering,
analyser, handlingsplaner og beskrivelser som vi vil
bruke i søknader for oppstart av prosjektet.
Prosjektet forutsetter offentlig støtte for at drift skal
være mulig. Virksomheten kan organiseres som en
gren innenfor BOA eller som en frittstående enhet.
Mulighetsstudiet vil ferdigstilles i utgangen av mars
i 2021. Forsinkelsen i prosjektet skyldes
bemanningssituasjonen og sykefravær og nå sist
koronasituasjonen.

Nøkkeltall
Antall medlemmer
Per 22.02. 2021
Medlemmer i BOA totalt: 401
Bosatt i Oslo:
229
Bosatt i Akershus
151
Andre fylker:
16
Utlandet:
6

Galleriet i Rådhusgata 19 i Oslo

Søknader på utstillingsplass
o
o
o

2020 = 316, for programmet 2022
2019 = 346, for programmet 2021
2018 = 223, for programmet 2020

2019
431
249
147
29
6

Bevilgninger til BOA søkt i 2020 prosjekter og drift
1.
2.
3.
4.

Oslo kommune tilskudd til drift 2021
Arrangørstøtteordning Norsk Kulturråd 2021 og 2022
Oslo kommune bilfritt byliv
Prosjektstøtte Norsk Kulturråd Oslo City

800 000 kr
500 000 kr i to år
1 000 000 kr (søkt i 2019)
80 000 kr.

Nettverk
Kunst i Kvadraturen.
Daglig leder har deltatt på møter i Kunst i
Kvadraturen i 2020. 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 2018/2019
testet vi ut en felles arrangementskalender for
høsten 2018 og våren 2019. I 2020 har
nettverket hatt mindre møteaktivitet med kun to
møter på Teams. Nettverket har tatt initiativ til
prosjektet Oslo kunstløype. Her har vi fått
bevilget midler fra Sparebankstiftelsen for å
utvikle et formidlingsopplegg for unge samt å
utarbeide en visuell representasjon for å løfte
frem Oslo kunstløype. Oslo Kunstløype sikter på
å lage en opplyst, skiltet og dekorert løype
gjennom de mange kunstinstitusjonene fra
Ekeberg til Tjuvholmen.

verv som BOA oppnevner til, er ulike juryer og
fagutvalg f.eks. i Oslo kommune.

Curator Jour Fix
Et uformelt nettverk av kuratorer og
visningssteder i Oslo som møtes første tirsdag
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; fra små kunstnerdrevne gallerier til
store aktører som Nasjonalmuseet og Henie
Onstad Kunstsenter. På grunn av
koronasituasjonen har denne nettverksgruppen
hatt mindre aktivitet enn normalt i 2020 .

Blaker KunstSkanse
Årsmøtet i BOA oppnevner representanter fra
BOA til styret og til representantskapet.

Verv og oppnevninger
BOA er ikke bare en medlemsorganisasjon med
egne medlemmer, men BOA som organisasjon er
igjen involvert i andre foreninger som ett
medlem. Et eksempel er Akershus Kunstsenter
der BOA er medlem sammen med bl.a. NKOA
og Akershus fylke. Som medlem sitter vi med
representanter på de respektive årsmøtene. Andre

NITJA (tidligere Akershus Kunstsenter)
BOA er ett av flere 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
Oslo Open
BOA er medlem av Oslo Open og deltar i
representantskapsmøtet til Oslo Open, med en fra
styret i BOA.
Østlandsutstillingen
Østlandsutstillingen har seks
distriktsorganisasjoner som medlemmer.
Årsmøtet i BOA oppnevner representanter fra
BOA til styret og til representantskapet og
kommer med forslag til representanter til juryen.

Regionalt samarbeidsutvalg Akershus (RSU)
er et utvalg som velger ut kunstkonsulenter til
kunst i offentlig rom prosjekter (utsmykninger).
Utvalget har sekretariat på NITJA.
Oslo kommune
BOA oppnevner representanter til
tildelingsutvalget for kommunale atelierer og
tildelingsutvalget for Rådhusatelierene.
Regionalt samarbeidsutvalg Oslo (RSU) er et
utvalg som velger ut kunstkonsulenter til kunst i
offentlig rom prosjekter (utsmykninger). Frem til
2018 har vi også sittet i styret i Oslo kommunes
Kunstordning som var det øverste organet for
kunstordningen. Dette styret er fra 2018 nedlagt.

BOA -- B

BOA -- B

O

A

O

2020

A

2020

O . .: 943 765 707
O . .: 9432020
765 707
Styrets årsberetning

BOA, billedkunstnerne i Oslo og Akershus
Organisasjonsnummer 943 765 707
Sted: Oslo
BALANSE
Dato: 10 mars 2021

BALANSE

NO E
31/12-2020
31/12-2019
1. Virksomhetens art og lokalisering
NO E
31/12-2020
31/12-2019
EIENDELER
Billedkunstnerne
i Oslo og Akershus (BOA) er en fagorganisasjon for profesjonelle billedkunstnere bosatt i
EIENDELER

Oslo og Viken (gamle Akershus fylkeskommune). BOA skal ivareta medlemmenes faglige, økonomiske,

O
O interesser. Gjennom sin virksomhet skal BOA være en aktiv formidler av samtidskunst og et
ideelle og sosiale
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oversikt over utvikling, resultat og stilling
S2.MRettvisende
EIENDELER
S M EIENDELER

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte regnskap en rettvisende oversikt over aktiviteten i foreningen i
2020. Styret kjenner ikke til andre forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for det fremlagte
EGENKAPITAL
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GJELD
regnskap.
EGENKAPITAL
OG GJELD
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A
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fortsatt drift erAtilstede.
S
278 574
283
191
S
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G4. Arbeidsmiljø
G

Arbeidsmiljøet ansees som godt, med lavt sykefravær. Foreningen har ikke hatt skader eller ulykker i 2020.
5. Ytre miljø

KForeningen foretar
K ikke noe utslipp og forurenser ikke det ytre miljø.

77 235
295 592
372 827

527
7763
235
1 392
128
295
592
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827

63 527
1 392 128
1 455 655

651 401

1 738 846

6. Likestilling
Det er ansatt 2Skvinner i BOA. Styret består av 2 kvinner og 2 menn. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak på
området i 2020.
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Vanna Bowles
Nestleder

O
S

I

G

I

L
D

F

10.
,

2021 10.
BOA

B
N

2021

B
N
Andrea Bakketun
Styremedlem

G

L
D

O
BOAS

G

Stian Gabrielsen
Styremedlem

G

,

F

A

B

A

B

Rapport fra kunstnerisk råd

Før årsmøtet 2020 bestod kunstnerisk råd av:
Hedda Grevle Ottesen
Stian Gabrielsen
Steffen Håndlykken
Disse juryerte i januar 2019 utstillingsprogrammet for 2021.

Etter årsmøtet 2020 har Kunstnerisk råd bestått av:
Stian Gabrielsen
Andrea Bakketun
Vanna Bowles
Disse juryerte i februar 2020 utstillingsprogrammet for 2022.

Etter årsmøtet 2020 har kunstnerisk råd møttes to ganger på digital plattform og to ganger i BOA’s lokaler. De
første møtene var i august og november 2020, de andre to i januar 2021. I tillegg har rådet hatt dialog pr. e-post.
Kunstnerisk råd har arbeidet etter planen som ble bestemt ved forrige periode, der antallet utstillinger per år er
skåret ned på, for å sikre best mulige vilkår for utstillere.
Gjennom flere møter fikk juryen tid til diskusjon om prinsipielle sider ved BOAs profil og oppdrag som
visningsrom.
Juryen har etterstrebet å velge kunstnerskap som kan ha stor uttelling av en utstilling hos BOA.
Kunstnerisk råd ønsker å holde fast på juryens beslutning fra sist år, om at BOA i større grad enn hva som har
vært praksis tidligere, skal jobbe tett med kunstnerne i prosessen frem mot utstilling.
Programmet 2022 består av fire utstillinger, der tre er separatutstillinger og en er parallell-utstilling. Utstillende
kunstnere er Yamille Calderon, Lykourgos Porfyris, Anna Sofie Mathiasen og parallellutstilling med Calle
Segelberg og Eva Berge
Det ble i perioden 2020 gjennomført 6 utstillinger, samt sideprogrammene Oslo City og BOA IPSP

Saker fremmet til årsmøtet

9.1 Orienteringssak om fisjon av BOA

Viser til vedlegg nr. 5 «fisjonsplan»
Orienteringssak angående prosess rundt fisjon (deling) av BOA
Bakgrunn
På grunn av at denne saken er stor og kompleks, har ikke styret landet på en endelig fisjonsplan, men legger
fisjonsplanen frem som en orienteringssak, og utsetter avstemmingen til et ekstraordinært årsmøte senere i år.
Dette vil gi dere medlemmer mulighet til å få dypere innsyn i saken og komme med innspill, slik at fisjoneringen
er godt forankret hos dere.
På Årsmøtet 2020 ble det fattet et vedtak om at BOA skal deles og på Årsmøtet 2021 skulle BOA etter planen
gjennomføre en andre og siste votering om denne fisjonen. Samtidig ville det også vedtas en fisjonsplan styret i
BOA har utarbeidet.
Rett før utsendelse av årsmøtepapirene ble styret i BOA gjort oppmerksom på at juristene i NBK har fremmet et
forslag om at Landsmøtet i NBK skal gi Sentralstyret i NBK mandat til å forhåndsgodkjenne nye
grunnorganisasjoner. Dette gir BOA en mulighet til å utsette delingsvedtaket til et ekstraordinært årsmøte til
høsten 2021, slik at vi har bedre tid til å forberede fisjonsplanen, men uten at en ny Akershus-organisasjon
behøver å vente helt til neste Landsmøte, som finner sted i 2023, med å få en godkjennelse fra NBK. Dersom
Landsmøtet gir NBK mandat til å forhåndsgodkjenne nye organisasjoner, slik juristene i NBK foreslår, betyr det
altså at fisjonen av BOA ikke trenger å bli forsinket med mer enn et halvt år. Flertallet i styret ønsker denne
løsningen.
Styret ønsker å opplyse medlemmene om disse forholdene i forkant av årsmøtet fordi styret er delt i spørsmålet
om hvilke av løsningene som er den beste for BOA. Utsettelse gir styret i BOA en mulighet til å gå igjennom
planen grundigere og kvalitetssikre den, for eksempel ved å få på plass en ordentlig plan for et alternativ i
tidligere Akershus. Til høsten har man også resultatet av Stortingsvalget 2021 å forholde seg til.
En tungtveiende grunn til at styret ønsker mer tid på denne avgjørelsen er at Østfold Bildende Kunstnere og
Buskerud Bildende Kunstnere har landet på at de ikke ønsker å slå seg sammen til én organisasjon i Viken. Dette
er et aspekt som har blitt tydeligere de siste månedene og som kompliserer avgjørelsen styret i BOA har måttet
ta. Under avstemning over fisjonering i 2020 ble medlemmene forespeilet at Akershus-medlemmene ville gå inn
i en Viken BK.

Forslag til vedtak:
Årsmøtet tar saken til orientering og ber styret/ administrasjonen jobbe videre med saken, med sikte på en
endelig fisjon/fusjon.

9.2 Sak til NBKs landsmøte 2021 - konkretisering av Vedtak 2019, nr. 10
Forslag til sak: NBK skal fremme kompetansekrav om faglærere i undervisningsstillinger i Kunst og Håndverk
på grunnskole 1-10 trinn med minst 60 studiepoeng.
Bakgrunn for forslag:
NBKs medlemmer har fått større konkurranse om stillinger relatert til vårt fagfelt og vår mulighet til biinntekter
blir stadig færre.
Det er i medlemmenes interesse at vår organisasjon stiller krav til høyere utdanning for å undervise i K og H.
I grunnskolen utvikles kreative evner hos barn og unge – her tilegner de seg kunnskaper om kunst og kultur og
her dannes også holdninger til vårt fag. Tilsvarende krav er innfridd innen bla norsk og matte allerede.
Status Q :
På HIO utdannes nå lærere i tverrfaglighet, de færreste velger å ta master innenfor K og H fagene – dette er
svært betenkelig – og vil på sikt medføre at nivået på kompetanse hos de som underviser i K og H blir lavere noe som vil gi en dårligere kvalitet på undervisningen.( jfr. funn av Kunst i skolen, digitalseminar 2020.)
K og H fagets status i skolen og samfunnet vil sikres med større krav til kompetanse.
Konsekvens jfr. lønn for arbeid :
Et kompetansekrav hos lærere som underviser i K og H er i samsvar med kravet om lønn for arbeid som NBK
allerede har vunnet gehør for.
Dette kan i så måte sees i sammenheng – stille krav til fagkompetanse er et ledd i kvalitetssikring og
profesjonalisering også innen kunst og kulturfag.
Kunstnernettverket – dette burde også være et relevant krav å fremme i samarbeid med resten av
Kunstnernettverket da det favner flere estetiske fag og Kulturskole undervisning !
Billedkunstner og pedagog Anne Ingeborg Biringvad Medlem av BOA og NTK 1
Forslag til vedtak
BOA støtter Anne Ingeborg Biringvad i denne saken og ønsker å fremme saken for NBKs Landsmøte.

9.3 Orienteringssak innsendt av medlemmer av BOA
9.3.1
Sak fremmet av BOA medlem Ami Krogsæter 11. januar.
1.
Forslag om minst en kollektivutstilling i løpet av året. For å ha mulighet til å vise flere av medlemmene, foreslår
jeg at det innføres minst en årlig medlemsutstilling.F.eks Jul og /eller sommer. Mange sliter med å få
utstillingsplass, og det vil kunne være gevinst for både Boa, kunstneren og publikum. NBF har gjort det i år.
Utstilling er både fysisk i lokalene og i nettgalleri.
2.
Boa i nytt kunstnersenter? Nasjonalmuseet er flyttet. Om ikke annet allerede er bestemt, foreslår jeg
at lokalene kunne romme Boa i deler av 1.etasje, sammen med og andre passende kulturarenaer i Oslo. Den
franske Kafeen bør bestå.
3.
Ønsker å gi min fullmakt til styreleder for at Boa skal være bare for Oslo kunstnere som det har vært i det
meste av sin eksistens tid. Det var avstemning på et tidligere møte.
Styret i BOA mener
Punkt. 1 : Årsmøtet i BOA er ifølge vedtektene er ikke det rette organet for å vedta utstillingsprogram på BOA.
Det er Kunstnerisk råd som er tillagt denne oppgaven. Saken avvises derfor på formelt grunnlag som

Årsmøtesak. Styret i BOA tar innspillet til etterretning og vil sende den videre til Kunstnerisk Råd for
behandling der. Punkt 2 og 3 styret i BOA viser til handlingsplanen og orienteringssaken om fisjon saken.
Forslag til vedtak
Årsmøtet tar styrets mening til etterretning.

§ 9. KUNSTNERISK RÅD
§ 9-1. Kunstnerisk råd består av tre medlemmer og to varamedlemmer som velges av, og blant, Styrets
medlemmer. Kunstnerisk råd er BOAs kunstfaglige råd og jury i BOA. Kunstnerisk råd er ansvarlig for
kunstneriske vurderinger og juryering i forbindelse med medlemsopptak, utstillinger, stipendtildelinger,
konkurranser og lignende.
§ 9-2. Kunstnerisk råd utfører sitt arbeid selvstendig og innenfor sitt mandat. Kunstnerisk råd sine avgjørelser
kan ikke overprøves og behøver ikke å begrunnes.

9.3.2.
Sak fremmet av BOA medlem Frøydis Eriksson Erstad
Det foreslås at det arbeides for å holde sommerutstilling og / eller juleutstilling med medlemmenes arbeider i
galleri BOA.
Begrunnelse: Kunstnerforbundet, Norsk Billedhoggerforbund i Hekkveien og Tegnerforbundet har alle
juleutstillinger. Arbeidene selges rett fra vegg og utstillingen suppleres med flere arbeid fortløpende. Mange
medlemmer har sikkert anledning til å være vakt og det kan være en fin måte for å bli kjent med andre
medlemmer. Det vil også være en god mulighet til få vist fram arbeidene sine og for salgsinntekter.
Styret i BOA mener
Årsmøtet i BOA er ifølge vedtektene er ikke det rette organet for å vedta utstillingsprogram på BOA. Det er
Kunstnerisk råd som er tillagt denne oppgaven. Saken avvises derfor på formelt grunnlag som Årsmøtesak.
Styret i BOA tar innspillet til etterretning og vil sende den videre til Kunstnerisk Råd for behandling der.
Forslag til vedtak
Årsmøtet tar styrets mening til etterretning

9.4. Vedtektsendring, utvidelse av styret med to vara
Sak levert inn 24.februar 2021 av BOA- medlem Kristian Øverland Dahl.
Forslag til vedtak
Årsmøtet i BOA 2021 vedtar å stille to ekstra varamedlemmer til styret fra Akershus for å avhjelpe ved
gjennomføringen av fisjonen. Disse kandidatene skal etter fisjonen tre inn i styret i den nyopprettede
organisasjonen og foreslår Morten Gran og Kristian Øverland Dahl til å fylle vervene.

Handlingsplan 2021
Overordnede mål:
BOA skal ivareta billedkunstnernes faglige, økonomiske, ideelle og sosiale interesser i Oslo og Akershus.
Fisjon og regionreform
•

•
•

Styret skal gjennomføre vedtatt fisjonsplan, alternativt fortsette med utarbeidelse av planen og/eller
på andre måter følge opp regionsreformen og gjennomføre tiltak som leder mot opprettelse av to
robuste organisasjoner i Oslo og Akershus.
Styret utvides med to representanter for å avbalansere mellom Oslo og Akershus representasjon, samt
være i stand til å bedre utføre sitt mandat.
Fortsette og formalisere ytterligere samarbeidet med ØBK og BBK om regionsreformen, fagpolitisk
arbeid og bedring av kunstnernes interesser.

Oslo Kunstnersenter
•
•
•

•

Styret skal sette i gang en utredelse for oppretting av et kunstnersenter med base i Groruddalen,
arbeidstittel Grorud Kunsthall.
Styret skal utrede smart bruk av Husbankkontoen tilhørende Oslodelen av foreningen, med det formål
å være en mer fremtidsrettet og innovativ organisasjon, mindre avhengig av konjunktur og skifter i det
politiske miljøet.
Videreføre årlig egen produksjon av kunst i offentlig rom, BOA In Public Space Program (BOA IPSP).
Koordinering av dette legges til kunstnerisk råd, som har anledning til å innhente eksterne kuratorer til
oppdraget.
Styret skal delta på styrekurs eller seminar, dette kan koordineres med andre fagorganisasjoner. Jmf
Styreinstruks pkt 3.

Atelier og arbeidslokaler
•
•

Styret skal være et kontaktpunkt for kommunale og private atelierfelleskap i Oslo og Akershus, og
arbeide for bedring av vilkår for leietagere.
Jobbe aktivt for å bedre og utvide infrastruktur for kunstproduksjon og atelierer til kunstnerne.

Kunstnernes inntekter
•
•
•
•

Stipend og andre søkbare midler
Kunst i offentlig rom på kommunalt og fylkeskommunalt niv
Oslo kommunes kunstordning
Andre tilskudd

Verv og fagfellevurdering
•
•
•

Opprettholde mandatene vi har til utnevnelse av verv, bl. annet RSU i Oslo og Akershus og
innkjøpskomiteen i Oslo Kommune Kunstsamling
Støtte og verne om prinsippet av fagfellevurdering
Bidra til opprettholdelse av de tre nåværende kunstsentrene

BOA Visningssted

•
•
•

Betale kunstnere verdig godtgjørelse og honorar.
Produsere utstillinger som bidrar til den offentlige kunstsamtalen.
Styrke skriftlig, muntlig og visuell formidling av galleriets produksjoner.

Budsjett 2021
Inntekter
Kontingenter

200 000

Tilskuddsmidler drift Oslo kommune

800 000

Norsk Kulturråd arrangørstøtteordning

500 000

Norsk kulturråd prosjektstøtte overført 2020

100 000

Innovasjon, atelierkontoret

20 000

Bilfrittbyliv, (budsjett 19 fritt ord)

50 000

Støtte til drift fra NBK

41 000

Ekstaordinære fagpolitiske midler

50 000

Provisjon formidling kunst (salg)
Driftsinntekter sum

20 000
1 781 000

Kostnader
Kunstneriske aktiviteter
Honorar vakthold
Utstillingshonorar og vederlag
Honorar kunstnerisk råd
Utstillingskostnader
Reklamekostnader
Toll, frakt og forsikring av kunst
Prosjektutgifter

70 000
120 000
40 000
195 000
35 000
20 000
70 000

Sum kunstneriske aktiviteter

550 000

Lønnskostnader
To ansatte ink. AGA, feriepenger
Styrehonorar styremøter
Regnskapshonorar
Innberetningspliktige pensjonskostnader
Andre personalkostnader
Sum lønnskostnader

758 000
40 000
71 000
11 000
2 000
882 000

Øvrige driftskostnader
Leie lokaler

67 000

Lys, varme
Driftsmaterialer
Data programvarer

36 000
5 000
10 000

Vedlikehold lokaler

13 000

Revisjonshonorar
Honorar nominasjonsutvalget
Andre honorarer og fagpolitisk arbeid
Kontorrekvisita

18 000
18 000
105 000
5 000

Telefon og internett

10 000

Kontingent og kurs, Virke, KiK og Oslo Open,
Forsikringspremier
Møter
Bank og kortgebyrer
Andre driftskostnader, uforutsette utgifter
Sum øvrige driftskostnader
Driftskostnader totalt

23 500
1 833
3 500
2 000
31 167
349 000
1 781 000

Valg og oppnevninger
Nominasjon til alle verv gjøres av BOA sitt nominasjonsutvalg.
2021 har komiteen bestått av:
● Sebastian Kjølaas, trakk seg umiddelbart etter nominasjon til styret i Boa
● Terje Nicolaisen
● Yngvild Færøy
● Vara: Line Solberg Dolmen
Alle verv velges for to år med mulighet til forlengelse, periodene starter og ender på årsmøtet i mars, slik at to år
er mars 2021-mars 2023.
Alle varaer velges for ett år om gangen.
Selv om det kun nomineres 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 flere kandidater til
ett verv så holdes det en hemmelig avstemning.
Medlemmer av BOA kan også ta med seg en fullmakt fra et annet medlem som er forhindret i å stille på møtet.

Fra vedtektene:
§ 4. BOAs ORGANER
Årsmøtet (§ 5), Styret (§ 7), Nominasjonsutvalget (§ 8), Kunstnerisk råd (§ 9).
§ 5-7. Valg
Årsmøtet velger:

Styrets medlemmer med vara (fire styremedlemmer og to varamedlemmer).
Nominasjonsutvalget med vara (tre medlemmer og ett varamedlem).
Representanter til alle verv velges for to år. Vara velges for ett år. Samme person kan ikke velges til flere av BOAs organer . Ved alle valg er det bare
medlemmer av BOA som er valgbare.
§ 7-1. Styret er BOAs øverste organ mellom årsmøtene. Styret konstituerer seg selv med styreleder og nestleder.

Alle markert med rødt er på valg.
BOA sine organer:
Styret i BOA
Vanna Bowles
Stian Gabrielsen
Sebastian Kjølaas
Andrea Bakketun

sittende
sittende
ny
ny

2020-2022
2020-2022
2021-2023
2021-2023

Vara
Anawana Haloba
Randi Nygård

ny
ny

2021-2022
2021-2022

Styret i BOA velger selv styreleder og nestleder ved første styremøte når styret
konstituerer seg.
Nominasjonsutvalget i BOA
Stefan Schrøder
Yngvild Færøy
Line Solberg Dolmen
Vara
Helene Duckert

ny
sittende
ny, fra vara

2021-2023
2020-2022
2021-2023

ny

2021- 2022

gjenvalgt

2020- 2022

sittende

2020- 2022

sittende

2020 -2022

sittende

2020- 2022

Styret
Marit Silsand
Vara

gjenvalg

2020 - 2022

Emilie De Rohan Birkeland

sittende

2020 - 2022

sittende

2020 - 2022

sittende

2020 - 2022

Eksterne oppnevninger
RSU Akershus
Kristian Øverland Dahl
Vara
Aurora Passero
RSU Oslo
Camilla Løw
Vara
Mariken Kramer
Østlandsutstillingen

Representantskapet
Tito Frey
Vara
Morten Langeland
Forslag til jurymedlem i ØU

Elise Storsveen
Lars Sandås

ny
sittende

2021 - 2023
2020 - 2022

Tildelingsutvalget kommunale atelierer Oslo kommune
Esther Maria Bjørneboe
Vara
Markus Li Stensrud

ny

2021 - 2023

ny

2021 - 2023

Tildelingsutvalget Rådhusatelierene Oslo kommune
Swan Dler Quaradaki
Vara
Jennie Bringaker

ny

2021 - 2023

ny

2021 - 2023

Innkjøpskomité Oslo kommunes kunstordning
Gerd Tinglum
Jon Benjamin Tallerås

ny
ny

2021 - 2023
2021 - 2023

sittende

2020 - 2022

ny

2021 - 2022

ny

2021 - 2022

ny

2021 - 2022

Blaker KunstSkanse
Styret
Sissel Aurland
Vara
Nina Staff
Representantskapet
Eva Merete Schølberg
Vara
Selina Rosenborg

Vedlegg

1. Innstillinger til valg og nominasjoner
2. Rapport fra RSU Oslo
3. Rapport fra RSU Akershus
4. Årsregnskap 2020 med revisjonsberetning
5. Fisjonsplan

