Norske Billedkunstnere
Norske Billedkunstneres 15. ordinære landsmøte: informasjon til
grunnorganisasjonene
Norske Billedkunstnere Kjære grunnorganisasjoner,
Første innkalling til Norske Billedkunstneres 15. ordinære landsmøte ble sendt per e-post tidligere i januar.
På landsmøtet gjennomføres det valg for alle verv i organisasjonen, bortsett fra til stipendkomite og
nasjonal jury som velges ved flertallsvalg høsten 2019, jamfør Norske Billedkunstneres vedtekter. Det vises
spesielt til §§ 6-8 Valg, 8 Sentralstyre, 9 Nominasjonsutvalg og 10 Kontrollutvalg.
Grunnorganisasjonene kan foreslå inntil tre kandidater til hvert av vervene som skal velges på landsmøtet,
jamfør § 9–2. VI ber om at grunnorganisasjonene innsender forslag til kandidater til følgende verv:
•

Norske Billedkunstneres styre (Består av leder samt seks øvrige styremedlemmer med fem
varamedlemmer).

•

Nominasjonsutvalg (Består av fem medlemmer. To medlemmer med varamedlemmer velges blant
faggruppeorganisasjonene, to medlemmer med varamedlemmer velges blant distriktsorganisasjonene, og ett
medlem med varamedlem velges blant UKS’ medlemmer).

•

Kontrollutvalg (Består av tre medlemmer med varamedlemmer).

•

Billedkunstnernes Vederlagfonds styre (Til Billedkunstnernes Vederlagsfond velges det henholdsvis to og
tre styremedlemmer på annet hvert landsmøte (jamfør § 6-9). For kommende periode er det tre
styremedlemmer som skal velges. Følgende personer i det sittende styret er på valg på landsmøtet: Sissel
Lillebostad, Hege Nyborg og Kristin Lindberg).
Husk at kandidatene på forhånd må være forespurt og ha erklært seg villige til å påta seg foreslåtte verv.
Vi ber også om en presentasjon av samtlige kandidater, med grunnorganisasjonenes begrunnelse for
forslag. Nominasjonsskjema sendes i separat e-post. Minner om at foreslåtte kandidater må være betalende
medlemmer i NBK.
Forslag til kandidater må være NBKs administrasjon i hende innen samme frist som er satt for innsendelse
av saker og andre forslag til landsmøtet, 15. mars. 2019. Nominasjonsskjema benyttes til dette. Saker til
landsmøtet sendes til gyrid@norskebilledkunstnere.no.

Sak om valgordning ved valg av stipendkomite og nasjonal jury til behandling på landsmøtet
På styremøtet 13. desember besluttet sentralstyret enstemmig den valgordningen styret vil fremme for
landsmøtet 2019. Tilhørende instruks for nominasjonsutvalget og prosedyre for valg til stipendkomité ble
besluttet på styremøtet 17. januar i år, inkludert styrets justeringer som fremkom på møtet. Styrets forslag
til prosedyre og instruks for stipendkomité finnes vedlagt.
Grunnorganisasjonene bes merke seg følgende kommentarer til justeringene i instruks og prosedyre:

1)
Mari Opsahls evaluering viser at den valgordning vi hadde før 2017 over tid viste seg å ha tilstrekkelig
spredning med hensyn til de sosiale variabler, og at dette svarte godt også til statens forutsetning om at
«komiteene over tid må speile mangfoldet i kunstnerbefolkningen når det gjelder kunstneriske uttrykk,
geografi og kjønn.»
Den unntaksbestemmelse styret allikevel har valgt å innta i ordningen, åpner for at det i særlige tilfeller,
hvor valgresultatet et enkelt år måtte fremstå som ekstremt ubalansert, eksempelvis ved at det kun var
menn som ble valgt inn i komiteen – gjennom en gitt prosedyre – kan utbedres.
Det forutsettes i prosedyre og instruks, at unntaksbestemmelsen kun vil kunne benyttes, dersom
sentralstyret vurderer det slik at det foreligger en slik særlig situasjon at sentralstyret vil sende
valgresultatet over til nominasjonsutvalget for vurdering av tilfellet. Det overlates altså til syvende og sist til
nominasjonsutvalget å ta endelig avgjørelse på om det er grunnlag for å gjøre slik endringer i resultatet som
instruksen gir hjemmel for.
Det forhold at eventuell anvendelse av unntaksregelen, forutsetter at nominasjonsutvalget gir en skriftlig
begrunnelse og at denne skal fremlegges for påfølgende landsmøte, antas å gi tilstrekkelig sikring mot at
unntaksbestemmelsen skal bli benyttet i annet enn særlige tilfeller.
2)
Det har tidligere vært slik at medlemmene har hatt anledning på å stemme på to kandidater hver. Dette tall
var derfor også satt inn i de tidligere utkast til prosedyre og instruks. Dette er i de utkast som nå sendes ut
endret til x.
Bakgrunnen for dette er det forhold at man ønsker at valget teknisk sett skal gjøre det mulig å stemme på
nominasjonsutvalgets forslag ved trykke på en enkelt knapp.
Velger man å gjøre dette mulig, ser styret at det også må gjøres en beregning på hvorledes dette vil slå ut på
vektingen av stemmene/hvor mange hver enkelt skal stemme på dersom man ikke velger
«nominasjonsknappen».
Før dette er utredet, vil det ikke være mulig å ferdigbehandle endelig forslag til prosedyre og instruks for
valg.
NBK vil ha avklart dette spørsmålet i god tid før utsendelse av landsmøtepapirer.
Vedlagt følger også prosedyre og instruks for valg av Den Nasjonale Jury. Det er ikke foreslått tilsvarende
utjevningsmekanisme her, som den som foreslås for valg av stipendkomité.
Vennlig hilsen
Gyrid Garshol
daglig leder
gyrid@norskebilledkunstnere.no
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