MEDLEMSFORENINGEN KUNSTHALL GRENLAND
ÅRSMELDING 2019

1. INNLEDNING
Medlemsforeningen Kunsthall Grenland har for 2019 lagt bak seg et år med god aktivitet,
særlig hva gjelder utstillingsvirksomhet. Foreningen har for året prioritert en oppgradering
av Prosjektrommet, noe som resulterte i et kraftig oppsving i antall utstillinger.
Det er en nedgang i antall foredrag og filmvisninger, i forhold til året før, men to større
arrangementer har gitt foreningen god synlighet - utstillings- og konsertprosjektet med
Einar Ottestad/Kraterverkstedet og Sylvisphere, og lydkunst-cruiset i forbindelse med årets
Greenlightdistrict-festival.
Totalt har foreningen gjennomført 7 utstillinger, 2 foredrag og 1 filmvisning, samt 2
konsertprosjekter.
Alt i alt viderefører årets aktiviteter en god og solid trend, etablert de siste to-tre årene, der
foreningens ambisjoner om gode, engasjerende og publikumsvennlige aktiviteter gir
ønskede resultater.
Det er et ønske fra sittende styre at aktivitetsnivået skal være jevnt høyt, da det i sterk
grad er med på å profilere og styrke foreningens og Kunsthallens synlighet for medlemmer
og det generelle publikum.
Foreningen har for året gjennomført seks styremøter. Dette har vært konstruktive møter,
preget av bred enighet om foreningens formål og fokus på fremtidige aktiviteter.
Foreningens likviditet ved årsslutt er tilfredsstillende. Tross et par større investeringer,
viser det totale driftsresultatet et overskudd på kr. 8610. Foreningen har dermed
tilfredsstillende likviditet ved årsslutt. Totalt hadde foreningen 59 betalende medlemmer for
2019.
Styret for siste periode har vært Tom Hovinbøle, Bjarne Nærum, Kristian Grennes,
Sten-Enok Wersland, Henning Dahle, Hilde Dølheim og Sigve Ringvold (vara).
Hovinbøle var styreleder; Wersland nestleder; Grennes kasserer. Hovinbøle har ansvaret
for løpende regnskap og medlemslister. Ringvold har vært vara, ettersom hun ikke har
kunnet delta på løpende møtevirksomhet.
Det utbetales ikke honorar til foreningens styremedlemmer.

2. PROFIL OG SATSINGSOMRÅDER
Foreningen har for 2019 markert en klarere egen profil, i forhold til et ønske om å skille
foreningens aktiviteter fra Kunsthallens. Dette viser seg i en gjenopptagelse av gammel
logo, sammen med egen nettside og en mer aktiv formidling på Facebook.
Ellers har det vært et ønske om å øke aktiviteten særlig hva gjelder utstillinger, men også
opprettholde den hva gjelder foredrag, visninger/konserter og kunstner-presentasjoner.
Dette har foreningen ikke maktet, noe som til en stor grad skyldes tilgjengelige ressurser
og tung arbeidsmengde i forbindelse med årets GLD-festival, for styreleders del.
Utstillinger bestemmes løpende, etter enighet i styret, og program legges for halvår, med
rom for evt. endringer. Dette har fungert bra i løpet av året, og videreføres for 2020.
Visninger og andre arrangementer foreslås på et mer ad hoc-plan. All aktivitet er tenkt i
samråd med utstillings- og aktivitetsprogrammet til Kunsthallen forøvrig.
3. AKTIVITETER OG GJENNOMFØRING
2019 representerte et år som ble et løft hva gjelder utstillingsvirksomheten. Ettersom det
har vist seg å være veldig å legge inn utstillinger pausene mellom Kunsthallens
virksomhet, var det et ønske om å oppgradere Prosjektrommet. Dette ble gjort med midler
som ble avsatt fra driftsåret 2018, og utbedringen fant sted i januar 2019.
Jevnt over kan arrangementene vise til gode besøkstall, med Ottestad og Vestfoldutstillingene, som høydepunkt. Visningen på kinoen ble også godt besøkt, det samme
gjelder de to foredragene.
Foreningen teller ikke antall publikum på sine arrangementer, men det er ganske klart - ut
fra erfaringer - at året representer et høydepunkt i antall besøkende siden foreningens
aktiviteter tok seg opp igjen.
UTSTILLINGER
I Prosjektrommet har foreningen hatt følgende 5 utstillinger:
Torild Rødland
Malerier
17. - 20. januar
Martine Gulliksen
Tegninger
10. - 23. juni
Utstillingen var en del av utstillings-/konsertprosjektet med Einar Ottestad/Kraterverkstedet
og Sylvisphere i Kunsthallen.
Thore Hansen & Ruffen
Tegninger
12. september - 13. oktober
Utstillingen var en del av programmet til årets Greenlightdistrict-festival

Unni Spakmo
«Det vi ikke vil snakke om»
Maleri/installasjon
18. - 27. oktober
Maj-Gret Gaupås
The Between Job Paintings
Maleri
2. november - 1. desember
I Kunsthallen hadde foreningen to utstillinger:
Einar Ottestad/Kraterverkstedet
Installasjoner/konsert
10. - 23. juni
Utstillingen inkluderte en konsert med Sylvisphere i utstillingsperioden.
Ingrid Kuiters + Dorthe Herup + Morten Juvet
18. - 27. oktober
Tre kunstnere fra Vestfold, i samarbeid med Galleri Galleberg, Tønsberg.
I tillegg arrangerte foreningen en utstilling i Magdarommet:
Hawk Alfredson
19. - 20. januar
Denne utstillingen var en del av plateslippet med Porsgrunnsbandet Swifan Eolh & The
Mudra Choir, der HA har malt coverillustrasjonen.
FOREDRAG
Alle foreningens foredrag er åpne for alle og gratis.
Gjermund Ulvang Hagen: Psykedeliske platecovere
19. januar
En del av Swifan Eolh-arrangementet. Sal 2, Ælvespeilet.
Finn Werner Bekken: Telemarks vannkraft-historie
19. mars
Med GLD-tematikk. Sal 3, Ælvespeilet.
VISNINGER
I 2018 ble det arrangert en visning i samarbeid med Filmsentret Charlie:
Hitler Vs. Picasso
8. mai
Sal 5, Filmsentret Charlie

KONSERTER
Sylvisphere
13. juni 2019
Konsert som en del av utstillingsprosjektet med Tinkartank / Kraterverkstedet, i
Kunsthallen
Greenlightdistrict: Lydkunst-cruise
14. september
Tine Surel Lange, Lerin/Hystad, Susana Lopez, Simon Whetham
Lydkunst-performance på MS Dikkon, tur/retur Skien - Skotfoss
4. MKG OG KUNSTHALL GRENLAND
MKG har ingen fast bemanning, og har ved alle sine arrangementer nytt godt av
Kunsthallens personale (i form av vakter), teknikk og ressurser. Foreningen ser på dette
som en gunstig løsning, i og med at foreningens aktivitet i stor grad handler om å gjøre
Kunsthallen mer synlig for det generelle publikum. Å utvikle Kunsthall Grenlands kontakt
med sitt publikum er forøvrig et nøkkelmål for foreningens virksomhet. Dette klarte man
særlig med de to utstillings-prosjektene i Kunsthallen - Ottestad/Kraterverkstedet og
Vesstfold-kunstnerne - og med lydkunst-cruiset under årets GLD-festival.
5. MEDLEMMER
MKG hadde ved utgangen av 2019 59 betalende medlemmer. Dette er ned 15 medlemmer
i forhold til 2018. Det fremstår som ganske åpenbart at all turbulens rundt Kunsthall
Grenland i aviser/sosiale medier slår negativt ut for oppslutningen for foreningen, selv om
foreningen ikke har noe del i disse diskusjonene. Det må i årene fremover arbeides mer
aktivt med medlemsmassen.
6. ØKONOMI
Foreningen fikk for 2019 kr. 73.200,- i driftstilskudd fra Porsgrunn kommune.
Medlemskontingenten representerer en inntekt på kr. 13800,Driftsregnskapet viser et overskudd på kr 8814,Ved årets begynnelse sto det kr. 32248,- på konto. Ved årsslutt står det kr. 8797,- på konto
- resultat til drift pluss renter a kr. 17.Differansen reflekterer at foreningen satte av penger til opprustning av Prosjektrommet;
noe som styret vedtok høsten 2018. En vesentlig del gikk også til GLDs lydkunst-cruise.
Foreningen har ordnet en VIPPS-konto, noe som gjør lettere betalinger av salg og av
medlemskontingenten. Dette er noe flere medlemmer har etterspurt.
Det er gode grunner til å anta at tilskuddet fra Porsgrunn kommune vil reduseres for
kommende år, grunnet diskusjonene om støtte til Kunsthall Grenland. Styret bør ha dette i
mente ved planleggingen av fremtidige aktiviteter.

Foreningen har hatt honorerte vakter på utstillingene Ottestad/Kraterverkstedet og
Vestfold-utstillingen. Det utbetales ellers ikke honorar for utføre oppgaver i foreningens
regi, ei heller utbetales det styrehonorar.
Det vises forøvrig til vedlagte resultat- og balanseregnskap for 2019. Regnskapet er
utferdiget av Mette Sandsmark.
7. VEDLEGG
Resultat- og balanseregnskap for 2019
Kunsthall Grenlands årsmelding
Porsgrunn 20.02. 2020

Tom Hovinbøle
Styreleder
Medlemsforeningen Kunsthall Grenland
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