Sørum Kunstforening beretning 2012
Oversikt

Introduksjon

Sørum Kunstforenings årsberetning for perioden mai 2012 – mars 2013
fremlagt på årsmøtet 19. mars 2013 kl. 19, på Frogner Misjonssenter,
Frogneralleen 3. Inngang på nedsiden/baksiden av bygget.
Årsregnskapet gjelder for regnskapsåret 2012, 1.1 – 31.12

Dato og tid
årsmøte 2012

Generelt

Tirsdag 19. mars 2013 kl 19.00

Styret har hatt fokus på å øke medlemsmassen og skape ny aktivitet. I
perioden har antall medlemmer økt fra 22 til 60.
Styret har etablert en egen hjemmeside www.sorumkunstforening.no. Denne
vil løpende bli oppdatert med informasjon om aktiviteter og arrangementer.
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Agenda

Agenda for møtet:

1.
2
3
4
5
6
7
8
7

Godkjenne innkalling og saksliste
Valg av møteleder og referent
Valg av to for godkjenning av årsmøtereferat
Behandling av årsberetning
Behandling av revidert regnskap
Behandling av budsjett og fastsettelse kontingent
Behandling av styrets forslag til handlingsplan
Valg
Innkomne forslag, må være mottatt innen 25.2.13

Sørum Kulturforum: Utvikling – samarbeid - Politikk
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Beretning

Årsmøte
perioden

29.03.2012 til 19.03.2013

Styret

Styret har bestått av:
Verv
Leder og kasserer
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem

Navn
Sissel Aurland
Gine Ruud Wiker
Ann Kristin Elfgen
Arve Henriksen - utgår
Lillen Berg
Jørgen Kirsebom

Det har vært avholdt styremøter ca 1 gang pr måned fra høsten 2012. Det har
vært godt frammøte av styremedlemmer på styremøtene, og vara har deltatt
regelmessig i tillegg til styremedlemmer.

2012 – 2013

Arrangementer i perioden:
 Stand under Sørumsand dagene i juni 2012
 Guidet omvisning på Høstutstillingen 20.9.2012
 Lyrikk kveld for medlemmer 28.11.2012
 Guidet omvisning på Nye Astrup Fearnley Museet 6.12.2012
 Arrangert kunst-konkurranse for amatørkunstnere på Romerike
 Etalbert Sørum Foto-klubb, og arrangert fotokurs for medlemmer i
samarbeid med Bingen Lenseminneforening
 Arrangert kunst-utstilling på Frogner 31.1.-3.2 i forbindelse med SørumFestivalen 2013
 Arrangert konsert 1.2.13 med GisleBørgeStyveTrio i forbindelse med
SørumFestivalen og tilhørende kiosk salg.

Andre området styret har jobbet med i perioden:
 Egne lokaler

Fortsetter på neste side
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Beretning, fortsatt

Høstutstillingen

Sørum Kunstforening inviterte alle sine medlemmer med på tur til
Kunstnernes Hus i Oslo 20.9.12 med gratis inngang og gratis guidet
omvisningen på Høstutstillingen. Dette var et tilbud til alle kunstforeninger
som er medlem av Norske Kunstforeningers Landsforbund.

Sørumsanddagene

Sørum kunstforening deltok med egen stand, der barna ble oppfordret til å
tegne egne kunstverk, for å markedsføre at Kunstforeningen fortsatt lever og
ønsker flere medlemmer.

Lyrikk-aften

Nesten 20 av kunstforeningens medlemmer møtte opp da Sørum
Kunstforening arrangerte Lyrikk-aften for sine medlemmer i høstmørket
20.11.12 på Cafe Mat og Glede.
Kunstforeningen mangeårige medlem Lillen Berg underholdt med høytlesning
fra sine store diktsamling av egne dikt. Silje Bjølverud gledet oss med sin
sang.

Omvisning
Astrup
Fearnley
Museet

Sørum Kunstforening arrangerte medlems tur til det nye Astrup Fearnley
Museet for moderne kunst på Tjuvholmen i Oslo 6.12.12, med gratis inngang
og gratis guidet omvisning på utstillingen. Dette var et svært populært
arrangement, og et tilbud til alle kunstforeninger som er medlem av Norske
Kunstforeningers Landsforbund. Ann Kristin fra styret arrangerte et sosialt
kafe treff for alle påmeldte i forbindelse med turen.

Kunstkonkurranse

Sørum Kunstforening utlyste en kunst-konkurranse i oktober 2012 for
amatørkunstnere på Romerike. Styret mener dette var et godt bidrag for å
skape engasjement og oppmerksomhet rundt Sørum Kunstforening, og vi har
fått flere presseoppslag i denne forbindelse. Juryen har bestått av
billedkunstner Kari Nordheim (medl. i NBK), Solvita Mellemberge som
kunstutdannet fra Latvia og har tegning som sitt fagfelt, i tillegg til Roar
Grønseth som er fotosjef i Romerikes Blad. Det kom inn ca 90 kunstverk og
juryen har valgt en vinner i hver av kategoriene: maleri, tegning og foto.
Fortsetter på neste side
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Beretning, fortsatt

Foto-kurs

Sørum Kunstforening har inngått samarbeid med Bingen
Lenseminneforening, og det er etablert en felles fotoklubb for begge
foreningenes medlemmer, Sørum Foto-klubb.
Medlemmene fikk tilbud om å delta på foto-kurs med fotograf Anders
Henriksen den 29.11.12 på Kroa i Lørenfallet. Kurset var gratis for
medlemmer i Sørum Kunstforening, som en gest fra Bingen
Lenseminneforening i forbindelse med at vi inngitt samarbeid med dem.

Kunst-utstilling

Sørum Kunstforening har arrangert en kollektiv kunstutstilling i
Flerbrukshuset på Frogner i forbindelse med Sørum Festivalen 2013. Dette er
et arrangement som har vært avholdt de siste 5 årene og som Sørum
Kunstforening for første gang har arrangert i 2013. Målsettingen har vært å
videreføre den tradisjonen som allerede er etablert, og som publikum allerede
har forventninger til. Sissel Aurland har, i samsvar med styrets beslutning,
hatt det kuratoriske ansvaret for utstillingen. Dette inkluderer arbeidet med å
velge ut kunstnere og inviterte 10 kunstnere til utstillingen slik det også har
vært gjort tidligere år, samt arbeide med formidling og presentasjon av
kunstnerne og kunstverkene som ble presentert på utstillingen, og omtale på
websiden.
Utstillingen ble svært godt besøkt i år og flere verk ble solgt. Sørum
Kunstforening har fått gode tilbakemeldinger og nyter godt av at dette
arrangementet har vært en årlig hendelse som allerede er innarbeidet i folks
bevissthet.
Styret er positiv til samarbeid med andre frivillige lag og foreninger og ser at
dette kan medføre synergier som gir positive effekter. Under kunstutstillingen
ble det derfor fremført flere andre kunstneriske innslag etter invitasjon;
 John Sverre Bråthen innledet utstillingsåpningen med å fremføre et
utdrag fra 1718-stykket fra SkanseSpillet. Og publikum ble
oppmerksom på at det skal være festspill på Blaker Skanse i juni
2013.
 Frogner Revy og Amatørteater spilt to utvalgte nummer fra sin revy
«Elsk meg når eg vaknar», og fikk markedsført sin forestilling som ble
spilt samme kveld.
 Barn fra Tut og Kjør barne- og ungdomsteater viste innslag fra sin
siste musikal Annie.

Fortsetter på neste side
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Beretning, fortsatt

Konsert

Sørum Kunstforening arrangerte en intim konsert i utstillingslokalene fredag
1.2.12 som en del av SørumFestivalen, og Gisle Børge Styve Trio trakk fulle
hus. Sørum Kunstforening arrangerte kafè og bar.

Lokaler

Sørum Kunstforening ønsker å kunne tilby sine medlemmer mulighet til å
vise egne arbeider på utstillinger, og ønsker å legge til rette for at
medlemmene har mulighet til å utøve egne kunstnerisk aktivitet.
Kunstforeningen har i frem til nå ikke hatt tilgang til lokaler som muliggjør
dette.
Styret har derfor jobbet aktivt for å finne egnede lokaler. Dette er en
utfordring med den begrensede økonomien som foreningen har.
Styret har i en lengre periode vært i dialog med Rom Eiendom AS om
muligheter for å leie et rom på Frogner stasjon som er godt egnet til
utstillingsformål, og det er i disse dager oppnådd enighet om at Sørum
Kunstforening kan få leie et lokale på 22 kvm på Frogner stasjon. Styret vil
forhandle kontrakts innhold fremover.

_____________
Sissel Aurland
Styreleder

_______________
Gine Ruud Wiker
nestleder

______________
Arve Henriksen
Styremedlem

________________
Ann Kristin Elfgen
styremedlem

______________
Lillen Berg
styremedlem

_______________
Jørgen Krisebom
varamedlem
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Økonomi

Regnskap

Regnskapet for 2012 finner du nedenfor:

Saldo bank 31.12.2011
Kasse 31.12.2011

-

13 388,71
371,50

Inntekter

Regnskap 2012
Medlemskontingent

5 500,00

SUM INNTEKTER

5 500,00

Utgifter

Regnskap 2012
Kontingent Norske
Kunstforenigners Landsforening
Årsmøte 2012

930,00
2 185,00

Arrangementer

947,00

Porto

883,50

Diverser

2008,80

SUM UTGIFTER

6 954,30

Inntekter - utgifter

-1 454,30

Saldo banke pr 31.12.2012

11 562,91

____________________________________
Frogner 6.2.13 Kasserer Sissel Aurland

____________________________________
Dato
Revisor Solveig Midtskogen

Fortsetter på neste side
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Økonomi, fortsatt

Budsjett

Budsjett for 2013 finnes nedenfor:

Budsjett 2013 Sørum Kunstforening
Inntekter
Regnskap 2012

Budsjett
2013

Medlemskontingent

5 500,00

13 750,00

Utstilling og andre akt.
Støtte
SUM INNTEKTER

0,00
0,00
5 500,00

8 000,00
13 000,00
34 750,00

Utgifter
Regnskap 2012

Budsjett
2013

Kontingent NKF

930,00

1 300,00

Arrangementer

947,00

5 200,00

Porto mv

883,50

2 000,00

Lokaler

0,00

17 250,00

Markedsføring

0,00

5 000,00

Diverse

4 193,80

4 000,00

SUM UTGIFTER

6 954,30

34 750,00

1 454,30

0,00

Inntekter - Utgifter
Kontingenten foreslås
til kr 250 pr år.
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Innkomne forslag

Innkommet

Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende innen
25.2.2012. Sendes på epost til post@sorumkunstforening.no eller pr post til
Sørum Kunstforening, v/Sissel Aurland, Gauteidvn. 227, 2016 Frogner.
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Valg
Styret

Valgkomiteens innstilling til nytt styre for årsmøteperioden 2013 skal være
sluttført til 01.03.2013. Vil bli delt ut på årsmøtet.
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