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Årsmelding 2017 
 
Foreningen hadde pr.31.12.2017  118 enkelt medlemmer og 49 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:   
Synnøve Sætre Hanssen, Roger Maan, Olav Kvitnes 
 
 
Utstillingskomite:  
Utstillingskomiteen er mer eller mindre avviklet. Hver utstillingskomiteen har 
ansvaret med å henge opp utstillingene. 
 
 
Styrets virksomhet: 
Styret har hatt seks ordinære styremøter i meldingsåret. I tillegg har det vært flere 
arbeidsmøter i forkant av utstillingene. 
Vi har hatt to kroki-kurs, med Tina Anckarman som lærer. 
SKINN har organisert et kompetanseprogram, (kurs) der RK var så heldig å bli 
plukket ut som en av deltakerne. Dette videreføres vår 2018. 
26.mars hadde styret en work-shop der vi jobbet med strategi for RK.  
 
 
Møter og seminarer: 
SKINNs årsmøte ble avhold i Tromsø, der var Mona Iglum, Eva Sundsvold og 
Torill Venes Skatland   
 
 



Innkjøp til det faste galleri: 
Ingen kjøp til det faste galleriet. 
 
 
Vinnere av julelotteri 2017: 
Frammøtte medlemmer:  

 
Kunstner:  Verk: Vinner: 
Mette Paalgaard Grønn skål  

 
Mona Iglum 
 

Gudny Aspaas 
 

Rød ring 
 

Birgit Granhaug 

Turid Olberg 
 

Hjerte  Gunnar Ringheim 

Cecilie Haaland 
 

Veggbilde  Siri E. Strømsnes 

Lars Gylver 
 

Lysestake  Aud Holmstarnd 

Marit Myklebust 
 

Stofftrykk bilde Bente Hanssen 

Elisabeth A strand 
 

Bok  Toril Døhl 
 

 
Alle medlemmer:  
 
Kunstner:  Verk: Vinner: 
Gerd Bauer  Smykke  Gretha Johansen 

 
Cecilie Haaland To krus 

 
Anne Berit Hjerpbakk 
 

Mette Paalgaard Grønn skål 
 

Merete Døhl 
 

Gudny Aspaas 
 

Rødt hjerte 
 

Hege Liasjø 
 

Lars Gylver  
 

Lysestake  
 

Eva Sundsvold 

Elisabeth A. Strand 
 

Bok  
 

Øyvind Trønsdal 

 
 
 
 



Medlemskap: 
Rana Kunstforening er medlem av Norske kunstforeninger og SKINN (Se kunst i 
Nord-Norge). 
 
Støtte: 
Norske kunstforeninger:  Fraktstøtte : 13 000,- 
    Prosjektstøtte foredrag Gunnar Danbolt: kr 15 000,-
    Momsrefusjon: 6 940,- 

Rana kommune:  kr 45 000,-                                 

Nordland fylkeskommune: kr 15 000,-      
                
Publikumstall:    
Ca.  9000 
 
 
Utstillinger  2017 
 
Vinterlys-utstillingen, Bjørn Ransve. 
1.februar – 11.mars. 
I februar fikk vi besøk av en av de store kunstnerne i 
Norge, Bjørn Ransve. I tillegg til ham, var det med seg to 
opphengere og Knut Blomstrøm som kurator. Han hadde 
med seg store non-figurative bilder og en del 
indianerportretter. Et av verkene var så stort at det gikk 
ikke inn i våre lokale. Det ble hengt opp i Nordland teater 
foaje, som er vår samarbeidspartner på denne utstillingen. 
Åpner av utstillingen var Birgitte Strid, og kulturinnslag av 
Linda Mathisen. Kunstneren var tilstede på åpningen. 
 
 
Gjenbruk 
18.mars -25.mars   
Her ble publikum invitert 
til å selge sine gamle 
kunstverk. Det kom inn 
trettisju kunstverk av 
forskjellige kunstnere. 
Utstillingen var godt besøkt 
og mange verk ble solgt. 
 
 



Amatørutstilling 
17.mai – 27.mai 
Dette året hadde vi amatørutstilling, med åpning 
17.mai. Dette var en fin arena for de som ønsket å 
vise hva de gjør av amatørkunst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Havmannutstillingen, Mette Grinstad Fyen 
10.juni – 10. august 
Til Havmannutstillingen hadde vi invitert en utflyttet 
ranværing til å stille ut sine bilder. Hennes fargeglade 
uttrykk, både maleri og grafikk dekorerte veggene hele 
sommeren. Motivene var det nordnorske landskapet; 
båten, husene, havet, himmelen og lys. Andre tema, 
som skjøre krukker og ulike former. Åpning av 
utstillingen ble fremført av Nina Badendyck. De 
kulturell innslagene var sang av Vocalis og Tine 
Skolmen og Thomas Grinstad Fyen. 

 
 
 
 
Plakatutstilling 
1.september - 1.oktober 
I samarbeid med Helgeland sparebank ble det produsert 
en utstilling, som viste bankens produksjon av plakater 
til ulike kulturarrangement. Det var flere kulturelle 
innslag. Utstillingen ble åpnet av Bjørn Bonsaksen. 
 
 
 
 
 
 
 



Mitt Landskap 
18.oktober – 20.november 
Dette var en del av jubileumsutstillingen til 
SKINN. Der det ble vist verker av Gunnar 
Tollefsen, og samtidskunstnere som tolker hans 
verk. 
De kunstnerne som ble vist her i dialog med hans 
verk var Olav Christopher Jenssen, Vemund Thoe. 
Åpningen ble foretatt av Elise Hoedemakers fra 
SKINN, og det kulturelle innslaget var ved 
Wenche Bakken. Kunstner Vemund Thoe var til 
stede under åpningen. Utstillingen var en DKS-utstilling og mange åttende 
klassinger fikk se utstillingen og være med på work-shop. 
 
 
 
Foredrag med Gunnar Danbolt 
4.oktober 
I forbindelse med utstillingen «Mitt landskap», hadde vi 
invitert Gunnar Danbolt til å holde et foredrag om 
modernismen. Mange kom for å høre på, og de 
fremmøtte var fornøyd med foredraget. 
 
 
 
 
 
 
Den tradisjonelle juleutstillingen  
3. desember – 23.desember. 
I år hadde vi prøvd ut en ny variant av 
juleutstillingen, ved å invitere bare en 
kunstner, Anne Gundersen, med 
utstillingen Transition times. Hun viste 
nye bilder, som ikke har vært vist i 
Rana før. Det var en høytidelig åpning 
og det kulturelle innslaget var sang av 
Anna Yaskiv og tangenter Kjell Joar 
Petersen-Øverleir. Vårt årlige 
medlemslotteri bli trukket, og glade 
vinnere fikk sine premier. 
 
 



 
Oppsummering av meldingsåret 2017 
 
 
 
Året 2017 var nok et produktivt år for Rana kunstforening. Vi har hatt syv 
tradisjonelle utstillinger. 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 er 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 opplevelse både for øye og øre. 
TAKK til disse artistene! 
 
Helgeland Sparebank, vår hovedsponsor, har bidratt med støtte til plakater, flyers, 
invitasjonskort og annen markedsføring. Tusen takk!  
 
En stor takk til Nordland Teater for et utmerket samarbeid! 
 
Kulturetaten i Rana Kommune har gitt oss støtte til 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. 
 
På slutten av året fikk vi en ny stor utfordring, museet er på flyttefot, og de ønsker 
å ha Rana kunstforening med til det nye museet. Dette har styret tatt oppe til 
diskusjon og ble enig om at vi vil være med på dette. Så året 2018 er litt diffust, vi 
kan ikke booke utstillinger siden vi ikke har noen lokaler, men vi skal prøve å finne 
løsninger sånn at publikum for noen kunstopplevelser i 2018 også. 
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