
	

	



	

	

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Åsne Eldøy, Svovelkis (Orkla Gruver), 2018. 
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Årsrapport 2018 
 
Innledning ved styreleder 
 
Norsk Fotografisk Fond (Nofofo) har i 2018 arbeidet videre for utvikling og realisering av 
kunstneriske prosjekter samt andre støttetiltak til fremme av kunstnerisk fotografi. Fondet 
utbetalte tilsammen kroner 3.412.153,- i 2018, inkludert fast driftstøtte til Fotogalleriet og 
Forbundet Frie Fotografer (FFF). 
 
Styret har utover ordinært tildelingsarbeid jobbet med ulike problemstillinger både på et 
organisatorisk og et mer utadrettet plan. Vi har blant annet i samarbeid med sekretariatet 
utarbeidet retningslinjer for styrearbeidet i en skriftlig versjon, der både styrets og sekretariatets 
prosesser og ansvarsområder er beskrevet. Dette er gjort for å sikre gode arbeidsrutiner og gi 
enklere overgang og innsikt i styrearbeidet til nye fondsmedlemmer, samt for sekretariatet til 
enhver tid. 
 
I det rent praktiske søknadsarbeidet har den digitale søknadsportalen til fondet lenge fremstått 
utdatert og gjort arbeidet mer tidkrevende enn nødvendig. Styret og sekretariatet har i 
samarbeid med Mediebruket utarbeidet en enklere digital struktur i søknadsprosessen, som 
forenkler søknadsprosessen fremover, både for Nofofo-styret, sekretariatet og brukeren. Den 
nye søknadsportalen er i bruk fra 2. januar 2019. 
 
Norsk fotografisk fond ønsker en større synlighet rundt kamerabasert kunst og har i 2018 
utarbeidet et pilotprosjekt for dette. Fondet ønsker å styrke den offentlige samtalen om 
kamerabasert kunst i en tid der media generelt viser liten interesse for kunstfeltet. Nofofo 
ønsker å påvirke denne utviklingen og vedtok i 2018 derfor midler til kamerabasert kunstkritikk 
utlyst i 2019. Styret har vedtatt at vi vil støtte prosjekter som bidrar til større forståelse for den 
kamerabaserte kunsten som presenteres i vår samtid. Dette kan være prosjekter som styrker 
den kritiske refleksjonen innad i de kunstfaglige miljøene og som gir innganger til 
samtidskunsten for et generelt publikum. Eksempler på tiltak kan være i form av kritiske tekster, 
anmeldelser, samtaler, plattformer eller andre alternative konsepter som evner å fremme den 
kamerabaserte kunstdiskursen. Ordningen ansees som et pilotprosjekt og lansertes 1. februar 
2019. Prosjektet vil evalueres i etterkant for å se om dette er noe fondet vil satse på videre. 
 
Styret har også ønsket en bedre presentasjon av publikasjoner støttet av Nofofo, både som et 
arkiv og som en promotering av fondet og de kunstnere vi støtter, og avsatte i 2018 midler til en 
showcase i FFFs lokaler der publikasjoner samles og vises frem til besøkende. 
 
  
Styret har utover de to årlige styre- og tildelingsmøter hatt arbeidsmøter for å utvikle de nevnte 
prosjekter. Arbeidet har fremstått nyttig i den faglige utviklingen av feltet. Styret takker for tilliten 
fra FFFs medlemmer for arbeidet i 2018. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
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Norsk Fotografisk Fond har i 2018 bestått av: 
 
Styret  
 
Styreleder  Hilde Jørgensen 
Styremedlemmer           Ingrid Eggen 

Kaja Leijon  
Varamedlemmer Arne Vinnem 
    Kjetil Berge 
                                        
 
Sekretariat 
 
Forbundet Frie Fotografer 
 
 
Norsk Fotografisk Fond (Nofofo) er et disposisjonsfond for vederlag som utbetales på kollektiv 
basis til kunstnere som bor og virker i Norge, og som bruker fotografi og andre kamerabaserte 
uttrykksformer. Nofofo bevilger også fast driftstøtte til Fotogalleriet og Forbundet Frie 
Fotografer. Nofofos søknadsfrister er 1. februar og 1. september. 
 
Nofofo forvalter midler fra Bibliotekvederlaget, Visningsvederlaget og Kopinor. Midlene forvaltes 
av et styre på tre personer med to varamedlemmer. Styret velges av generalforsamlingen i 
Forbundet Frie Fotografer (FFF). Administrasjonen i FFF er fondets sekretariat. Nofofo har hatt 2 
ordinære tildelingsmøter i 2018 der tilsammen 160 søknader har blitt behandlet.  
 
Siden høsten 2012 har alle søknader om støtte blitt levert elektronisk via søknadsportal på våre 
hjemmesider, noe som har lettet sekretariatets arbeid med søknadsregistrering og effektivisert 
behandlingsprosessen bl.a. ved at styremedlemmene ser gjennom søknader individuelt før 
samlet tildelingsmøte. Den digitale ordningen har vært en god investering for fondet, men 
løsningen har hatt forbedringspotensial på enkelte områder. For å effektivisere 
søknadsbehandlingen ytterligere, er det i 2018 derfor arbeidet med å utbedre søknadsportalen 
frem mot søknadsfristene i 2019.  
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STYRETS ÅRSBERETNING 2018 
 
 
VIRKSOMHET OG BELIGGENHET 
 
Norsk Fotografisk Fond (Nofofo) er et disposisjonsfond for vederlag som utbetales på kollektiv 
basis til kunstnere som bor og virker i Norge og som bruker fotografi og andre kamerabaserte 
uttrykksformer. Fondets midler forvaltes av et styre på tre personer med to varamedlemmer. 
Styret velges av generalforsamlingen i Forbundet Frie Fotografer (FFF). Nofofos sekretariat er 
administrasjonen i FFF, som er lokalisert i Møllergata 34, 2. etasje, i Oslo. 
 
 
FORTSATT DRIFT 
 
Årets overskudd er på kr. 51.326,- 
Egenkapitalen pr. 31.12 2018 var på kr. 1.429.886,- 
 
Styret mener forutsetningen for fortsatt drift av Nofofo er tilstede, og at regnskapet for 2018 er 
satt opp under denne forutsetningen. 
 
 
ARBEIDSMILJØ OG LIKESTILLING 
 
Arbeidsmiljøet anses tilfredsstillende og Nofofo har ikke sett det som nødvendig å iverksette 
tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet.  

Nofofo er bevisst på at det skal være likestilling mellom kjønnene. Det anses ikke som 
nødvendig med ytterligere tiltak for å fremme likestilling. 
 
Nofofo har i perioden ikke hatt noen ansatte, men administreres gjennom FFF. 
 
 
 
YTRE MILJØ 

 
Nofofos virksomhet har ingen forurensende effekt på det ytre miljø. 
 
 
       Oslo 6. mai 2019 
      Styret for Norsk Fotografisk Fond 
        

                                  
Hilde Jørgensen  Kaja Leijon      Ingrid Eggen  
Styreleder       Styremedlem            Styremedlem  
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KOLLEKTIVE VEDERLAG I 2018 
 
Forbundet Frie Fotografer (FFF) har som kunstnerorganisasjon forhandlingsrett med staten om 
vederlagsordningene, og det er FFFs styreleder og daglig leder som deltar i forhandlinger på 
vegne av vår kunstnergruppe. Midlene FFF forhandler frem går inn til Norsk Fotografisk Fond 
(Nofofo). Nofofo forvalter midler fra Bibliotekvederlaget, Visningsvederlaget og Kopinor. 
 
Midlene tildeles enkeltkunstnere basert på innsendte søknader. Nofofo bevilger også 
driftsstøtte til Fotogalleriet og FFF som faste årlige avsetninger. Siden 2012 har Nofofo også 
bevilget fast årlig støtte til Vårutstillingen.  
 
 
 
Visningsvederlaget 
For offentlig visning av eksemplarer av verk i offentlig eie – av billedkunst, kunsthåndverk og 
fotografiske verk – ytes det vederlag gjennom årlige bevilgninger fra statsbudsjettet. Til grunn 
for fordelingen av midlene ligger statistikk for andeler av kunstnerisk fotografi, billedkunst og 
kunsthåndverk i offentlige institusjoners eie.  
 
Visningsvederlaget utgjorde for FFF v/Nofofo i 2018 kr. 1.533.657,- (2017: kr. 1.431.064,-)  
 
 
Bibliotekvederlaget 
Bibliotekvederlaget er et kollektivt vederlag som utbetales til de ulike fondene som 
administreres av organisasjoner som har forhandlingsrett med staten på dette området. FFFs 
andel av det samlede biblioteksvederlaget fastsettes med grunnlag i den fordelingen 
departementet la til grunn i 2001.  
 
Biblioteksvederlaget utgjorde for FFF v/Nofofo, i 2018 kr. 1.262.256,- (2017 kr. 1.232.712,-) 
 
 
Kopinor 
FFF er en av Kopinors 22 medlemsorganisasjoner. Kopinor inngår avtaler om fotokopiering og 
digital kopiering innenfor utdanningssektoren, offentlig forvaltning, kirker og trossamfunn, 
næringsliv og organisasjoner. Gjennom avtalene får brukerne enkel tilgang på kultur og 
kunnskap, samtidig som opphavspersoner og utgivere får betalt for sine verk. 
 
Vederlag fra Kopinor utgjorde for FFF v/Nofofo i 2018 kr. 1.003.114,- (2017: kr.  880.131,-) 
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TILDELINGER VÅR 2018:  
 
Tildelingsmøte 1. og 2. mars 2018 
 
Til stede:  Hilde Jørgensen, styreleder 

Ingrid Eggen, styremedlem 
Kaja Leijon, styremedlem 

  Arne Vinnem, varamedlem  
 
Det var fire tilfeller av inhabilitet i styret. Varamedlemmer i styret ble derfor innkalt til 
tildelingsmøtet, slik at styret var beslutningsdyktige. Styrets inhabile medlemmer deltok ikke i 
vurderingen av de aktuelle søknadene. Andre varamedlem, Kjetil Berge, deltok via telefon i 
behandlingen av én sak der to styremedlemmer var inhabile.  

 
 

Styret hadde 91 søknader til behandling. Følgende søkere ble tildelt støtte:  
    
 
Publikasjonsstøtte         
Pablo Castilla        20.000 
Una Hunderi        35.000 
 
Utstillingsstøtte      
Morten Andenæs       15.000 
Åsne Eldøy        26.753 
Kamilla Langeland       40.000 
Linn Pedersen        30.000 
Ola Rindal        30.000 
Helene Sommer        50.000 
Sverre Strandberg       20.400 

   
Prosjektstøtte                 
Saman Kamyab        20.000  
Katharina Skjønsberg       30.000 
     
Diverse/ Annet         
Marianne Bjørnmyr / Atelier NOUA     30.000 
 
TOTALT        347.153 
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Ekstraordinær støtte: 
Fotogalleriet, Nordic Dummy Award       80.000 
Fotobokfestival Oslo (FFF)      170.000 
 
TOTAL         250.000 
 
 
 
 
I tillegg vedtok styret å opprettholde og indeksregulere den faste støtten også for 2018: 
 
Fotogalleriet   Driftstøtte        663.000,- 
FFF             Driftstøtte            1.200.000,- 
FFF   Vårutstillingen        150.000,- 
FFF   Sekretariatsavgift Norsk Fotografisk Fond      57.000,- 
 
Totalt         2.070.000,- 
 
 
 
 
 
 

 
Bjørn-Henrik Lybeck, Uten tittel (2849), 2017), fra boken Europa. 
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TILDELINGER HØST 2018:   
 
Tildelingsmøte 27. og 28. september 2018. 
 
Til stede:  Hilde Jørgensen, styreleder 
   Ingrid Eggen, styremedlem 

Kaja Leijon, styremedlem 
Arne Vinnem, varamedlem 

 
Det var ett tilfelle av inhabilitet i styret og styrets inhabile medlem deltok ikke i vurderingen av 
den aktuelle søknaden. Varamedlem var tilstede, slik at styret var beslutningsdyktig.  
 
Styret hadde 69 søknader til behandling. Følgende søkere ble tildelt støtte:  
 
 
Publikasjonsstøtte 
Else Marie Hagen        30.000 
Bjørn-Henrik Lybeck        35.000 
Stein Rønning            50.000 
 
 
Utstillingsstøtte 
Espen Gleditsch        40.000 
 
 
Prosjektstøtte 
Aleksander Johan Andreassen       40.000 
Kobie Nel          30.000 
Sara R. Yazdar         25.000 
Kjersti G. Andvig        60.000 
Morten Andersen         25.000 
Sofie Kjørum Austlid        20.000 
 
SUM TOTALT                    355.000,-   
 
 
 
Ekstraordinær støtte: 
Objektiv forlag        200.000   
Fotogalleriet            150.000   
 
SUM TOTALT                    350.000,-   
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INNTEKTER
Resultat 

2018
Budsjett 

2019 NOTER

Visningsvederlag 1533657 1598838

Biblioteksvederlag 1262256 1280000

Kopieringsvederlag 1003114 900000

Sum inntekter 3799027 3778838

UTGIFTER

Fast støtte

Prosjektstøtte 702153 720000 Publikasjonsstøtte, utstillingsstøtte, prosjektstøtte 

Driftsstøtte FFF 1200000 1236000 Indeksregulert

Vårutstillingen 150000 153000 Indeksregulert

Utstillingsstøtte Fotogalleriet 663000 683000 Indeksregulert

Ekstraordinær støtte

Tidskrift - OBJEKTIV 190000

Angel 50000 50000 Innvilget 3-årig støtte 2017-2019

Nordic Dummy Award 80000

Fotobokfestival Oslo 170000 230000 Innvilget 3-årig støtte 2019-2021

NOFOFO - oppdatert 
søkerportal / database 82500 82500

Fotogalleriet 40-års Jubiluem 150000 0

Ekstraordinær støtte 0 450000

Sum støtte 3437653 3604500

Lønnskostnader

Styrehonorar 100000 82500 Indeksreguleres fra 2018

Arbeidsgiveravgift 17907 29652

Personalkostnader 0 10000

Seketatiat / adm. 100000

Regnskapsfører 27000 27800

Sum lønnskostnader 144907 249952

Annen driftskostnad

Revisjon 13750 14000

Reisekostnader styret 10932 12000

Administrativekostnader 57000 0 Lønskostnader fra 2019

Andre driftskostnader 83594 60500

Sum Annen driftskostnad 165276 86500

Totale kostnader 3747836 3940952

Renteinntekter -435 0

Driftsresultat 51626 -162114


