
REFERAT FRA STYREMØTE NR. 7/07 
GALLERI JESSHEIM 

TIRSDAG 16. OKTOBER  
 
 

TILSTEDE:  Jorunn Fanja Hagen, Anne Elisabeth Døhlen, Bjørg Siljehaug, Arnfinn  
  Berntsen, Bente Reseland, Tove Lodding og Inger Busch-Iversen 
 
FORFALL: Rune Stangeland. 
 
SAK 49/07 Komentarer til referat nr. 6: 
   
  Tove tar kontakt med Jørgen Støa angående rabatt for våre medlemmer på  
  arrangementer i Kulturhuset. 
  Salgssum for utstillingen med Eva Langaas skal være  ca kr. 45 700.- 
  Forslag om styremøte annen hver måned fra januar 08. dette taes opp på et 
  senere møte. 
 
SAK 50/07 Referat fra AKFO  ”Gullegg eller Galge ?” delt ut til styremedlemmene. 
   
  Når er et kunstverk solgt ? AKFO  utarbeider en standard avtale som hver 
  kunstforening kan benytte som et utgangspunkt til sin egen kontrakt. 
  
  Utstillingsønsker er godkjent av Ullensaker Kulturhus v/ Kathrine Gilbu , med 
  ønske om deltakelse i åpning av Kulturuka 11. april. Dette vil vi være med på , 
  og åpningen av utstillingen med Yngve Reidar Vold blir 11. april.  
     
SAK 51/07 INFO fra arr. kom. :  
  Romeriksutstillingen forberedes.Bjørg sjekker angående underholdning. 
  Julebord på Lykkebo 14 desember med julemat og dans ! 
   
SAK 52/07 INFO utst. kom. : 
  Utstillingene går greit, bortsett fra på Romrikssenteret  hvor røde lapper på 
  bildene forsvinner ! Kunstnerne henger opp bildene på eget ansvar. 
   
  Arnfinn og Tove tar kontakt med SAS-hotellet, ser på avtalene, og ordner 
  med skifte av utstilling. Mette Smestad Hansens bilder taes ned, og Kari Huso 
  stiller ut. 
   
  Juleutstillingen 2008 blir Elling Reitan. 
 
SAK 53/07  Vi følger budsjettet saldo pr. 16.10.07 er kr. 140 489.- 
 
SAK 54/07 Rune Stangeland forsetter med nettsidene våre. 
 
SAK 55/07 Søndag 21. oktober kl.1200 åpner Ellen Hegg utstilling på  Ullesaker museum 
  Sør-Gardermoen. Det blir bevertning. 
  Tove tar kontakt med pressen. 
  Utstillingsavtale med Ullensaker museum delt ut. 
  Avgiften til BKH skal være 5 %. kommentarer til avtalen, ta kontakt med Tove 



 
SAK 56/07 EVENTUELT: 
   
  Vi har fått avtale om salg av kunstfatet: HERREDSHUSET 
  Pris pr. fat kr. 2990.- provisjon for UK er 750.- pr. fat. Kunstfatet skal stå/være 
  i  Galleri Jessheim. 
 
  Fanja søker om separatutstilling og utstilling under Jessheim-dagene 2009. 
 
  Eva Riiser ønsker å stille ut i foajeen i Kulturhuset. 
 
  Medlemsmøte torsdag 01. november kl.1900, Anne Lise Aam: kunsthistorie i 
  nyere tid. 
 
   
  NESTE STYREMØTE  13.11.07 
 
  Referent: Inger Busch-Iversen 
   
    
        
   
    
     

 
 
 
 

 
 


