ÅRSBERETNING 2006
Årsmøtet ble avholdt 20. april 2006 kl. 1900 - 2130 i Kunstindustrimuseets lokaler, Hannah
Ryggen-salen. Etter årsmøtet holdt museets konservator, Knut Astrup Bull, et foredrag med
bakgrunn i sin forskning om kunsthåndverkets utvikling og stilling i dag.
I inneværende år, 2007, avholdes årsmøtet mandag, 7. mai. kl. 1900 – 2130, også i museets
lokaler.
Styret i foreningsåret 2006/2007 har bestått av:
Styreleder
Nestleder
Styremedlemmer

Hjørdis Krogh
Jeanne Eirheim
Tor Olav Kvisvik
Marit Lindstad
Anne Marie Rostad
Dagfinn Skjerden

Varamedlemmer

Tonje Braa
Eva Skjetne

Venneforeningens representanter i museets styre
Tor Olav Kvisvik, personlig vara: Nina Skaanes
Halvor Hjelm-Hansen, personlig vara: Annabeth Sandvik
Fondsstyre

Halvor Hjelm-Hansen (leder)
Dagfinn Skjerden
Helge Ryvarden
Greta Bostad
Jan-Lauritz Opstad

Valgkomité

Annabeth Sandvik
Astrid Sandvik
Janne Kolberg

Revisor

Interrevisjon Trondheim AS v/ Stig Wærnes

Arbeidet i styret
Styremøter
Venneforeningen har hatt fem styremøter i 2006. I tillegg er det avholdt to møter med museets
administrasjon og ansatte for å fremme samarbeidet med museet og avklare venneforeningens
profil og bruk av ny logo.
Medlemmer pr. mars. 2007
Enkeltmedlemmer................................................210
Familiemedl......................................................... 47
livsvarige.............................................................. 33
Firma.................................................................... 2
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Et lite antall medlemmer har meldt seg ut i året som gikk, men profilering av venneforeningen i
museet i vår har gitt 15 nye medlemmer.
Ny logo
Venneforeningen har fått en ny logo. Den er utformet av Janne Kolberg. Hun ha også utformet
web-forsiden hvor logoen inngår i designet. Styret mener at Kolbergs logo er enkel og
moderne. Venneforeningen bruker sin egen logo der hvor venneforeningen er eneansvarlig og
begge logoene i samarbeidsprosjekter med museet.
Web-sider
Av økonomiske hensyn sa venneforeningen seg interessert i å være ”pilotkunde” i forbindelse
med utvikling av en teknisk løsning for websider som en datalelev på Brundalen vg. skole
arbeidet med. Dessverre ble utviklingsperioden svært lang, og først våren 2007 er sidene klar
til å publiseres. Erfaringen tilsier at foreningen burde ha økonomi til å kjøpe slike tjenester hos
profesjonelle. Det har ikke foreningen pr. i dag.
E-post
En stor del av den medlemskontingenten som kommer inn, går med til utsendelse av
invitasjoner, og portoutgiftene er økende. Det blir lite penger igjen til å gjøre noe ekstra for
museet og medlemmer. Det er derfor to gode grunner for ønsket om å gå over til e-post. Det
er billig og det gir rask toveis informasjon. Oppringinger til medlemmene viser at ca. 65 % har
e-post. Det gjenstår nå å teste utsending av informasjon på e-post, samt å koordinere dette
med de som fortsatt må få invitasjoner pr. post. Dette er et ganske omfattende arbeid.
Økonomi
Regnskapet viser et underskudd på kr 13 111,-, og den økonomiske situasjonen er derfor ikke
tilfredsstillende. Styret vil gå gjennom regnskapet i detalj med museet og se hvor det kan
spares. Venneforeningen er belastet med et revisjonshonorar på kr 9 563,- som også gjelder
fondene. Styret vi søke fondet om å få dette beløpet refundert. For øvrig vil styret se på
mulighetene for å iverksette et økonomiprosjekt som kan bedre økonomien i foreningen.
Arbeid for museet
De to møtene med ansatte i museet høsten 2006 hadde til hensikt å bli kjent og få avklart hva
venneforeningen ev. kunne hjelpe til med. Museet hadde behov for å få pusset hele
sølvsamlingen, og dette ble så gjort våren 2007. I løpet av tre mandager har 4-5 damer gått
over hele samlingen og vasket hyller og glassflater. Museet har av og til behov for
oversettelser til engelsk og venneforeningen har et styremedlem som kan ta slike oppdrag.
Museet kan også ha behov for tegnetjenester og annet konsulentarbeid fra medlemmer.

Arrangementer og utstillinger
Venneforeningen har også i 2006 sendt ut trykte invitasjoner til utstillingsåpninger og
omvisninger i museet.
Langfredag i påsken oppsto det en ulmebrann i en luftfukter, noe som førte til soting i museet og behov for omfattende rengjøring
av ventilasjonsanlegg. Utstillingsprogrammet måtte av den grunn utsettes.

07.01- 19.03 ”Smykkeskrinet”. Smykkedesign de siste 30 årene
14.01-19.02

”INSIDENORWAY.NO. Norsk møbeldesign fra samtiden

04.03- 23.04 ”Hornverk”. Separatutstilling med tekstilkunstneren Aslaug Juliussen
25.03-30.04

”Historien om Olav Tryggvason på Torvet”

07.05- 05.06 ”Jord, vann, luft og ild – keramikken blir til”
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23.06- 13.08 ”Kroner”. Kroner gjennom tidene
02.09- 15.10 ”Tekstiltrykk”. Sjal og dekorative tekstiler, separatutstilling Anne Line Iversen.
14.10- 31.12 ”Polsk plakatkunst fra 1970 – 80 årene. Fra museets samling
28.10- 07.01 ”Vendereis underveis”, med motekunstneren Ellinor Flor
”Tekstile flater”, med Signe Halle. Cloque- og shiboriteknikk

Årsmøte for Forbundet for Norske Museumsvenner 23. og 24. september 2006
Forbundet er en paraplyorganisasjon for venneforeninger tilknyttet landets museer.
Årsmøtet var denne gang i regi av Forsvarsmuseets Venner og omfattet besøk på Oscarsborg
Festning og Forsvarsmuseet. Møtets hovedtema var drift av venneforening og om samarbeid
mellom museum og venneforening. Diskusjonen rundt temaet viste at utfordringene er de
samme for de fleste venneforeninger – svak økonomi og utfordringer mht. rekruttering. Ikke
desto mindre kunne vår representant på møtet, nestleder Jeanne Eirheim, hente gode
impulser fra møtet.
Utflukt til Ørlandet og Austråttborgen
Styret i venneforeningen inviterte våren 2006 på en fellestur til Ørlandet og Austråttborgen 10.
juni. Det var lagt opp til besøk på Uthaugsgården, lunsj på Ørland Kysthotell og omvisning på
Austråttborgen. Dessverre var påmeldingen så dårlig at turen måtte avlyses. Styret mener at
den manglende oppslutningen understreker behovet for en bedre kontakt med medlemmene.
Planer for 2007
Selv om overnevnte tur til Ørlandet måtte avlyses, tror styret likevel at det kan være interesse
for kunst- og kulturreiser i venneforeningens regi. God markedsføring er imidlertid en
forutsetning, og nettopp av denne grunn vil styret satse på aktiv bruk av nettsider og e-post i
året som kommer. Det foreligger allerede planer om å tilby en fem-dagers tur til Barcelona
høsten 07.
Trondheim 21. april 2007
Styret
Hjørdis Krogh
(leder)
Anne Marie Rostad Jeanne Eirheim Marit Lindstad Tor Olav Kvisvik Dagfinn Skjerden
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