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Årsmelding 2018 
 
Foreningen hadde ved utgangen av jubileumsåret 81 enkelt medlemmer og 32 
familiemedlemskap. 
 
 
Styret bestod av: 
 
Leder:    Eva Sundsvold – ny leder  
Nestleder:   Mona Iglum 
Kasserer:   Berit Maan – ny i styret. 
Sekretær:   Frøydis Solvang 
Formidler:   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 og Olav Kvitnes 
 
 
Styrets virksomhet: 
Styret har hatt syv ordinære styremøter i meldingsåret. 
 
 
Møter og seminarer: 
26.- 27. februar: Siste samling for deltakerne, Torill Venes Skatland, Mona Iglum og Eva 
Sundsvold på Skinn sitt arenautviklingskurs i Bodø. 
 
1.februar deltok Rana kunstforening ved Eva Sundsvold i en paneldebatt på Rana Bibliotek 
om kunstens plass i Rana, arrangert av Nordnorsk senter for kunst og Rana Bibliotek. 
Karolina Tampere hadde i denne forbindelse et foredrag om kunst i ulike byrom. 
 
13. mars: Årsmøtet ble avholdt på Bakeribygget. 20 medlemmer deltok. 
Her ble det avstemming om forslag på ny logo – designet av Geir Rønning. Dette ble vedtatt 
mot fem stemmer. Den vil bli presenter og tatt i bruk når Kunstforeningen flytter inni nye 
lokaler. 
 
25. april: Årsmøte i Norske kunstforeninger på Gardermoen. Eva Sundsvold deltok. 
 
4. september: Møte med styreleder i Norske kunstforeninger, Susanne Svenseid på Rana 
Museum, avdeling Fjordgården. 
 
6. - 9.september: SKINNs årsmøte ble avholdt i Bodø i forbindelse med Bodø Biennalen hvor 
Mona Iglum, Eva Sundsvold og Frøydis Solvang deltok. 
I tillegg til disse deltok også Cecilie Johansen på seminaret som ble avviklet i forkant. 
 
5. november: Kunstforeningen hadde møte med kultursjefen i Rana, Lage Thune Myrberget. 
 



Innkjøp til det faste galleri: Ingen kjøp til det faste galleriet. 
 
Vinnere av julelotteri 2018: 
Frammøtte medlemmer:  

 
Kunstner:  Verk: Vinner: 
Mette Paalgaard Bolle 

 
Anneke Leeheer 

Marianne Bjørnmyr Bok Birger Blikø 
Gunnar Danbolt 
 

Bok Liv og Stein Høyen 

Dagfinn Bakke  
 

Gafisk trykk Ørjan Skoglund og Lisbet 
Rydså 

Yngve Henriksen 
 

Grafisk trykk Frøydis solvang 

 
 
Alle medlemmer  
 
Kunstner:  Verk: Vinner: 
Cecilie Haaland  Skål Torill Døhl 

 
Marianne Bjørnmyr Bok 

 
Berit Skjelvik 

Gunnar Danbolt  
Bok 

Siri Gaski 
 

Mette Grindstad Fyen Grafisk trykk Mari Christensen 
Yngve Henriksen 
 

Grafisk trykk  
 

Rigmor Rydsaa 

 
I tillegg loddet vi ut to blomsterbuketter som ble gitt i gave til kunstforening fra Norske 
kunstforeninger og Se Kunst, og som ble vunnet av Torill Solheim og Bente Høyen. 
 
 
Medlemskap: 
Rana Kunstforening er medlem av Norske kunstforeninger og SKINN (Se kunst i Nord-
Norge). 
 
 
Støtte: 
Fraktstøtte Norske kunstforeninger: kr 12 000.-  
Rana kommune: kr 45 000.-                                  
Momsrefusjon Norske kunstforeninger: kr 10 248.-    
Refusjon reiser: kr 2 496.- 
Grasrotandelen: kr 3 041.- 
Sponsorstøtte Helgeland Sparebank: kr 10 000.- (Foredrag Gunnar Danbolt) 
 
 
 
 
 
 



Utstillinger og aktiviteter 2018: 
           
10.februar – 1. mars: Vinterlys-utstillingen: Nico Widerberg. 
 

 
 
10. februar: Foredrag med Nico Widerberg på Rana Bibliotek.  
Nico Widerberg er en anerkjent og profilert kunstner både nasjonalt og internasjonalt. Han 
har hatt en rekke separat utstillinger og utsmyknings- 
oppdrag. Han er også kjent for å ha utført minnemonumentene etter 22.juli tragedien. Denne 
finnes også i Rana – ved Havmannplassen. 
 
Widerberg var representert med både grafikk og skulpturer på utstillinga. 
Direktør ved Nordland Teater, Are Nakling åpnet utstillingen. Sissel Brean og Linda Mathisen 
stod for det kunstneriske innslaget med dikt av Inger Hagerup. 
Han hadde et interessant foredrag på Rana Bibliotek. 
Publikumstall: ca. 1500 i utstillingsperioden – ca. 100 på åpninga, og 70 på Rana Biblioteket. 
 
5. mai: Havmanndagen: På grunn av manglende lokaler hadde vi ingen Havmannkunstner. 
Men vi var representert på Rana Bibliotek med en stand: Gamle Havmannplakater ble hengt 
opp og vi delte ut brosjyrer om kunstforeningen. 
 
 
27. september: Kunstnersamtale med Kajsa Zetterquist på Rana Bibliotek.  
Salg av bøker og plakater. 
 

 
 



Kajsa Zetterquist er født og oppvokst i Sverige, men flyttet til Norge og Graddis med sin 
mann, Per Adde i 1967. De har fått sitt eget Galleri, Adde Zetterquist i Storjord i Saltdalen. I 
2018 feiret Galleriet 5 års jubileum. 
Zetterquist har vært en sterk røst i den nordnorske kunstverdenen. Hun var med på 
etableringen av Nordnorsk Kulturråd og etableringen av Kunstskolen i Kabelvåg, der hun 
også virket som lærer. 
 
 
 
 
1. desember: 50 års jubileums-feiring: 
 

 
 
Foredrag med Gunnar Danbolt på Rana Bibliotek. Dette arrangementet var gratis og åpent 
for alle. Ca. 70 frammøtte fikk som alltid høre en engasjert og kunnskapsrik Danbolt. 
Hans første del handlet om bakgrunnen for etableringen av kunstforeninger i Norge.  
Andre del av foredraget omhandlet livet og kunstnerskapet til kunstneren Herleif Kristiansen 
fra Tomma, som ble sendt til Trastad Åndssvakehjem i Kvæfjord som 14 åring og bodde der 
til han ble pensjonist. Nå bosatt i Harstad hvor han fortsatt er aktiv som kunstner. 
Fløytegruppa med Anne Guri Frøystein i spissen bidro med musikalsk innslag i forkant av 
foredraget. 
 
Ark Bokhandel bidro med salg av biografien om Herleik som er skrevet av Danbolt. 
 
Mottagelse på Bakeribygget: Her fikk rundt 70 medlemmer og andre inviterte gjester servert 
suppe med brød og deretter et deilig kakebord. 
Synnøve Sætre Hanssen holdt hovedtalen for dagen og ga oss et tilbakeblikk på en del av 
kunstforeningens historie. Kammerrana bidro med vakre toner. 
Det tradisjonelle og populære «julelotteriet» ble avviklet – se vinnerne over. 
 
 
Oppsummering av meldingsåret 2018: 
 
Året 2018 var og ble et spesielt år for Rana kunstforening. Etter at Vinterlysutstillingen ble 
pakket ned og sendt sørover ble alle våre eiendeler pakket i esker og de store bildene i 
bobleplast! Dette er satt på lager på Fjordgården.  
Vinterlysutstillingen ble altså den siste utstillingen på «gamle» Rana Museum, og det var 
vemodig å forlate de vakre lokalene! 
Men vi ser framover og håper at det «nye» Rana Museum og gallerirommet vil gi den samme 
flotte rammen for utstillinger og sosiale tilstelninger som vi hadde i Museumsgården. 
 



Vårt samarbeid med Rana Museum har fungert meget bra og vi vil rette en stor takk til de 
ansatte for alt de har bidratt med for Kunstforeningen gjennom mange år og at samarbeidet 
kan fortsette i de nye lokalene.  
Nordland Teater er en annen viktig samarbeidspartner for kunstforeningen og uten dette 
samarbeidet hadde Vinterlysutstillingen ikke kunnet framstå som den gjør og blitt en så viktig 
del av Vinterlysfestivalen som den er blitt. Kunstforeningen vil også rette en stor takk til 
Teateret! 
 
Helgeland Sparebank som har vært vår hovedsponsor og bidratt med støtte til plakater, 
flyers, invitasjonskort og annen markedsføring vedtok i 2018 å avslutte denne støtten til lag 
og foreninger. 
Dette vil gi oss nye utfordringer som vi må jobbe med i 2019. 
Rana Kunstforening vil takke for alt vi har fått i årenes løp og for sponsorstøtten på kr 10 000 
kr i forbindelse med Jubileet og foredraget til Gunnar Danbolt. 
  
Kulturetaten i Rana Kommune har gitt oss støtte til drift av foreningen. Vi er takknemlig for 
deres bidrag og håper på en felles satsning i framtiden for den visuelle kunsten i Rana! 
 
Videre har et engasjert og positivt styre holdt humøret oppe i en tid med usikkerhet og 
venting på nye lokaler. Kunstforeningen har i mangel på lokaler satset på alternative 
arrangementer. Og foredragene som har vært i Biblioteket er vi meget fornøyde med. 
Så 50-åringen går friskt inn i en ny epoke og håper at medlemmene vil støtte og være aktive 
med innspill til styret i dets arbeid med å planlegge nye utstillinger og arrangementer. 
 
 
 

Mo i Rana, februar 2019 
 
 

Eva Sundsvold      Mona Iglum                               Toril Venes Skatland 
     (leder) 

 
 

   
  
 Frøydis Solvang                Berit Maan           Isabella Flått 

 
 
 
 
 

Wenche Bakken              Birger Blikø           Cecilie Johansen 
  

 
 

 
 
 


