
ØBK KUNSTFAGLIG RÅD - OPPGAVER 
 
Behov for 2 rådsmøter i året  
(begge rett i etterkant av søknadsfristene om medlemskap) 
 
 
Vårens søknader 
10. april: Styreleder i ØBK oppfordrer leder i KR om innkalling til rådsmøte innen 5. mai. 
 
15. april: Søknadsfrist medlemskap.  
  Styreleder i ØBK mottar søknadene og skal svare med bekreftelse på mottatte 
  søknader. 
  Styreleder i ØBK klargjør umiddelbart søknadsmappene i Dropbox og deler med 
  alle 3 i  Kunstfaglig Råd med påminnelse om innkalling til rådsmøte 
 
innen 5. mai Rådsmøte med behandling av søknadene. 
 
innen 10. mai: Leder av KR sender svar på søknadene til søkerne, med kopi til 
  ostfoldbildendekunstnere@gmail.com 
  Bruk gjerne tidligere brevmal på side 4 og 5 i dette dokumentet 
 
innen 15. mai: Styreleder i ØBK melder inn nye medlemmer til NBK (i Zubarus) og til ØKS.  
  Da rekker nye medlemmer å delta på sommerutstillingen og søke BKH-stipend. 
 

 
 
Høstens søknader 
10. oktober: Styreleder i ØBK oppfordrer leder i KR i forkant av tidsfristen om innkalling til 
  rådsmøte innen 5. november 
 
15. oktober: Søknadsfrist medlemskap.  
  Styreleder i ØBK mottar søknadene og skal svare med bekreftelse på mottatte 
  søknader. 
  Styreleder i ØBK klargjør umiddelbart søknadsmappene i Dropbox og deler med 
  alle 3 i  Kunstfaglig Råd med påminnelse om innkalling til rådsmøte 
  Styreleder i ØBK oppfordre leder i KR i god tid om rådsmøte. 
 
innen 5. nov.: Rådsmøte med behandling av søknadene 
 
innen 10. nov.: Leder av KR sender svar på søknadene til søkerne, med kopi til ØBK. 
  Bruk gjerne tidligere brevmal, eller utform en ny om det er ønskelig. 
 
innen 15. nov.: Styreleder i ØBK melder inn nye medlemmer til NBK (i Zubarus) og til ØKS.  
   
 
 
 
 



ØBK KUNSTFAGLIG RÅD - MANDAT/INSTRUKS 
 
Vedtektenes § 10: ØBK KUNSTFAGLIG RÅD 
§ 10-1.  ØBK Kunstfaglig Råd er ØBKs kunstfaglige råd og jury i Østfold. 
ØBK Kunstfaglig Råd er ansvarlig for kunstneriske vurderinger og juryering i forbindelse med 
medlemsopptak, utstillinger, stipendtildelinger, konkurranser og lignende. 
  
§ 10-2.  Ved eksterne juryverv hvor ØBK skal oppnevne/foreslå jurymedlemmer, 
samarbeider styret I ØBK med leder for ØBK Kunstfaglig Råd for å finne frem til kandidater. 
  
§ 10-3.  ØBK Kunstfaglig Råd består av tre representanter med vararepresentant 
hvor av flest mulige faggrupper innen billedkunstfeltet er representert. 
  
§ 10-4.  ØBK Kunstfaglig Råd velges for to år av gangen. De som velges, må være faglig kompetente 
og minst fylle kravene til medlemskap i en av billedkunstnerorganisasjonene. 
  
§ 10-5.  ØBK Kunstfaglig Råd utfører sitt arbeid selvstendig og innenfor sitt mandat. 
ØBK Kunstfaglig Råd's avgjørelser kan ikke overprøves og behøver ikke begrunnes. 
  
§ 10-6.  ØBK Kunstfaglig Råd velger selv leder og nestleder. 
ØBK Kunstfaglig Råd er beslutningsdyktig når alle juryens medlemmer eller varamedlemmer, 
herunder leder eller nestleder, er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall. 
Ved stemmelikhet er leders eller, i dennes fravær, nestleders stemme avgjørende. 
  
 
 

TILLEGGSINFORMASJON 
Søkere som kvalifiserer til direkte opptak i kraft av medlemskap i NBK og annen fag/-
grunnorganisasjon trenger ikke levere søknad om medlemskap, de ber kun om 
overføring til ØBK fra annen grunnorganisasjon eller tilleggsmedlemskap. 
 
 
 
ØBK KUNSTFAGLIG RÅD - RAPPORT 
Leder for KR skriver enkel rapport til ØBK's årsmøtedokument hvert kalenderår,  
med deadline 10. februar.  
Rapporten skal inneholde antall møter, antall søknader behandlet, med positive og 
negative svar. Evt. kan rapporten også innholde en evaluering av hvordan rådets 
oppgaver har blitt løst. 
 
 
 
ØBK KUNSTFAGLIG RÅD - HONORARSATSER 
 
350 kr pr time.  
2 møter pr år 
faktura sendes ostfoldbildendekunstnere@gmail.com innen 1. desember 



ØBK-NETTSIDENS INFORMASJON TIL SØKERE 
 
Kriteriene for opptak har som formål å sikre at organisasjonens medlemmer er profesjonelle, yrkesaktive 
billedkunstnere.  
 
Kriterier for opptak: 
Fullført fagutdanning med master innen billedkunst/ samtidskunst/ kunst gir medlemskap. 
Tilsvarende grad fra utlandet kvalifiserer også til direkte medlemskap. 
Det samme gjelder diplom i billedkunst og enkelte hovedfag fra perioden før kvalitetsreformen.  
Om ikke formell utdannelse på masternivå foreligger, kan tilsvarende nivå dokumenters på andre måter. 
Kunstnerisk aktivitet på nivå med master kvalifiserer til medlemskap. 
Det samme gjelder kombinasjoner av praksis og utdannelse som etter samlet vurdering kan sies å tilsvare 
et profesjonsnivå med kompetanse på høyde med master. 
I vurderingen av kunstnerisk aktivitet vektlegges deltakelse på utstillinger og prosjekter med høyt faglig 
nivå samt utsmykkingsoppdrag, innkjøp, stipender og priser.  
Nye medlemmer under 35 år skal ha 50% rabatt på NBK-kontingenten de 2 første årene som medlem. 
Søknadsfrist for medlemskap i ØBK er 15. april og 15 oktober.  
 
Nødvendige vedlegg: 
Søkere med mastergrad / diplom fra norsk billedkunstutdanning: - CV - Kopi av vitnemål  
 
Søkere med utdannelse fra utlandet: - CV - Kopi av vitnemål - Dokumentasjon på skolens studieprogram, 
dokumentasjon på hvorvidt skolen inngår i nettverk med en av de norske kunsthøgskolene og på hvorvidt 
skolen gir rett til lån i Lånekassen.  
  
Andre søkere: - CV - Kopi av evt. vitnemål fra kunstnerisk utdanning. - Dokumentasjon på kunstnerisk 
aktivitet i form av anmeldelser, omtaler, utstillingsavtaler, publikasjoner, dokumentasjon av kunstnerisk 
arbeid, prosjektbeskrivelser og lignende. - Dokumentasjon på innkjøp, tildelte stipender, priser og/eller 
utsmykkingsoppdrag.  
  
Vi behandler kun digitale søknader og foretrekker at søker deler dem via Dropbox. 
NB! søknader delt via One-Drive eller Google-Drive aksepteres ikke. 
Dokumentasjon av kunstnerisk arbeid: Legg ved max 10 foto av verk i formatet JPG eller PDF. Hver fil må 
ikke overstige 2mb. 
 
Alt innsendte materiale legges i ÉN MAPPE som er merket med:  
  
Fullt navn, søknad om medlemskap i ØBK, dato 
I mappen må alle dokument også være merket med søkers navn. (gjerne initialer) 
All billeddokumentasjon må være merket med navn, tittel, teknikk, format og årstall for produksjon. 
  
Husk å skrive: 
NAVN 
ADRESSE 
TELEFON 
E-POST 
WEB 
FØDSELSDATO 
 
Søknad om medlemskap i Østfold Bildende Kunstnere behandles av 
Østfold Bildende Kunstneres Kunstnerisk Råd, og skal sendes direkte til deres adresse: 
ostfoldbildendekunstnere@gmail.com 
 
Merk e-post med Søknad Østfold Bildende Kunstnere 



	

	
																																																							 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

Fredrikstad xxxx 
 
Til  
xxxx 
 
VEDRØRENDE SØKNAD OM MEDLEMSKAP I ØSTFOLD BILDENDE 
KUNSTNERE 
 
 
Vi takker for din søknad om medlemskap. 
 
Søknaden ble behandlet av kunstnfaglig råd i ØBK og resultatet av behandlingen er 
positiv. 
 
Du blir nå registrert i vårt medlemsregister og vil motta informasjon om 
medlemsmøter, utlysninger og annet pr mail. 
 
Velkommen som nytt medlem i ØSTFOLD BILDENDE KUNSTNERE. 
 
Med vennlig hilsen 
xxx 
 
Leder i Kunstfaglig råd 
Østfold Bildende kunstnere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                           
                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                        
Fredrikstad xxxx 
  
  
Til  
  
xxx 
  
VEDRØRENDE SØKNAD OM MEDLEMSKAP I ØSTFOLD BILLEDKUNSTNERE 
  
  
Vi takker for din søknad om medlemskap. 
  
Søknaden har blitt behandlet av kunstfaglig råd i ØBK. 
Resultatet av behandlingen ble dessverre avslag.  
  
  
Vi benytter imidlertid anledningen til å ønske deg lykke til videre. 
  
  
  
Med vennlig hilsen 
xxx 
  
Leder i Kunstfaglig råd 
Østfold Bildende kunstnere 
 


