
 

ÅRSMELDING 2021 * RANA KUNSTFORENING 

 Samisk håndverk - Rolf Nilsson, Tärnaby



Foreningen hadde 74 enkelt- og 38 familiemedlemskap. 

Styret har bestå, av: 

Styreleder:    Eva Sundsvold - gjenvalg 
Nestleder og grafisk design:  Geir Rønning - gjenvalg 
Kasserer:    Tove LysHord / Eirik Røtnes – ny i styret 
Sekretær/Oppheng plakater:         Frøydis Solvang 
IT- ansvarlig:                                    Torill Venes Skatland 
Materialforvalter/Innkjøp:              Grethe Jamtli Johansen - gjenvalg 
Presseansvarlig/Pliktavlevering:     Isabella FlåT - gjenvalg 
Fotoansvarlig/Sosiale medier:        Berit Skjelvik 
Teknisk ansvarlig:                              Ronny Klausen 

Tove LysHord ba om å bli fritaT fra styrevervet eTer et år og Eirik Røtnes ble valgt inn som 
nyT styremedlem. 

Revisor: Bernt Berntsen - gjenvalgt 

Valgkomité:   
Mona Iglum, Inger Johanne Elvebakk og Rigmor Rydsaa tok alle gjenvalg. 

Styrets virksomhet: 
Styret har haT ni ordinære styremøter i meldingsåret. 

Covid-19: 
2021 ble også et år i pandemiens tegn. For kunsZoreningen betød smiTevernreglene 
begrensninger på antall publikum på vernissasjer og i den forbindelse benyTet vi 
forhåndspåmelding.  
Alle planlagte uts\llinger ble alle gjennomført. 

Møter og seminarer: 
KunsZoreningen fortsaTe møtevirksomheten med Rana kommune for å få i havn en 
samarbeidsavtale. 26.januar ble denne undertegnet, gjeldende i første omgang for to år. 
Tilskuddet er kr 100 000.- pr år. 
Årsmøtet ble avholdt 25.mars på auditoriet på Moment. 
Årsmøtet \l Norske kunsZoreninger ble avholdt digitalt 24.april. Eva Sundsvold var referent. 
Årsmøtet \l Se Kunst ble avholdt 10.september uten deltakelse fra Rana kunsZorening. 

Innkjøp Cl det faste galleri: 
Det er ikke kjøpt inn noen nye kunstverk, kun \l juleloTeriet fra juleuts\llingen. 



Vinnere av julelo,eri 2021: 

Alle medlemmer:  

Tilstede: 

Kunstner: Verk: Vinner:

Magne Furuholmen Bok: In transit Sigrun Johansen

Marianne Heske BOK A.B. Storholm

Johanne Seines Nilsen Kunstbok: Through a glass, 
Darkly

Lillian og Jan Unto Silfvenius

Turid Olberg Glasshjerte Anita PeTersen

Kine Hellesbust Trykk Elsa Sundsvold

Harald Myrvang Trykk Mona Iglum

Rolf Nilson Kuksa Mari Christensen

Magne Furuholmen Imprints Kari Anne Smith- Nilsen

Johanne Seines Nilsen Kunstbok: Through a glass, 
Darkly

Randi Bernersen

Magne Furuholmen Imprints  Torill Venes Skatland

Turid Olberg Glasshjerte Torill Døhl

Heidi Kris\ansen Glasskål Tina Ringheim

Pelle Langvik Hansen Stort fat Sidsel Forbergskog

Dagfinn Bakke Grafikk Kari Mina Kvammen



Medlemskap: 
Rana kunsZorening er medlem av Norske kunsZoreninger og SKINN (Se kunst i Nord-Norge). 
Geir Rønning siTer i valgkomiteen for Norske kunsZoreninger. 
Eva Sundsvold siTer i valgkomiteen for Se kunst i Nord-Norge. 

Økonomisk stø,e:  
Rana kommune/kulturmidler: kr 100 000.-  
Momsrefusjon Norske kunsZoreninger: kr 17 090.-  
Norske kunsZoreninger; fraktstøTe Lars Lerin: kr 7 000.-    
Grasrotandelen: kr 8 491,97.- 
Teknisk bistand kunstuts\lling, Smeltedigelen musikkfes\val: kr 10 800.- 
CoronastøTe, Norske kunsZoreninger: kr 2 208.-  
Innvilget prosjektstøTe \l Havmannjubileet fra Rana kommune,  
Havmannuts\llingen: kr 25 000.-  
Norske kunsZoreninger, frakt og prosjekt, kr 36 000.-  
Sparebank 1, Helgeland, gaves\helsen, kr 75 000.-  
Norsk kulturråd, kr 14 000.- (Utbetalt kr 56.000.- i 2020) 

Sponsormidler: 
MBA: kr 5 000.- 
Snip\nd: kr 2 500.- 
Aim Eie: kr 2 500.- 
ID Reklame: Reklamemateriell 

UTSTILLINGER OG AKTIVITETERI 2021 

16.februar – 13.mars:  VinterlysutsClling 
LARS LERIN 
Salgsuts\lling – AKVARELLER MED LARS LERIN 
Med Lars Lerin som årets Vinterlyskunstner følte vi at vi hadde 
skuT gullfuglen. Dessverre kunne Lerin ikke komme \l 
vernissasjen, men sendte en videohilsen. 
Den anerkjente svenske kunstneren hører med \l det ypperste 
sjiktet av verdens akvarellmalere. 
Uts\llingen viste et bredt spekter av kunstnerens nordnorske 
mo\vkrets med kjærlighet \l trær og fugler og den ville, råe og 
vakre naturen som Nord-Norge består av. 
Åpningen stod som vanlig teatersjef BirgiTe Strid for. 
Kunstnerisk innslag ved elever fra Kulturskolen i Rana. 
Til tross for høye priser må vi si oss fornøyd med salget. 



6.mai – 22.august: HavmannutsCllingen 
Antony Gormley og Anne Katrine Dolven  
Endelig kunne vi vise den utsaTe «jubileumsuts\lling» PRESENT 
med kunst av Antony Gormley og Anne Katrine Dolven. 
2020 markerte 25 års jubileet for avdukingen av Havmannen.  
På grunn av pandemien måTe denne feiringa utseTes eT år.  
Antony Gormley og A K Dolven, som opprinnelig kom på idéen 
om Skulpturlandskap Nordland kunne dessverre ikke være 
\lstede på vernissasjen 6.mai, men sendte begge hyggelige 
hilsninger på video. 
Antony Gormley deltok med en av sine helfigurskulpturer 
Another \me (1999) som stammer fra omtrent samme periode 
som Havmannen. I \llegg en serie med ni etsninger med \Telen 
Body & Soul (1990). 
A K Dolven deltok med tre malerier med \Telen Uplihning (2019). I \llegg \l denne serien 
s\lte hun med videoarbeidet S\ll Life (1998). 
Ordfører Geir Waage åpnet uts\llingen og S\g Bang leste Havmannprologen (Per 
Straumfors). 
Sissel Brean bidro med musikalske innslag. 

8. og 9. mai: Rana kino 
I forbindelse med Havmanndagene viste vi i samarbeid med kinoen, Den veganske 
tannbørsten av Trygve Luktvasslimo. KunsZoreningen hadde innledning før filmen startet. 

4.- 17.september: Gjenbruk 
Gjenbruk er ei uts\lling hvor publikum kan selge sine kunstverk (profesjonell kunst) gjennom 
kunsZoreningen. Veggene ble fylt, men ikke den store interessen i år ei heller på auksjonen 
som vi avsluTet uts\llingen med 17.september. 

9.september: Kulturna,a 
DeTe er bliT et populært arrangement og \l tross for pandemien er det mange som mange 
som møter opp. Styret vektlegger å delta på deTe arrangementet for å møte et eventuelt 
nyT publikum. 

29.september – 2. oktober: Smeltedigelen musikkfesCvals  
kunstutsClling med Yvonne Rosten 
Rana kunsZorening inngikk i 2019 en avtale om teknisk bistand og lån av Gallerirommet \l 
deres uts\lling. Kunstneren var også i år meget fornøyd med lokalitetene, og vi fortseTer 
deTe samarbeidet videre. 

5.oktober – 24.oktober: Den nord-norske kunstutsClling 
Siden 1946 har Nordnorsken vært en årlig tradisjon, og i 2021 var det den 75. utgaven av 
vandreruts\llingen som ble vist. 
Uts\llingen ble åpnet av nestleder i Bodø kunsZorening Hans Nordgård. 
Kunstnerisk innslag ved Philip Richter. 



AntaTe kunstnerne:  
Harald Lien, Alf Chris\an Samuelsen, Selma Köchling & Vidar 
Laksfors, Håvard Stamnes, Ellen Grieg, Ingunn Milly Hansen, 
Adam Sébire, Grethe Irene Einarsen, Vemund Thoe, Ingri 
Haraldsen, Sophie Berenika Broch, Skade Henriksen og Ruth 
Moen 
Siden Nordnorsken hadde jubileum hadde juryen og 
intendanten i \llegg invitert kunstnere som har deltaT fra 1946 
og opp \l 2021.  
Blant disse var: 
Marit Bockelie, Eevahenna Aalto, Synnøve Persen, Odd 
Sivertsen, Ivar Dillan, Kajsa ZeTerquist og Per Adde, Eva 
BakkesleT, Espen Tversland og Katharina Zahl Fagervik.  

Turnéen hadde disse visningsstedene:  
Bodø kunsZorening 
Svolvær kunsZorening 
Mosjøen kunsZorening 
Galleri Nord-Norge 
Rana KunsZorening 
Vadsø kunsZorening 

28.november- 31.desember: Den tradisjonelle juleutsCllingen 
Vi åpnet uts\llingen som vanlig første søndag i advent. 
Kunstnerisk innslag ved Ronja Larsen. 
To av kunstnerne, Rolf Nilsson og Linda Blikker var \lstede på 
åpningen. 
 
Det ble på tradisjonelt vis utlodning med mange floTe 
kunstgjenstander/bilder for medlemmer og enkel servering. 
Line Marsdal fra Oslo s\lte med ulike trykk, Ronny Bank fra 
Drammen viste bilder i små format, Mathis Nango fra Volda 
deltok med 4 malerier, Linda Blikker fra Mo viste sin 
keramikk, Sylvia Henriksen fra Lofoten deltok med floTe 
armbånd i redesign, og Rolf Nilsson fra Tärna med duodji av 
ypperste format. 

Ne,side: Vi har jobbet med ny neTside i løpet av året i samarbeid med Rik\g Spor.  
hTps://www.ranakunst.no 

Oppsummering av meldingsåret 2021 
Først må vi få takke Tove LysHord for hennes innsats i styret.  
KunsZoreningen har en visjon om å nå et yngre publikum og spesielt barn og ungdom. Derfor 
håper vi at det mulig å jobbe med deTe i 2022. KulturnaTa må igjen nevnes som et floT 
\ltak, hvor mange aktører er på banen og kan presentere seg for et stort publikum. 



Vi i styret vil reTe en stor takk \l alle våre samarbeidspartnere og sponsorer for all støTe i 
2021. 
Sponsorer: MBA Entreprenør AS, Snip\nd Holding AS, AimEie og ID Reklame. 
Økonomisk støTe: Sparebank 1, Helgeland og Norsk kulturfond og Rana Kommune. 
Og ikke minst en stor takk \l Helgelandmuseet, avdeling Rana: uten dere hadde vi ikke 
kunnet ha uts\llingene så \lgjengelige for publikum som det som er mulig med dere på 
laget. 
I denne forbindelse vil vi også takke Museumsgården for et floT og teT samarbeid.  
Smeltedigelen musikkfes\val er også bliT en årlig samarbeidspartner som nevnt ovenfor. 
Samarbeidet med Nordland Teater og Vinterlysfes\valen er godt innarbeidet og ikke minst 
godt kjent i kunstverdenen. Det gjør det også enkelt å rekruTere kunstnere.  
Årets uts\lling var den 12. i rekken. Så vi kan ikke få takket Nordland Teater nok for at vi er en 
del av Vinterlysfes\valen.   

Kulturetaten i Rana Kommune har giT oss støTe \l drih av foreningen. Og vi ser fram \l et 
teTere samarbeid med kommunen gjennom deres satsning på samhandling – at ulike aktører 
jobber teT sammen og et spesielt fokus på unge talenter.  
Vi er takknemlig for deres bidrag og håper på en fortsaT felles satsning for den visuelle 
kunsten i Rana!  
Vi må også få takke Norske KunsZoreninger både for faglige råd og økonomisk støTe i 2021. 

Men uten medlemmene våre og publikum som kommer \l våre arrangementer og uts\llinger 
vil det ikke være noe grunnlag for kunsZoreningen, så tusen takk \l alle dere og vi ønsker 
velkommen \l et forhåpentligvis spennende år i 2022. 

Mo i Rana, 1.mars 2022 

Eva Sundsvold               Geir Rønning                         Toril Venes Skatland 
     (leder) 

Frøydis Solvang                Eirik Røtnes                         Isabella Flå, 

Ronny Klausen              Grethe Johansen                    Berit Skjelvik 
  


