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Årsrapport 2017 
 
Innledning ved styreleder 
 
Norsk Fotografisk Fond har i 2017 arbeidet videre for utvikling og realisering av kunstneriske 
prosjekter samt andre støttetiltak til fremme av kunstnerisk fotografi. Styret har i dette arbeidet 
vært bevisst en bredde i tildelingene i form av ulike uttrykk og sjangre blant tildelinger. Det er 
gledelig å observere at stadig flere unge kunstnere bruker fotografiet i sine kunstneriske 
prosjekter og at disse får utstillingsplasser og oppmerksomhet rundt sine prosjekter. Styret 
ønsker denne utviklingen velkommen og håper på en videre god utvikling for fotografiet som 
kunstform. 
 
Norsk Fotografisk Fond har også i 2017 hatt økte vederlag fra Visningsvederlag, 
Biblioteksvederlag og kopieringsvederlag. Dette har gitt Nofofo mulighet til, utover de årvisse 
bevilgninger til FFF, Vårutstillingen, Fotogalleriet og prosjektstipend, også å støtte Nordic 
Dummy Award (FG), Fotobokfestival Oslo (FFF), tidskriftet Objektiv, Multipress/Angle, 
Fotogalleriets jubileumsutstilling samt ny medlemsdatabase på FFF.  
Nofofo mottok i 2017 126 ulike søknader om støtte. 
 
En av styrets utfordringer er å gi en støttesum som forholder seg til de utgifter man som 
kamerabasert kunstner reelt har, og samtidig gi støtte til mange nok slik at en representativ 
bredde oppnås i form av spredning i uttrykk, sjanger og format. I 2016 bevilget vi derfor 50 000 
kr ekstra i prosjektmidler, og har i 2017 vedtatt at vi fra og med 2018 øker potten til 
prosjektstøtte til 700 000. Etter dette vil potten indeksreguleres på linje med fast støtte med 
bakgrunn i at kunstnerens utgifter også er indeksregulerte.  
 
I arbeidet med søknader mottar styret en rekke veldig gode søknader der både 
prosjektbeskrivelse, dokumentasjon og budsjett holder et høyt nivå. En utfordring for oss er at 
vi også mottar søknader som er mangelfulle og ikke følger de retningslinjer som er påkrevd for 
innlevering. En gjenganger i utelatt informasjon er ikke innlevert rapport fra tidligere tildelinger, 
samt utelatt budsjett og/eller søknadssum. Å motta rapporter er viktig for å kunne ha et 
overblikk om intensjoner ved tidligere tildelt støtte er fulgt opp og er en nødvendig ordning for å 
kunne danne seg et helhetlig bilde av utviklingen av et prosjekt.  
 
I det hele opplever styret en del svakheter i det digitale søknadssystemet og har i 2017 bedt 
sekretariatet gjøre en utredning på kostnader for å forbedre dette. Problemer som ønskes 
utbedret er bedre tilgang på rapporter og tidligere søknader, en mekanisme der rapport må 
være innlevert før ny søknad kan sendes inn, samt mindre justeringer i forhold til presentasjon 
av dokumentasjon og logistisk funksjon i siden. Sekretariatet får også en unødvendig stor 
arbeidsmengde ved å måtte etterspørre eksempelvis rapporter før hver søknadsrunde, samt 
håndtere disse via mail. De søknader som ikke innehar budsjett, søknadssum eller annen 
påkrevd informasjon blir ikke vurdert. 
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Styret vil også jobbe med retningslinjer og faste prosedyrer for internt arbeid både for styret og 
sekretariatet. Dette for å sikre god kunnskapsoverlevering for nye medlemmer i styret, men 
også for å stå bedre rustet ved utskiftninger eller lignende i sekretariatet. 
 
Våren 2017 ba styret sekretariatet endre ordlyden på NoFoFo for karantene ved mottatt støtte, 
der det tidligere var karantene i to søknadsrunder til at man står over en søknadsrunde ved 
innfridd støtte. Dette var en oppfølging av GF 2016 der det ble spesifisert at ønsket praksis og 
forståelse av ordlyd er at man har 1 års karantene ved innvilget støtte. Dessverre ble dette ikke 
fulgt opp av sekretariatet og ordlyden ble ikke endret før dette ble oppdaget så sent som vår 
2018. Dette er beklagelig og styret forstår at dette sender ut feil signaler i forhold til 
opprettholdelse  av egne retningslinjer. 
 
Styret i Nofofo ønsker en presentasjon av publikasjoner støttet av Nofofo i FFFs lokaler og har 
bedt sekretariatet finne en visningsform til dette, og har også lagt dette inn i kommende 
budsjett. Nofofo mottar eksemplarer av støttede publikasjoner og anser dette som viktig 
historisk materiale og en god presentasjonsplattform for fondet. 
 
 
Styret har også i 2017 arbeidet under en strengere form for habilitetshåndtering enn påkrevd fra 
statlig hold.  I styret er det praksis at i de tilfeller der styremedlem er samarbeidspartner av 
søker i kunstneriske eller forretningsmessige forhold, eller i nær relasjon til søker, anses 
forholdet inhabilt i søknadsbehandlingsprosessen og gir adgang til å bruke varamedlem. 
Styret anser dette som en god praksis. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

  



	

 5 

 
Norsk Fotografisk Fond har i 2017 bestått av: 
 
Styret  
 
Styreleder  Hilde Jørgensen 
Styremedlemmer           Ingrid Eggen 
    Anna Martine Nilsen (til 31.05.17) 

Kaja Leijon (fra 31.05.17) 
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 støtte 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 2017 der tilsammen 126 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. Vi opplever at den digitale ordningen har vært en god investering, men vil 
i 2018 gjøre noe utbedringer for å effektivisere løsningen.  
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STYRETS ÅRSBERETNING 2017 
 
 
VIRKSOMHET OG BELIGGENHET 
 
Norsk Fotografisk Fonds (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 underskudd er på kr. 59.905. 
Egenkapitalen pr. 31.12 2016 var på 1.323.270,- 
 
Styret mener forutsetningen for fortsatt drift av Nofofo er tilstede, og at regnskapet for 2017 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 7. mai 2018 
      Styret for Norsk Fotografisk Fond 
        

                                  
Hilde Jørgensen  Kaja Leijon      Ingrid Eggen  
Styreleder       Styremedlem            Styremedlem  
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KOLLEKTIVE VEDERLAG I 2017 
 
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 i offentlig eie av verk av billedkunst, kunsthåndverk og 
fotografiske verk ytes det vederlag gjennom årlige bevilgninger fra statsbudsjettet. Til grunn for 
fordelingen av midlene ligger statistikk framkommet av andel kunstnerisk fotografi, billedkunst 
og kunsthåndverk i offentlige institusjoners eie.  
 
Visningsvederlaget utgjorde for FFF v/Nofofo, i 2017 kr. 1.431.064,- (2016: kr. 1.340.550,-)  
 
 
Bibliotekvederlaget 
Bibliotekvederlaget er et kollektivt vederlag som utbetales til de ulike fondene som 
administreres av alle organisasjoner som har forhandlingsrett med staten på dette området. 
FFFs andel av det samlede biblioteksvederlaget fremkommer på grunnlag av den fordelingen 
departementet la til grunn i 2001.  
 
Biblioteksvederlaget utgjorde for FFF v/Nofofo, i 2017 kr. 1.232.712,- (2016 kr. 1.209.734,-) 
 
 
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 opphavsmenn og utgivere får betalt for sine verk. 
 
Vederlag fra Kopinor utgjorde for FFF v/Nofofo i 2017 kr . 880.131,- (2016: kr.  878.596,-) 
 
  



	

 8 

TILDELINGER VÅR 2017:  
 
Tildelingsmøte 20. februar 2016 
 
Til stede:  Hilde Jørgensen, styreleder 

Ingrid Eggen, styremedlem.  
  Arne Vinnem, varamedlem  

Kjetil Bergen, 2.varamedlem, tilgjengelig per tlf i to saker. 
 

Varamedlemmer i styret ble dermed innkalt til tildelingsmøtet, slik at styret var 
beslutningsdyktige. Styrets inhabile medlemmer deltok ikke i vurderingen av de aktuelle 
søknadene. Grunnet uventet sykdom i styret ble noe arbeid ferdigstilt via mail.                                            

 
 

Styret hadde 74 søknader til behandling. Følgende søkere ble tildelt støtte:  
     
Publikasjonsstøtte         
Verena Winkelmann       35.000 
 
Utstillingsstøtte      
Jo Michael de Figueiredo      20.000 
Espen Gleditch        20.000 
Ane Hjort Guttu        35.000 
Damian Heinisch       20.000 
Daniel Paida Larsen       10.000 
Linn Pedersen        20.000 
Helle Siljeholm        15.000 
Dan Skjæveland         5.000 
   
Prosjektstøtte                 
Ole J Aandal        15.000  
Marte Aas        25.000 
Øyvind Johnson       10.000 
Saman Kamyab        30.000 
Ellen Harriet Ugelstad       40.000  
    
Diverse/ Annet         
Sverre Strandberg       25.000 
 
TOTALT        325.000 
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Ekstraordinær støtte: 
FFF Medlemsbase       212.000 
Fotogalleriet, Nordic Dummy Award       30.000 
Fotogalleriet, jubileumsprosjekt 2017     120.000 
Objektiv, 2017         190.000 
Multipress, Angle, 2017-19 (treårig støtte, 50.000 pr år)      50.000 
Fotobokfestival Oslo (FFF)      150.000 
 
TOTAL         782.000 
 
 
 
 
I tillegg vedtok styret å opprettholde og indeksregulere den faste støtten også for 2017: 
 
Fotogalleriet   Driftstøtte        650.500,- 
FFF             Driftstøtte            1.179.581,- 
FFF   Vårutstillingen        106.600,- 
FFF   Sekretariatsavgift Norsk Fotografisk Fond      55.000,- 
 
Totalt         1.991.681,- 
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TILDELINGER HØST 2017:   
 
Tildelingsmøte 26. september 2017  
 
Til stede:  Hilde Jørgensen, styreleder 
   Ingrid Eggen, styremedlem 

Kaja Leijon, styremedlem 
Arne Vinnem, varamedlem 
 

 
Styret for hadde 52 søknader til behandling. Følgende søkere ble tildelt støtte:  
 
 
Publikasjonsstøtte 
Signe Marie Andersen        25.000 
Behzad Farazollahi        15.000 
Dag Nordbrenden        40.000 
Siri Ekker Svendsen        20.000 
 
 
Utstillingsstøtte 
Margareta Bergman        20.000 
Preben Holst         20.000 
Christina Leithe Hansen        20.000 
Christian Tunge         20.000 
Synnøve Sizou Wetten        20.000 
 
 
Prosjektstøtte 
Endre Aalrust         32.000 
Yamilie Calderón        20.000 
Katinka Assne-Anastasia Golberg      20.000 
Jason Havneraas        30.000 
MELK Galleri          30.000 
 
SUM TOTALT                    332.000,-   
 
 
 
I tillegg vedtok styret følgende ekstraordinære tildelinger for 20181: 
 
Objektiv forlag 2018       190.000   
Fotogalleriet fast driftsstøtte for 20182         663.000   
 
 
  

																																																								
1	Dette for å gi forutsigbarhet for større institusjoner 
2	Forespeilet indeksregulering for 2018	
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INNTEKTER
Resultat 

2017
Budsjett 

2018
Budsjett 

2019 NOTER

Visningsvederlag 1431064 1490000 1520000

Biblioteksvederlag 1232712 1250000 1300000

Kopieringsvederlag 880131 800000 830000

Sum inntekter 3543907 3540000 3650000

UTGIFTER

Fast støtte

Prosjektstøtte 657000 700000 750000 Publikasjonsstøtte, utstillingsstøtte, prosjektstøtte 

Driftsstøtte FFF 1179581 1200000 1220000 Indeksregulert

Vårutstillingen 106600 150000 151800 Indeksregulert

Utstillingsstøtte Fotogalleriet 650250 663000 666000 Indeksregulert

Ekstraordinær støtte

Tidskrift - OBJEKTIV 190000 190000

Angel 50000 50000 50000 Innvilget 3-årig støtte

Nordic Dummy Award 60000

Fotobokfestival Oslo 150000 170000

FFF - medlemsbase 212000 0 0

NOFOFO - oppdatert søkerportal 
/ database 0 350000 0

Fotogalleriet 40-års Jubiluem 120000 0 0

Ekstraordinær støtte 0 150000 500000

Sum støtte 3375431 3623000 3337800

Lønnskostnader

Styrehonorar 74500 80000 81300 Indeksreguleres fra 2018

Arbeidsgiveravgift 14227 15000 16000

Personalkostnader 0 14000 15000

Regnskapsfører 26400 28000 31000

Sum lønnskostnader 115127 137000 143300

Annen driftskostnad

Revisjon 13750 14000 15000

Reisekostnader styret 7272 8000 10000

Administrativekostnader 55000 57000 58000 sekretariatavgift til FFF, indeksreguleres.

Andre driftskostnader 37771 43000 48000

Sum Annen driftskostnad 113793 122000 131000

Totale kostnader 3604351 3882000 3612100

Renteinntekter -539 0 0

Driftsresultat -59905 -342000 37900

Bruke av oppspart EK. Se 
ekstraordinære midler til oppgrdaert 
database. 


