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Fra Kunsten å sette pris på kunst i Kristiansand
Foto: Nico Hagen

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. VISP har hovedkontor i Bergen.
Fra og med 2019 ble VISP en nasjonal organisasjon og hadde
ved utgangen av 2021 1381 registrerte medlemmer, en økning
fra 1240 medlemmer i 2020.
— 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:
—
—
—
—
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Fra Portfolio presentation i Bergen
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VISP i 2021

Nok et VISP-år er unnagjort i skyggen av pandemien. Det viktigste
- og beste! - vi har gjort i 2021 er å øke administrasjonen. Endelig
fikk vi på plass vår nye medarbeider i Oslo, Arild Våge Berge,
som startet i stillingen i oktober. Fra og med mars har Veronika
Heilund vært fast ansatt på bergenskontoret med ansvar for
utvikling av nettsiden Leiga, samt fungert som vårt orakel når det
gjelder regnskap- og skattespørsmål fra fortvilte medlemmer.
I løpet av året har vi hatt høy kursaktivitet, der vi har klart å
balansere både fysiske og digitale aktiviteter. Vi har for eksempel gjennomført hele seks kurs og arrangement på Sørlandet, i
godt samarbeid med våre lokale samarbeidspartnere; totalt har
vi gjennomført i underkant av 30 kurs, workshops og samtaler i
Bergen, Oslo, Stavanger, Trondheim, Kristiansand, Arendal - og
på nett! Gjennom digitale løsninger når vi medlemmer over hele
landet på en helt annen måte enn fysiske tilstelninger og er nok
noe vi vil fortsette med videre, uansett hvordan samfunnet åpner
seg fremover. Samtidig ser vi at det er et stort behov for fysiske
møteplasser, med direkte kontakt mellom deltaker og kursholder.
VISP vil med dette takke våre støttespillere for økonomiske tilskudd i 2021: Kulturdepartementet, Bergen kommune, Vestland
fylke, NKVN og BKFH.
Vi ønsker også å takke Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune for prosjektstøtte i 2021.
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Skjermbilde fra VISPs Instagramkonto
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Kurs og kompetanse: Nasjonalt

20.1:

17.3:

Webinar om Bergen kommunes støtteordninger - 47 på Zoom,
117 seere senere på Youtube.

Introduksjonskurs til Fiken, kurset ble arrangert av Fiken for
både eksisterende og nye brukere av regnskapsprogrammet, ca
30 deltagere.

Synnøve Marie Vik og Ragni Stoltenberg, rådgivere ved fagavdel
ing for kunst- og kulturutvikling i Bergen kommune, informerte
om eksisterende ordninger og endringer i disse, og presenterte
flere nye ordninger, samt svarte på spørsmål fra deltakerne.

28.4:

Digitalt skattekurs av og med Fiken, 136 deltakere. Fiken tilbyr
rabatterte priser for våre medlemmer og kurset handlet spesifikt
om Næringsoppgaven for billedkunstnere.

9.2:

Webinar om Kulturrådets tverrgående ordninger: 80 deltakere.
Kurset var et samarbeid med flere lokale og nasjonale organisasjoner og ble holdt i tømmene av rådsleder Maria Utsi.
16.2:

Webinar - Søknadshjelpen er her - direktesendingen hadde 100
på Zoom og 30 på Youtube, hele 524 visninger i ettertid. I dette
kurset gikk Erik Friis Reitan gjennom grunnleggende tips til
hvordan skrive søknader om prosjektstøtte og utstillingsplass:
Hvordan organisere bildemateriale, hvordan beskrive prosjektet
på en måte som øker sjansene for å få tilslag, og hvilke ulike
støtteordninger som finnes, lokalt og nasjonalt.

5.5:

Taxes visual artists: onlinekurset med Kristoffer Vinje Vassdal
har til sammen 292 visninger på Youtube, mens 60 kunstnere
fulgte sendingen live. Kurset oppstod etter ønske fra flere
utenlandske kunstnere om et engelskspråklig skattekurs og ble
gjennomført i samarbeid med organisasjonen Her og der.
11.5:

Nettmøte med BONO - Hva betyr opphavsrett for visuelle
kunstnere?: Vi inviterte jurist Kristine Farstadvoll fra BONO til en
samtale med Hilde Tørdal om organisasjonens arbeid og hvilke
rettigheter kunstnere har rundt bruk av egne verk. Møtet på
Zoom hadde 23 deltagere og i ettertid 104 visninger på Youtube.

2.3:

Søknadswebinar om Oslo kommunes ordninger, i samarbeid
med B-OA, 144 seere i ettertid, 35 deltakere live. Geir Rege,
seksjonsleder for tilskuddsseksjonen i Oslo kommune, informerte
om eksisterende ordninger, stipend og søknadsfrister, og ga
selvfølgelig gode tips til søkerne.

25.5:

16.3:

2.6:

Online skattekurs med Kristoffer Vassdal, kun for KHiOs studenter, ca 30 deltakere på Zoom. Kurset ble avholdt på engelsk.

SOME-kurs (kurs i sosiale medier): 100 deltakere fulgte kurset
direkte på Zoom. Kurset ble holdt av Unni Irmelin Kvam som er
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Næringsoppgaven for billedkunstnere: online, 234 visninger på
Youtube i ettertid og ca 90 som deltok på direktesendingen (Zoom
og Youtube). Kristoffer Vinje Vassdal gikk gjennom Næringsoppgaven steg-for-steg og svarte på spørsmål fra deltakerne.

kommunikatør, podcaster og skribent. Grunnet ønske fra Kvam
var det kun mulig å følge samtalen direkte siden hun tilbyr lignende kurs til andre oppdragsgivere også. Kunstner Sverre Malling
deltok også og snakket om hvordan han selv bruker sosiale
medier for å synliggjøre eget kunstnerskap.
4.6:

Overlevelseskurs KMD: online, 24 deltakere.
På kort varsel satte VISP sammen et såkalt “overlevelseskurs” for
BA-studenter ved KMD i Bergen. Veronika Heilund ga en kort innføring i skatt og regnskap, Lise Stang Lund presenterte Norske
kunsthåndverkere, Aslak Høyersten presenterte VISP og snakket
litt om den bergenske kunstscenen, Morten Kvamme fra Tag
Team snakket om hvordan det er å drifte et visningssted i Bergen
og Marianne Ose Askvik (Vestland fylke) og Synnøve Marie Vik
(Bergen kommune) presenterte forskjellige støtteordninger.
6.9:

Skriveworkshop med Lisa Him-Jensen. Kurset gikk over tre
dager fordelt på to uker, og var et samarbeid med Hordaland
kunstsenter. Fokus var på skriving om egen kunstnerisk praksis,
der deltakerne skrev og leverte tekster som ble lest og diskutert
i plenum. Kurset var fulltegnet med 15 deltakere, men dessverre
opplevde vi at mange påmeldte ikke møtte opp til selve workshopen, vi vil fremover vurdere å fakturere for fravær på gratis kurs
der det er begrensninger på antall deltagere.

20.9:

Stavanger: Det gode intervjuet, i samarbeid med Rogaland
kunstsenter. Dette var en workshop med Guttorm Andreasen
som har lang journalistisk erfaring med intervju/samtale for

12

Studio visit hos Norbert Delman under Warsaw Gallery Weekend
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både scene og podcast, det var i overkant av 10 deltagere, og
vi vil fortsette med vårt tette kurssamarbeid med Rogaland
Kunstsenter fremover!
5.10:

Stipendkurs med Erik Friis Reitan, det var 86 som fulgte sendingen på Zoom og hele 425 som har sett kurset i ettertid på
Youtube. Reitan ga deltakerne gode tips til hva en sterk søknad
bør inneholde og svarte på mange spørsmål fra deltakerne.
16.11:

Portfolio presentation med Eamon O’Kane i Bergen Assemblys
lokaler, kurset ble holdt på engelsk og det var nesten 30 deltakere, opptak av kurset ble publisert på Youtube først etter nyttår.
Professor ved KMD, O’Kane, ga i dette kurset til hvordan man bør
presentere sin egen portfolio, eller mappe, for gallerister, samlere, kjøpere m.m. I 2022 ønsker VISP å invitere Oslo-gallerier til
Bergen for mappevisninger med lokale kunstnere og vi vil bruke
opptaket av kurset som et hjelpemiddel for deltakerne.
I forbindelse med vår kursaktivitet har vi synliggjort støtten vi
har fått fra Kulturdepartementet, Bergen kommune og Vestland
fylkeskommune, både på våre hjemmesider og i sosiale medier.
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Plakat til Kunsten å sette pris på kunst
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Kurs og kompetanse: Trondheim

Kurs og kompetanse: Kristiansand
og Arendal

Kurs og aktivitet i Trondheim har blitt gjennomført etter godt og
nært samarbeid med Lademoen Kunstnerverksteder, som har
stått som vertskap for kursene og som medsøker til lokale midler til kursene. Det ble avholdt to kurs i Trondheim; stipendkurs
med Erik Friis Reitan og regnskapskurs med vår kollega Veronika
Heilund, begge kurs trakk i overkant av 20 deltakere. I tillegg ble
to kurs utsatt til 2022 grunnet nye koronarestriksjoner: kurs i
sosiale medier og et produksjonskurs.

Kursrekken Kompetanseheving for kunstnere 7. mai - 31. desember 2021 var et samarbeid mellom VISP, Agder Kunstsenter,
Kristiansand Kunsthall, Bomuldsfabriken Kunsthall, NBK Agder
og NK Sør-Norge.
Det ble avholdt seks unike arrangement i Kristiansand Kunsthall
og Bomuldsfabriken Kunsthall rundt temaene søknadsskriving,
regnskap, prissetting av kunst, skrivetrening, kunstkonsulentens
rolle og kunstkritikk. Kursrekken kunne gjennomføres grunnet
avgjørende støtte fra Agder fylke og Kristiansand kommune, alle
kurs var gratis:
Søknadsskriving

Kursledere: Tekstbyrået ved Nina M. Schjønsby og Halvor Haugen
Dato og sted: webinar 7. mai og påfølgende fysisk møte på
Bomuldsfabriken Kunsthall 21. mai
12 deltakere (fulltegnet)
Dette kurset bestod først av et digitalt møte mellom deltakere og
kursholdere på Zoom og deretter som et fysisk kurs på Bomuldsfabriken, deltakerne fikk i oppdrag å skrive en tekst om egne
prosjekt som deretter ble delt med resten av kurset. Målet var
å gi deltakerne verktøy som skal gjøre det lettere å konkretisere
tanker rundt eget kunstnerskap, slik at søknaden man skriver vil
kunne gi forskjellige lesere en god inngang til arbeidet.
Regnskapskurs

Kursleder: økonom Kathrine Wallevik Hansen
Dato og sted: 19. mai i Kristiansand Kunsthall
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20 deltakere (fulltegnet)
Kurset tok for seg konkrete, daglige utfordringer for kunstnere,
atelierfelleskap og andre foretak, rundt regnskapsføring, moms
problematikk og skattemeldingen, sistnevnte med fokus på
Næringsoppgaven for billedkunstnere.

I dette seminaret inviterte vi både regionale kunstfaglige
prosjektledere og kuratorer fra KORO til å presentere tidligere
prosjekter, dele sine erfaringer og komme med innspill om det å
jobbe med større offentlige oppdrag. I tillegg var det innlegg fra
kultursjef i Arendal og rådgiver innen det visuelle kunstfeltet i
Kristiansand.

Prissetting av kunst

Kritikersamtaler

Dato og sted: Torsdag 16. september i Kristiansand Kunsthall

4.11 på Kristiansand Kunsthall, se eget avsnitt.

Deltakere: 50

Økonomi og synliggjøring av støtte

I denne panelsamtalen undersøkte vi hva et kunstverk egentlig
bør koste, om faktorer som utdannelse, alder og kjønn spiller
inn, og om en kunstner kan prise seg ut av et marked eller
selge seg på billigsalg. I panelet satt Randi Thommessen, Bernt
Bisseth og Erlend Hammer, tre eksperter med lang og variert
erfaring fra kunstmarkedet. Samtalen ble moderert av daglig
leder i VISP, Aslak Høyersten. Fire kunstnere fikk sine kunstverk
anonymt prisvurdert - ekspertene var ganske presise i sine
vurderinger!

På alle arrangement har vi synliggjort at kursrekken er støttet av
Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune, både på nett
og verbalt ved mottagelsen på hvert kurs.
Regnskapet endte på totalt kr 113 880 i utgifter, vi fikk kr 40 000
i støtte fra Agder fylkeskommune og kr 50 000 fra Kristiansand
kommune. Resterende utgifter ble fordelt på samarbeidspartnerne VISP, Agder Kunstsenter, Kristiansand Kunsthall, NBK
Agder og NK Sør-Norge.

Skrivekurs

Dato og sted: 13. og 14. oktober i Kristiansand Kunsthall
Deltakere: 11 (fulltegnet)
Kurset gikk over to dager, og hadde fokus på kreativ skriving og
tekstutforming. Det ble ledet av forfatter Øyvind Berg.
Kunstfaglig prosjektledelse

Dato og sted: 3. november i Bomuldsfabriken Kunsthall
Deltakere: 20
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Kritikersamtaler

26. april inviterte vi til samtalen «A little larger than the entire
universe» - om masterutstillingen ved KMD 2021. Samtalen
foregikk på Bergen Kjøtt uten publikum i salen, men ble strømmet direkte på vår Youtubekanal. I panelet satt Robert Carter,
Renate Synnes Handal og Kristoffer Jul-Larsen, og Eva Rowson
var moderator for samtalen som foregikk på engelsk. Samtalen
nådde totalt 275 seere, og i ettertid publiserte Carter (Alone,
together) og Handal (Mitt skip er lastet med glitrende krepsdyr,
optimisme og urin) hver sin tekst på visp.no.
7. juni avholdt vi vår andre Kritikersamtale i Oslo, Drifting
Matters som omhandlet masterutstillingen ved KHiO. Vi hadde
invitert Rodrigo Ghattas, Victoria Durnak og Andre Gali til panelet, Monica Holmen var moderator. Samtalen ble strømmet på
Youtube, uten publikum i salen, men dessverre var det dårlige
tekniske forberedelser som gjorde at strømmingen forsvant tre
ganger og vi måtte bytte visningskanal alle gangene, noe som
førte til at vi til slutt kun hadde 10 seere. Dette gjorde at samtalen ble fullstendig opphakket og uten dynamikk. Senere kom det
også kritikk fra noen av studentene og ansatte ved KHiO om at
panelet var for opptatt av lokalene og kuratoriske grep, noe som
skyldtes at vi måtte avlyse samtalen 30 minutter før planlagt
grunnet nevnte tekniske problemer. Vi valgte derfor heller å ikke
publisere opptak av samtalen i ettertid.

Samtalen ble filmet og publisert på Yotubekanalen til Kristiansand Kunsthall, i tillegg skrev Mathiesen Gjerde en fin og
personlig tekst om opplevelsen av kunst og egen aldring på visp.
no.
Avlyst: Onsdag 24. november skulle vi ha avholdt kritikersamtale
på Oseana utenfor Bergen, denne ble dessverre avlyst grunnet
sykdom i panelet. Panelet skulle diskutere Jim Darbus utstilling
“Funtrain to Nowhere”, vi inviterte Bergens Tidendes faste kritiker, Renate Rivedal og kunstner Tom Kosmo til en samtale om
utstillingen; det var dessverre ingen anledning til å gjenoppta
samtalen innen utstillingen ble tatt ned.
Økonomi og synliggjøring av støtte

Størstedelen av utgifter har gått til å dekke honorar til kritikerne
og moderator. Gjennomgående har vi honorert hver kritiker med
kr 6000 for deltagelse, som også inkluderer at de produserer en
kort tekst til visp.no. Andre utgifter er leie av lokaler, tekniker, reiseutgifter, mat/servering, egeninnsats, overnatting m.m. Vi har
over to år mottatt kr 151 000 i støtte til samtalene og hadde kr
164 086 i utgifter for perioden 2020/21. Vi har formidlet både på
nett og på selve arrangementene at Kritikersamtaler ble støttet
av Norsk kulturråd, Bergen kommune og Kristiansand kommune.

Årets siste Kritikersamtale ble avholdt 4. november på Kristiansand kunsthall og var et samarbeid mellom Agder Kunstsenter, Kristiansand Kunsthall, Bomuldsfabriken Kunsthall, NBK
Agder og NK Sør-Norge. Una Mathiesen Gjerde, Arve Rød og
Terje Dragseth diskuterte utstillingene HATCH på Agder kunstsenter og ARTendal, Ursula Reuter Christiansen i Kristiansand
Kunsthall og Inghild Karlsen på Bomuldsfabriken Kunsthall, med
Karl Olav Segrov Mortensen som moderator.
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Annen aktivitet

Mye av det daglige arbeidet handler om å svare på e-post og
telefoner fra våre medlemmer. Størstedelen av korrespondansen
handler om skatt og regnskap, noe vår medarbeider Veronika
har full kontroll på! Under har vi listet opp litt annen aktivitet enn
kurs og kompetansehevende tiltak som administrasjonen har
deltatt på:
Online meeting for spaces ble avholdt 9. mars og 4. mai. Her
inviterte VISP og Bergen Kunsthall lokale visningssteder til et
nettmøte der vi diskuterte forskjellige utfordringer i det visuelle
feltet i Bergen. Vi planlegger å arrangere fysiske møteplasser for
lederne av institusjoner, organisasjoner og visningssteder når
samfunnet åpner helt opp.

22. oktober holdt DL presentasjon av VISP på Norgesglass-seminar på S12 i Bergen.
I Oslo har Arild hatt møter med en stor del av organisasjonene i
det visuelle feltet. Han jobber med å utvikle Ressursguide Oslo,
som skal være en nettbasert guide som gir feltet oversikt over
verksted, atelier, visningssteder, forhandlere m.m. Arild har også
inngått rabattavtaler for medlemmene hos Oslo foto og TORSO
Vulkan. Vi har ennå ikke funnet en fast kontorplass i Oslo, men vil
søke etter dette i 2022.

Daglig leder (DL) ble invitert til Warsaw gallery weekend (WGW)
i september, hotell ble dekket av WGW, det ble mange gode
møter med forskjellige internasjonale gallerister og kuratorer.
DL deltok på kulturkonferansen til Vestland fylke i Førde.
DL har hatt workshop med Flokk om å etablere en hub for det
visuelle feltet i Bergen, og møte med Her og der som skal etablere
seg i Bergen.
DL har holdt presentasjon av VISP for Kunsthistorie UiB, både
MA og BA, med et ønske å styrke forbindelsen mellom det lokale
feltet og UiB.
Coast contemporary besøkte CM7 25.9 med en rekke internasjonale kuratorer, DL ga en introduksjon til VISPs arbeid og serverte
ferske skillingsboller og kaffe - as one does.
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Fra åpning med Cone7 på CM7

Månedens kunstner

Hver måned har vi presentert ett av våre medlemmers kunstnerskap på visp.no, i 2021 publiserte vi intervjuer med følgende
medlemmer, bosted (landsdel) i parentes:

JANUAR Thomas Falstad (Nord-Norge)
FEBRUAR Lorie Ballage (Vestlandet)
MARS Jo Ravn Abusland (Sørlandet)
APRIL Victor Guzman (Østlandet)
MAI Hanna Fauske (Midt-Norge)
JUNI Joanna Chia-yu Lin (Østlandet)
JULI Jonas Ib F.H. Jensen (Sørlandet)
AUGUST Robin Everett (Vestlandet)
SEPTEMBER Aurora Solberg (Vestlandet)
OKTOBER Åse Anda (Vestlandet)
NOVEMBER Ole Erik Løvold (Østlandet)
DESEMBER Per Kristian Nygård (Midt-Norge)
Vi ønsker å oppnå en god balanse i bosted, kjønn, fagtilhørighet,
alder og mangfold blant medlemmene som presenteres.
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Annet

Kreativt Mandagsmøte

Digitalt

I 2021 har VISP igjen støttet «Kreativt Mandagsmøte», et tilbud
til det kreative miljøet i Bergen på tvers av kunstfelt og sjangre.
Hver måned inviteres en lokal kunstner eller utøver til å fortelle
om sin kreative praksis, møtene kurateres og ledes av vokalist,
komponist & scenekunstner Eva Pfitzenmaier. I løpet av året
har blant andre disse kunstnerne blitt presentert: Maia Urstad,
Fredrik Rysjedal, Jingyi Wang, Kim Hankyul m.fl.

Som medlem av VISP kan man benytte seg av en rekke rabattordninger, disse er listet på visp.no og er synlige for innloggede
medlemmer. På nettsiden kan medlemmene også benytte seg av
VISPs Selvangivelseveiledning, den originale veiledningen som
brukes av kunstnere over det ganske land.
Visp.no hadde i 2021 57 778 sidevisninger (59 982 i 2020) og 16
526 brukere (14 262 i 2020), vår Facebookside hadde 3200 følgere og nådde ut til 53 580 personer, 2282 fulgte oss på Instagram.

Kunstlageret

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. Lageret har vært mer eller mindre fulltegnet de
siste par årene.

CM7

VISP har kontor på CM7 i Christian Michelsens gate i Bergen
sentrum sammen med organisasjonen B-open. Vi har fått treårig
støtte fra Vestland fylke gjennom ordningen KUP-midler til aktivitet i lokalene, men grunnet lite aktivitet som følge av pandemien
i 2020 og 2021 har vi bedt om at siste utbetaling fra Vestland
fylkeskommune overføres til 2022.
Helgen 16. til 18. juni ga vi Magasinet Sjå full tilgang til lokalene
for lansering av deres siste nummer. På slutten av året inviterte
vi to lokale visningssteder, plassert utenfor Bergen sentrum, til å
ha popup-utstillinger i lokalene våre, både for å øke deres synlighet og kanskje bidra til salg, men også fordi vi innså at lansering
av Leiga måtte utsettes og at vi dermed hadde ledig lokale for
aktivitet. Kunstgarasjen hadde popup helgen 22.-24. oktober og
solgte faktisk to større verk, mens keramikkverkstedet Cone7
stilte ut i lokalene i helgen 3.-5. desember. Dette er et tiltak vi
ønsker å gjenta i 2022, kanskje med en form for open-call.
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Fra lansering av Sjå på CM7
Foto: Amalie Trones
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Leiga

VISP har startet arbeidet med omlegging av kunstguide.no til en
nettside med utleiefunksjon, men omlegging ble sterkt forsinket
av Covid19. Vi har har dessverre ikke kommet helt i mål med
lansering av nettsiden grunnet problemer med programmering,
men har en ambisjon om lansering på nyåret.
Siden desember 2020 har vi laget designprofil og markedsføringsfilmer, inngått formidlingsavtaler med nesten 30 kunstnere
og fullført programmeringen av nettsiden. Kunstnerne som
søkte om deltakelse ble vurdert av vårt fagutvalg som består av
Caroline Kierulf (valgt av BKFH), Kristina Aas (NKVN) og Heidi
Bjørgan (VISP). Programmering har gått litt tregere enn planlagt,
da utvikler måtte tre ut av samarbeidet grunnet annen jobb. Vi
inngikk derfor en ny avtale med annen utvikler høsten 2021, noe
som har fungert mye bedre. Forsinkelser grunnet avslutning av
samarbeid med utvikler gjorde at lanseringen av nettsiden må
utsettes, og medfører noe høyere kostnader til utvikling av nett-
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siden. Helhetlig er imidlertid ikke budsjettet spesielt påvirket, da
vi samtidig ikke fikk gjennomført alle planlagte arrangementer
o.l grunnet koronapandemien.
Prøveprosjektet mottok kr 300 000 i støtte fra Kulturrådet (2019),
100 000 fra Bergen kommune og 72 000 som del av treåring
støtte fra Vestland fylkeskommune (begge 2020). Etter hvert falt
navnet på Leiga, Leiga.no og Leiga.art er begge domener vi har
registrert. Ideen bak navnet er flerdelt - at det både skal referere
til nettsidens funksjon, at det har en vestnorsk tilknytning, og at
det er kort og konsist og lett å huske.
19. februar holdt vi et digitalt infomøte med 14 deltakere, og
fredag 6. august inviterte vi kunstnerne på nettsiden til et lite
informasjonsmøte på Scandic Neptun i Bergen. Et planlagt
medlemsmøte på CM7 før jul måtte dessverre utsettes på grunn
av restriksjonene.
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Organisering

ÅRSMØTET

ADMINISTRASJON

Årsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet og ble avholdt
digitalt på Zoom, med fire stemmeberettigede og fire representanter for VISPs styre og administrasjon til stede. Alle saker ble
godkjent. Innkalling til årsmøtet ble sendt ut 20 april, møtet ble
avholdt 20. mai.

Administrasjonen i 2021 har bestått av daglig leder Aslak
Høyersten (100%), prosjektleder Veronika Heilund (20%), begge
i Bergen, og prosjektkoordinator Arild Våge Berge (20%) i Oslo.
Høyersten er på sitt tredje åremål som løper til april 2022 og har
vært fulltidsansatt i VISP siden juni 2010.

Styret og nominasjonsutvalg for 2021/22 ble bekreftet:

Foruten VISP har Aslak Høyersten hatt følgende verv i 2021:

STYRET

BIT20: Styremedlem
Norske Kunstforeninger: Medlem valgkomiteen
Cinemateket i Bergen: Styremedlem
DKS Vestland fylkeskommune: Medlem faggruppe visuell kunst
USF Verftet: Medlem valgkomiteen
Bergen Kunsthall: Varamedlem valgkomiteen

Maria Rusinovskaya styreleder (2021 – 2022 - fritt grunnlag)
Hans Flø nestleder (2021 – 2022 - kompetanse innen jus)
Frode Sandvik (2020 – 2022 - fritt grunnlag)
Maria Udd (2021 – 2023 - valgt av NKVN)
Linda Soh Trengereid (2021 – 2023 - valgt av BKFH)
Vara: Tone Andersen, (2021 – 2023 - NKVN)
BKFH stilte ikke med vara.
Styret hadde fire møter i løpet av året:
22. februar
23. april
29. september
2. desember (kombinert med styreseminar)

NOMINASJONSUTVALG
Mei Szetu (2021-2023)
Kristen Keegan (2020-2022)
Ann Helen Mydland (2020-2022)

30

REGNSKAP 2021
VISP har i 2021 hatt en god økonomi som endte med et overskudd på rundt kr 30 000. I forhold til budsjettet som ble vedtatt
på årsmøtet har kostnadene til kurs- og prosjektvirksomhet vært
betydelig lavere, noe som skyldes at en rekke kurs og arrangementer har måttet avlyses eller blitt avholdt digitalt grunnet
restriksjoner. Foruten dette består forskjellene i mindre avvik på
poster som kontorleie, internett (grunnet inngåelse av ny avtale)
og tilsagn på støtte. Samtidig har kostnader til Leiga vært lavere
enn budsjettert, da prosjektet har blitt forsinket og vi dermed
ikke har fått gjennomført planlagt lansering og arrangementer.
Vi har imidlertid en ambisjon om å lansere nettsiden på nyåret,
og utgiftene til dette ventes dermed å øke i 2022.
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Regnskap
Resultatregnskap

Balanse

Visp - Produksjonsenhet For Visuell Kunst

Visp - Produksjonsenhet For Visuell Kunst

Driftsinntekter og driftskostnader

Note

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

1
1

2021

2020

1 700 608
1 700 608

1 400 248
1 400 248

498 604
820 336
355 087
1 674 027

224 526
633 969
238 629
1 097 125

26 581

303 123

4 938
2
4 936

7 562
1 527
6 035

Eiendeler
Fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer

Note

2021

2020

3

8 180
15 576
23 756

5 525
5 491
11 016

Bankinnskudd, kontanter o.l.

2

928 772

863 795

Sum eiendeler

952 528

874 811

Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

574 118
574 118

542 602
542 602

574 118

542 602

45 459
52 343
280 606
378 409

2 312
39 102
290 794
332 208

Sum gjeld

378 409

332 208

Sum egenkapital og gjeld

952 527

874 810

Sum egenkapital

Årsresultat

31 516

309 158

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital
Sum overføringer

31 516
31 516

309 158
309 158

5

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

4

Bergen, , 22.02.2022
Styret i Visp - Produksjonsenhet For Visuell Kunst

Visp - Produksjonsenhet For Visuell Kunst
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Frode Sandvik
styremedlem

Maria Valeryevna Rusinovskaya
styreleder

Linda Soh Trengereid
styremedlem

Hans Flø
styremedlem

Maria Annika Udd
styremedlem

Aslak Geirssønn Høyersten
daglig leder

Visp - Produksjonsenhet For Visuell Kunst

Side 1
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Side 2

NOTER 2021
Visp - Produksjonsenhet For Visuell Kunst

NOTER 2021
Visp - Produksjonsenhet For Visuell Kunst

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.

Bundne betalingsmidler i form av skattetrekksmidler pr 31.12 utgjør

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.

2021
42 578

2020
35 498

2021
15 576
0
15 576

2020
5 491
0
5 491

2021
0
200 000
12 167
68 439
280 606

2020
31 314
200 000
10 560
49 020
290 894

NOTE 3 - ANDRE FORDRINGER

Forskuddsbetalte kostnader
Andre forskuddsbetalte kostnader
Sum

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.

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.

Skyldig lønn
Avsatt prosjektinntekter
Andre forpliktelser
Skyldige feriepenger
Sum

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.

NOTE 5 - EGENKAPITAL
NOTE 1 - ANSATTE, GODTGJØRELSE, HONORARER M.V.
Lønnskostnader
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Obligatorisk tjenestepensjon
Andre ytelser
Sum

2021
709 128
96 193
11 079
3 936
820 336

Gjennomsnittlig antall ansatte i løpet av regnskapsåret :

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

2020
545 085
71 543
12 703
4 639
633 969
1,4

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

Daglig leder
541 028
8 982

Styret
43 700
0

2021
6 400
4 500
0
10 900

2020
5 425
4 500
0
9 925

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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Annen egenkapital
542 602
31 516
574 118

Revisors beretning

•

Til generalforsamlingen i
Visp - Produksjonsenhet For Visuell Kunst

•

Uavhengig revisors beretning
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Visp - Produksjonsenhet For Visuell Kunst’s årsregnskap som viser et overskudd på kr. 31.516,-.
Årsregnskapet består av balanse per. 31. desember 2021, resultatregnskap og oppstilling over endringer i
egenkapitalen for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av
viktige regnskapsprinsipper.

•

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende
bilde av selskapets finansielle stilling per. 31. desember 2021, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per
denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet
av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er
beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det
kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i
henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon
eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å
sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar
med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.
Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap
som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Konklusjon om forvaltning
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i
henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon
eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at foreningen er forvaltet i samsvar
med lov, foreningens formål og vedtektene for øvrig.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om
forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så
lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Bergen, 24. Februar 2022

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som
inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en
revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke
vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede
feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å
påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Colin Lundekvam
Statsautorisert revisor

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi
profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:
• identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere
slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for
vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket,
er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære
samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern
kontroll.
• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en
mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
Lars Hillesgate 19 5008 Bergen - Telefon : 95 00 30 20 - E-post : revisor@vestrevisjon.no - Org.nr. : 991 193 448MVA
Medlem av Den Norske Revisorforening

36

evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og
tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved
avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger
vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets
evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at
vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller,
dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om
årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil
datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at
selskapet ikke fortsetter driften.
evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og
hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde.
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CM7 i Christian Michelsens gate 7 i Bergen
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