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Årsmelding 2016 
 
Foreningen hadde pr. 31.12 2016  120 enkelt medlemmer og 37 
familiemedlemskap. 
 
Styret: 
 
Leder:   Mona Iglum 
Nestleder:  Frøydis Solvang 
Kasserer:  Eva Sundsvold 
Fotoansvarlig: Pål Bikset  
Sekretær:  Cecilie Johansen 
Dataansvarlig: Torill Venes Skatland 
Materialforvalter:  Birger Blikø 
Medlemsregister/ 
presseansvarlig: Isabella Flått 
Plakatopphenging: Wenche Bakken 
 
Revisor: Kerstin Ander-Trønsdal. 
 
Valgkomite: det var ikke oppnevnt ny valgkomite, så styret fikk mandat til å 
oppnevne ny komite.  
 
 
Utstillingskomite: Tone Oddvang, Anita og Helge Pettersen, Bente Høyen, Kyrre 
Johansen, Britt Aavatsmark, Lillian Erlandsen, Roger Maan, Gunhild Pedersen, 
Aud Holmstarnd, Tanja Nyjordet, Olav Kvitnes, Olav Pettersen, Einar Iglum, 
Torill V Skatland, Bjørg Pedersen, Kirsti Edvartsen, Trude Fjellheim, Jan Unto 
Silfvenius, Birgit Granhaug, Svanhild Sandnes, Mari Nordsteien, Arne Kalkenberg, 
Gunn Larsen, Berit Skjekvik, Kari Skreslett, Bjørg og Henry Botten, Trine 
Elvebakk, Wenche Kverneng, Marit M  Skjule, Bente N Hanssen, Isabella Flått, 
Eva Sundsvold, Trine Elvebakk, Bente Nodland Hansen, Marit Meidell Sjule, 
Wenche Kverneng, Bjørg Botten.     
 
 
Styrets virksomhet: 
Styret har hatt åtte ordinære styremøter i meldingsåret. I tillegg har det vært flere 
arbeidsmøter i forkant av utstillingene. Eva Sundsvold og Torill Venes Skatland har 
vært konsulenter når Selfors nye sykehjem skulle ha kunst inni i huset. Vi er også 
med i prosjektet Arenautvikling, som SKINN har startet. 
 
 
 



Møter og seminarer: 
På SKINNs årsmøte på Gardermoen var Eva Sundsvold og Mona Iglum 
representanter.  
Innkjøp til det faste galleri: 
Ingen kjøp til det faste galleriet. 
 
 
Vinnere av julelotteri 2016: 
Frammøtte medlemmer:  

 
Kunstner:  Verk: Vinner: 
 
Ronny Bank 

  
bilde 

 
Bjørg Simonsen 

 
Turid Olberg 

 
fat 

 
Kari Stokke 

 
Karl Gustav Gjertsen 

 
bilde 

 
Fam. Myrvang 

 
Cecilie Haaland 

 
2 kopper 

 
Åse Tamnes 

 
Anna Lara Gudmundsdottir  

 
1 lyslykt 

 
Gunnar Ringheim 

 
Dagmaria 

  
ørepynt 

 
Anne Berit Hjerpbakk  

 
Emmeselle  

 
innrammede kort 

 
Inger Hågensen 

 
Alle medlemmer  
 
Kunstner:  Verk: Vinner: 
 
Cecile Anda 

  
bilde 

 
Anita Dahlberg 

 
Turid Olberg 

 
bilde 

 
Morten Edvardsen 

 
Cecilie Haaland 

 
2 kopper 

 
Lisbeth Elsfjordstrand 

 
Anna Lara Gudmundsdottir  

 
1 lyslykt 

 
Mai Lisbeth Knutsen 

 
Catrine Linder Sandberg 

 
ørepynt 

 
Helene Aslaksen 

 
Glass Henningsvær 

 
2 snapsglass 

 
Bente Høyen 

 
Emmeselle  

 
innrammede kort 

 
Anita Pettersen 



 
Medlemskap: 
Rana Kunstforening er medlem av Norske kunstforeninger og SKINN (Se kunst i 
Nord-Norge). 
 
Støtte: 
Fraktstøtte Norske kunstforeninger: 9000,-   
Rana kommune:    45. 000,-                              
Momsrefusjon Norske kunstforeninger:   10.447,-       
       
            
Publikumstall:    
Ca  9000 
 
 
 
Utstillinger  2016 
 
 
6.februar-6.mars 
Vinterlys. Gabrielle Kielland 
 
Årets vinterlyskunstner var Gabrielle Kielland. Hun er født 27.april 1945, utdannet 
ved SHKS (Statens håndverks- og kunstindustriskole.) Hun er kanskje ikke så kjent 
her, men har et stort publikum i hele Norge. Hun hadde med seg både grafikk og 
malerier. Motiver var ulike, men nesten alle har menneskeskikkelser i seg som 
fortalt en historie. Fargepaletten var stor, noen verker med litt dystre mørke farger, 
men de fleste har en fargerik palett. 
Åpningen var godt besøkt, og teatersjef Birgitte Strid hadde åpningstale. 
 

 
 
 
30.april- 13.mai 
Nordnorsken  



 

 
 
Rana kunstforening inviterte til den 70. Nordnorske kunstutstilling.  
Det var i alt 19 forskjellige kunstnere med tilknytning til Nord- Norge som stilte ut. 
Blant annet deltok vår egen Elisabet Alsos Strand med 3 stk tresnitt. Alsos Strand 
har de siste årene fordypet seg i tresnitt og spesielt japansk tresnitt. Det var mange 
forskjellige uttrykk, teknikker og formater. Kunstnerne som var representert var 
Elisabet Alsos Strand, Elina Waage Mikalsen, Harald Lien, Håvard Stamnes, Ina 
Marie Winther Åshaug, Inger Anne Nyaas, Jon Harald Glomås, Kamilla Sajetz 
Mathisen, Kari Elfstedt, Linn Rebekka Åmo, Thor Arne Losendahl, Ottar Karlsen, 
Raghild Johansen, Yngve Henriksen, Lisbeth Skranes, Kari Jonanne Nordheim, 
Katharina Zahl Fagervik, Synnøve Persen, Yvonne Normanseth. 
 
15.mai -13.juni 
Havmann. Lillian Erlandsen 
 

 
 
Etter mange forespørsel sa Lillian Erlandsen endelig ja til å stille ut sine fantastiske 
vevnader. Hennes tilnærming til de tradisjonelle vevnader på en ny og innovativ 
måte er unik. Utstillingen besto av bilder/ relieffer og skulpturer. Hennes vevnader 
med metall og tråd fylte rommet på en fantastisk måte. Stort oppmøte på åpningen, 
der hennes mann og venner sto for det kulturelle innslaget. 
 
 
 
 
 
16.juni - 30 august 
Dysthe-design 



 

 
 
I utstillingen «Dysthe Design var en vandreutstilling fra Nasjonalmuseet. «Vær så 
god sitt!» fikk man ikke bare se, men også sette baken nedpå en stol som «1001 
serien» i sort lær – også brukt i «Mad Man serien», eller «Popcorn» stolen som i sin 
tid ble spesialdesignet for Hennie Onstad kunstsenter og som fortsatt er i 
produksjon. 
Sven Ivar Dysthe (f.1931) ble som student ved Royal College of Art i London valgt 
ut til å lage et treskrin for skolens kroningsgave til dronning Elizabeth i 1953.  
I 2010 slått til Ridder av  St Olavs ordenen.  Dysthe var med sine forkjærlighet for 
sirkelen brukt som designuttrykk i mange av sine stoler med på å endre dette bildet. 
På åpningen fikk de få oppmøtte et kort foredrag om kunstneren. Detter var RK`s 
sommerutstilling. 
 
 
 
Mobil Egress 
 

 
 
I månedskifte mai/juni fikk vi tilbud om en kunstfilm Egress laget av Knut Åsdams. 
Dette var fiksjonsfilm fra en bensinstasjon i utkanten av Oslo. Filmen fortalt om en 
ung kvinne som jobber på bensinstasjonen, som her var sett som bunnen av 



oljeindustriens enorme økonomiske stige. Filmen var gjort til en del av en mobil 
installasjon, for å gjøre den tilgjengelig for flest mulig mennesker – også utenfor 
storbyene. Knut Åsdam hadde bygget om en lastebil, hvor man kunne gå inn og se 
filmen i lasterommet. 
 
 
 
September  
Kulturnatta, «det faste galleri» 
 

 
 
15.september ble det arrangert kulturnatt for første gang i Rana. RK stilte da ut sitt 
faste galleri. Dette er bilder som er innkjøpt av RK gjennom de 48 årene vi har 
eksistert. I tillegg var det to bilder av Lillian Erlandsen. 
 
 
 
1.desember- 22.desember 
Den tradisjonelle juleutstillingen 
 

 
 
I tradisjonens tro åpnet Rana Kunstforening sin årlige juleutstilling 1.søndag i 
advent. De som var med var Geir Sletten, Gudny Aspaas, Dagfinn Bakke, Tine 
Anckarman, Mette Paalgard, Heidi Kristiansen og Lars Kristian Gylver. Mye folk 
på åpningen når vi har med en Rana profil.  Leder Mona Iglum hadde dem 



offisielle åpningen og Syver Olstad spilte trekkspill som kulturelt innslag. Det ble 
også avholdt trekking av lotteriene som RK hvert år har. 
  
 
 
 
 
 
Oppsummering av meldingsåret 2016. 
 
Året 2016 var nok et produktivt år for Rana kunstforening. Vi har hatt fem 
tradisjonelle utstillinger, en kunstfilm i en buss og vi har stilt ut det faste galleriet. 
Det har vært stort mangfold, både når det gjelder kunstnere, teknikker og 
prisklasser. Vi er stolte av å produsere Vinterlysutstilling, Havmannutstilling og 
Juleutstilling. Disse er nå etablert og vil være litt av RK`s varemerke.  
 
Vårt samarbeid med Rana museum og Nordland Teater er ganske unikt i forhold til 
drift av kunstforeninger. Dette samarbeidet gjør at vi kan vise visuell kunst på en 
profesjonell måte. 
 
Utstillingene våre er mangfoldige, profesjonelle og unike. 
Vårt samarbeid med ulike lokale artister fungerer veldig bra, og de har bidratt til at 
åpningene på utstillingene har blitt enestående opplevelser både for øye og øre. 
TAKK til disse artistene! 
Helgeland Sparebank, vår hovedsponsor, har bidratt med støtte til plakater, flyers, 
invitasjonskort og anen markedsføring. Tusen takk!  
En stor takk til Nordland Teater for et utmerket samarbeid! 
Kulturetaten i Rana Kommune har gitt oss støtte til produksjon, gjennomføring av 
utstillingene og drift av foreningen. Vi er takknemlig for deres bidrag. 
Vårt samarbeid med Rana Museum har fungert meget bra. Museets folk har vært 
mer en behjelpelig i forhold til mottak og av sending av utstillingene. De har også 
vært til stor hjelp ved drifting av utstillingene. Vi er takknemlig, og håper på et 
fremtidig videre samarbeid. 
Videre har et engasjert og positivt styre tatt ansvar for å få både store og små 
kunstverk, inn i våre lokaler, (i andre etasje, uten heis). Dette har bydd på noen 
komplikasjoner, men ved hjelp av styret, utstillingskomiteer og andre har vi greid 
disse utfordringene i år også. 
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