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Årsberetning 2008
Årsmøtet for foreningsåret 2008 avholdes mandag 27. april 2009, kl. 1900 i Kunstindustrimuseets lokaler.
Styret i foreningsåret 2008 har bestått av:
Styreleder
Nestleder
Styremedlemmer
\

Hjørdis Krogh
Jeanne Eirheim
Dagfinn Skjerden
Marit Lindstad
Alex Hansen
Grete Espeland

Varamedlemmer
Eva Skjetne
Jorunn Husby

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

Dagfinn Skjerden
Toril Skrøvseth Hjelm-Hansen
Per Høiem
Jan-Lauritz Opstad

Revisor

Erik Moe, medlem av Venneforeningen

Valgkomité
Annabeth Sandvik
Astrid Sandvik
Janne Kolberg

Venneforeningens årsmøte i 2008 ble avholdt 16. april.. Etter årsmøtet var det servering av ost, kjeks og vin
eller alkoholfritt. Deretter fikk vi en presentasjon av firmaet Inventas AS v/ Rolf Sellesbakk.
Forretningsideen er industriell design, og firmaet har mottatt flere priser for sine produkter. Sellesbakk ga
forsamlingen et levende og godt innblikk i den lange veien fra ide til vellykket produkt. Nærmere 30
personer var til stede på årsmøtet.

Arbeidet i styret
Styremøter
Venneforeningen har hatt fem styremøter i 2008. Hovedsaker har vært økonomi, innføring av nytt epostsystem for utsendelse av invitasjoner etc., departementets foreslåtte omorganisering av museér i SørTrøndelag, den såkalte konsolidering, og som avslutning før sommerferien; en tur til Byneset kirke med
kaffekos på Haugum gård.
Medlemmer pr. 31.12.08
Enkeltmedlemmer ...............
Studenter .............................
Familiemedl.........................
Livsvarige............................
Firma....................................

173
0
37
31 (livsvarig medlemskap vedtatt avviklet årsmøte 2007)
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Sum 242 betalende medlemmer i 2008.
Antall medlemmer på 242 er en svak nedgang frå året før (251). Museet som fører medlemslisten mht.
kontingentbetalingen, tar nå konsekvent ut de medlemmer av medlemslisten som ikke har betalt kontingent
det foregående år. Venneforeningens styre har sendt ut årets første invitasjon også til disse med en
anmodning om fortsatt medlemskap. Dersom de fortsatt ikke betaler, blir de strøket. Vi tror dette er en riktig
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måte å få følge opp medlemslisten. Det bør ikke være slik at ikke-betalende får den samme service som de
som betaler. Det er imidlertid ikke uvanlig at noen medlemmer faller ut ett år, for så å komme tilbake.

Økonomi
Styret har sett det som en hovedoppgave å få en bedre økonomi i foreningen. Dette målet ble nådd både i
2007 og 2008. Regnskapet viser pr. 31.12.2008 et overskudd på kr 24 394,- mot kr 20 553,- i 2007- .
Egenkapitalen er nå kommet opp i kr 221 553,- (197 538).
Det gode resultatet skyldes heving av kontingenten og reduserte utgifter til porto og administrasjon.
Venneforeningens styre tar seg nå av bl.a. postutsendelsene som museet gjorde før. Regnskapet, som
tidligere ble revidert av revisjonsbyrå med dertil hørende kostnader, blir nå revidert av Erik Moe, medlem av
venneforeningen og til en symbolsk kostnad.
Arbeid for museet
Venneforeningen har ved flere anledninger etterlyst arbeidsoppgaver som medlemmer av venneforeningen
kunne utføre som dugnadsinnsats for museet. Mange av våre medlemmer er kvalifiserte fagpersoner – om
ikke museumsfaglige - og pensjonister med ”god tid”. Dette forholdet ble også tatt opp i et møte med
museets styre 31.1.08. Noen idéer til hva vi som amatører kunne gjøre for muséet fremkom også.
Vi registrer imidlertid at et kunstfaglig museum som vårt har problemer med å gjøre bruk av dugnadsinnsats.
Styret i venneforeningen konkluderer derfor med at vi nok bør vende vår oppmerksomhet mer mot
medlemmene. Dette kan også lettere la seg gjøre nå ettersom 2/3 av medlemsmassen kan nås med e-post.
E-post og nettsider
Foreningen har nå tatt i bruk e-postsystemet gmail.com, og etter litt startproblemer fungerer dette nå meget
bra. Men det viser seg at ganske mange folk skifter e-postadresse, og det får vi ikke beskjed om før det
kommer feilmelding på den gamle. Mao, det kreves endel oppringinger og sjekking for å holde systemet
ajour. Av fire nye medlemmer innmeldt på nyåret i 2009 hadde 3 epost. Dette gir et godt tall på utviklingen.
På nettsidene våre, www.venneforeningen.net finns informasjon om foreningen og dens formål,
styresammensetning og andre tillitsverv. Du finner også glimt fra aktiviteter, sist bilder fra turen til Byneset.

Tur til Byneset kirke
Turen ble arrangert søndag 22. juni og fikk meget god oppslutning. Over 40 var til stede i kirken og på
Haugum gård etterpå der vi benket oss til kaffe i stabburet. Værmeldingen var ikke den beste, men vi fikk sol
og flott vær under hele arrangementet, mao. en hyggelig midtsommerdag. Lignende arrangementer i
nærområdet kan være et godt tilbud til medlemmene. Vårtur til det nyåpnete Hanna Ryggen senteret på
Brekstad kan absolutt være aktuelt likeså er Værnes kirke også i høy grad verdt et besøk.

Venneforeningen, vedtektene og konsolideringen
Kulturdepartementet ved kulturminister Giske fremmet i 2007 forslag om å slå sammen en rekke muséer i
fylket til én organisasjon under ett styre og én ledelse, såkalt konsolidering. En så gjennomgripende endring
ville krevd venneforeningens samtykke iht. vedtektene. Høsten 2007 foregikk det forhandlinger som i mars
2008 kuliminerte med at museet måtte gi sitt svar; ja eller nei til sammenslåingen.
Venneforeningen ble da bedt om å gi sitt syn på saken. I likhet med museets styre mente venneforeningens
styre at altfor mange forhold var uavklart. Erfaringene fra museumskonsolideringen i Oslo var heller ikke
oppmuntrende. Generelt er også erfaringen at de fleste fusjoner er mislykket. I styrets brev av 4.3.08.
konkluderte vi med at vi ikke ville anbefale en sammenslåing av så ulike institusjoner.
Fordi saken var høyaktuell rett før årsmøtet i 2008 ble hovedinnholdet i brevet gjort kjent i årsmeldingen for
2007. Styret i venneforeningen finner derfor ikke grunn til å repetere innholdet i brevet. Som kjent gikk også
museets styre mot en sammenslåing. Svaret ble altså et nei til sammenslåing fra Kunstindustrimuseet.
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Imidlertid er vel saken neppe avsluttet idet fylkeskommunen og statsråd Giske ved flere anledninger har
uttalt at de ”ikke har gitt opp” Kunstindustrimuseet. I skrivende stund har departementet oppnevnt fire nye
styremedlemmer til museets styre. Det nye styret tar over 3. april. De øvrige tre styremedlemmene er én
ansatte-represant og to representanter fra venneforeningen. Den ene av venneforeningens to representanter
velges på årsmøtet 27. april. d.å.

Fremtiden
Det har fra museumshold vært uttalt at museet nesten er mer kjent i utlandet enn i egen by. Dette er selvsagt
en talemåte, men inneholder nok et ønske om at en større del av byens befolkning kunne ha besøkt museet
oftere.
Styret mener at venneforeningen har en viktig funksjon som en ”supporterklubb” for museet. Supporterne
møter opp på åpningen av nye ustillinger, tar meg seg gjester i museet, snakker om museet og bidrar til at
venner og bekjente får øynene opp for museets kvaliteter. Ettersom medlemskapet gir gratis adgang til
museet, bidrar dette til at medlemmer får meg seg ”alle utstillingene”. Dette stimulerer selvsagt interessen for
kunsthåndverk generelt.
Foreningens største utfordring fremover er å rekruttere flere medlemmer. Kulturinteresserte mennesker har
mye å velge mellom i Trondheim. Det er derfor svært viktig å få folk i tale når de besøker museet. Museet
må legge forholdene bedre til rette for at informasjon fra venneforeningen blir sett og lest av publikum, og
det må bli lettere for venneforeningens representanter å møte publikum i museet når anledningene byr seg.

Vel møtt til et nytt foreningsår!
Hjørdis Krogh
leder

Jeanne Eirheim
nestleder

Grete Espeland

Marit Lindstad

Dagfinn Skjerden

Alex Hansen
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