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ÅRSBERETNING 2019

KunstSkansen er en kunstnerorganisasjon som er registrert i enhets- og
frivillighetsregisteret i Brønnøysundregisteret. Organisasjonsnr : 998288959
KunstSkansen holder til på Blaker Skanse i Lillestrøm kommune.

formål
KunstSkansens formål er :
å legge til rette for profesjonell produksjon og formidling av billedkunst og
kunsthåndverk i lokalene på Blaker Skanse.
å bidra til samarbeid, nettverksbygging og erfaringsutveksling mellom
billedkunstnere og kunsthåndverkere.
å bidra til samarbeid med andre aktører på Blaker Skanse.
å bidra til at Blaker Skanse blir et attraktivt sted å besøke.

Status
Med virkning fra 01.01. 2020 har KunstSkansen inngått en langsiktig leiekontrakt
med Lillestrøm Kommune for Artilleribygningen, Smiabygget og arealet som
benyttes til Galleri Blaker Skanse. KunstSkansen fremleier lokaler til kunstnere i
disse byggene i tillegg til å drifte Galleri Blaker Skanse.
Den langsiktige leieavtalen har medført at flere kunstnere har etablert seg på
Skansen. Det har også medført at vilkårene for å kunne mottatt innvilget
økonomisk støtte fra Kulturrådet på kr 500 000 til infrastruktur i byggene var til
stede og midler ble delutbetalt i 2019. Ved årsskifte var det 23 kunstnere med
atelier på Blaker Skanse.

Styrets arbeide i perioden
Styret har hatt 12 styremøter i året som har gått. 2019 har vært preget av
forhandlinger om langsiktig leieavtale, den kommende kommunesammenslåingen og at Blaker Skanse fikk ny eier i 2018. Usikkerhet i forhold til
hvem og hvordan Blaker Skanse skulle driftes, avtok i og med at ingen la inn
tilbud på det anbudet kommunen la ut.
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Fram mot kommunesammenslåingen, har styret fortsatt dialogen med
politikere og administrasjon i Sørum kommune. For å skape forståelse for
verdien den profesjonelle kunstneriske virksomheten innebærer for kommunen,
og for å få på plass langsiktige leiebetingelser for kunstnerne og Galleri Blaker
Skanse.
Det har blitt nedlagt mye arbeid for å legge til rette for nye leietakere og
fellesverksteder i året. Synliggjøring av KunstSkansen visuelle profil er et
pågående tema. Det samme er utviklingen av KunstSkansens faglige nettverk,
i samarbeid med Lillestrøm kommune, Akershus Kunstsenter og Viken. Det vises
til STRATEGIPLAN KunstSkansen 2020 - 2025.

Måloppnåelse i henhold til handlingsplan for 2019/2020
mål - at styret i KunstSkansen medvirker til at Lillestrøm kommune finner en mer
hensiktsmessig driftsorganisasjon for Blaker Skanse enn det kommunestyret i
Sørum valgte.
resultat : KunstSkansen har, i form av Strategiplan for 2020 - 2025, presentert en
helhetlig idé-skisse for utviklingen av KunstSkansen og hele Blaker Skanse.
mål - at styret i KunstSkansen følger opp Sørum kommunes forsikringer om at
langsiktige leieavtaler vil bli inngått innen 1. september 2019.
resultat : Innfridd
mål - å utvide antallet kunstnere til rundt 30, forutsatt tilrettelegging av lokaler
resultat : KunstSkansen har fått leiekontrakt for bare to av fem bygg, og det
medfører en begrensning i antall kunstnere i forhold til hva målet var. Betydelige
fysiske inngrep er utført i perioden og har gitt plass for 4 nye kunstnere i Smia.
mål - at inntektene av framleievirksomheten, blir erstattet av andre inntekter,
dersom leieinntektene forsvinner fra 1. januar 2020.
resultat : Den langsiktige avtalen med kommunen gir rom for en løpende
grunninntekt til KunstSkansen. Løpende grunninntekt halveres fra 2020, og det
må i tillegg jobbes med løpende tilleggsfinansiering.
mål - at Viken fylkeskommune blir representert i KunstSkansens styringsorganer.
resultat : Uavklart. Budskapet er berørt i Strategiplanen, og diskutert i møte med
kommunalsjef for kultur i Lillestrøm, Anne-Berit Haavind.
mål - at årshjulet i løpet av 2019 inneholder planlagt aktivitet for 2020 og 2021.
resultat : Innfridd for 2020, påbegynt for 2021, så langt på vei innfridd.
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KunstSkansens fremleieforhold og betingelser
KunstSkansen inngikk i 2019 en langsiktig leiekontrakten med Sørum kommunen
på 10+3 år gjeldende fra 2020. Dette er KunstSkansen svært fornøyd med, og
er noe vi har jobbet for helt siden starten. Leiekontrakten gjelder to av
byggene på Skansen, Artilleribygget (minus festsalen), i tillegg til lokalene til
Galleri Blaker Skanse i 2. etg. i Kommandanten. og Smiabygget. Atelierene
framleies til kunstnerne, med standard kontrakter.
Fra juni 2013 og ut 2019, har KunstSkansen stått som framleietaker av alle bygg
og utearealer på Skansen, med unntak av de lokaler Statsbygg (frem til 2018 og
Sørum Kommune fra 2018) selv benyttet eller leide ut direkte. Tross kortsiktige
kontrakter gjennom hele denne perioden har det ført til en god økonomisk
situasjon for KunstSkansen. Framleieforholdet var først med Statsbygg fra juni
2013 til juni 2018. Deretter med Sørum Kommune, som inngår i Lillestrøm
Kommune fra 2020.

Finansiering
Driften av KunstSkansen har i året vært finansiert ved leieinntekter, støtte fra
Kulturrådet og tilskudd fra kommunen, kunstnerorganisasjoner og lokale
banker etter søknad. Det arbeides med å få i stand regulære
samarbeidsavtaler også med andre finansieringskilder. Styret vil også jobbe
for å gjenoppta samarbeidet med fylkeskommunen.

Tilskudd
I 2018 innvilget Norsk Kulturråd KunstSkansens søknad på kr 500 000 til infrastruktur i Artilleribygningen og Smiabygget, på betingelse av at KunstSkansen
fikk langsiktige leievilkår med kommunen innen 1. september 2019. Vilkåret
ble innfridd, og 80% midlene utbetalt i 2019. Arbeidet med infrastruktur i
byggene er godt i gang og planlegges avsluttet i 2020.

Materielle utbedringer og vedlikehold
Fellesverksteder og utbedringer foretatt :
Treverkstedet: Her har sponavsuget blitt oppjustert med påmontert
filterrammer med filter E10 kvalitet og en frittstående luftrenser. Det er også
påbegynt elektrisk arbeid slik at noen maskiner kan tas ut av verkstedet og
andre flyttes, slik ar det blir bedre plassutnyttelse i fellesområdet. Det er
innkjøpt kappsag, støvsuger og rammemaskin til felles bruk.
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Fellesrom for keramikk: Her er det skiftet ut noen gamle elektriske ledninger
pga slitasje. Det er også kjøpt inn og montert en mindre keramikkovn.
Rom til gips og betongstøping: I dette rommet er det påbegynt tilrettelegging
for bruk. Det er kjøpt inn støvsuger som kan brukes til både gips og betong.
Rom for sveising og lakkering: Disse rommene er på planleggingsstadiet, og
det er innhentet pristilbud på ventilasjon og elektrisk arbeid.
Arbeid i andre rom: I et av rommene i Smiabygget er det satt opp en
skillevegg. Dette ble gjort slik at naborommet kan få egen inngang. Det er
foretatt lydisolering mellom verksteder i Artielleribygget for å bedre
arbeidsforholdene til kunstnerne. Det er også gjort mindre tiltak i flere rom i
begge bygg som har forbedret arbeidsforholdene til kunstnerne.
Lager i Artilleribygget: Det har blitt satt opp i alt 11 boder som nå benyttes av
kunstnerne.

Planer for utbedring i Galleri Blaker Skanse
Oppgraderinger : Det er planer for utbedringer av galleriet på flere områder.
Styret arbeider med å innhente formell godkjenning fra Lillestrøm kommune.
A ) Planen er å legge grå linoleumsfliser på gulvet, for med det å gjør rommet
bedre egnet for skulptur og materialbaserte objekter.
B ) Erstatte lysboksene mellom bjelkene med lyselementer oppå bjelkene for
å gjøre rommets belysning bedre til lyssetting av kunst i rommet.
C ) Hvitte bjelkene og takplatene for å modernisere gallerirommets uttrykk.
Innbruddssikring : Styret har innhentet og godkjent anbud fra Verisure.
Realisering forutsetter ny dør ved nederste trappesats opp til galleriet.
Dette er et krav for å kunne skallsikre galleriet med alarm.
Det vil også gi fri rømningsvei i begge retninger i mellomgangen i 1. etasje.
Foajer : I samarbeid Rita Nyborg, planlegges garderoben i mellomgangen i
Kommandangens 1. etg., flyttet ned i kjelleretasjen utenfor peisestua, for å
bedre rømningsveier og frigjøres arealet til ny bruk. Planen er å gjøre gangen
til en innbydende foaje, og benytte veggene til presentasjon av tidligere
utstillinger i galleriet, kombinert med en benke eller lignende hvor gjester kan
hvile bena.

Utstillinger, prosjekter og utadrettet virksomhet,
KunstSkansens har hatt to utstillinger eksternt i 2019 som gruppe, i tillegg til de
utstillinger som er arrangert i Galleri Blaker Skanse med både KunstSkansen
kunstnere og eksterne kunstnere.
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19.01. - 03.02. " KunstSkansen - sammen " Galleri Brogata 2, Skedsmo Kunstf.
26.01. - 16.02. Møteutstillingen " Tenebrosity " Odd Maure og IanDamerell i
Galleri Blaker Skase
01.03. - 03.03. Fredningsfest Isskulptur ved Trond Solberg og Inge Jensen og
åpne verksteder på Skansen
23.03. - 14.04. " Vrengt " Anja Borgersrud, Ronja Allum, Sissel Aurland i Galleri
blaker Skanse
04.05. - 26.05. Sommerutstillingen " Landskap i 4 temperamenter "
Ingeborg Stana , Dag Thoresen, Asle Nilsen, Berit Myrvold i Galleri Blaker
Skanse
01.06. - 26.06. Kulturskolens årsutstilling i Galleri Blaker Skanse
15.06. - 30.06. " KunstSkansen - Utover " Galleri Jessheim, Ullensaker kunstf.
29.06. - 04.08. " Landskap i 4 temperamenter " fortsetter i Galleri Blaker Skanse
07.09.- 29.09. Bærum Kunsthåndverk i Galleri Blaker Skanse
23.11. - 08.12. " Ghost in the Machine " Marit Anna Evanger og Arne Rygvold I
Galleri Blaker Skanse
KunstSkansen har også hatt åpner verksteder under kulturmarkedsdagene på
Blaker Skanse i september og under julemarkedet i desember, som ledd i
formidle kunst- og kunsthåndverkstradisjoner til publikum.

Markedsføring
Hjemmesiden og Facebook
KunstSkansens hjemmeside er oppdatert i året, og presenterer kunstnerne og
viser hvilke utstillinger som er i Galleri Blaker Skanse. Det er ønskelig å etablere
en mer dynamisk side som kan vise aktiviteten KunstSkansen kunstnerne har
eksternt bla., og det jobbes med å finne en praktisk løsning på dette i
samarbeide med desingbyrået Bardus.
Bruk av Facebook er en fin kanal for markedsføring av utstillinger i Galleri
Blaker Skanse, ved bruk at arrangementsfunksjonen.
Visuell profil
Det arbeides med å utvikle en helhetlig visuell profil for KunstSkansen.
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Dette kan foreløpig spores til samme forsidebilde på hjemmeside, Facebook
og Strategiplanen. Planen er også å utarbeide en plakat-mal for framtidige
utstillinger i Galleri Blaker Skanse, og Logo for KunstSkansen.
Det er utlyst intern Logo-konkurranse blant leietakerne.
Strategiplan 2020 2025
KunstSkansens strategiplan tegner et bilde av både virksomheten til
KunstSkansen og utviklings-potensialet på Blaker Skanse, og er et redskap for
å gjøre dette kjent på ulike samfunnsområder. Planen er distribuert til alle
politikere i Lillestrøm kommunestyre, deler av administrasjonen, og alle
kunstnerne i KunstSkansen i tillegg til BOA (Billedkunstnerne i Oslo og Akershus.
Strategiplanen vil også bli sendt til sentrale myndigheter i Viken,
Kulturdepartementet, Norsk Kulturråd, fagforeninger, regionale
næringsaktører og en rekke mediebedrifter.
Kommentarer til regnskapstallene
Regnskapet for 2019 viser et overskudd på kr 242 419, som foreslås tillagt
egenkapitalen og brukes til oppgradering av galleriet i 2020. Som følge av
dette er det budsjettert med et underskudd for regnskapsåret 2020.
KunstSkansen har i 2019 fått utbetalt kr 400 000 av totalt innvilget støtte på kr
500 000 av Kulturrådet til oppgradering av infrastruktur i Artilleribygget og
Smiabygget. De resterende midler vil brukes til oppgraderinger i 2020 i
samsvar med planen.
KunstSkansen vil få lavere løpende inntekter fra og med 2020 da løpende
leieinntekter reduseres som følge av KunstSkansen bare er fremleietaker for to
bygg på Blaker Skanse. KunstSkansen har i løpet av de årene de har stått som
fremleietaker for alle byggene på Skansen opparbeidet seg en egenkapital
som styret vurderer er tilstrekkelig til å drifte organisasjonen i en overgangsfase
til øvrige finansieringskilder er på plass.
Andre forhold
KunstSkansen har heller ikke i 2019 hatt fast ansatte. Løpende
arbeidsoppgaver har vært utført av styremedlemmene. Som prosjektledere
for ulike utstillinger og vedlikeholdstiltak har også leietakere som ikke sitter i
styret vært engasjert til en timepris på kr. 350,-. Styrets leder har en fast
godtgjørelse på kr. 60.000,- årlig.
KunstSkansen praktiserer likestilling. I styret sitter det to kvinner og fire menn.
KunstSkansen forurenser i liten grad det ytre miljø.
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Blaker 5. mars 2020

_____________________
Anne Brith Strømnes
styreleder (uavh.)

________________________
Alf Chr. Samuelsen
nestleder (leietakerrepr.)

___________________
Svein Aalling (vara for T.Langholen)
Styremedlem (Sørum kommune)

_____________________
Arne Rygvold
Styremedlem (leietakerrepr.)

___________________
Sissel Marianne Aurland
Styremedlem (BOA-repr.)

_____________________
Astrid Maria Heimer
Styremedlem (NK,StorOslo-repr.)
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Til årsmøte i Kunstskansen

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert
årsregnskap som viser et overskudd på kr 242 490. Årsregnskapet består av
balanse per 31. desember 2019 og resultatregnskap 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 foreningens finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet
per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

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 foreningen slik det
kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår
oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon gitt i årsberetningen, men
inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige
informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å
vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi
har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon.
Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å
rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.
Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret 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.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til foreningens 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.

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.
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Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å
påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til https://revisorforeningen.no/
revisjonsberetninger.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om
årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og
forskrifter.
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 foreningens regnskapsopplysninger i
samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Oslo, 5. mars 2020
Unic Revisjon AS

Herman Olav Grøv
statsautorisert revisor
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