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1. ÅRSRAPPORT 2021 
 
Forbundet Frie Fotografer (FFF) er en landsdekkende kunstnerorganisasjon for fotografer 
og kamerabaserte billedkunstnere. Vi har siden opprettelsen i 1974 hatt som hovedmål å 
fremme kunstfotografiet i Norge, samt ivareta kunstfotografens fagpolitiske interesser. 
Våre prioriterte oppgaver utover dette er å fungere som kompetanse- og 
formidlingssenter for kamerabasert kunst. FFF driver i tillegg et atelierfelleskap, et 
fellesverksted og en gjesteleilighet tilknyttet våre lokaler i Oslo. 
 
Foruten å ivareta våre medlemmers politiske interesser er FFF ansvarlige for to årlige 
formidlingsprosjekter: Vårutstillingen og Fotobokfestival Oslo, med mål om å formidle 
fotokunst til et bredt publikum. Som kunstnerorganisasjon har vi fokus på fotokunstnerisk 
fornyelse og kvalitet, men også på bevaring av fotografiet som viktig kulturbærer.  
 
FFF er hovedansvarlig for å fordele de statlige kunstnerstipendene som tilfaller det 
fotokunstneriske miljøet og fungerer i tillegg som sekretariat for Norsk Fotografisk Fond 
(Nofofo).  
 
FFF er én av fire organisasjoner i det visuelle feltet som har forhandlingsrett med staten 
når det gjelder vederlagsordningene. Midlene fra disse ordningene forvaltes av Nofofo og 
fordeles i form av stipender og annen støtte, herunder blant annet driftstøtte til FFF.  
 
Utover midlene fra Nofofo driftes FFF av medlemskontingenten. Fra og med 2016 ble FFF 
endelig mottaker av et fast, årlig driftstilskudd fra Kulturrådet over statsbudsjettet, på lik 
linje med de andre kunstnerorganisasjonene. Disse midlene er øremerket formidling. I 
2017 mottok FFF også driftstilskudd fra Oslo kommune på kr. 200.000,-. Dette tilskuddet 
må det søkes om årlig.  
 
Også i 2021 måtte vi gjøre om på planer, jobbe hjemmefra og utsette prosjekter, men 
også dette året gjennomførte vi våre to formidlingsprosjekter Vårutstillingen og 
Fotobokfestival Oslo. Vi har lært oss å tenke nytt og jobbe sammen på andre måter, men 
vi er også slitne og klare for den hverdagen vi kjenner fra 2019. Vi håper derfor 2022 byr 
på færre utfordringer slik at vi kommer oss i normal gjenge, og at vi kan samle flere 
medlemmer til kurs og sammenkomster.  
 
Tusen takk til alle som var innom i 2021 og som bidro til å gjøre året så bra som det ble. 
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2. OM FFF 

 

Administrasjon: 

 
Daglig leder  
Kjersti Solberg Monsen 
 

Prosjektansvarlig 
Ane Sund Sjøvold (permisjon fra juli 2021) 

Trine Stephensen (vikariat fra oktober 2021)  
 

Medlemskoordinator 
Ole Erik Løvold  

 

Prosjektassistenter 

Jenny Østli 

Monika Svendsen 

 

Ekstra  

Zofia Cielatkowska    Kurator Fotobokfestival Oslo 2021 
Thorbjørn R. Christiansen  Tekniker Fotobokfestival Oslo 2021 
Rachel Dagnall    Tekniker Fotobokfestival Oslo 2021 
Alf Ollett    Tekniker Vårutstillingen 2021 
Peter Dean    Workshop barn, Fotobokfestival Oslo 2021 
Norwegian Photography Now  Videoproduskjosn / Fotodokumentasjon 
Parabol Studio    Design 
Katinka Maraz    Kopinorforhandlinger 
 

  



 

 
5 

Styret 

Styreleder:   Thale Fastvold  

Nestleder:   Eva Løveid Mølster 

Styremedlemmer:  Christian Tunge 

Javier Barrios (til 31.05.21) 

Andreas Dyrdal (fra 01.06.21) 

Vara:    Eirin Støen  

 
 
 
Jury Vårutstillingen 2021 

Leder:    Bjørn Henrik Lybeck  

Medlem:   Hanne Hammer Stien  

    Marianne Bjørnmyr  

Vara:    Swan Dler Qaradaki 
 
 

Valgkomiteen 2021 

Medlem:   Arild Våge Berge 

    Mei Szetu 

    Sabina Jacobsson 

 
 

Stipendkomiteen (for tildelingsrunden 2021)  

Leder:          Jon Benjamin tallerås 

Medlem:    Morten Andersen 

Adriana Alves 

1. vara:    Hege Tapio 

2. vara:    Stian Ådlandsvik 
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3. NYE MEDLEMMER I 2021 

  
Aliona Pazdniakova 
Cicilie Risåsen 
Ethan Rafal 
Hans Jørgen Ro 
Janne Amalie Svit 
Jenny Hviding 
Jo Bentdal 
Johannes Kjartansson 
Katharine MacDaid 
Marius Eriksen 
Mikhela Greiner 
Mirjam Stenevik 
Rune Werner Molnes 
Yafei Qi 
Cecilia Riis Kjeldsen 
Io Sivertsen 
Silvia De Giorgi 
Greg Pope 
Kim Jakobsen To 
Maria Konstanse Bruun 
  
Vi ønsker våre nye medlemmer hjertelig velkommen! 
 

 
                                Fra medlemskvelden under Fotobokfestival Oslo 2019. Foto: Istvan 

Virag  
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4. ADMINISTRATIVT OG MEDLEMSRETTET ARBEID 
 
Administrasjon 
FFF er en liten administrasjon på 2,5 årsverk som er fordelt på 3 faste stillinger. 
Administrasjonen jobber målrettet for sine medlemmer gjennom fagpolitiske og 
formidlingsrettede tiltak. I tillegg til de faste ansatte har FFF en arbeidende styreleder 
med hovedansvar for organisasjonens fagpolitikk.  
 
Administrasjonen arbeider etter et nøye planlagt årshjul. Første kvartal består av 
administrativt arbeid rundt stipendbehandling av SKS etterfulgt av juryering i Nofofo, 
årsregnskap, rapporter og søknader om finansiering til både drift og 
formidlingsprosjekter. I andre kvartal er det fokus på gjennomføring av Vårutstillingen og 
dens produksjon, kommunikasjon og formidling, samt arbeid med påfølgende 
generalforsamling og halvårsregnskap. I tredje kvartal av året går mye av arbeidet til å 
gjennomføre Fotobokfestival Oslo. Dette etterfølges av administrativt arbeid med ny 
juryering i Nofofo, forberedelser til neste års Vårutstilling, deputasjoner og flere søknader 
om finansiering og støtte.  
 
Gjennom hele året fokuserer også FFF på medlemsrettede tiltak, som inkluderer drift av 
fellesverksted, gjestebolig og atelier. I tillegg til dette avvikles det normalt seks styremøter 
hvert år, samt at det arbeides med det fagpolitiske som består av innspill, høringer, 
samarbeidsmøter med andre kunstnerorganisasjoner, deputasjoner og andre 
forhandlinger. 
 

Atelier 
Siden 2010 har FFF tilbudt subsidierte atelierer for FFFs medlemmer. På grunn av høye 
prisnivåer og få atelierordninger i Oslo, har FFF som kunstnerorganisasjon tatt initiativ til å 
utbedre situasjonen for våre medlemmer med rullerende utleie av atelierer for perioder på 
2,5 – 3 år.  
 
Gjesteleiligheten.  
FFF har en gjesteleilighet til utleie for kortere perioder. Leiligheten leies ut fra 1 uke til 2 
måneder, og FFFs medlemmer har prioritet og ekstra gode leiepriser. Til tross for korona 
hadde vi i 2021 180 utleiedøgn, en liten økning sammenlignet med året før. I tillegg ble 
gjesteleiligheten brukt til å huse tilreisende kunstnere eller andre samarbeidspartnere, i 
forbindelse med Vårutstillingen og Fotobokfestival Oslo.  
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Fellesverksted  
 
Filmskanning og fotoprinting er sentrale produksjonsprosesser for dagens fotokunstnere 
og vi ser at det er stor etterspørsel for tilgang på digitalt utstyr av høy kvalitet. Tilgangen 
på slikt utstyr er god på det kommersielle markedet, men kostnadene der legger 
økonomiske begrensninger for kunstneres produksjon. Formålet med FFFs fellesverksted 
er derfor å kunne gi medlemmene våre tilgang til gode fasiliteter med utstyr av høy 
kvalitet under rimelige økonomiske vilkår: rabattert bruk av fellesverkstedet er inkludert 
som en av flere medlemsfordeler i FFFs årlige medlemskontingent (kr. 1150,- 
inneværende år).  
 
Medlemmer betaler kun 250,- per dag for bruk av fellesverkstedet. Fellesverkstedet er 
også tilgjengelig for eksterne brukere - kunstnere, fotografer og andre som ikke bidrar til 
finansiering av driften gjennom betalt medlemskap, kan leie fellesverkstedet for 1250,- 
per dag.  
 
Videre er det ønskelig at fellesverkstedet skal være et sted for kunstnerisk produksjon 
hvor kunstnere kan møtes og jobbe i et profesjonelt miljø. Tilgangen til et digitalt 
fellesverksted sikrer kunstfotografer full kontroll over prosesser som innebærer 
konvertering mellom analoge og digitale formater. Fellesverkstedet tilrettelegger slik for 
kostnadsrimelig produksjon av fotokunst av høy teknisk kvalitet. 
 
 

 
Fellesverkstedet 2020. Foto: Ole Erik Løvold 
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Medlemstilbud 2021:        

• Rabattert bruk av FFFs fellesverksted 

• Gunstige leiepriser og prioritet på FFFs gjesteleilighet 

• Tilbud om gunstige leiepriser på atelierer  

• Månedlig medlemsbrev pr e-post 

• Mulighet for å opprette medlemsprofil på våre hjemmesider www.fffotografer.no 

• Seminarer 

• Boklansering under FFO 

• Kunstnerforsikring 

• Balansekunsts rådgivningstelefon 

• Gratis inngang ved flere visningssteder 

• Rabattere priser hos utvalgte forretninger (fotobutikker, rammemakere osv.) 
 

 

Balansekunstprosjektet   
I tråd med FFFs handlingsplan for 2018-2023 med mål om å øke bevisstheten rundt 
likestilling, mangfold og trakassering gikk vi i 2018 inn i prosjektet Balansekunst. Intiativet 
Balansekunst er et nettverk med mer enn 60 kulturinstitusjoner inkludert NBK, Norske 
Dansekunstnere, MFO og Norske filmregissører, som arbeider for et likestilt og 
mangfoldig kulturliv. Gjennom Balansekunst får våre medlemmer tilgang til en 
rådgivningstelefon, som fungerer som et gratis lavterskeltilbud for de som har vært utsatt 
for eller vært vitne til seksuell trakassering i kulturlivet. Telefonen besvares av erfarne 
advokater med taushetsplikt som vil kunne hjelpe til med veiledning i saken og hvordan 
den kan håndteres videre. FFF har ikke mottatt varsler om trakassering fra medlemmer, 
men vi vet at det er et problem også i den visuelle kunstverdenen og vi har tro på at 
Balansekunst kan bidra til en varig forandring.
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FFFs stipendkomité: 
 

FFF er ansvarlig for Stipendkomiteen for fotografers årlige behandling av Statens 
kunstnerstipend og innstiller søkere til de stipendene som tilfaller fotografenes 
søkegruppe. Fotografenes stipendkomité velges av FFFs generalforsamling for en 
periode på 2 år.  
 
Stipendkomiteen for fotografer er et faglig sakkyndig organ for Utvalget for statens 
stipend og garantiinntekter for kunstnere som tildeler stipend. Utvalget har myndighet til å 
overprøve stipendkomiteen, men som sakkyndig organ blir stipendkomiteens vurdering 
tillagt vesentlig vekt når Utvalget gjør tildelinger av stipend. Stipendkomiteen skal innstille 
søkere på grunnlag av en skjønnsmessig vurdering av kunstnerisk kvalitet og aktivitet, og 
i samsvar med gjeldende retningslinjer. Stipendkomiteen for fotografer arbeider etter de 
lover, forskrifter og habilitetsbestemmelser som er fastsatt av Norsk Kulturråd, 
Forvaltningsloven og Offentlighetsloven. 
 
Til søknadsfristen i 2020 for tildelingsåret 2021 behandlet stipendkomiteen totalt 326 
enkeltsøknader. Stipendmidler for tildeling fordeles mellom kunstnergruppene etter 
kvoter anbefalt Utvalget, som vedtas av Kulturdepartementet. 
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Søknader og tildelinger i 2021 Fotografer 
 

 
Stipendtype 

 
Antall 
søknader 
2021 

 
Maks. 
beløp pr. 
stipend  
 

 
Sum beløp 
søkt for 
tildeling  

 
Kvote for 
tildeling i 
2021 

 
Totalsum 
for tildeling  
2021 

 
Arbeidsstipend 
/ arbeidsstipend 
yngre* 
 

 
 

153 

 
 

283.210,- 
 

 
 

43.331.130,- 
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2.548.890,- 

 
Stipend for 
etablerte- og 
senior 
kunstnere** 
 

 
 

53 

 
 

283.210,- 
 

 
 

15.010.130,- 
 

 
 
0 

 
 

0.- 

 
Diversestipend 
 

 
116 

 
80.000,- 

 
9.280.000,- 

 
720.000,- 

 
963.000,- 

 
Diversestipend 
for 
nyutdannede 
kunstnere*** 
 

 
 
4 

 
 

90.000,- 

 
 

360.000,- 

 
 

243.000,- 

 
 

117.000,- 

 
1-årige AS/ASY 
(covid-stipend) 
 

 
(153) 

 
283.210,- 

 
(43.331.130,-) 

 
8 

 
2.265.680,-,- 

 
Totalt 
 

 
326 

 
- 

 
67.981.260,- 

 

 
- 

 
5.894.570,- 

 
 
*I 2021 disponerte fotografene totalt 28 arbeidsstipendhjemler, hvorav 8 hjemler var øremerket som ett-
årige midlertidige stipend som tiltak i forbindelse covid-19 pandemien. 11 hjemler var forbeholdt 
videreførting av tidligere års tildelinger. Arbeidsstipend og arbeidsstipend for yngre/nyetablerte 
kunstnere har felles kvote for tildeling. 
** Stipend for etablerte kunstnere og stipend for seniorkunstnere har også felles kvote for tildeling. I 
2021 disponerte fotografene totalt 5 stipendhjemler for etablerte- og seniorkunstnere. Alle var forbeholdt 
videreføring av tidligere års tildelinger. 
*** I 2021 ble 243 000,- av kvoten for tildeling på diversestipend for nyutdannede kunstnere søkt 
omdisponert til ordinært diversestipend.  
  



 

 
12 

5. FFFs PROSJEKTER I 2021 
 
VÅRUTSTILLINGEN 2021 
 
Utstillingsperiode: 
 
Hovedutstilling, Fotogalleriet: 08.05. – 20.06.2021 
Satelittutstilling, NŌUA og Stormen kunst/dájdda: 08.05. – 30.05.2021  
 

Jury for Vårutstillingen 2021:  
Bjørn-Henrik Lybeck (juryleder), Hanne Hammer Stien og Swan Dler Qaradaki.  

Deltagende kunstnere 2021:  
Marit Arnekleiv 
Petter Buhagen  
Hilde Honerud  
Julie Hrnčířová  
Kaja Leijon  
Mariken Kramer  
Greg Pope 
Karen Pettersen  
Jenny Rydhagen  
Ananda Serné  
Yanir Shani  
Morten Torgersrud  
Kjersti Vetterstad  

Vårutstillingen er en årlig kunstnerjuryert utstilling basert på åpen innsendelse og ble 
etablert av Forbundet Frie Fotografer i 1976 under vedtakelse av FFFs generalforsamling 
om en egen kunstnerjuryert utstilling. Søknadsfristen for innsending var 1. november 
2020, og til Vårutstillingen 2021 fikk vi inn 89 søknader.  

Vårutstillingen 2021 ble vist på Fotogalleriet med 11 av de antatte kunstnerne, og i Bodø 
med to av de resterende antatte kunstnerne. Prosjektet ble kommunisert som en 
hovedutstilling og en satellittutstilling grunnet ulik lengde på visningsperiode på de 
forskjellige stedene. FFF stod for overordnet koordinering, planlegging og gjennomføring, 
men prosjektet ble gjennomført i tett dialog med medarrangører Fotogalleriet, NŌUA og 
Stormen kunst/dájdda.  

Grunnen for samarbeidet og prosjektet var å tenke nytt rundt visningen av Vårutstillingen 
og kunne presentere gruppeutstillingen flere steder i landet og ikke bare i Oslo-området. 
FFF har lenge hatt et ønske om å gjøre Vårutstillingen landsdekkende, og for 2021 så 
man muligheten til å kunne prøve noe nytt for å gi de antatte kunstnerne en sjanse til å bli 
formidlet til et større nasjonalt publikum.  
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Siden 2020 var et spesielt år grunnet pandemi, restriksjoner og nedstenging/gjenåpning, 
valgte vi i FFF å tenke på økte formidlingstiltak for 2021 i form av digitale videoer med 
kunstnerpresentasjoner og utstillingsvideoer fra hvert visningssted. Disse ble lansert i 
etterkant av åpningen 8. mai. Videoene ble produsert av fotokunstnerne Jon Gorospe og 
Jan Khür, duoen bak Norwegian Photography Now, en web-plattform som fremmer 
norske og internasjonale fototalener som er basert i Norge, og som aktivt formidler 
nåværende trender og utgivelser innen forlagsvirksomhet, utstillinger og andre 
arrangementer knyttet til det fotografiske samtidskunstfeltet.  

I tillegg til de digitale videoene gjennomførte også FFF, i samarbeid med Fotogalleriet, en 
digital finissage og utdeling av Bildende Kunstneres Hjelpefonds Fotokunstpris 2021 den 
16. juni på Fotogalleriet. Eventet ble streamet live på Facebook og var et lukket 
arrangement med gjesteliste grunnet retningslinjer og restriksjoner pålagt av Oslo 
kommune. Den digitale finissagen inneholdt to visninger av Kjersti Vetterstads film The 
Lure of Gold på Vega Scene, et digitalt program som bestod av introduksjon av 
styreledere i FFF og Fotogalleriet, Thale Fastvold og Morten Andenæs, en samtale 
mellom kunstner Yamile Caldéron og fotograf Robert Meyer, samt endelig annonsering 
og utdeling av Fotokunstpris 2021 ved Bildende Kunstneres Hjelpefond. Teknikk og lyd 
var ved Jon Gorospe.  

 

 

Jenny Rydhagen sine verk under Vårutstillingen 2021. Foto: Jan Khür 
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Finnisage og utdeling av BKHs Fotokunstpris 
16. juni 2021 kl. 17:00 - 18:00, Fotogalleriet 
 
Grunnet restriksjoner knyttet til covid-19 ble ikke BKHs Fotokunspris delt ut under 
åpningen av Vårutstillingen som normalt, men det ble satt opp et eegt arrangement, med 
begrenset antall gjetser, i slutten av visningsperioden. Eventet ble streamet live på 
Facebook.  
 
Styreleder i FFF Thale Fastvold og Fotogalleriets styreleder Morten Andenæs ønsket 
velkommen, eterfulgt av en samtale mellom fotohistoriker, samler og kunstner Robert 
Meyer og kunstner Yamile Calderón. 
Til slutt kunngjøring av årets vinner av Fotokunstprisen fra Bildende Kunstneres 
Hjelpefond (BKH) ved direktør Hege Imerslund. 
 
I tilknytning til eventet ble også Kjersti Vetterstads film The Lure of Gold vist på Vega 
Scene. 
 

Juryens begrunnelse for BKHs Fotokunstprisen 2021:  

Juryen har hatt den viktige oppgaven med å finne det verket som skal tildeles Bildende 
Kunstneres Hjelpefonds Fotokunstpris blant de mange bidragene på den 40. utgave av 
Vårutstillingen. Vinnerverket er valgt av juryen på bakgrunn av Fotokunstprisens 
retningslinjer som vektlegger både verkets enkeltstående kvaliteter og dens betydning for 
utstillingen som helhet.  

Vinner av BKHs fotokunstpris 2021 er Jenny Rydhagen, med serien "Another Story #1-3". 
De tre fotografiene viser rutenett i forskjellige variasjoner og gir ved første øyekast inntrykk 
av å være dagligdagse tekstiler. Ved nærmere granskingen skjønner en at fotografiene er 
lagvise komposisjoner skapt ved hjelp av dobbelteksponeringer. De to lagene produserer 
en flate som er både strukturert og myk. Med "Another Story #1-3" viser Jenny Ryhagen 
hun en suveren teknisk kontroll og forener dette med et presist, konseptuelt rammeverk. 
Resultatet er et verk som setter spor betrakterens hjerne, hjerte og øye.  

Vårutstillingen 2021 ble støttet av Fritt Ord, Norsk Fotografisk Fond, Oslo Kommune og 
Kulturrådet, samt Bodø Kommune. 
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FOTOBOKFESTIVAL OSLO 2021 

Fotobokfestival Oslo er et arrangement med formål om å undersøke fotoboken som et 
kunstnerisk medium gjennom utstillinger, seminarer, artist talks og andre arrangementer. 
Festivalen finner sted i september hvert år og er gratis og åpen for alle. Fotobokfestival 
Oslo opereres som en ikke-kommersiell virksomhet og finansieres gjennom innsøkte 
midler og offentlig støtte.  

Også i 2021 år var Fotobokfestival Oslo en viktig prioritering for FFF til tross for 
restriksjoner knyttet til Covid-19, og grunnet erfaringene fra året før valgte vi i samarbeid 
med kurator å stykke festivalen mer opp, både over tid og sted, i motsetning til tidligere 
år.  

Kuratoroppdraget for 2021 tilfalt Zofia Cielatkowska, som har en doktorgrad i filosofi 
(2013), og bor og arbeider i Oslo. Cielatkowska er freelance forsker, filosof, kurator og 
kunstkritiker. Hun fokuserer på sosiale problemer innen kunst og kultur, så vel som på 
samtidens spørsmål og problemer knyttet til makt, eksklusjon og marginalisering.  

Festivalperiode: 
19.08. – 04.10.2021  

FestivalomraÅde:  
Deichman Bjørvika   19.08-06.09  
Deichman Grünerløkka   07.09-19.09  
Deichman Torshov   20.09-04.10  
Fotogalleriet    19.08-22.08  
Arbeidersamfunnets plass, Oslo 19.08-29.08  
 
Offisiell åpning 19. august 
For 2021 ble det en tredelt åpning, da vi valgte å vise årets kuraterte hovedutstilling på 
ulike scener: 

16.00 – Deichman Bjørvika 
Offisiell åpning ved kulturbyråd Omar Samy Gamal, samt velkommen ved avdelingsleder 
ved Deichman Bjørvika, Merete Lie og FFFs styreleder Thale Blix Fastvold.  
Kurator Zofia Cielatkowska holdt også en kort introduskjon. 
 
18.00 – Arbeidersamfunnets Plass 
Kurator Zofia Cielatkowska ønsker velkommen og holdt også en kort introduksjon, i 
tillegg til at kunstner Viel Andersen fortalte om sitt prosjekt MOT NORD som festivalens 
installasjon var bygget rundt. 
 
19.00 – Fotogalleriet 
Kurator Zofia Cielatkowska ønsker velkommen og holdt også en kort introduskjon 
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Fotobokfestival Oslo 2021. Foto: Jan Khür 

 
 

PROGRAM 2021 
Festivalprogrammet kunne i 2021 deles inn i 4 deler:  
1. Hovedutstilling 
2. Seminar 
3. Satellittprogram 
4. Andre arrangementer 
 
 
1. Hovedutstilling: 

Public space (Arbeidersamfunnets Plass) / 20 - 29 August   
While previous iterations of Fotobokfestival Oslo hosted display containers, the 
Arbeidersamfunnets plass this year includes a temporary installation set up in dialogue 
with Viel Bjerkeset Andersen’s already existing sculptures, Towards North (Mot nord), the 
square’s original 2009 renovation plan, and current status of the place. Books are 
'displayed' and 'presented' as audio recordings accessible through QR codes. Visual 
elements appear on existing elements of the space. Artists presented in this part are 
Jordi Barreras (ALREADY BUT NOT YET, Punctum 2020) and Adrian Bugge, (Y. Bygget 
som forsvant / The building that disappeared, Uten Tittel 2021). The books can be found 
in public libraries in specially designed FFO2021 book studios (see info below for details) 
and in Fotogalleriet (between 20-22 August). 
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Fotogalleriet / 20 - 22 August / Opening hours 12 – 20 
Fotogalleriet hosts a temporary installation, ‘Representation and Beyond’, which focuses 
on investigating the historical and current status of broadly defined portraiture (including 
self-portraiture). Apart from works that fit a more classical understanding of this particular 
genre, the installation also includes photographs that avoid a literal understanding of 
portraiture in favor of abstract - or simply different – representational forms connected to 
various personal or ethical issues (intimacy, politics, etc.). In this context, the portrait 
becomes a mirror of various visual languages and approaches underlined by one main 
rule: respect for the photographed subject and understanding of his/her situation and the 
given context. In ‘Representation and Beyond’ you will find books (or/and projects) by: 
Dawoud Bey, Christian Belgaux, Magnus Cederlund, Andrea Gjestvang, Mads Greve, 
Rebecca Jafari, Sofie Amalie Klougart, Lin Shiauyu, Linda Zhengová. Fotogalleriet also 
hosts book launches/artist talks and shortlisted photobook dummies from the Inaugural 
Hong Kong Photobook Festival (Clean Hong Kong Action by Siu Wai-hang, The Man Who 
Attends to the Times by Yim Sui-fong, The Dayspring of Eternity by Lau Chi-chung). 

Deichman Bjørvika / Deichman Grünerløkka / Deichman Torshov 
From August 19 – September 5, all of the festival books are exhibited at Deichman 
Bjørvika on the 4th floor in an arranged book studio accompanied by a temporary 
installation. Afterwards, the festival book studio will move to other local library branches 
(7 - 19 September Deichman Grünerløkka; 21 - 4 October Deichman Torshov) and the 
festival's photobooks will be donated to the public library. The theme ‘Photography and 
Words’ (or more photography and literature) focuses on these unique publications in 
which text and photography are in dialogue. This theme includes books of such artists 
and/or writers as: Tonje Bøe Birkeland, Tomas Espedal, Katinka Goldberg, Jiri Havran, 
Anaïs Horn, Xenia Nikolskaya, Marina Vitaglione, Line Ørnes Søndergaard, Yohan 
Shanmugaratnam, John Erik Riley. 
 

2. SEMINAR 
 
PHOTOGRAPHY AND WORDS: NARRATIVES, STORIES, REPRESENTATIONS 
23 AUGUST | 15.30 - 18.30 I DEICHMANSALEN, DEICHMAN BJØRVIKA  

Seminaret ble åpnet av Anette Trettebergstuen (AP, Medlem av Familie- og 
Kulturkomiteen på Stortinget) og FFFs styreleder Thale Blix Fastvold. 
 
The festival's seminar ‘Photography and Words’ brings together academics, theoreticians, 
artists, and writers to comment on the books included in the festival. While the primary 
focus of the seminar is this particular relation between photography and literature, it is not 
limited to this theme. The seminar is composed of three panels: the first panel, 
'Representation and Beyond', is devoted to contemporary critical contexts; the second 
panel, 'Photography and Words', investigates the aforementioned relations between 
photography and literature, and the third panel comments on 'Public Space'. 
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Panel I | Representation and Beyond 
1. Zofia Cielatkowska, Photography as a Practice of Seeing (curator’s introduction to the 
festival) 
2. Deborah Willis, A Visual History of Conflict and Citizenship (fragment from the lecture - 
video) 
3. Sofie Amalie Klougart on Dette året (2021) 
4. Thomas Hylland Eriksen, Overwintering 
 
Panel II | Photography and Words 
1. Line Ørnes Søndergaard and Yohan Shanmugaratnam on BRUDDET/ THE SPLIT 
(2021) 
2. Tonje Bøe Birkeland on The Characters, The Buthan Trilogy (2021) 
3. Jiri Havran on Photo After Sebald (2019) 
4. Tomas Espedal, Liv og kunst. Liv som kunst 
 
Panel III | Public Space 
1. Viel Bjerkeset Andersen, Mot nord (Towards North); Arbeidersamfunnets plass seen 
from an Artist’s Point of View. 
2. Siv Hofsvang, On Public Space 
3. Closing speeches 
 

 
3. Satellitter 2021 
 
Fotogalleriet  Boklansering 
Fotografiens Hus Utstillingen “MaskiniTaal” med Dev Dhunsi  
Tronsmo   Utvidet fotobokfokus, samt utsalg for aktuelle bøker fra festivalen 
CYAN Studio   Boklanseringer og talks 
Fotografihuset  Seminar og boklansering 
 
 

4. Arrangementer: 
I forbindelse med utstillingen på Fotogalleriet ble det gjennomført tre artist talks: 
 
20 August I Fotogalleriet I 17.00 - 19.00 
Artist talk: Rebecca Jafari - Det du ikke ser 

22 August I Fotogalleriet I 17.00 - 19.00 
Artist talks and book launches Tonje Bøe Birkeland and Fin Serck-Hanssen 

Utover dette hadde vi elever fra Oslo Fotokunstskole på omvisning i utstillingen på 
Deichman Bjørvika. 
 
Under Oslo Kulturnatt laget vi en miniutgave av festivalen i forbindelse med åpent hus på 
FFF og Fotogalleriet fredag 18. september klokken 18-22.  
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6. FAGPOLITISK ARBEID OG AKTIVITET  
 
De viktigste arbeidsoppgavene for styret i perioden har vært å fortsatt respondere aktivt 
på den massive nedstengningen av samfunnet grunnet COVID-19 pandemien, noe som 
også krevde mye tid og arbeid i 2021, og å bidra til å få best mulig vilkår og støtte til 
kunstnere gjennom og etter koronakrisen. FFF har jobbet med forslag til tiltak, 
utarbeiding av statistikk, og dialogmøter og innspill for å tilpasse av regjeringens 
tiltakspakker for kunst så godt som mulig for visuell kunst, vi har også deltatt aktivt i 
Kulturrådets plan for gjenåpning av kulturen etter Covid-19, i tillegg til å følge opp 
langsiktige fagpolitiske saker som økning av antall statlige stipender, 
utstillingsøkonomireformen, pilotprosjekt for innkjøp av fotobøker og vern om kunstnerisk 
ytringsfrihet.  

 
COVID-19 

Covid-19 situasjonen i 2020 og 2021 førte til stor fagpolitisk aktivitet, knyttet til 
dialogmøter med politisk ledelse (både statlig og kommunal) og Kulturrådet, og hyppige 
innspill og høringssvar i forbindelse med utforming og tilpassing av tiltakspakker til hjelp 
for kunstnere. FFF samarbeidet med Kunstnernettverket og de andre visuelle 
organisasjonene om å melde inn behov for støtte til det frie feltet og visuelle kunstnere, 
og vi fikk gjennom flere seiere, blant annet 100 millioner til midlertidige koronastipender i 
2020 og 100 nye millioner til midlertidige koronastipender i 2021, innkjøpsmidler 
øremerket samtidskunst til museene, som var et veldig godt og virkningsfullt tiltak – 
museene i Norge kjøpte inn over 1000 verk av fortrinnsvis nålevende samtidskunstnere 
som følge av disse ekstra midlene, blant annet kjøpet Preus fotomuseum inn over 200 
fotografier - samt ekstra midler til samtidskunst gjennom KORO. Covid-19 viste tydelig 
hvor prekær situasjonen er for visuelle kunstnere med en lappeteppeøkonomi basert på 
sykliske inntekter og generelt lave inntekter, og det er viktigere enn noen gang å få på 
plass sosiale ordninger som er tilpasset kunstnerøkonomien. FFF har også bidratt med 
innspill til gjenåpningsplanen for kultur etter Covid-19 som førte til flere rapporter lansert 
av Kulturrådet våren 2022.  

 
Reform for utstillingsøkonomien – og kunstnerøkonomireform 
Hele det visuelle feltet har i flere år nå samarbeidet om å fremme en reform for 
utstillingsøkonomien, og dette har også vært en av de viktige politiske sakene i 2021. Vi 
trenger en gjennomgripende reform og et betydelig økonomisk løft for å etablere en 
robust utstillingsøkonomi, som skaper bærekraft i kunstnerisk virke. Det visuelle 
kunstfeltet har gjennomgått store forandringer, både økonomisk og innholdsmessig de 
siste 20 årene, men de offentlige tilskuddene er fortsatt kritisk lave i forhold til 
forventningene som stilles. Produksjonskostnadene for kunstnerne ligger på et høyere 
nivå i dag enn tidligere. Kunstnere på det visuelle kunstfeltet har den laveste inntekten fra 
sitt kunstneriske virke av alle kunstnergrupper og årsaken er i hovedsak at kunstnerne 
ikke har mottatt økonomisk kompensasjon for det arbeidet de utfører med utstillinger. I 
utstillingssammenheng er det avgjørende å differensiere mellom utstillingshonorar, 
utstillingsvederlag og produksjonsmidler. Disse tre bestanddelene utgjør til sammen en 
helhet i kunstnerøkonomien. FFF, NBK og NK har utarbeidet et grundig notat om 
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utstilllingsøkonomi, som gir en oversikt over vårt arbeid med reformen og forklarer 
nærmere vår modell med utstillingshonorar, utstillingsvederlag og produksjonsmidler som 
vi har delt med politisk ledelse, og etter regjeringsskiftet høsten 2021, har vi fått bekreftet 
at Kulturdepartementet nå arbeider med en kunstnerøkonomireform. Vi regner med at 
utstillingsøkonomireformen med revidering av utstillingsvederlagsavtalen samt innføring 
av utstillingshonorar som en fast ordning på alle statlig støttede visningssteder vil bli en 
del av denne reformen.  
 

Reforhandling av utstillingsvederlagsavtalen og Kunstnermeldingen  
Reforhandling av utstillingsvederlagsavtalen har vært en av hovedprioritetene i 
fagpolitikken for hele det visuelle feltet siden 2016. NBK, NK og FFF hadde i 2019 flere 
forhandlingsmøter med KUD, men i november 2019 ble forhandlingene satt på vent av 
KUD i påvente av Kunstnermeldingen som skulle ha kommet i desember 2019. I 2020 ble 
Kunstnermeldingen utsatt i påvente av koronakrisen, den ble igjen utsatt i 2021 etter 
regjeringsskiftet, og vi forventer at forhandlingene starter opp igjen etter lansering av 
Kunstnermeldingen i 2022. FFF har levert flere innspill til Kunstnermeldingen (i 2019, 2020 
og også i 2022).  
 
Utstillingshonoraret 
Utstillingshonoraret er en viktig fanesak for de visuelle organisasjonene. Pilotprosjektet 
har vært under evaluering i flere år, men ikke blitt til en fast ordning. Det viktigste blir om 
den nye regjeringen nå endelig skjønner at det må en mye større øremerket bevilgning til 
om dette skal bli en fast ordning. Gjennom pilotprogrammet ga prøveordningen en bred 
innsikt i hvordan kunstnerne og visningsstedene i samspill bidrar til å tilby publikum 
kunstutstillinger av høy kvalitet over hele landet. Når piloten ble avsluttet har 24 
visningssteder med statlig finansiering og hundrevis av norske og utenlandske kunstnere 
deltatt, disse institusjonene har fortsatt støtte til utstillingshonorar, men vi mener dette nå 
må utvides til å gjelde alle institusjoner med varig statlig støtte. Pilotprogrammet har 
synliggjort det faktum at visuelle kunstnere hittil har utført mye gratisarbeid, ved ikke å få 
rimelig betalt for de verdiene de er med på å skape i samfunnet. For alle andre 
yrkesgrupper er dette en selvfølge. Forhåpentligvis vet vi mer om dette i løpet av 2022, 
med ny regjering som jobber med kunstnerøkonomireform og lanseringen av 
Kunstnermeldingen, og et positivt tegn var at 12 nye visningssteder i 2021 fikk en 
ekstraordinær midlertidig tildeling av utstillingshonorar gjennom regjeringens 
stimuleringspakke for kultur.  
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Vårutstillingen reiste i 2021 også til Bodø. Foto: Jan Khür 

 
 
Visuell kunst i tall 
Visuell kunst ble innlemmet i bransjestatistikken over omsetningen i de ulike kunstfeltene 
fra 2017. Målet er å få økt kunnskap om økonomien innenfor de ulike kunstområdene og 
utviklingen over tid. Tallene er samlet inn og ordnet innenfor tre hovedkategorier: 
salgsinntekter, visningsinntekter og opphavsrettsinntekter, i tillegg til eksportinntekter. 
Statistikken er laget på oppdrag fra Norsk kulturråd og er utført av Rambøll. FFF var 
representert i referansegruppen for Visuell kunst i tall også i 2021. 

 
Innkjøpsordning for fotobøker - en pilotordning for formidling og markedsføring av 
kunst, foto og kunstnerbøker skal lanseres  
FFF har hatt støtte fra Norsk kulturråd i flere år for en slik ordning og vi jobber for å få 
fremmet den. Vår strategi har vært å gå i dialog med Kulturrådet, for å utarbeide en pilot 
og se på hvordan dette best kan løses. Kulturrådet hadde en plan om å innføre en 
prøveordning med innkjøp av kunstbøker generelt og at fotobøker skulle bli en del av 
denne ordningen i 2019. FFF deltok på Kulturrådets seminar for utvalgte 
kunstbokhandlere som var aktuelle for pilotprosjektet i 2018, men dette pilotprosjektet 
ble dessverre ikke igangsatt i 2019 grunnet budsjettkutt, og det ble heller ikke igangsatt i 
2020-2021 grunnet Covid-19, men vi fortsatte dialogen med Kulturrådet og en veldig god 
nyhet vi fikk er at det i 2022 endelig vil lanseres en pilotordning for formidling og 
markedsføring av foto, kunst og kunstnerbøker gjennom Kulturrådet.  
 



 

 
22 

 
  Seminar med Rebecca Jafari under Fotobokfestival Oslo 2021.  

Foto: Ole Erik Løvold 
 
 
Samarbeid 
Det har vært et aktivt samarbeidsklima på det visuelle feltet i denne perioden, med 
Norske Billedkunstnere (NBK), Norske Kunsthåndverkere (NK) og Samisk 
Kunstnerforbund (SDS) som blant annet har ført til felles innspill til statsbudsjettet, samt 
innspill til Covid-19 stimuleringsordninger. FFFs styreleder deltar også i KOROs forum for 
samtidskunst, og i Oslo Opens referansegruppe.  

FFF er medlem av Kunstnernettverket, som nå samler 19 landsomfattende organisasjoner 
som representerer 29 000 skapende og utøvende kunstnere i Norge. Nettverket er et 
forum for landets kunstnerorganisasjoner, og et sted hvor organisasjonene kan søke 
alliansepartnere i ulike saker. Kunstnernettverket arbeider med kunstnerpolitikk, med 
spesiell vekt på kunstneres inntektsforhold, sosiale rettigheter, stipend, vederlag og 
opphavsrett. Nettverket ble etablert i 2011. FFF har en aktiv rolle i Kunstnernettverket og 
samarbeidet mellom organisasjonene i nettverket har i 2021 være særlig aktivt grunnet 
Covid-19 situasjonen. 

På kommunalt nivå har FFF deltatt på flere dialog-og evalueringsmøter i forbindelse med 
Oslo kommunes kunstordning og stipendordningen, og vi har samarbeidet med 
kunstnerorganisasjonene UKS, LNM, Norsk Billedhuggerforening, NK Oslo og BOA om 
en felles strategi for flere av møtene.  
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Kunstnerisk ytringsfrihet – Fri Kunst og Wexfo 
Forbundet Frie Fotografer er med i Fri Kunst, et nettverk av kunstnere, kunst- og 
kulturinstitusjoner og –organisasjoner som ble startet i 2019 etter initiativ fra SafeMUSE. I 
2021 var FFF også med på opprettelsen av Wexfo – World Expression Forum, et 
internasjonalt forum til fremme for ytringsfrihet og kunstnerisk ytringsfrihet hvor første 
kongress vil være våren 2022. 
Kunstnerisk ytringsfrihet er et grunnprinsipp i et velfungerende demokrati, men det er 
stadig 
eksempler hvor ytringsfriheten er under press – også i Norge har vi de siste årene sett 
flere 
eksempler på dette, blant annet i forbindelse med forestillingen Ways of Seeing, og i 
forbindelse med Gelawesh Waledkhanis kunstverk i Rosenkrantz gate i 2020. Sommeren 
2021 gikk debattene rundt kunstnerisk ytringsfrihet hett for seg i pressen. Forbundet Frie 
Fotografer støtter hverken boikott eller no-platforming av kritiske røster, og vil aktivt 
jobbe for å bevare ytringsfriheten og en god ytringskultur. Debattene rundt ytringsfrihet 
og kunstnerisk ytringsfrihet i 2021 viser hvor viktig dette temaet er for både kunstnere og 
resten av samfunnet.  
 
 
Om FRI KUNST:  
Vi står sammen for å bidra til at kunstnere og kunstinstitusjoner – i alle land – skal kunne 
skape og utøve sin kunst fritt, uten trusler og forfølgelse. Dette er en grunnleggende 
rettighet og forutsetning for et fritt og demokratisk samfunn. Den kunstneriske friheten er 
stadig mer utsatt og truet i verden. Vi kan ikke akseptere at kunstnere og 
kunstinstitusjoner settes under press av politikere som er uenig i budskapet, virkemidlene 
eller formen på kunsten. Politiske myndigheter skal ikke overstyre uavhengige, 
kunstfaglige beslutninger.  
Vårt mål er: 
å handle aktivt og solidarisk når kunstnere utsettes for sensur, forfølgelse og trakassering, 
å bidra til økt oppmerksomhet og bevissthet i samfunnet om å ivareta den kunstneriske 
ytringsfriheten, 
å bevare kunstens autonomi - gjennom forsvar av «armlengdes avstand»-prinsippet i 
kunst- og kulturforvaltningen. 
 
.  
 
Foto-Norge 
Som én av ni medlemsorganisasjoner er FFF representert i fellesorganisasjonen Foto-
Norge (etablert i 2010), som arbeider for å styrke, utvikle og formidle fotografiets rolle i 
samfunnet. For FFFs del er det nyttig å være en del av dette nettverket, og sørge for at 
også fotografiet i det kunstneriske feltet blir representert. Foto-Norge, i samarbeid med 
Stiftelsen SE, etablerte i 2014 foretaket Fotografihuset AS som er en selvstendig 
organisasjon.  
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7. SAMARBEIDSPARTNERE OG REPRESENTANTSKAP  
 

 

Samarbeid: 

Fotogalleriet 

Norske Billedkunstnere 

Norske Kunsthåndverkere 

Samisk Kunstnerforbund 

Grafill 

Norges Fotografforbund 

UKS 

LNM 

BOA 

Kunsthall Oslo 

Kreativt Naboskap 

Preus Museum 

Fotografiens Hus 

Tronsmo 

Cyan Sudio 

Deichman Bjørvika 

Deichman Torshov 

Deichman Grünerløkka 

Nordpolen Skole 

Norwegian Photography Now 

Parabol Studio 

Fotografi 

Nilz og Otto 

 

 

 

 

 

 

Oslo Kulturnatt 

Oslo Art Weekend 

Copenhagen Photo Festival  

Nordic Photography Network 

Fotografihuset 

 

 

Representantskap:  

Kopinor 

Norwaco 

Foto-Norge 

Kunstnernettverket 

Kunstnernes Hus 

Oslo Open 

 

 

Oppnevner og innstiller til verv:  

Fond for Lyd og Bilde 

Statens utstillingsstipendkomité 

BONO 

BKH-styret 

Rådet i kunstnernes Hus 
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8. PLANER FOR 2022 
 

Den 41. utgave av Vårutstillingen  

Den 41. utgave av Vårutstillingen vises på Fotogalleriet i perioden 19.05. – 26.06. 2022.  
I tradisjonens tro fokuserer utstillingen på å stille ut et bredt utvalg av samtidskunst fra 
det fotografiske fagfeltet. 
 
Deltagende kunstnere for 2022 er: 
Verena Winkelmann, Marie Sjøvold, Jessica Williams, Birgitte Sigmundstad, Mario de la 
Ossa, Marte Gunnufsen, Klara Sofie Ludvigsen, Ulla Schildt, Ethan Rafal, Einar Mølmann 
Fuglem og Daniel Vincent Hansen. 
 
 
Fotobokfestival Oslo 2022 
FFF har for Fotobokfestival Oslo 2022 invitert inn Norwegian Photography Now (NPN), 
etablert av fotograf Jan Khür og kunstner Jon Gorospe. Tittelen for årets festival er Get 
Out! og bygger på samspillet mellom mennesket og dets nærmiljø i urbane bylandskap. 
Konseptet ble startet som en ide om å vise frem den kamerabaserte kunstneren bosatt i 
Norge.  
  
Festivalens visningsperiode er 25. august – 4. september, og vil arrangeres på ulike 
arenaer i byrommet; Fotogalleriet, Møllergata Skole, Tronsmo Bokhandel, CYAN, Grafill, 
Fotografiens Hus, Fotografihuset, Kristparken/Oslo Kommune og Deichmanske Bjørvika. 
I løpet av festivalen vil det være seminar, bokmesse, portfolio review, boklanseringer, 
medlemskvelder og forskjellige åpninger.  
 
Videre program og innhold vil annonseres i juni. 
 
 

Fotografiets Dag 2022, Preus Museum  
FFF har planer om å delta på Fotografiets Dag – Queer edition som avholdes lørdag 27. 
august i Horten.  
 

Øvrige arrangementer for medlemmer  
Det er svært konstruktivt for FFF som medlemsorganisasjon å kunne være i god dialog 
med våre medlemmer om hvordan vi bedre kan ivareta deres faglige, sosiale, ideelle og 
økonomiske interesser, samt hvordan FFF kan samtidig være en aktiv formidler av 
fotografiet som kunstnerisk uttrykksform.  
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Utover våre faste medlemstilbud ønsker FFF også å kunne tilby ulike arrangementer for 
våre medlemmer, som fagrelaterte kurs og medlemskvelder med relevante temaer. Etter 
innspill fra medlemmer, ønsket FFF i 2020 å jobbe for å gjennomføre mer av dette og vi 
oppfordret medlemmer til å melde inn forslag til fagligsosiale arrangementer, kurs og 
temakvelder, i og utenfor Oslo.  

Planen var å gjennomføre flere slike møter både i 2020 og 2021, men grunnet pandemien 
lot det seg dessverre ikke gjennomføre. Vi håper derfor at vi både i 2022 og fremover får 
satt i gang med deler av disse planene. 

 

 
Medlemskveld Fotobokfestival Oslo 2019. Foto: Julie Hrncirová 
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9. STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2018 – 2023 
 
STRATEGISK MÅL 
Forbundet Frie Fotografer (FFF) skal ivareta medlemmenes faglige, sosiale, ideelle og 
økonomisk interesser.  
 
OVERORDNEDE MÅLSETNINGER 
 
FAGPOLITIKK1 

• FFF skal være en aktiv deltager i den offentlige fagpolitiske debatten. 
• FFF skal bedre de praktiske og økonomiske arbeidsforholdene for kunstnere som 

jobber med fotografi og andre kamerabaserte teknikker. 
• FFF ønsker å øke bevisstheten rundt likestilling, mangfold og trakassering.  
• FFF skal bidra til å bedre visuelle kunstneres faglige rammebetingelser, sosiale og 

ideelle rettigheter og levekår.  
• FFF skal styrke kunstnerisk fotografi som en del av billedkunstfeltet. 
• FFF skal være et rådgivende organ for offentlige myndigheter og andre, 

vedrørende spørsmål om kamerabasert kunst. 
• FFF skal støtte andre aktører som har til hensikt å gjøre norsk fotografi kjent i 

utlandet og internasjonalt fotografi kjent i Norge.  
 
TILTAK  

• Styrke medlemmenes sosiale rettigheter i deres virke som skapende kunstnere 
(herunder sykelønn, pensjonsrettigheter, skatteordninger og lignende). 

• Styrke medlemmenes stipend-, honorar- og vederlagsordninger gjennom politisk 
påvirkning. 

• Arbeide for å få økt representasjon av fotografi innen kunstinstitusjoner og 
samlinger. 

• Samarbeide med andre kunstnerorganisasjoner og nettverk, både nasjonalt og 
internasjonalt. 

• Bidra til etablering av en innkjøpsordning for fotobøker, samt etablering av 
produksjonsstøtte. 

• Bidra til eksponering av kamerabasert kunst gjennom synliggjøring og profilering 
av våre medlemmer. 

 
MEDLEMSTILBUD 

• FFF skal etter beste evne ivareta medlemmenes praktiske interesser og behov 
knyttet til sine kunstnerskap. 

 
TILTAK  

• Profilere våre medlemmer gjennom FFFs medlemsprofil på våre hjemmesider. 
• Tilby atelier, gjesteleilighet og verksted, samt utrede mulighetene for å 

oppgradere fasilitetene våre.  
• Veiledning og rådgivning pr. telefon og epost. 

 
1 Disse målsetningene baserer seg i stor grad på tidligere §3 pkt. A til H 
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• Forhandle frem gode rabattavtaler og ordninger.  
• Sikre en god kunstnerforsikring. 
• Tilby relevante kurs. 

 
ORGANISASJON OG DRIFT 

• FFF skal sikre de langsiktige økonomiske rammebetingelsene for organisasjonen. 
• FFF skal sikre intern fagpolitisk kompetanse. 
• FFF skal sikre kompetanse i styre og administrasjonen etter behov. 

 
TILTAK 

• Jobbe for en økning av det årlige driftstilskuddet fra Oslo Kommune og Norsk 
Kulturråd. 

• Fortsette å utrede samlokaliseringsmuligheter med 0047, Fotogalleriet og 
Kunsthall Oslo.  

• Ved behov gjennomføre drift- og styreseminar. 
• Bedre kapasiteten i administrasjon ved å ansette tekniker/produksjonsassistent. 

 
 FORMIDLING 

• FFF skal formidle kunstfotografi og styrke organisasjonen som relevant 
knutepunkt for kamerabaserte kunstnere nasjonalt og internasjonalt. 

 
TILTAK 

• Delta aktivt i nettverk og fora som fremmer kamerabasert kunst og kunstnernes 
rolle. 

• Arrangere Vårutstillingen og Fotobokfestival Oslo årlig. 
• FFF skal gjennom målrettet formidling sikre at en innkjøpsordning for fotobøker i 

Norge får et bredt nedslagsfelt. 
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10. STYRETS ÅRSBERETNING 2021 
 

VIRKSOMHET OG BELIGGENHET 
Forbundet Frie Fotografers formål er å fremme fri kunstnerisk fotografi som en personlig 
uttrykksform i Norge, samt ivareta fotografers fagpolitiske interesser. 
 
Forbundet Frie Fotografers administrasjon er lokalisert i Møllergata 34, 2.etg., i Oslo. 

 
FORTSATT DRIFT 
Årets underskudd er på kroner 174.719,-. Og skyldes i all hovedsak planlagt bruk av 
oppspart egenkapital til nytt medlemssystem (kroner 170.000,-) 
Forutsetningen for fortsatt drift av Forbundet Frie Fotografer er til stede, og regnskapet 
for 2021 er satt opp under denne forutsetningen. 

 
ARBEIDSMILJØ OG LIKESTILLING 
Arbeidsmiljøet anses tilfredsstillende og Forbundet Frie Fotografer har ikke sett det som 
nødvendig å iverksette tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet. 
 
Forbundet Frie Fotografer er bevisst på at det skal være likestilling mellom kjønnene. Det 
anses ikke som nødvendig med ytterligere tiltak for å fremme likestilling. 
 

YTRE MILJØ 
Forbundet Frie Fotografers virksomhet har ingen forurensende effekt på det ytre miljø. 
 

 

Oslo, 9. mai 2021 

       

                         
Thale Fastvold   Eva Løveid Mølster  Kjersti Solberg Monsen 
Styreleder   Nestleder   Daglig leder  

 

      
Christian Tunge  Andreas Dyrdal  Eirin Støen 
Styremedlem   Styremedlem   Varamedlem  
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Utarbeidet av:

Linda Chen, org.nr. 987 890 770



Forbundet Frie Fotografer Årsregnskap 2021
Org.nr.: 971 278 730

Resultat
Note 2021 2020

Egne inntekter 626 828 582 057  
Tilskuddsmidler 2 3 709 000 3 654 327  
Sum inntekter 4 335 828 4 236 384

Lønnskostnader 3 2 377 289 2 312 496
Andre driftskostnader 4 2 133 088 1 874 049
Sum kostnader 4 510 377 4 186 545

Renteinntekter 15 336
Rentekostnader 185 1 877

Netto finansposter -170 -1 542

Årets resultat -174 719 48 297

Anvendelse av årets  resultat:
Reduksjon egenkapital -174 719
Økning egenkapital 48 297



Forbundet Frie Fotografer Årsregnskap 2021
Org.nr.: 971 278 730

Balanse
Note 31.12 2021 31.12 2020

EIENDELER

Anleggsmidler

Depositum 69 574 69 574
Aksjer 25 000
Sum anleggsmidler 94 574 69 574

Omløpsmidler

Kortsiktige fordringer 224 470 230 631
Bankinnskudd, kontanter ol. 5 932 113 1 110 397
Sum omløpsmidler 1 156 583 1 341 028

SUM EIENDELER 1 251 157 1 410 602

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Egenkapital pr 1.1. 1 005 812 957 515
Årets resultat -174 719 48 297
Sum egenkapital  / udekket tap 831 093 1 005 812

Kortsiktig gjeld
Skyldige offentlige avgifter 168 356 168 181
Annen kortsiktig gjeld 251 708 236 608
Sum kortsiktig gjeld 420 064 404 789

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 251 157 1 410 602

Styret for Forbundet Frie Fotografer
Oslo, 9. mai 2022

_____________________ _____________________ _______________________
Thale Fastvold Eva Løveid Mølster Kjersti Solberg Monsen

Styreleder Nestleder Daglig leder

_____________________ _____________________
Andreas Dyrdal Christian Tunge
Styremedlem Styremedlem



Forbundet Frie Fotografer Årsregnskap 2021
Org.nr.: 971 278 730

Noter

Note 1  - Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med
regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge for små foretak.

Note 2 - Tilskuddsmidler

Driftstilskudd Kulturrådet / KUD 920 000
Driftstilskudd Oslo kommune 200 000
Driftstilskudd Norsk Fotografisk Fond 1 500 000
Bidrag statlig stipendkomite 271 000
Øvrige tilskudd, prosjektmidler 818 000

Sum tilskuddsmidler 3 709 000

Note 3 -  Lønnskostnader

Lønn inkl feriepenger 1 484 087
Styrehonorar 391 193
Øvrige honorarer 129 986
Arbeidsgiveravgift 294 470
Annen personalkostnad 77 554
Sum lønnskostnader 2 377 289

Gjennomsnittlig antall ansatte: 3,0
Forbundet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordningen etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. 
FFFs pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne lov.

Note 4 - Andre driftskostnader
Honorar for revisjon og beslektede tjenester utgjør kr. 21.875,- inkl mva.

Note 5 - Bundne midler

Av forbundets likvidbeholdning pr 31.12 2021 er kr 155.737,- bundne midler vedrørende skattetrekk.
Skyldig forskuddstrekk er kr. 82.013,-.








