3-ÅRIG SAMARBEIDSPROSJEKT
MELLOM
SKIENS KUNSTFORENING OG FORENINGEN NORDEN SKIEN
Vedtatt i styrene for de to foreningene etter møte i arbeidsutvalget 16.01.2019

1. Mål og rammer
Skiens Kunstforening og Foreningen Norden Skien ønsker å prøve ut om et systematisk
samarbeid over tid kan påvirke rekruttering til foreningene.
Prosjektperioden er 2019, 2020 og 2021, med mulighet for utvidelse til 2022 dersom det
vurderes som hensiktsmessig.
Et delmål vil være å framsnakke egen by i ulike sammenhenger og bidra til å formidle
begeistring for kulturbyen Skien som reisemål.
1.1 Bakgrunn
De to foreningene har en felles utfordring med rekruttering. Ved å utnytte hverandres likheter mht.
kultur, samt ulikheter mht. aktiviteter, kan det synes som det er potensiale i et samarbeid.
Skiens Kunstforenings (SKF) største potensiale er aktiviteter og lokalisering i Ibsenhuset, samt at
foreningen har en ansatt intendant.
Foreningen Nordens største potensiale er nettverk i Skiens vennskapsbyer i hele Norden.
SKF visjon er:
Skiens Kunstforening er en sentral arena med unik beliggenhet for visning av samtidskunst med høy
kunstnerisk kvalitet og mangfold. Kunsten skal ha bred appell men også kunne være utfordrende.
Det skal være et bærekraftig utstillingsprogram.
Medlemsfordeler:
tilbud om og på medlemsturer
Rabatt på 10% ved kjøp av grafikk eller kunsthåndverk
15 % rabatt på innramming hos Gjermundsen Kunst & rammer
invitasjoner til våre utstillinger
loddtrekning av kunst
Foreningen Nordens visjon er:
Et mer sammensveiset Norden vil gi flere muligheter for alle. Derfor arbeider vi for å styrke og utvikle
det folkelige nordiske samarbeidet for alle som bor i Norden.
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Vi skal bygge vårt arbeid på den nordiske samfunnsmodellen: tillit, frihet, åpenhet, demokrati og
inkludering. Samt dialog med borgerne i de demokratiske institusjonene. Bygge på og formidle den
nordiske modellen som er unik i verdenssammenheng.
Hovedområdene for lokale foreninger er å utvikle/videreutvikle vår felles kulturarv gjennom kultur- og
litteraturformidling og videreutvikle det felles skandinaviske språket.
Medlemsfordeler:
alle arrangementer har til nå vært gratis for medlemmene
4 medlemsblader pr år. Magasinet Norden har artikler og intervjuer m/personer fra hele
Norden - rabatt på hotell og reiser i hele Norden
Norjobb (ungdom/studenter som kan få sommerjobb)
sommerleirer for ungdom

1.2 Prosjektmål - hensikten med det totale prosjektet.
•

Økt rekruttering og revitalisering i Skien kunstforening og Foreningen Norden Skien.

•

Målet er minst 20% medlemsøkning (betalende medlemmer) i løpet av prosjektperioden.
Medlemstall 31.12.2018 SKF: 121 – 24 nye
Medlemstall 31.12.2018 FNS: 32 – 7 nye

1.2.1 Prosjektets hovedmålsetting
Arrangere felles kunst- og kulturreise i Norden for medlemmene i de to foreningene til
selvkost.
Turene er også åpne for nye medlemmer og gjennomføres med de som melder seg på.
-

Første tur 2019 Uddevalla, Sverige
Uddevalla har en ny bibliotekfilial, som er litt annerledes enn vanlige bibliotek.
Bohuslän museum har fine utstillinger og en fin kunstsamling.
Dette bør være interessant i forbindelse med at Skien kommune skal bygge nytt bibliotek.
Uddevalla har også flere alternativer for overnatting i ulike priskategorier.

-

Andre tur 2020 Mosfellsbær, Island
I Mosfellsbær/Island er det mye gammel kultur og historie og byen Mosfellsbær har et rikt
kunstmiljø. Mange kunstnere er bosatt i byen. Halldor Laxness som er eneste islandske
nobelprisvinner bodde i byen. Hans bolig er nå museum. Et veldig spesielt og personlig
museum. Det er også et helt nytt museum om varme kilder.

-

Tredje tur 2021 Finland

Dersom det vurderes som hensiktsmessig å utvide prosjektet til 2022:
-

Invitere Nordenforeningene i Skiens vennskapsbykjede til et parallelt arrangement i
Skien samtidig som Skien kommune skal være vertskap for årets Vennskapsbysamling.
Dette må eventuelt avklares med kommunen/sekretæren for vennskapsbysamarbeidet.
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1.2.2 Delmål for prosjektet
Jevnlige møtepunkter for medlemmene i de to foreningene (1-2 ganger i halvåret) som
bygger opp mot kulturreisen, foredrag og ulike møteplasser.
-

Bruke nettverket til Foreningen Norden, dvs. de nordiske vennskapsbyene

-

Lage en samlet plan som tar utgangspunkt i at SKF har aktiviteter og Foreningen Norden har et
nettverk og slik invitere hverandre til ulike arrangementer.

1.3 Rammer
Det er ikke tenkt at dette prosjektet skal ha noe eget budsjett/påføre foreningene økte
utgifter utover det som er normal aktivitet. Aktiviteten i forhold til medlemmene rettes inn
mot en årlig kulturreise/-arrangement.
Utgiftene til denne må skje til selvkost.
2. Prosjektorganisering
Dette er ikke noe omfattende prosjekt som vil kreve mye mht. organisering, men linjene og
ansvarsforhold må likevel være klare.
Oppdragsgiver for prosjektet er styrene i de to foreningene.
Det skrives korte referat fra møtene i prosjektgruppa som legges fram for styrene.
Prosjektgruppe
De to foreningene utnevner to eller tre representanter med interesse for samarbeidet til å
være med i prosjektgruppa. Denne velger selv sin leder og sekretær. Leder innkaller til
møtene og leder møtet.
Prosjektgruppen har som hovedoppgave:
1. å fremme forslag for de respektive styrene om en konkret gjennomføringsplan og
2. forberede og gjennomføre felles arrangementer og reiser.
Disse er utnevnt til prosjektgruppen:
Foreningen Norden Skien: Solveig Rollefsen (leder), Karin Solberg Mathisen og Liv Helstad
Skiens Kunstforening: Kari Nordheim-Larsen, Inger Lisbeth Nilssen og Anne Karin Andersen
(sekr)
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