
HANDLINGSPLAN FOR ØBK 2023-2025. VEDTATT 9.3.2023 
 
1. OVERORDNET MANDAT  
• ØBK-styret skal i hovedsak ivareta medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale interesser. 
 
 

2. ENGASJEMENT OG REKRUTTERING 
• ØBK-styret skal etterstrebe høyere deltakelse på årsmøtet.  
• ØBK-styret skal jobbe for at flere blir spurt og får lyst til å engasjere seg og ta på seg verv. 
• ØBK-styret skal jobbe med strategier for rekruttering av nye medlemmer. 
• ØBK-styret skal arrangere jevnlige medlemsmøter i løpet av året.   
 
 

3. ØSTFOLD KUNSTSENTER  
• ØBK-styret skal jobbe for å bedre medlemmenes muligheter til å bruke og ha nytte av ØKS. 
• ØBK-styret skal arbeide for på sikt å få en kunstfaglig leder på ØKS. 
• ØBK-styret skal bidra til å skape økt bevissthet hos både ØKS og KIN om økte vederlag ved  
 utstillingsvirksomhet hos institusjoner som mottar offentlig støtte.  #utstillingsavtalen. 
 
 

4. ÅRLIG FAST JURYERT UTSTILLING  
• ØBK-styret skal arbeide for å sikre en forutsigbar økonomisk ordning for å arrangere en fast årlig juryert 
 utstilling, basert på åpen innsendelse.  
• Utstillingen skal ha kunstfaglig jury for å sikre at utstillingen holder høy faglig standard. 
 
 

5. INNKJØP, UTSMYKNINGER OG KONSULENTOPPDRAG 
•  ØBK-styret skal jobbe for å lokale ordninger for innkjøp, utsmykninger, konsulentoppdrag etc. 
•  ØBK-styret skal jobbe for å gjeninnføre en ordning der alle offentlig kunstinnkjøp og kunstprosjekter  
 forplikter bruk av profesjonell kompetanse/kunstkonsulent. 
 
 

6. ATELIERFELLESSKAP OG FELLESVERKSTEDER 
• ØBK-styret skal arbeide for langsiktige leieavtaler i framtidige atelierfellesskap. 
• ØBK-styret skal bidra til at nye fellesverksteder blir fordelaktige for medlemmer og er med og sikrer mulighet 
 for tilgang på gode fasiliteter og utstyr. 
 
 

7. REPRESENTANTSKAPET 
• ØBK-styret skal bidra til informasjonsflyt mellom representantskapet og medlemmene.  
 
 

8. SAMARBEID MED ØKS-STYRET    
• Styreleder i ØBK bør avholde et årlig møte med kunstnerrepresentantene i ØKS-styret, og styreleder ØKS,  
 med fokus på bedre samarbeid og revitalisering av ØKS 
• Styreleder i ØBK bør avholde et årlig orienterende møte med styreleder i NK Viken og ØKS sin daglige leder. 
 
 

9. SAMARBEID MED NK-VIKEN   
• ØBK-styret vil i samarbeid med ØKS og NK-Viken se på aktuelle workshops og seminarer for medlemmene. 
 Dette for å styrke de sosiale båndene, få faglig utvikling og for å stimulere til samarbeid mellom medlemmene.  
• ØBK-styret vil bidra til at nominasjonskomitéene på begge sider har god kommunikasjon, for å sikre at 
 komitéer, styrer og råd har en sammensetning slik at medlemmers interesser ivaretas best mulig. 
 
 

10. NBK 
• ØBK-styret bør arbeide aktivt fagpolitisk ved å delta på møter og aktiviteter i regi av NBK. 
• ØBK-styret bør følge opp NBK så kontingent blir betalt i tide og ingen medlemskap sperres. 
• ØBK-styret bør jobbe aktivt for å få medlemmer med fagpolitisk oversikt og erfaring til å stille til verv i NBK. 

 


