Sak 5
Styrets årsberetning
I henhold til vedtektene skal styret avgi årsberetning til årsmøtet. Foreningen utarbeider Årsmelding
2019 som gir et bredt bilde av aktiviteten. I styrets årsberetning til årsmøtet trekker styret fram et lite
utdrag.
Følgende har hatt verv i 2019 (valgperioden i parentes)
Michael Kahn, styreleder (styremedlem 2014-2016, 2016-2018, leder 2018-2020)
Markus Lantto, styremedlem (2016 – 2018, 2018-2020)
Ulla Angkjær Jørgensen, styremedlem (2016 – 2018, 2018-2020 med permisjon 2019-2020)
Karin Aurora Lindell, styremedlem (2019-2020 i Jørgensens permisjonstid)
Trond Åm, styremedlem (2018-2020)
Bente Hofstad, styremedlem (2019-2021)
Inger Marie Bakken, varamedlem (2014-2016, 2016-2018, 2018-2020)
Jan Olav Straume, varamedlem (2018-2020)
Kunstneriske råd skal fra 2019 bestå av tre medlemmer, mot tidligere fem. 2019 har slik vært et
overgangsår. Følgende har vært medlemmer (med valgperiode i parentes):
Johan Börjesson, direktør for Trondheim Kunstmuseum, (2015-2017, 2016-2018, 2018-2020))
Anne Tove Huse, billedkunstner (2018-2020)
Beate Gjersvold, billedkunstner/kunsthistoriker (2018-2020)
Elena Pérez, kunstviter og daglig leder av TKF og dermed fast medlem (2016Valgkomité
Merete Morgenstjerne (2016-2018, 2018-2020)
Annika Borg (2018-2020)
Torhild Aukan (2018-2020)
Legatstyret
Paul Hjelm-Hansen (2013-2015 2015-2018, 2018-2021)
Daniel Johansen (2011-2014 2014-2017 2017-2020)
Merethe Gulliksen (2013-2016 2016-2019, 2019-2022)
Foreningen har hatt 5 styremøter i løpet av årsmøteperioden.
Ansatte
Elena Pérez har vært daglig og kunstnerisk leder i fast stilling. Hun har hatt 20 % permisjon fra 15.
januar og Inger Marie Bakken har vært daglig leders assistent i denne stillingsandelen.
Enrique Roura har vært Kulturråd-aspirant til 16. mai, i tillegg har vi hatt ansatt 20 % regnskapsfører til
5. mars og timebetalte gallerivakter.
Hovedaktiviteter
Foreningen har tre hovedaktiviteter. Utstillingsprogram, medlemsaktiviteter og ivaretakelse av
eiendommen.
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I 2019 hadde vi 10 utstillinger i våre gallerirom, i tillegg hadde Kunstakademiets studenter ei
helgeutstilling i våre lokaler og Jødisk Kulturfestival hadde sin tradisjonelle utstilling over vel to uker.
(Her merket med *.)
2.etg
24.01 – 24.02
14.03 – 14.04
26.04 – 28.04
09.05 – 16.06
22.08 – 22.09

Siri Berqvam, Poltergeist, skulptur og installasjon i tekstil
Øyvind Novak Jenssen, Ny fruktbar jord, mixed media
Doubt in Every Move, performance, installasjon, skulptur, maleri, video*
Turid Mathiesen Kvålsvoll, Boulevard le boule, maleri
Open Space (Lisa Pacini, Christine Istad, Mona K. Lalim og Hennie Ann Isdahl) Rommet
mellom oss, maleri, foto, skulptur, objekt og video
10.10 – 03.11 Kari Dyrdal og Jeremy Welsh, Det lyser i vannet, video og vev
14.11 – 15.12 Carlos Alberto Correia, Landscape #3, mixed media
1.etg
24.01 – 10.03
14.03 – 09.06
13.06 – 18.08
22.08 – 01.12

Julie Ebbing, Omsorg uten dekning, grafikk, tegning og akvarellmalerier
Patrik Berg, Christian Berg Gravningen og Stein Are Kjærås Dahl, Café Noir, grafikk
Anne-Tove Huse og Jingxin Geng, tegning, papir og collage
Open Space (Lisa Pacini, Christine Istad, Mona K. Lalim og Hennie Ann Isdahl) Rommet
mellom oss, maleri, foto, skulptur, objekt og video
31.08 –15.09 Jødisk kulturfestival*
07.12 – 19.01 Desemberutstillingen 2019
Av medlemsaktiviteter vil vi her nevne medlemsdagene, som i 2019 har vært:
•
Tirsdag 10. mars, Den nye kommunale helsevakta og offentlig rom på St. Olavs hospital
•
Tirsdag 14. mai, TKF, workshop Kunsten å finne riktig pris på kunst
•
Onsdag 2. oktober, Rosendal Teater
•
Tirsdag 26. november, TKF, workshop Portfolio
Ivaretakelse av eiendommen
I 2019 rørfornyet vi avløp mot offentlig kloakk som avslutning på arbeid utført i 2018 (utskifting av
avløpsrør med brudd, gjenlegging av slamkum og sanering av oljetank). Reparasjonen ble finansieres
med låneopptak i 2019 med kommunal garanti. Finansiert innenfor låneopptaket har vi gjennomført en
teknisk gjennomgang av bygningen, som grunnlag for vedlikeholdsplan.
Oppgraderingen av det elektriske anlegget i 2. etasje ble fullført i 2019, med rommene «Back stage»
(kjøkken, toalett og gangareal), dette ble finansiert av Adolf Øiens Fond.
Økonomisk resultat
Årsregnskapet for 2019 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift.
For 2019 hadde foreningen en samlet driftsinntekt på kr. 1 585 538 og et resultat før skatt på kr. 112
146. I 2018 var driftsinntekten på kr. 1 627 515 og et resultat før skatt på kr - 136 845.
Årsresultatet på kr. 42 635 legges til den negative egenkapitalen, som derved forbedres noe. Etter
årsoppgjøret er egenkapitalen på kr. - 639 516 mot - 682 151 året før.
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