


Forsidebildets tittel er "stort glassbilde" laget av glasskunstner Turid Olberg. 

Foreningen hadde ved utgangen av jubileumsåret 87 enkelt medlemmer,  
47 familiemedlemskap og 3 studentmedlemskap. 

Styret har bestått av: 

Leder:            Eva Sundsvold  
Nestleder:  Geir Rønning – ny i styret 
Kasserer:  Berit Maan 
Sekretær:  Grethe Johansen – ny i styret 
Formidler:              Cecilie Johansen 
Dataansvarlig: Torill Venes Skatland 
Materialforvalter:  Frøydis Solvang 
Presseansvarlig: Isabella Flått 
Plakatopphenging: Wenche Bakken 

Revisor: Bernt Berntsen - ny 

Valgkomitè:   
Synnøve Sætre Hanssen, Roger Maan og Olav Kvitnes 

Styrets virksomhet: 
Styret har hatt syv ordinære styremøter i meldingsåret. 

Møter og seminarer: 
30.januar: Styreleder Eva Sundsvold og presseansvarlig Isabella Flått var i møte 
med kultursjef  Tage Thune Myrberget. Han sluttet i stillingen i februar. 
Kunstforeningen har hatt flere møter med konstituert kultursjef, Rita Jørgensdatter 
i 2019. 
 
18.februar: Leder i norske kunstforeninger, Susanne Svenseid møtte styret i kunst-
foreningen og med omvisning på «byggeplassen» Moment. 

28.mars: Årsmøtet ble avholdt på Bakeribygget. 20 medlemmer deltok. 

25.april: Kulturarenaplan Rana– møte på Rana Bibliotek ved prosjektleder Magne 
Pettersen Gleinar. Her var kunstforeningen invitert til å delta med innspill. 
 
30.september: Kulturmøte på Rana Bibliotek: Kultursjef, kulturledere i Rana kom-
mune, kulturaktører og kulturlivet. 
22. november deltok Eva Sundsvold og Geir Rønning på et nettverksmøte med Se 
kunst i Nord Norge ved leder Eva Skotnes Vikjord. 



Det var også representanter fra Mosjøen kunstforening og Kulturbadet i Sandnes-
sjøen til stede på møtet. 
 
4.desember var Eu-ambassadøren i Norge på besøk på Moment og da var vi repre-
sentert i Galleriet. 
Vi har i løpet av 2019 hatt flere møter med ledelsen på  
Helgelandmuseet/Rana Museum.    

Innkjøp til det faste galleri:  
Ingen kjøp til det faste galleriet. Innkjøp til julelotteriet. 

Vinnere av julelotteri 2019: 

Alle medlemmer:  

Frammøtte medlemmer: 

Kunstner: Verk: Vinner:

Magne Furuholmen Bok: Imprints Pål Bikset

Magne Furuholmen Bok: Apparat jik World Anne Kristin Bang

Gunnar Danbolt Bok: Herleik Kristiansen Karsten og Petra Nilsen

Turid Olberg Små hjerterom på sokkel Bjørg R. Kristensen

Mette Grindstad 
Fyen

Trykk Gislaug Øygarden

Yngve Henriksen   Trykk Tove Lysfjord

Anne Gundersen Summerflow Hege Liasjø

Kunstner: Verk: Vinner:

Magne Furuholmen  Bok:Imprints Kari Smith Nilsen

Magne Furuholmen Bok: In Transit Berit Skjelvik

Gunnar Danbolt Bok; Herleik Kristiansen Birger og Lillian Blikø

Turid Olberg Små hjerterom på sokkel Frøydis Solvang

Gudny Aspaas Ring Evy Eriksen



Medlemskap: 
Rana Kunstforening er medlem av Norske kunstforeninger og SKINN (Se kunst i 
Nord-Norge). 
Mona Iglum representerte Rana kunstforening på Se kunst sitt årsmøte og takket 
samtidig av som styremedlem (i Se Kunst). 
Eva Sundsvold sitter i valgkomiteen i Se kunst.. 
Kunstforeningen var ikke representert på Norske kunstforeningers årsmøte i 2019. 

Støtte:  
Rana kommune/kulturmidler: kr 45 000.-      
Rana kommune/kulturprisen: kr 20 000.-                          
   
Momsrefusjon Norske kunstforeninger: kr 10 219.-    
Refusjon reiser: kr 2 899.- 
Grasrotandelen: kr 3 041.- 
Sponsorstøtte MBA: kr 5000.- 
Grasrotandel Norsk Tipping: kr 4707.-  
Innvilget prosjektstøtte fra Norske kunstforeninger kr 30 000.- utbetales 2020    

Utstillinger og aktiviteter 2019: 

2. mai: Havmannkunstner John S. Jamtli 
Illustratør- og tegneserieskaperen hadde utstilling på Rana Bi-
bliotek. Kunstnersamtale med Rita Jørgensdatter. 
Det var også anledning å kjøpe bøker. Utstillingen varte en en 
uke. 
Jamtli er aktiv på mange hold. Aktuelt var hans ninjategneserie 
med Arne Treholt i spissen. Tidligere har han laget tegneserie 
om Petter Dass i  

Kine Hellebust Trykk Rigmor Rydsaa

Mette Grindstad 
Fyen

 Trykk Cecilie Johansen

Yngve Hennriksen Trykk Grete Johansen

Kort av Kine Helle-
bust og Grethe 
Winther Svendsen

Ekstragevinster Wenche Bakken, Beate 
Krogh, Bjørg Botten, 
Randi Bernersen, Bente 
Hanssen, 
Ann Mari Kristensen



samarbeid med en annen ranværing, Vegard Skogmo. Og ikke minst «Sabotører2 
fra andre verdenskrig.               

18. juni: Åpning Moment 
Helgeland Museum, avdeling hadde en storslått åpning med inviterte gjeste i Audi-
toriet på formiddagen. Senere på dagen var det åpent hus for alle. 
Navnet, Moment ble da avslørt og tatt godt imot av publikum. Endelig kunne mu-
seet og kunstforeningen åpne dørene igjen etter godt over et års ventetid. 

20. juni – 14.september: Åpningsutstilling/Sommerutstilling: 
Magne Furuholmen: «For all the beginning there is an end». 
Kunstforeningens store dag var den 20.juni (publi-
kum hadde fått sett utstillingen den 18.). Vi var utro-
lig stolte og glade for å kunne presentere Magne 
Furuholmen for publikum i Rana. 
Det var ei lukket visning på formiddagen med kaffe 
og kaker, men ikke den helt store responsen fra de 
inviterte.  
Til den offisielle vernissagen var det imidlertid stor 
pågang av folk, og Kunstneren var utrolig generøs og 
snakket med alle som ønsket det og forklarte teknikk og bakgrunn for valg av mo-
tiv. 
Salget av både bilder og bøker gikk strålende. Det ble til sammen solgt 28 bilder. 
Og ikke minst ble det tatt initiativ til at det den ene krukken som var til salgs skulle 
gis i gave til Museumsgården: innsamling av pengegaver startet umiddelbart. Kunst-
foreningen vil takke alle bedriftene som bidro til kjøpet! 
Den talentfulle pianisten Olaf  Andreas Strand fra Rana spilte både på formiddagen 
og ettermiddagen. 
Kultursjef  Rita Jørgensdatter holdt tale fra Rana kommune og teatersjef  Birgitte 
Strid foretok den offisielle åpninga. 
Magne Furuholmen fikk også tid til å besøke Polarsirkelen videregående skole før 
han reiste fra Rana og fikk se hvor hans innkjøpte bilde skulle henge. 
Vi må i tillegg til Furuholmens generøsitet også få rette en stor takk til hans kura-
tor, Åse Kamilla Aslaksen som var på Mo i flere dager for å få utstillingen på plass 
sammen med kunstforeningen. Hun var også på besøk på Polarsirkelen vgs og delte 
villig av sin kunnskap. 
Utstillingen stod til den 15.september.  
En annen stor begivenhet denne dagen var presentasjonen av kunstforeningens nye 
logo, designet av vår egen Geir Rønning. 
Styret synes den har blitt et flott symbol på at vi starter en ny epoke i kunstforenin-
gen i nye lokaler og ikke minst i ønsket om å rekruttere barn og unge til å engasjere 
seg i kunstforeningen. 



De nye tøyveskene med logo ble også lagt ut for salg på åpningsdagen. 
                           

21.august: Fritidsmesse, Polarsirkelen videregående skole 
Rana kunstforening stilte opp med flott plakat og brosyrer og møtte mange interes-
serte ungdom og lærere 
Vi har innsett at vi må ut for å møte publikum, og ikke bare sitte og vente til de 
kommer til oss. 

10.september: Medlemsmøte 
Styret har besluttet at vi med jevne mellomrom vil invitere til medlemsmøter. Vi 
synes det er viktig å snakke med dem som er våre brukere og ikke minst våre gode 
hjelpere. Info brev er også innført som en fast tradisjon. 

12.september: Kulturnatta 
Åpningsutstillingen ble besluttet forlenget i overenskomst med Furuholmen i for-
bindelse med at Kulturnatta skulle arrangeres. 
Det var mange folk innom og noen nye medlemskap ble tegnet. Et flott tiltak av de 
som står bak dette arrangementet!  
                    
5.- 27. oktober: Nord-norsken 
Hans Nordgård, nestleder i styret i Bodø kunstforening stod for 
den offisielle åpningen av utstillingen.  
Kunstnerisk innslag stod danser Janne Kristiansen for: en utrolig 
spennende opptreden hvor hun inkluderte kunstverkene i dansen. 
Antall publikum var ca hundre og blant dem mange ungdommer. 
Utstillingen var et spennende møte med noen kjente kunstnere, 
men også med mange nye. Det ble solgt en liten skulptur. 

30.november: Video fra Høstutstillingen 
Åpen visning i auditoriet ved formidler Cecile Johansen. 

1. – 28. desember: Juleutstilling 
Disse kunstnerne deltok:  
Line Eklund, maleri 
Silje Granhaug, maleri 
Gudny Aspaas, smykker 
Grethe Winther Svendsen, keramikk og kort 
Kine Hellebust, bilder, bøker og kort 
Dag Bratbergengen, skulpturer 
Johanne (Svendsen)Seines Nilsen, foto 
Turid Olberg, glasskunst 



Årets kunsteriske innslag stod Astrid Aarthun for og som spilte vakkert på sin 
saksofon. 
 

Det tradisjonelle og populære «julelotteriet» ble avvik-
let – se vinnerne over. 
Endelig kunne vi presentere ei juleutstilling av gam-
melt format – med mange kunstnere og mange 
forskjellige uttrykk. 
Vi synes det ble ei fin utstilling, men er ikke helt for-

nøyd med salget. Det er ikke bestandig så lett å vite hva medlemmene vil ha, men 
kanskje ble noen av bildene i dyreste laget.  
Antall publikum var ca hundre på åpningsdagen hvor det tradisjonen tro ble servert 
gløgg og pepperkaker. 

Oppsummering av meldingsåret 2019: 
Etter over et år i dvale uten faste lokaler var det endelig klart for åpning på det 
gamle «Fjordsenteret»! Skulle Galleriet bli ferdig til den offisielle åpningen? Alle 
håndverkerne og museets ansatte stod på dag og natt for å bli ferdige. Det samme 
gjaldt for kunstforeningen: det var mye som skulle på plass på kort tid før åpnin-
gen. 
Utstillingen til Magne Furuholmen ble altså vår første utstilling i det nye Galleriet 
og for et lykketreff. Teamet til Furuholmen hadde fått tegninger av rommet på for-
hånd, men at utstillingen skulle bli så bra hadde vel ingen turt håpe på.  

Vi må også få takke Rana Bibliotek som tok imot kunstforeningen til ulike andre 
typer arrangementer i vår «husløse» periode. Rana kan være stolt av John S. Jamtli 
og hans kreativitet og dyktige strek, og vi ønsker han tilbake ved en senere anled-
ning. 

Nord-Norsken var tilbake i Rana og ble et hyggelig og spennende møte. Det gror 
godt i Nord-Norge og blant nordlendinger i andre deler av landet. 

Kunstforeningen har som nevnt over en visjon om å nå et yngre publikum og spe-
sielt barn og ungdom. Derfor prøver vi å delta på de arrangementer hvor disse er. 



Kulturnatta må igjen nevnes som et flott tiltak, hvor mange aktører er på banen og 
kan presentere seg for et stort publikum. 

Til slutt vil vi takke alle våre samarbeidspartnere og sponsorer for all støtte i 2019. 
Og først og fremst en stor takk til Helgelandmuseet, avdeling Rana: uten dere had-
de vi ikke kunnet ha utstillingene så tilgjengelige for publikum som det som er mu-
lig med dere på laget. 
I denne forbindelse vil vi også takke Museumsgården for et flott og tett samarbeid. 
Og ikke minst at dere skaffet oss et lagerrom i nær tilknytning til Galleriet. Der har 
vi fått laget hyller og fått samlet alt utstyret vårt. Og vi har for første gang fått vårt 
eget kjøleskap (takk til Kåre H.)! 
   
Kulturetaten i Rana Kommune har gitt oss støtte til drift av foreningen. Og ikke 
minst en stor takk for kommunens Kulturpris 2019 og de fine ord som ble oss til 
del fra ordfører Geir Waage. 
Vi er takknemlig for deres bidrag og håper på en fortsatt felles satsning for den vi-
suelle kunsten i Rana!  

Vi vil også få rette en stor takk til MBA og ID Reklame for deres økonomiske støt-
te. 

Se kunst i Nord Norge er en viktig aktør for kunstforeningen, som vi også vil takke 
for et godt samarbeid i året som gikk 

Sist, men ikke minst vil vi få takke Norske kunstforeninger for all god hjelp og råd-
givning i året som gikk. Og økonomisk støtte til ulike formål. 
Frakt av kunst er en stor utgiftspost for alle som jobber med visuell kunst, og da er 
det fint å kunne søke tilskudd, men også til ulike prosjekter. Kunstforeningen fikk 
innvilget kr 30 000.- i 2019 til belysning. Men det vises ikke i regnskapet før 2020, 
da bestillingen og betalingen ble gjort helt på slutten av året. 

Men uten medlemmene våre og publikum som kommer til våre arrangementer og 
utstillinger vil det ikke være noe grunnlag for kunstforeningen, så tusen takk til alle 
dere og vi ønsker velkommen til et spennende år med mange spennende opplevel-
ser og Havmannjubileet!  

Mo i Rana, 1.mars 2020 

Eva Sundsvold    Geir Rønning                         Toril Venes Skatland 
     (leder) 

Frøydis Solvang                Berit Maan           Isabella Flått 



Wenche Bakken              Grethe Johansen          Cecilie Johansen


