Årsmøte i Bildende Kunstnere Akershus

27. April, 2022, kl 18.00 - 19.30

Petter Ballo, Sted søker kunst, Magasinleiren i Ski.

DAGSORDEN
1. Velkommen til årsmøte i Bildende Kunstnere Akershus, fra styreleder Jon Lundell
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Valg av møteleder, referent og to til å signere protokoll
4. Styrets beretning
5. Prosessorientering mot opprettelse av organisasjonen, fra Kristian Øverland Dahl
6. Handlingsplan 2022-2023
7. Plan og kommunikasjonsplattformer (hjemmeside)
8. Budsjett 2022
9. Valg og oppnevninger

1. Velkommen til BKAs første årsmøte.
Fra styreleder Jon Lundell
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Valg av møteleder, referent og to til å signere protokoll
4. Styrets beretning
Fra Kristian Øverland Dahl og Maren Dagny Juell.
5. Prosessorientering mot opprettelse av organisasjonen,
fra Kristian Øverland Dahl og Morten Gran
6. Handlingsplan for 2022-2023

Vedtatt på stiftelsesmøte 22. september 2021.
1) Organisasjonsstruktur
a) Legge grunnlaget for BKA som organisasjon
b) Lage en plan for gjennomføring av årsmøte 2022
c) Lage en medlems-strategi for 2022 — 2023 med plan for fysiske og digitale
kontaktpunkter. (Debatter, medlemsfordeler, sosiale medier, etc.)
d) Opprette hjemmeside
2) Sosiale og økonomiske rettigheter
a) Arbeide for å få stipender og støtteordninger for kunstnere i Viken
b) Få en oversikt over atelierer i regionen
c) Aktivt styrke det kunstnerpolitiske samarbeidet i regionen, med et fokus på SUBV
(Samarbeidsutvalg billedkunstnerne Viken) og BOA
d) Oppfordre regionene til å utarbeide egne kunstplaner, med tydelige mål for å
styrke kunstnerpolitikken generelt og den visuelle kunsten spesielt
e) Arbeide for å øke potten for regionale prosjektmidler visuell kunst

f) Arbeide frem lokale fordeler for sine medlemmer
3) Kunst i offentlig rom
a) Kartlegge kommuner i regionen med og uten retningslinjer for kunst i offentlige
rom
b) Gjennomføre konferanse om kunst i offentlige rom og RSU ordningen for
administrasjoner, politikere og kunstnere.
c) Arbeide for å øke antall oppdrag for kunst i offentlig rom og profesjonalisering av
prosessen i denne sammenhengen
7. Kommunikasjonsplattformer
Styret ønsker innspill fra årsmøte.
8. Budsjett
Se vedlegg, side 5.
9. Valg og oppnevninger
Forslag til vedtak:
-

Anja Borgersrud velges som BKAs representant til styret i KunstSkansen på
Blaker

-

Kristian Øverland Dahl velges som representant til RSU-Akershus

-

Jon Lundell og Maren Dagny Juell velges til å representere BKA i NITJAs
representantskap.

-

Vedrørende representant til styret i Østlandsutstillingen (ØU), vil det måtte
gjøres en vedtektsendring på årsmøte til ØU hvor det fremmes forslag om en
representant fra BO og en fra BKA. Valg av representant fra BKA vil først da
kunne velges. Valgkommiten i BKA vil da foreslå kandidater som kan
oppnevnes mellom årsmøter ved ordinært styremøte i BKA.

-

BKA foreslår Morten Gran som representant til NITJAS valgkomitéen til
styret.

