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Protokoll stiftelsesmøte for Bildende Kunstnere Akershus  
 

Sted:  

Rådhusgata 19, Oslo, Anatomigården, 2.etg. 

Tid: 

22. september 2021 kl. 18 00 - 20 00 

 

Antall fremmøtte: 

Stemmeberettigede BOA medlemmer bosatt i Akershus: 10 fremmøtte 

BOA medlem bosatt i Oslo: 1 fremmøtt. 

 

Administrasjon: 

Daglig leder i BOA, Line Fasteraune 

Ekstern invitert møteleder, Hege Imerslund 

Assistent, Tina Lindvall 

 

Møtets formål 

Møtets formål var å stifte en forening for billedkunstnere bosatt i tidligere Akershus fylke. 

Stiftelsen skjer i bakkant av en fisjon i foreningen BOA, billedkunstnerne i Oslo og Akershus. 

Fisjonen har blitt vedtatt med to tredjedels flertall på Årsmøtet i BOA 2020 og 2021 i henhold til § 

12 i BOAs vedtekter om oppløsning av foreningen. Medlemsmassen tilhørende Akershus vil gå inn 

som medlemmer i den nye organisasjonen, mens BOA beholder medlemmene bosatt i Oslo.  

Dette er i tråd med en fisjonsplan vedtatt på Årsmøtet i BOA 10.03.21.  

 

1. ÅPNING 
Styreleder i BOA Sebastian Makonnen Kjølaas holdt åpningstale i form av en video. Han befant seg 

i Paris med dårlig Wi Fi, og valgte derfor en innspilling av talen til møtet. Han var med på møtet via 

zoom etter talen.  

 
1.1. Navneopprop / konstituering  
Daglig leder Line Fasteraune foretok konstituering. 

 

1.2 Valg av ordstyrer, ansvarlig for referat og tellekorps  

• Hege Imerslund ble valgt som ordstyrer. 
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• Andrea Bakketun og Jon Lundell ble valgt som ansvarlige for godkjenning av referatet. 

• Line Fasteraune og Tina Lindvall ble valgt som tellekorps. 

• Line Fasteraune ble valgt som referent.  

 

1.3 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN  
1.3.1 Innkalling  

Innkalling med foreløpig dagsorden ble sendt medlemmene i brev av 18. august 2021. Samtlige 

sakspapirer er sendt ut innen 2 uker før møtet, jf. BOAs vedtekter § 5-2.  

Vedtak: Stiftelsesmøte godkjente innkallingen.  

 

1.3.2 Dagsorden  

Vedtak: Stiftelsesmøtet godkjente forslaget til dagsorden slik det er fremlagt i sakspapirene.  

 

1.4 Forslag til forretningsorden  

Ordstyrer Hege Imerslund gikk i igjennom forretningsorden punk for punkt. 

Vedtak: Stiftelsesmøte godkjente forslag til forretningsorden.  
 

 

2. RAPPORTERING  
2.1. Administrasjonens rapport 2021 

Daglig leder i BOA Line Fasteraune la frem rapporten. Rapporten ble tatt til etterretning av 

stiftelsesmøtet. 

 

2.2. Arbeidsutvalgets rapport 2021 

Rapport ble lagt fram av Kristian Øverland Dahl. Rapporten ble tatt til etterretning av 

stiftelsesmøtet. 

 

 

3. SAKER  
3.1 Vedtekter  

Etter spørsmål fra møteleder, om vedtak av vedtekter skulle kreve to tredjedels flertall på 

stiftelsesmøtet, fulgte det en kort diskusjon. Det kom ikke frem av forretningsorden om det skulle 

være to tredjedels flertall. BOAs vedtekter krever i dag to tredjedels flertall ved vedtektsendringer.  
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Vedtak: 

Det ble foretatt votering over dette, og det ble enstemmig vedtatt på Stiftelsesmøte at vedtak 

av vedtekter skal kreve to tredjedels flertall.  

 

Kristian Øverland Dahl fremmet forslag til § 1 navn på organisasjon om å endre navnet fra 

Akershus Bildende Kunstnere til Bildende Kunstnere Akershus. Dette fordi akronymet ABK blir 

brukt av Asker Bildene Kunstnere i dag. Det ble foretatt votering.  

Vedtak: 

Forslaget fra Kristian Øverland Dahl, om endring av navn i § 1 til Bildende Kunstnere 

Akershus, ble vedtatt med 9 stemmer for, og 1 stemme mot.  

 

Vedtektene ble av ordstyrer gått igjennom punkt for punkt. Det kom ingen kommentarer eller 

forslag om endring til de øvrige vedtektene. 

Vedtak:  

Stiftelsesmøtet vedtok vedtektene til BKA enstemmig, etter endring av § 1. navn på 

organisasjon. 

 

3.2 Handlingsplan BKA 2022 — 2023 

Det fulgte en diskusjon rundt punkt 3 c i handlingsplanen.  
 
Diskusjonen dreide seg om disse punktene:  
 

• Ønske om få inn i handlingsplanen et krav om offentlig innkjøpsordninger i kommuner. 
• Sikre profesjonell behandling i «kunst i offentlig rom» -saker.  
• Det kom også et innspill om å fjerne ordet "visuell" for på den måten å favne lydkunst.  

 
Diskusjonen endte i et forslag om å endre punkt 3 c til:  
 
«Arbeide for å øke antall oppdrag for kunst i offentlig rom og profesjonalisering av prosessen i 
denne sammenhengen» 
 – mot tidligere formulering: «arbeide for å øke antall oppdrag for visuell kunst i offentlig rom.»  
 
Vedtak:  
Handlingsplanen ble vedtatt på Stiftelsesmøte med endring av punkt 3.c til: «Arbeide for å øke 
antall oppdrag for kunst i offentlig rom og profesjonalisering av prosessen i denne sammenhengen.» 
 
 
3.3. Prinsipprogram  

Prinsipprogrammet ble gått igjennom punkt for punkt av ordstyrer. Det kom ingen kommentarer fra 

salen.   

Vedtak: Prinsipprogrammet ble enstemmig vedtatt. 
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4. VALG  
Nominasjonene var fremmet av nominasjonsutvalget til BOA som bestod av Line Solberg Dolmen 

Stefan Schröder, Helene Duckert og Yngvild Færøy. I august leverte de nominasjoner med en 

kandidat til hvert verv til BKAs styre og nominasjonsutvalg. Det hadde kommet inn ett 

benkeforslag fra Morten Gran skriftlig på e-post 21.09.21. Han foreslo Kristian Øverland Dahl til 

sin plass som vara i styret med begrunnelse i å skape større geografisk spredning når det gjaldt 

bosted i styresammensetningen. Morten Gran trakk samtidig sitt eget kandidatur. 

Nominasjonsutvalget ble varslet, men fremmet ingen motkandidater før møtet. Det ble ikke stilt 

noen andre benkeforslag på møtet.    

 

Disse ble valgt ved akklamasjon på Stiftelsesmøtet: 

Styret i BKA 

o Maren Dagny Juell  

o Margrethe Pettersen  

o Jon Lundell 

o Kristian Øverland Dahl (vara)  

 

Nominasjonsutvalg i BKA 

o Eivind Reierstad 

o Fahrad Kalantary  

o Marianne Bredesen 

o Anna Daniell (vara)  

 
 

Referent: Line Fasteraune, daglig leder av BOA, 24.09.2021. 

 

 

Signere protokoll 

 

Andrea Bakketun       Jon Lundell 

Dato:          Dato: 25.09.2021 

             

          
__________________      ____________________ 

27.09.2021


