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Foto: Aslak Høyersten

VISP skal bedre og tilrettelegge vilkårene for
produksjon og formidling av visuell kunst i Norge.
VISP skal fungere som en inngangsportal til og
veileder for det visuelle kunstfeltet, både for
kunstnere, produsenter og andre aktører.
VISP skal styrke den faglige infrastrukturen innen
det visuelle kunstfeltet og samhandlingen med
tilstøtende fagfelt.
VISP skal arbeide for kompetanseheving og økt
profesjonalisering hos aktørene på det visuelle
kunstfeltet, samt tilrettelegge for bruk av
produsenter innen feltet.
VISP skal være en partipolitisk uavhengig forening
med et ideelt formål.
(Vedtekter, §2)
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Om Visp

VISP – produksjonsenhet for visuell kunst ble stiftet den 10. juni
2009 av fagorganisasjonene BKFH og NKVN og en rekke enkeltaktører innen det visuelle feltet i Bergen og Hordaland. Organisasjonens daglige leder ble ansatt juni 2010 og derav var 2011
det første året med full drift. Organisasjonen har sete i Bergen.
Fra og med 2019 ble VISP en nasjonal organisasjon og hadde
ved utgangen av året 947 registrerte medlemmer, en økning fra
419 i 2018.
— VISP - produksjonsenhet for visuell kunst er kompetanseog nettverksorganisasjonen for det visuelle feltet
— VISP arbeider for å styrke og tilrettelegge vilkårene for
produksjon og formidling av visuell kunst og tilbyr gratis
medlemskap til alle profesjonelle aktører og ledd innen
det visuelle kunstfeltet – kunstnere, gallerister, kuratorer,
institusjoner, produsenter og leverandører.
— VISP arbeider for å hjelpe medlemmene med praktiske
utfordringer i deres profesjonelle virke og konsentrerer sin
virksomhet om fire kjerneområder:
—
—
—
—

6

Foto: Aslak Høyersten

7

Informasjonsbank
Råd og veiledning
Synliggjøring og nettverksbygging
Kompetanseheving og profesjonalisering

En landsdekkende organisasjon

I 2019 gjennomgikk VISP vår største endring siden opprettelsen
i 2009: 20. mai gikk vi fra å være en regional (Hordaland,
Rogaland og Sogn og Fjordane) til å bli en nasjonal organisasjon
som tilbyr gratis medlemskap til alle som arbeider profesjonelt
innen det visuelle feltet. Dette skjedde som et resultat av
vedtektsendringer vedtatt på årsmøtet 2018. VISP er kanskje
den eneste nasjonale kunstorganisasjonen med sete utenfor
Oslo – og det behøver feltet. Bakgrunn for utvidelsen er at det
er et nasjonalt behov for en organisasjon som VISP – våre kurs
og tjenester har blitt etterspurt i lang tid. Samtidig har det vært
viktig for oss å unngå etterligninger – vi har lang erfaring med å
arrangere matnyttige kurs for kunstfeltet og vår kompetanse og
infrastruktur er unik.
Over tid ønsker vi i de største byene å tilby en bred rekke med
kurs og andre arrangement som styrker våre medlemmers kompetanse og nettverk. Vi har en målsetning om at våre nettsider
visp.no skal inneholde veiledninger og steg-for-steg guider som
vil besvare de fleste spørsmål og utfordringer våre medlemmer
møter i deres daglige, profesjonelle virke, fremover ønsker vi
også å skape flere engelskspråklige ressurser på nettsiden.
På visp.no kan man også søke seg frem til andre medlemmers
kompetanse dersom man er på jakt etter produsenttjenester til
for eksempel montering, søknadsskriving, nettdesign med mer.
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«Kart» av Anja Ulset
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Av andre hendelser i året som har gått vil
vi trekke frem at vi har
— arrangert besøksprogram i samarbeid med B-open
og Oslo Open
— arrangert Kritikersamtaler både i Bergen og i Oslo
og publisert samtalene på YouTube
— etablert en rekke nasjonale rabattordninger for
våre medlemmer
— utvidet vår oversikt på visp.no over nasjonale ressurser
som søknadsfrister og steder for produksjon og visning
av kunst
— søkt og mottatt støtte fra Kreativt Norge til å utvikle en
pilot for utleie av kunst gjennom nettsiden kunstguide.no

VISP takker følgende for avgjørende støtte i 2019:
Drift- og prosjektstøtte:
Norsk kulturråd
Bergen kommune
Hordaland/Vestland fylkeskommune
Norske kunsthåndverkere Vest-Norge
Bildende kunstneres forening Hordaland

Prosjektstøtte:
Norsk fotografisk fond
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Kurs og aktivitet i 2019

14.1 Søknadslunsj med Bergen kommune

Vi arrangerte søknadslunsj med Mayra Henriquez fra Bergen
kommune i kommunens egne lokaler, 30 deltakere.
1.2 Kunstguideutstilling, CM7

Med Line Hvoslef, Susanna Kajermo, Gabriel Kvendseth og
Sara Jost. Omtrent 50 personer var innom selve åpningen,
totalt tre salg fra utstillingen.
18.3 – 1.4 Residency, CM7, med Mariana Murcia og Santiago
Pinyol fra Laagencia (COL)

Laagencia er en colombiansk kunstnergruppe som tenker
nytt rundt formidling og kunstteori, med fokus på utdanning,
aktivisme og urbanisme. Hvordan kunstnere og institusjoner
forholder seg til og kommuniserer med publikum om sine egne
produksjoner og aktiviteter. Art-folk og VISP inviterte Murcia og
Pinyol til å bruke CM7 som base under deres besøk i Bergen, vi
dekket reise og opphold gjennom støtten til CM7 fra Hordaland
fylkeskommune. De hadde mange møter med den lokale scenen,
ekskursjoner rundt i fylket og diverse workshops.
26.3 Workshop, CM7, med Mariana Murcia og Santiago Pinyol

En rekke aktører fra den bergenske kunstscenen deltok på
workshopen på CM7.
10.4 Webinar Fiken, online

30 deltakere fra hele landet, Kjartan Bærem fra Fiken gikk gjennom Næringsoppgaven for billedkunstnere, deltakerne kunne
sende inn spørsmål underveis.
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24. – 27.4 Besøksprogram B-Open,
i samarbeid med Oslo Open og B-Open

Nanna Stjernholm Jepsen (Danmark), Maija Rudovska (Latvia),
Shixuan Luan, Guo Xi og Liya Han (alle Kina) ble invitert til
Bergen der de fikk møte den lokale kunstscenen gjennom
å besøke institusjonene og møte kuratorer og kunstnerne på
atelierene, i tillegg deltok de på velkomstmiddag på Hordaland
kunstsenter sammen med representanter for Bergen Kunsthall,
Hordaland kunstsenter, Kunsthall 3,14, Kunstgarasjen, Aldea,
Palmera, Lydgalleriet, Tag-Team, Knipsu, Bergen Assembly,
BEK - Bergen senter for elektronisk kunst, Kraft, Small Projects,
Akershus Kunstsenter, Kunstnerforbundet, Billedhoggerforeningen og QB Gallery.
Arbeidet med besøksprogrammene føles svært nyttige og
målrettet med tanke på å internasjonalisere og profesjonalisere
kunstnere i regionen. Kunstscenen får knyttet viktige kontakter
og utvidet nettverket sitt.
Vi takker ambassaden i Beijing for støtte, og Oslo Open og
B-Open for godt samarbeide!
20.5 Presentasjon VISP, KMD

VISP ble invitert av KMD til å presentere oss selv for
avgangselevene ved bachelorstudiet, ca 30 deltakere.
20.5 Nasjonal lansering av VISP!

20. mai 2019 åpnet vi opp for medlemskap for kunstnere og
andre kunstprofesjonelle i hele Norge, ved utgangen av året hadde vi mer enn doblet medlemsmassen. I første omgang brukte vi
sosiale medier og vårt nyhetsbrev for å verve medlemmer.
Fra 25. juni til 14. juli kjørte vi en stor annonsekampanje på
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magasinet Subjekts nettsider som resulterte i 89 nye medlemmer. Totalt hadde VISP 947 registrerte medlemmer i 2019,
en økning fra 419 i 2018.
Fra 1.1.19 til 20.5.19 (da vi fremdeles var en regional organisasjon) fikk VISP 52 nye medlemmer, fra nasjonal lansering til
utgangen av året fikk vi dermed 476 nye medlemmer.
22.5 Webinar Fiken, online

50 deltakere fra hele landet, igjen var det Kjartan Bærem fra
Fiken som gikk gjennom Næringsoppgaven for billedkunstnere,
deltakerne kunne sende inn spørsmål underveis.
29.5 Kritikersamtaler, Landmark

«Et landskap trer fram» - til denne samtalen tok vi for oss tre
pågående utstillinger i Bergen: Festspillutstillingen med Mari
Slaattelid på Bergen kunsthall, «Potential Exceeds the demand»
av Margrethe Kolstad Brekke på Hordaland kunstsenter og
«Lydlandskaper» av Line Hvoslef på Kunstgarasjen. Sigrun
Åsebø, Sveinung R Unneland og Nora Young satt i panelet med
Åse Løvgren. Samtalen var godt besøkt, ca 80 deltakere, og
resulterte i tre tekster om utstillingene som kan leses på visp.no.
1.6 Kurs i kunstkritikk, i samarbeid med Tag Team

Sammen med Tag Team arrangerte VISP helgekurs for aspirerende kritikere (10 deltakere) ledet av kunstner og kritiker Nora
Young. Som forberedende aktivitet til kurset gikk gruppen samlet på utstillinger på Hordaland kunstsenter og Bergen kunsthall,
og Knut-Ove Arntzen, professor ved UiB, holdt en egen
forelesning for deltakerne på CM7 om kunstkritikkens historie.
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21.6 Sommerdrink på CM7, med utstilling fra kunstguide

Kristin Austreid, Tom Kosmo, Rita Marhaug og Kari Aasen stilte
ut, ett verk ble solgt, det var ca 100 personer innom i løpet av to
korte timer!
Denne kvelden lanserte også deltakerne fra kritikkurset 1. juni en
egen fanzine med kritikker av utstillingen «Potential Exceeds the
demand» av Margrethe Kolstad Brekke på Hordaland kunstsenter.

19.10 Mottagelse CM7 for deltagerne på årets
Coast Contemporary

Det var ca 40 besøkende, daglig leder ga en kort presentasjon
av vår organisasjon, serverte gode historier og kjølig lambrusco.
20.10 Kritikersamtaler, Årsutstillingen, Bergen, KODE

Sissel Blystad, Silje Heggren, Arne Ingvaldsen og David A. Rios
stilte ut, ca 60 besøkende i løpet av kvelden.

Denne samtalen ble filmet og senere publisert på YouTube: 25
deltakere fikk høre Kjetil Røed, Grethe Melby og Line Ulekleiv
sammen med moderator Kirsti van Hoegee diskutere Norske
kunsthåndverkeres årsutstilling på KODE 1. I ettertid ble det
også publisert tekster, eller kortkritikker, fra Ulekleiv og Røed
på våre nettsider.

8.9 Kritikersamtaler om Bergen Assembly, KODE

21.10 Informasjonsmøte, Trondheim kunsthall

Samtalen ble avholdt på KODE, vi hadde invitert de besøkende
kritikerne Skye Arundhati Thomas og Rachael Rakes, og Kristoffer Jul-Larsen fra Kunstkritikk, til å diskutere årets utgave av
Bergen Assembly, Johanna Lettmayer var moderator. Det var kun
15 tilhørere, det skyldes nok at samtalen ble avholdt kl 12 på en
søndag. Samtalen foregikk på engelsk, tre tekster ble publisert i
ettertid på visp.no:

Daglig leder presenterte organisasjonen, 20 deltakere, takk til
Trondheim kunsthall for vertskapet!

5.9 Kunstguideutstilling, CM7

«On Critical Energy at the Bergen Assembly» av Rachael Rakes,
«The global, critical monologue» av Kristoffer Jul-Larsen, og
«A window of vulnerability» av Skye Arundhati Thomas.

25.10 Crash course in business, Bergen, Scandic Neptun

Camilla Svingen fra Bek holdt regnskapskurs for våre engelskspråklige medlemmer, 20 deltakere. Kurset ble arrangert etter
ønske fra ett av våre medlemmer, Kristen Keegan, som så et
behov blant kunstnere som ikke har norsk som hovedspråk.
Deltakerne fikk i ettertid tilsendt en gjennomgang av kurset i
pdf-format.
31.10 Mottagelse Norwegian Crafts, Bergen, CM7

7.10 Informasjonsmøte statens kunstnerstipend

Mette Rønning fra Statens kunstnerstipend presenterte flere
ordninger på Scandic Neptun, 25 deltakere.

Daglig leder holdt en kort presentasjon av VISP og CM7 for ca
20 gjester fra Norwegian Crafts, god stemning!!
5.11 Drink and draw, Bergen, Hotel Terminus

I samarbeid med Design Region Bergen og Bergen Akt
& Croquis på Hotel Terminus, fulltegnet, 60 deltakere.
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13/26.11 Squarespacekurs, CM7

Kurset ble avholdt på CM7 og lærte deltagerne hvordan de
oppretter egne hjemmesider, kursholder var Kristina Aas.
Kurset var fulltegnet med 10 deltakere og ble holdt over to datoer.
15.11 Møt kulturrådet, i samarbeid med BKFH og NKVN

Inger Eri og Kalle Øen presenterte Kulturrådets ordninger, 20
deltakere på Scandic Neptun. Etter presentasjon hadde Eri og
Øen speed-dating med lokale kunstnere som ønsket å diskutere
egne, planlagte prosjekt.
29.11 – 1.12: Kunstguide på julemarked

Kunstguide hadde egen stand på Julemarked – design, kunst
og kunsthåndverk i Strømgaten i Bergen, vi solgte 8 forskjellige
trykk av kunstnere fra kunstguide.no.
4.12 Kritikersamtaler, Oslo

På Fotogalleriet, 100 deltakere. VISP søkte og mottok kr 40 000 i
støtte fra Norsk Fotografisk fond til å avholde kritikersamtale om
samtidsfotografiet. Vi inviterte Heidi Bale Amundsen, Lars Elton
og Kjetil Røed til å diskutere «Fotoåret 2019» - ambisiøst, men
heldigvis kyndig ledet av Danby Choi (Subjekt). Moderator og
panelet diskuterte en rekke med utstillinger, alt fra «I Remind
Me of You», Morten Andenæs’ utstilling på Kunstnernes Hus til
Maria Pasenau på Fotogalleriet, fra «Norsk dokumentarfotografi»
på Henie Onstad til Pointed Consciousness ved Galleri QB.
Samtalen ble filmet og publisert på vår egen YouTube-kanal, vi
publiserte også fire tekster av kritikerne og moderator i samtalen
på visp.no.
Vi opplevde at Kritikersamtaler både er ønsket og fyller et tomrom i Oslo og gleder oss til å komme tilbake. Vi takker NOFOFO
for uvurderlig støtte og Fotogalleriet for strålende vertskap.
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Annen aktivitet 2019
I 2019 begynte vi å publisere intervjuer med saksbehandlere på
våre nettsider, først ut var Synnøve Marie Vik i Bergen kommune,
dette fortsetter vi med i 2020. Ideen er å både synliggjøre hvem
som arbeider med medlemmenes søknader og gi tips og råd til
søkerne i skriveprosessen.
I 2019 valgte vi fjerne oversikt over utstillinger på visp.no.
Dette har vært et tilbud til medlemmene mer eller mindre siden
oppstart av VISP, men vi innså at det ble for mye å administrere
dersom vi skulle dekke hele landet, dessuten er det andre nettsider som tilbyr dette, som listen.no og utstillingsguidene for
Bergen og Oslo.
På visp.no publiserte vi i 2019, som en følge av våre nasjonale
lansering, en landsdekkende oversikt over galleri, visningsrom,
atelierhus og produksjonsverksteder. Vi har også publisert en
nasjonal oversikt med søknadsfrister for tilskuddsordninger.
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Kritikersamtaler

Kritikersamtaler har siden vi startet med dem i 2014 gitt et økt
fokus på den faglige samtalen rundt kunst. Daglig leder tok initiativ til samtalen på grunnlag av det vi så som et stadig minkende
antall kritikker av pågående utstillinger i Bergen. Siden vi har
invitert kritikere fra hele Norge har samtalene generert flere kritikker publisert i nasjonale organer av utstillinger på Vestlandet.
Det har gitt større synlighet generelt til kunstutstillinger, både
lokalt og nasjonalt, og det har gitt de utøvende kunstnerne en
faglig fundert tilbakemelding på deres prosjekter. Vi har arbeidet
på flere plan for å nå et bredt publikum, men vi ser at vi fremdeles har utfordringer med dette arbeidet, da de fleste besøkende
allerede er del av et faginternt publikum.

En viktig agenda med kritikersamtaler er å få fram nye stemmer,
et arbeid som både er krevende og viktig. Dette var en av grunnene til at vi i juni avholdt kurs i kunstkritikk sammen med Tag
Team. Foruten den nivåhevingen som skjer ved at kunstnere tar
del i den offentlige samtalen om kunst, er også en profesjonell
tilbakemelding på deres arbeid utrolig viktig. Kunstnerne tar
del i offentligheten med sine kunstytringer, og disse fortjener
en respons. Å få en faglig diskusjon rundt en utstilling en har
arbeidet fram over tid, er svært viktig for en videre utvikling av
kunstnerens arbeid

I etterkant av samtalen skriver kritikerne en kort-kritikk som
publiseres på våre hjemmesider. Teksten har blitt skrevet i etterkant av samtalen slik at ideer og innspill i samtalen kan ha gitt
en dypere forståelse av utstillingene. Dette har fungert svært
godt og har gitt et lenger liv til samtalen og en referanse det er
mulig å se i ettertid. De nye nettsidene til VISP fungerer slik som
et slags arkiv over utstillinger og prosjekter som har skjedd i
området. I 2019 ble følgende tekster publisert på visp.no:
Heidi Bale Amundsen om fotoåret 2019
Danby Choi om fotoåret 2019
Lars Elton om fotoåret 2019
Kjetil Røed om fotoåret 2019
Sigrun Åsebø: Tekstilpolitikk for en ny verden
Nora Young: Farge og forvansking
Sveinung R Unneland: Toner fra innsiden av klaveret
Line Ulekleiv: En tid for hånden
Kjetil Røed: Håndverk og erfaring
Skye Arundhati Roy: A window of vulnerability
Kristoffer Jul-Larsen: The global, critical monologue
Rachael A Rakes: On Critical Energy at the Bergen Assembly
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Kunstguide

Kunstguide.no ble etablert i 2015, vår idé var å ha en nettside
som skulle fungere som en inngangsportal for den som ønsker
å kjøpe kunst fra kunstnere i Bergen og Hordaland. Deltagelse
på kunstguide.no er gratis og vi tar ingen provisjon av eventuelle salg, verken ved arrangement i regi av kunstguide eller
salg gjennom nettsiden. Som kunstner på kunstguide.no tilbys
du muligheten til å få kunstnerskapet ditt synliggjort og markedsført gjennom nettsiden og sosiale medier, du får også tilbud
om å delta på utstillinger/presentasjoner. I 2019 hadde vi tre
utstillinger på CM7 med følgende kunstguidekunstnere:
1. februar – 31. mars:

Line Hvoslef, Susanna Kajermo, Gabriel Kvendseth og Sara Jost.

og kunstguide gjennom Instagram (2287 følgere) og Facebook
(3154 følgere).
I 2019 ble kunstguide innvilget kr 300 000 i støtte fra Kreativt
Norge (Kulturrådet) til å utvikle en pilot for utleie av kunst
gjennom nettsiden. Vår grunnidé er at kunder kan låne verk fra
kunstguide fra 2 til 20 måneder, der man betaler 5% av salgssummen pluss administrasjonsutgifter og forsikring, hvis man
leier verket for hele perioden eier man det til slutt. Dette er et
treårig prosjekt som vi ønsker å få på plass i løpet av 2020. Vi
kommer til å relansere nettsidene med ny visuell profil og nye
løsninger, blant annet betalingsmodeller. Vi kommer også til å
utvide både antall kunstnere og kunstverk tilgjengelig for salg.

21. juni – 25. august:

Kristin Austreid, Tom Kosmo, Rita Marhaug og Kari Aasen.
5. september – 24. november:

Sissel Blystad, Silje Heggren, Arne Ingvaldsen og David A. Rios.
Alle kunstnerne fikk hver kr 1500 i honorar for å stille ut på CM7,
de beholdt også alle inntekter fra eventuelle salg.
29. November–1. Desember

Kunstguide deltok på Kunstlogens kunstmarked i Bergen.
Kunstguide viste verk av Kay Arne Kirkebø, Kari Aasen, Rita
Marhaug, Silje Heggren, Anne-Sophie Blytt og Sissel Blystad.
Kunstnere som søker om deltakelse på kunstguide blir vurdert av
fagutvalget som i perioden 2018 – 20 består av Suvi Nieminen
(representant for BKFH), Kristina Aas (representant for NKVN)
og Heidi Bjørgan (representant for VISP). Som kunstner er man
representert for to år av gangen. Vi markedsfører kunstnerne
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BKFH/NKVN

VISP har hatt et godt samarbeide med både BKFH og NKVN i
året som har gått og blant annet sammen arrangert møte med
kulturrådet, VISP er takknemlig for økonomisk tilskudd fra begge
fagorganisasjonene!
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Månedens kunstner

På visp.no presenterer vi hver måned en ny kunstner blant våre
medlemmer, dette har vi holdt på med siden 2012. Fra og med
vår nasjonale lansering i mai var det viktig for oss å presentere
medlemmer fra hele landet. Vi etterstreber at utvalgte kunstnere
gjenspeiler medlemsmassens variasjoner i bosted, fag, kjønn og
alder, i 2019 presenterte vi følgende kunstnere:

Januar: Karina Siegmund (Vestlandet)
Februar: Ingeborg Blom Andersskog (Vestlandet)
Mars: Azar Alsharif (Vestlandet)
April: Maiken Stene (Vestlandet)
Mai: Anne-Sophie Blytt (Vestlandet)
Juni: Marthe Elise Stramrud (Østlandet)
Juli: Trond Hugo Haugen (Østlandet)
August: Anders Kjellesvik (Østlandet)
September: Anja Carr (Østlandet)
Oktober: Kurt Johannessen (Vestlandet)
November: Linn Pedersen (Nord-Norge)
Desember: Ingeborg Annie S Lindahl (Nord-Norge)

30

31

Tilbud til medlemmer

Rabatter

Som medlem av VISP kan man benytte
seg av en rekke rabattordninger, disse er listet på våre nettsider, man må
være innlogget for å lese dem. I 2019
ble det inngått tre landsdekkende
rabattavtaler hos regnskapsprogrammet Fiken, hotellkjeden Scandic og
byggevarekjeden Montér. I tillegg har
vi lokale avtaler hos blant andre hotellkjeden De Bergenske, rammeforretningene Hele Ruter og Rammeservice,
Hobbykjelleren m.fl.

Projektor:

Medlemmer av VISP kan gratis låne
vår projektor til bruk på atelier eller til
utstilling. Projektoren er populære
blant våre medlemmer og er på hyppig
utlån både til enkeltkunstnere og
visningsrom/galleri.

Kunstlager:

VISP tilbyr sine medlemmer rimelig
og sikker lagerplass på Havnelageret
på Dokken, sentralt i Bergen sentrum.
Medlemmer betaler 125 kr pr kvm
pr måned (minimum 250 kr pr måned)
for å lagre sin kunst.
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Organisering

Årsmøtet

— Den kulturelle skolesekken Hordaland fylkeskommune,
medlem faglig råd
— Norske kunstforeninger, medlem valgkomitéen

Årsmøtet er VISPs øverste organ og ble avholdt 30. april på
CM7. Det var syv stemmepliktige tilstede, 11 totalt. Det ble
ikke foreslått endringer i vedtektene på årsmøtet.
Nominasjonskomiteen for VISP har i 2019 bestått av Malin
Barth, Espen Johansen og Lars K Lofthus.

Daglig leder gjennomførte følgende reiser i 2019:
10. – 14.2:

Styret
Styret har etter årsmøtet bestått av Hilde Jørgensen (styreleder,
BKFH), Maria Rusinovskaya (nestleder, medlem på fritt grunnlag), Maria A Frantzen (NKVN), Hans Flø (jurist) og Karin
Blomgren (medlem på fritt grunnlag), med Gabriel Kvendseth
(BKFH) og Maria Udd (NKVN) som varamedlemmer.

Berlin – workshop med VISPs programmerer og møter med 4
tyske fagorganisasjoner for inspirasjon og kompetanseutveksling
i anledning nasjonal utvidelse av VISP. VISP ble forespeilet en
pris på 3300€ for å oppgradere nettsiden for at kunstnere og
andre utøvere over hele landet kan registrere seg som medlemmer, arbeidet ble igangsatt like etter.

Styremøter ble avholdt fire ganger i 2019: 1. februar, 8. april, 16.
september og 18. november, på sistnevnte dato ble også VISPs
styreseminar avholdt.

21. – 22.2:

Daglig leder

6. – 10.5:

Aslak Høyersten (f. 1974) er foreningens daglige leder og er
engasjert frem til 2022. Foruten den daglige drift med søknadsskriving, planlegging og gjennomføring av kurs og arrangement,
budsjettkontroll, møter med medlemmer, veiledning, møter med
det offentlige m.m. deltok Høyersten også i forskjellige møter og
seminar med flere andre aktører.

Veneziabiennalens åpningsuke

Høyersten hadde i 2019 følgende verv utenom VISP:
— Cinemateket i Bergen, styremedlem
— Bit20, styremedlem
— Kulturskolens råd, varamedlem
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Oslo – møter med Kulturrådet, Fiken og Fritt Ord
(sammen med styreleder)

20. – 23.9:

Warszawa – Warsaw Gallery Weekend (reise og opphold delvis
dekket av WGW og norske ambassaden). Daglig leder ble invitert
som en følge av at Jacek Sosnowski fra galleriet Propaganda
deltok på vårt besøksprogram i 2018. WGW klarer kunststykket
å balansere biennalekonseptet med kunstmessen og er en
veldig givende opplevelse der man møter kunstnere, samlere og
kuratorer fra hele Sentral-Europa. Som følge av besøket ble det
lagt foreløpige planer om at kunstguide kan ha egen utstilling på
WGW 2020.
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21. – 23.10:

Trondheim – Kulturrådets årskonferanse, egen presentasjon av
VISP på Trondheim kunsthall
19. – 20.11:

Oslo – møter med bl.a Kunst på arbeidsplassen og BKH angående
utleieordning gjennom kunstguide
4. – 5.12: Oslo – Kritikersamtaler + diverse møter (sammen med
styreleder)

Medarbeider
Åse Løvgren (f. 1975) arbeidet i 40%-stilling som prosjektutvikler
i VISP frem til september 2019 da hun gikk over i ny stilling på
Bergen senter for elektronisk kunst. Løvgren hadde hovedansvar
for Kritikersamtaler, både gjennom å sette sammen program,
moderere samtalene og søke midler til arrangementene, og drift
og synliggjøring av nettsiden kunstguide.no. I tillegg jobbet hun
med den daglige drift, bistand til medlemmer, besøksprogram
for kuratorer, informasjonsarbeid m.m. Løvgren er dypt savnet.

Førstnevnte skyldes at medarbeider Løvgren sluttet og hadde
sin siste lønnsutbetaling i oktober, sistnevnte skyldes at vi har
fått inn mindre midler enn budsjettert. Lønnsutgifter til daglig
leder er høyere enn faktisk årslønn grunnet etterutbetaling av
lønn og utgifter til kost/diett under forskjellige reiser. Vi ser
også at vi har noe større leieutgifter enn planlagt, samtidig som
leieinntekter er 20 000 mindre enn budsjettert (kunstlageret).
Reiseutgifter er innen budsjettet, men er likevel høyere enn
faktisk reiseaktivitet grunnet uventet etterslep fra 2018.
Driftskostnader er tett opp mot det vi hadde budsjettert med.
Tilskudd fra kulturrådet (700 000) Hordaland fylke (159 000) og
Bergen kommune (284 000) har vært avgjørende for vår drift.
VISP søkte og mottok også kr 300 000 fra Kreativt Norge (Kulturrådet) til å lage en pilot for utleie av kunst gjennom kunstguide,
et treårig prosjekt som starter i 2020, dette gjenspeiles i overskuddet for 2019.

Lokalisering
VISP har sitt kontor på CM7 i Christian Michelsens gate 7 i
Bergen og er samlokalisert med kunstorganisasjonene B-open
og Art+folk. VISP og Kunstguide har gjennom kurs, møter og
utstillinger på CM7 blitt synliggjort i bybildet. Samlokaliseringen
har fått støtte fra Hordaland/Vestland fylkeskommune til drift og
aktivitet i lokalet for perioden 2018 – 20.

Økonomi
Som vi har rapportert i foregående år er vår økonomi bra, men vi
er sårbare for små endringer i tilskudd. I forhold til budsjett vedtatt av årsmøtet 2019 er det kun små variasjoner i årsregnskapet
for 2019: vi har mindre lønns- og varekostnader enn budsjettert.

36

37

Balanse

Årsoppgjør 2019

BALANSE

Resultatregnskap
- Produksjonsenhet
R ES ULTATREGVisp
N S KAP
Driftsinntekter og driftskostnader

For Visuell Kunst
Note

Tilskudd Norsk Kulturråd
Andre tilskudd / inntekter
Sum inntekter
Prosjektkostnader
Lønnskostnad
Avskrivinger
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Finansinntekter og finanskostnader
Annen finansinntekt
Annen finanskostnad
Resultat av finansposter

Årsresultat
Overføringer
Avsatt til annen egenkapital
Sum overføringer

1
1

2019

2018

1 000 000
652 905
1 652 905

1 030 000
760 475
1 790 475

232 073
825 208
0
376 278
1 433 559

285 149
862 560
6 500
591 891
1 746 100

219 346

44 375

3 004
902
2 102

221 448
221 448
221 448

3 027
2 777
250

44 624

Visp - Produksjonsenhet For Visuell Kunst

Eiendeler
Fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer

Note

2019

2018

3

26 775
7 280
34 055

39 525
27 052
66 577

Bankinnskudd, kontanter o.l.

2

393 147

97 097

Sum eiendeler

427 201

163 674

Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

227 874
227 874

6 426
6 426

227 874

6 426

31 331
42 645
119 781
193 757

0
47 117
110 130
157 247

Sum gjeld

193 757

157 247

Sum egenkapital og gjeld

421 631

163 673

Sum egenkapital

5

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

4

Bergen, , 28.04.2020
Styret i Visp - Produksjonsenhet For Visuell Kunst

44 624
44 624
Hilde Jørgensen
styreleder

Hans Flø
styremedlem

Maria Rusinovskaya
styremedlem

Karin Linnea Blomgren
styremedlem

Maria Almås Frantzsen
styremedlem

Aslak Geirssønn Høyersten
daglig leder

Visp - Produksjonsenhet For Visuell Kunst
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NOTER 2019
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REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 2 - BUNDNE MIDLER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapssikk for små foretak
Salgsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Med leveringstidspunktet menes tidspunktet for overgang av risiko
og kontroll knyttet til det leverte. Tillskudd inntektsføres i perioden tilskuddene gjelder.
Klassifisering og vurdering av balanseposter
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet er
klassifisert som omløpsmidler. Øvrige fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter
utbetalingstidspunktet. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på
etableringstidspunktet.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler som forringes i verdi avskrives lineært over forventet
økonomisk levetid. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående.
Nedskrivningen reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er tilstede. Langsiktig gjeld i norske
kroner med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til
tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Forskuddsbetalte kostnader
Forskudd lønn
Sum

Skyldig lønn
Avsatt prosjektinntekter
Skyldige feriepenger
Sum

2019
698 062
101 398
15 446
10 302
825 208

2018
734 165
103 395
16 122
8 878
862 560

1,4

1,4

Daglig leder
537 696
9 404

Styret
25 000
0

2019
5 425
4 500
3 100
13 025

2018
7 920
5 000
0
12 920

Det er ingen lån/sikkerhetsstillelser til daglig leder, styreformann eller andre nærstående parter.
Det er ingen lån/sikkerhetsstillelser som utgjør med enn 5% av selskapets egenkapital.
Kostnadsført honorar til revisor fordeler seg på følgende tjenester (eks. mva) :
Revisjonshonorar
Utarbeidelse regnskap/ligningspapirer
Andre tjenester
Sum honorar til revisor
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2019
7 280
0
7 280

2018
25 602
1 450
27 052

2019
28 322
32 750
58 041
119 113

2018
39 000
100 000
71 004
210 004

NOTE 5 - EGENKAPITAL

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon
Selskapet har pensjonsordning som oppfyller lovens krav.
Ytelser til ledende personer
Lønninger
Annen godtgjørelse

2018
23 063

NOTE 3 - ANDRE FORDRINGER

Inngående saldo
Årets resultat (overskudd + / underskudd -)
Sum egenkapital pr 31.12.

NOTE 1 - ANSATTE, GODTGJØRELSE, HONORARER M.V.

Gjennomsnittlig antall ansatte i løpet av regnskapsåret :

2019
30 020

NOTE 4 - GJELD

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 3
år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader.
Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og
påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Leasing av driftsmidler er kostnadsført.
Forskuddsbetalinger balanseføres som forskuddsbetalt kostnad som fordeles over leasingperioden.

Lønnskostnader
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Obligatorisk tjenestepensjon
Andre ytelser
Sum

Bundne betalingsmidler i form av skattetrekksmidler pr 31.12 utgjør
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Annen egenkapital
6 426
227 018
233 444
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