
Årsmelding 2021 for Moss Kunstforening 

Styret har i 2021 bestått av: 
Olav R. Hansen    Leder 
Anne-Lise Gjøstøl  Nestleder 
Venche Sandstad  Sekretær 
Erik Andresen   Styremedlem 
Iris Ringstad              ” 
Helge Soelberg     
Randi Ose       
Varamedlemmer: 
1. Anne Holme 
2. Terje Solberg 
3. Unn Falstrøm 
Møter: 
Det er avholdt 7 styremøter i 2021 
Årsmøte 2021 ble grunnet korona først avholdt 14. juni. 
Medlemmer: 
Kunstforeningen har pr. 31. desember 2021 225 medlemmer. 
Utstillinger / aktiviteter i 2021 
Det er avholdt 4 utstillinger med til sammen 33 kunstnere 
16 januar til 14. februar Kunstkollektivet Kunstskansen med 20 kunstnere. 
29 april til 26. mai Elisabeth Ree. 
09 juni til 12. oktober Deltagelse i Momentum biennalen. 
23 oktober til 14. november Tove S. Hellerud 
27 november til 12. desember Juleutstilling med 11 kunstnere 
Ordningen med å vise et månedens bilde fra samlingen har vært videreført. 
I likhet med 2020 har det heller ikke i 2021 vært kulturelle innslag på våre utstillingsåpninger. 
Besøket i galleriet har vært vesentlig mindre enn vanlig, med 1665 besøkende. 
Dette er nok resultat av deltagelse i på Momentumfestivalen, som kun ble besøkt av litt over 600 
personer i løpet av fire måneder. 
Representasjon. 
Kunstforeningen har heller ikke i år vært representert på noen arrangementer utenom Momentum. 
Innkjøp. 
Styret har heller ikke i år kjøpt inn kunst til vår samling, men fortsetter å kjøpe inn kunst til våre 
lotteriter fra de som stiller ut hos oss 
Vakthold i galleriet: 
Noen av våre medlemmer har også dette året stil opp som utstillingsvakter. Det er flere som har 
meldt sin interesse for å gjøre en innsats, noe den sette stor pris på. Men vi trenger fortsatt flere 
Økonomi:  
 Foreningens økonomi er ved utgangen av 2021 god. Til tross for nok et vanskelig år i fjor, har vi også 
i år solgt kunst på alle utstillingene. Og vi har fortsatt gode inntekter fra utleie av kunst, 
medlemskontingent, og overskudd av kunstlotteriet. Utleie av galleriet har heller ikke i 2021 
vært bra, men noe bedre enn 2020, da møtevirksomheten også dette året har vært liten. 
 
Regnskapet viser i 2021 et godt overskudd. Som det fremgår av regnskapet, har vi en solid 
egenkapital og forutsetning for videre drift er fortsatt meget god. 
 
Styret 
29 mars 2021 
 
 


