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I det vi vinker farvel til det andre tiåret siden årtusenskiftet 
fortsetter endringene i nordmenns handlingsmønstre i 
takt med måten samfunnet vårt omfavner ny teknologi. 
Ord som digitalisering forbindes ikke lengre med 
modernisering og innovasjon, men er en selvfølgelig 
forutsetning for å drive en hvilken som helst virksomhet. 
Denne utviklingen fortsetter å gi store ringvirkninger 
i hele det norske arbeidslivet og våre fagfelt er ikke 
noe unntak. Tvert imot, i Grafill kan vi glede oss over 
hvordan store deler av bransjen blomstrer i et hav av 
nye muligheter og spennende oppdrag fra både privat 
næringsliv og det offentlige. Samtidig kan vi ikke stikke 
under en stol at andre deler av bransjen vår nå lider 
tilsvarende under de samme endringene. Illustratører 
og designere som jobber mot forlagsbransjen og andre 
trykte medier, har ikke lenger de samme betingelsene 
de en gang hadde. Disse fagfeltene har gjennom 
mange år vært som solide hjørnesteiner å regne 
innenfor kreativ bransje – både med tanke på utvikling 
av markante kunstneriske uttrykk og innvirkning på den 
norske populærkulturen. 

For Grafill betyr utviklingen at vi nå jobber ennå 
bredere enn før – fra politisk påvirkning og 
lobbyvirksomhet på vegne av fagfeltene, til å støtte 
og videreutvikle utøvere både innen tradisjonelle 
fagområder og helt nye fagfelt. Det gir virksomheten 
vår spenning, bredde og mening. Som styreleder må 
jeg takke og berømme administrasjonen anført av 
daglig leder Lene Renneflott for det arbeidet de gjør 
på vegne av medlemmene våre. I tider med store 
omveltninger er det viktig at vi alltid er på ballen, 
for utviklingen med digitalisering fører også til at 
offentlige midler og innkjøpsordninger blir reevaluert 
og reforhandlet – spesielt nå som offentlige 
institusjoner går fra avtaler om analog kopiering til 
digital deling. Det vil også gi nye utfordringer for 
kreativ bransje med tanke på hvordan åndsverkloven 
tolkes. Det er derfor betryggende at Grafill nå også 
har juridisk ekspertise in-house i form av advokat 
Christian Wadahl Uhlen. At stipendene ble øket igjen i 
fjor er et resultat av år med forhandlingskløkt og gode 
prioriteringer – med andre ord, en trend vi gjerne vil 
skal fortsette. 

Forord
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2019 har også blitt preget av innsamling av data i form 
av brede bruker- og lønnsundersøkelser fra Grafill. 
Resultatene vil sammen med strategien gi oss et enda 
bedre vurderingsgrunnlag å styre etter i de kommende 
år. Det er viktig for oss å fange opp de bevegelsene 
som skjer i bransjen tidlig for å kunne agere og påvirke 
der det er relevant. 

Jeg vil også trekke fram og takke faggruppene og 
lokallagene som har vært svært initiativrike og aktive 
i året som har gått. Det kan være fort gjort å bli vel 
Oslo-fokusert for oss som har vårt virke her, men for 
Grafill er det avgjørende å være en organisasjon for alle 
fagutøvere, uansett adresse. Visuelt og Årets vakreste 
Bøker viser at nivået på utøvere stadig heves over hele 
landet – noe som tjener hele bransjen og ikke minst 
norsk næringsliv. Til slutt vil jeg takke komiteer, 
utvalg, juryer og samarbeidspartnere – og ikke minst et 
engasjert hovedstyre som arbeider for organisasjonen og 
gir sine tydelige stemmer til de temaene og diskusjonene 
som kommer opp gjennom saksbehandlinger. 

Og selvsagt, en stor takk til alle medlemmene våre. 
Dyktige utøvere er den eneste garantien for en levende 
bransje.

Kjell Ekhorn
Styreleder

Foto: Aksel Jermstad
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2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Finn Graff

Leif Frimann Anisdahl og  
Carl Tørris Christensen

Fam Ekman

Sven Skaara

Niels Hartmann

Pjotr Sapegin

Kai Gjelseth

Kari Grossmann

Enzo Finger

2013
2014
2015

2017

2019

2016

2018

Jason

Morten Throndsen

Kim Hiorthøy

Gunnar Lilleng

Junn Paasche-Aasen

Torill Kove

Halvor Bodin

Bruno Oldani

Bernard Blatch

Klassikerprisvinnere
Innstiftet i 2002 og er Grafills høyeste utmerkelse for utøvere innenfor 
visuell kommunikasjon i Norge. Prisen deles ut av Grafills hovedstyre 
og deles ut til en enkeltutøver. 

Foto: Ivar Kvaal
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Bokkunstprisen
Innstiftet i 1957 og er Grafills høyeste utmerkelse til en person, 
virksomhet eller institusjon som har gjort en særlig innsats for å 
fremme god kvalitet og kunnskap om bokkunst ved å formgi, illustrere, 
produsere eller utgi bøker. Prisen deles ut av Grafills hovedstyre. 

1957
1959
1960
1962
1963
1966
1967
1968
1969
1971
1973

Hans Gerhard Sørensen

Roy Gulbrandsen

Thorbjørn Egner

Leif Frimann Anisdahl

Ørnulf Ranheimsæter

Fredrik Matheson

Hermann Bongard

Kirstes Boktrykkeri

Håkon Stenstadvold

1976
1980
1983

1987

1990

1985

1989

Odd Borgersen

Gunnar Lilleng

Finn Graff/Bjørn Roggenbihl

Kristian Ystehede

Junn Paasche-Aasen

Peter Haars

Bjørg Omholt

Crix Dahl

Reidar Johan Berle 1993
1994
1995
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Gyldendal Norsk Forlag v/ 
redaksjonen av Hugin og Munin

Knut Giæver, Egil Haraldsen

Hans Normann Dahl

Aud Gloppen

Harald Nordberg

Jesper Egemar

Fam Ekman

Thore Hansen

Therese Moe Leiner

2006
2007
2008

2010

2012

2009

2011

Morten Berner

Iben Sandemose

Svein Nyhus

Tronsmo Bokhandel

Stian Hole

Øyvind Torseter

Akin Düzakin

Det norske Samlaget

De norske Bokklubbene
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2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Aslak Gurholt Rønsen

Espen Holtestaul

Guttorm Guttormsgaard

Steffen Kverneland

Torpedo

Anna Fiske

Per Dybvig

Foto: Alex Asensi
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Organisasjonen samler rundt 1 400 fagfolk og 
studenter innen områdene grafisk design, illustrasjon, 
animasjon, motion design, tegneserieskaping, 
interaktiv design og tjenestedesign. I tillegg jobber 
vi hver dag for å høyne fagenes kvalitetsmessige og 
etiske nivå og bedre utdannelsen i fagene. Grafill er 
en direkte fortsettelse av Norske Grafiske Designere, 
stiftet som Yrkestegnernes Forening i 1937, og Norsk 
Illustratørforbund, stiftet i 1983. I 1991 dannet de to 
foreningene en felles forening, Grafill.

Generalforsamlingen
Generalforsamlingen ble avholdt i Grafills lokaler 
i Rosenkrantz gate 21 i Oslo, onsdag 10. april 2019, 
kl. 18.00. Til sammen 49 personer var tilstede i tillegg 
til administrasjonen. Antall stemmeberettigede var 
70, derav 21 fullmakter. Ordstyrer var Morten Solberg, 
referent Eva Bergan.

Styrets arbeid
Styret i Grafill avholdt 6 styremøter og behandlet 
31 saker, foruten fellesmøte med Fondstyret om 
Grafills økonomi i et langsiktig perspektiv i januar og 
Generalforsamlingen i april. Styret har i hele 2019 
hatt kontinuerlige statusoppdateringer om arbeidet 
med organisasjonens strategi og handlingsplan 
(2018-2021), samt handlingsplanen for utøvere 
som jobber med bøker (2018-2021). Saker som ble 
behandlet: utredning fra Professor Erling Hjelmeng 
vedrørende konkurranselovgivningen; retningslinjer 

Om Grafill
Grafill er en interesseorganisasjon for alle som jobber eller 
utdanner seg innen visuell kommunikasjon. Vårt mål er å 
være en samlende organisasjon for bransjen, og ivareta deres 
økonomiske, juridiske og faglige interesser. 

for valgkomiteen; Grafills facebookgrupper; forslag til 
endring i forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 
for samarbeid ved omsetning av bøker til Nærings- og 
fiskeridepartementet; saker til generalforsamlingen; 
Kontrollutvalgets rapport; Evalueringsåret 2019 
og brukerundersøkelse; brev til hovedstyret fra 
medlemmer i Grafills utredningsgruppe/tenketank 
i forbindelse med Grafills handlingsplan for å bedre 
vilkårene til utøvere som jobber med bøker; inntreden 
som part sammen med resten av billedsiden i 
voldgiftssak i Kopinor i forbindelse med fordelingstvist 
om Bokhylla; evaluering og tilpasning av stipendtyper, 
størrelser og kriterier; ny modell for firmamedlemsskap; 
rapport fra NBU vedrørende bokillustratører; 
Klassikerprisvinnere og Bokkunstprisvinnere, samt 
reviderte statutter for ærespriser på bakgrunn av 
Generalforsamlingsvedtak om at æresprisvinnere 
automatisk skal bli æresmedlemmer; ny 
kommunikasjonsstrategi; budsjettforutsetninger 
og plan for bærekraftig økning av stipendmidler. Foto: Aksel Jermstad

Hovedstyre i Grafill
Cathrine Louise Finstad, 
styreleder (til april 2019)
Kjell Ekhorn, 
styreleder (fra april 2019)
Bjørn Ivar Thomassen, 
nestleder (fra juni 2019)
Helge Persen 
(nestleder til juni 2019)
Eivind Vetlesen 
(til april 2019)
Anders Fabritius
Aslak Gurholt Rønsen 
Veslemøy Holt
Randi Larsen
Ragnhild Norgård 
(vararepresentant fra april 2019)
Fredrik Eive Refsli 
(vararepresentant uten 
møteplikt til april 2019)
Sara Risvåg 
(vararepresentant uten 
møteplikt fra april 2019)
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Administrasjonen
Administrasjonen hadde 7,8 årsverk i 2019. De ansatte 
var daglig leder Lene Renneflott (100%), Eva B. Bergan 
(80%), Benedicte E. Paulsen (100%), Sarah K. Jonassen 
(100%, sluttet 31. mars 2018), Katinka Lund Bergskaug 
(tiltrådte som vikar 100%, 1. mars 2018), Iwa N. Reiersen 
(100%), Vigdis Skogli (100%), Christian Wadahl Uhlen 
(100%) og Marianne Lind (100%). 2019 var et svært 
aktivt år for administrasjonen. I tillegg til de årlige 
aktivitetene med alle arrangementer, utstillinger, 
konkurranser, stipendtildeling og medlemsservice har 
administrasjonen i 2019 også utviklet og gjennomført 
flere strategiske og politiske prosjekter, gitt innspill på 
viktige kulturpolitiske prosesser, ny kunstnermelding 
og ny nasjonal kulturmelding for barn og unge. Det er 
også arbeidet med ny lønnsundersøkelse. I tillegg har 
daglig leder og Grafills advokat i 2019 hatt ledende 
roller i ulike politiske og juridiske prosjekter i samarbeid 
med våre søsterorganisasjoner på billedsiden. 

Andre strategiprosjekter sluttført i 2019 er helhetlig 
oppdatert kommunikasjonsstrategi; plan for 
bærekraftig langsiktig økning av stipendmidler; 
og innføring av firmamedlemsskap.

Administrasjonens største prosjekt «Evalueringsåret 
2019» har vært preget av organisasjonsutvikling 
og innhenting av data og innsikt i tråd med 
Grafills strategi. Det ble utviklet og gjennomført 
brukerundersøkelse, intervjuer med lokallag og 
faggruppemedlemmer samt fellessamlinger for 
disse og hovedstyret. Hensikten har vært å evaluere 
og videreutvikle organisasjonens aktiviteter og 
faglige arrangementer, samt lokallag og faggrupper. 
Brukerundersøkelsen har gitt innsikt i hvem som er 
medlemmer og hvem de andre brukerne av Grafills 
aktiviteter og tjenester er. Brukerundersøkelsens data 
vil også bli benyttet i utvikling av rekrutteringsstrategi 
og kompetanseutviklingstiltak. 

Lokallag
Grafill har åtte lokallag. Målet er å skape en lokal faglig 
møteplass, arrangere faglige foredrag og utstillinger, 
være bindeledd for Grafill sentralt for lokale utøvere, 
utfordringer og forhold, samt rekruttere medlemmer 
lokalt. 

Faggrupper
Grafill har seks faggrupper. Målet er å arrangere faglige 
foredrag, workshops, utstillinger og konkurranser, bidra 
med rådgivning til Grafill i fagrelevante og politiske 
spørsmål, samt rekruttere medlemmer innenfor sine 
fagområder.

Foto: Aksel Jermstad



20

Status strategi og handlingsplan (2018-2021)
I 2018 utviklet Grafills styre og ansatte i fellesskap 
en oppdatert, aktiv og ambisiøs strategi for 
organisasjonen. Grafills faggrupper og lokallag bidro 
med innspill og justeringer. Alt arbeid i organisasjonen 
holdes til enhver tid opp mot strategien for å 
vurdere relevans i forhold til utøvernes behov og 
organisasjonsens mål. Administrasjonen har ansvar 
for å gjennomføre tiltakene i handlingsplanen.

Grafills strategi har følgende satsningsområder:

1) Politikk og påvirkning
Grafill skal bli mer politisk i årene som kommer for i større grad 
å påvirke mulighetene for våre utøvere.  Vi skal jobbe for å bedre 
vilkårene til illustratører og utøvere som jobber i forlagsbransjen. 

Grafill skal jobbe for å fremme fagene vi representerer. Defor blir det 
viktig å samarbeide med og synliggjøre Grafill mot relevante aktører 
og være aktive på lobbyvirksomhet.

2) Organisasjon og identitet
Grafill som organisasjon skal være landsdekkende, aktuell og tilstede 
med arrangementer og aktiviteter satt i system. I 2019 er det 
gjennomført en brukerundersøkelse i arbeidet med å evaluere 
fagarrangementer og aktiviteter, og i videreutviklingen av lokallag og 
faggrupper. På bakgrunn av funnene i brukerundersøkelsen skal det 
i 2020 arbeides videre for å legge enda bedre til rette for at lokallag og 
faggrupper lykkes i sitt arbeid og at Grafill satser på de rette aktiviteter 
og arrangementer.

Åpenhet og transparens om hvordan organisasjonen jobber og hvor 
vi til enhver tid er på vei er avgjørende for å lykkes som en troverdig 
og viktig støtte for våre medlemmer. I Grafill skal du bli møtt med 
kunnskap, faglighet og forståelse i alle kanaler. Derfor er det utarbeidet 
en helhetlig kommunikasjonsstrategi. En modell for firmamedlemsskap 
er ferdig utredet og i 2020 skal det arbeides videre med en 
rekrutteringsstrategi for å ytteligere øke Grafills medlemsantall.

3) Kompetanseutvikling 
Som interesseorganisasjon er det ekstra viktig at Grafills aktiviteter 
speiler behovene til våre fagutøvere. Med dagens store endringer 
i markedet jobber Grafill for å bygge opp en juridisk og forretningsmessig 
rådgivningstjeneste, samt tilby relevante kompetanseutviklingsmuligheter.

4) Økonomi
For at Grafill skal oppnå flest mulig av målsettingene sine er det viktig å 
sikre langsiktig og strategisk økonomisk planlegging for organisasjonen. 
Derfor skal det utredes nye mulige inntektskilder for Grafill. For å sikre 
en best mulig fordeling av de kollektive vederlagsmidlene er stipend-
ordningen gjennomgått og det er utviklet en plan for bærekraftig 
langsiktig økning av stipendmidler. I tillegg vil det i 2020 utarbeides 
en policy for fordelingsnøkkel for vederlagsmidler.
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Satsningsområde

Økonomi

Mål

• Sikre langsiktig og 
strategisk økonomisk 
planlegging for grafill

• Sikre finansiering av
drift og aktiviteter

• Mer transparent og 
målrettet stipend-
fordeling

• Mer transparent og 
målrettet fordeling 
av midler

Tiltak

• Overgang til prosjektøkonomi og 
endring av budsjettprosesser for 
bedre involvering av hovedstyret.

• Utrede andre nye mulige 
inntektskilder for Grafill.

• Gjennomgå stipendordningen - 
se på stipendtyper, størrelser og 
kriterier.
• Utarbeide plan for bærekraftig 
langsiktig økning av stipendmidler.

• Utarbeide policy for fordelings-
nøkkel for vederlagsmidler.

Oppstart

2018
Avsluttet

2018-2021
Under arbeid

2018
Avsluttet

2019
Avsluttet

2020

Politikk og påvirkning • Bedre vilkårene 
til illustratører og 
utøvere som jobber i 
forlagsbransjen

• Fremme fagene

• Samarbeid

• Lobby

• Iverksette handlingsplan for utøvere 
som jobber i forlagsbransjen

• Alle fagområder samlet mot 
felles utfordringer

• Samarbeide med og synliggjøre 
Grafill mot relevante aktører som 
Doga, IxDA, Innovasjon Norge,
utdanningsinstitusjonene m.m.

• Være aktive på lobbyvirksomhet på 
aktuelle områder overfor Kulturrådet 
og andre statlige instanser.

2018-2021
Under arbeid

2018-2021
Under arbeid

2018-2021
Under arbeid

2018-2021
Under arbeid

Status Grafills 
handlingsplan 
2018-2021

Satsningsområde

Kompetanseutvikling

Mål

• Tilby juridisk og 
forretningsmessig 
rådgivning, støtte 
og veiledning til 
medlemmer

• Tilby relevante 
kompetanseutviklings-
muligheter for 
medlemmer, utøvere 
og kjøpere/brukere 
av Grafills tjenester 
gjennom tiltak for 
opplæring, utvikling og 
profesjonalisering

Tiltak

• Bygge opp Grafills rådgivnings-
tjeneste og tilby både støtte og 
flere konkrete verktøy.

• Utarbeide kompetanseutviklings- 
tiltak, samt tilby kurs og opplæring i 
hvordan drive lønnsomt som 
designer eller illustratør.

• Utarbeide plan for å utvikle og sikre 
kompetansen til medlemmer/utøvere.

• Vurdere behov for utvikling av 
kompetansetilbud til kjøpere/brukere 
av våre medlemmers tjenester.

Oppstart

2018-2021
Under arbeid

2019-2021
Under arbeid

2020
Under arbeid

2021

Organisasjon og 
identitet

• Rekruttering – øke 
Grafills medlemsantall.

• Landsdekkende, 
aktuell og til stede - 
Grafill i hele Norge 
med arrangementer 
satt i system.

• Informasjon, 
kommunikasjon, 
markedsføring/PR. 
Åpen, involverende 
og transparent

• Utrede byråmedlemskap. 

• Utarbeide rekrutteringsstrategi.

• Gjennomføre en helhetlig
evaluering av Visueltfestivalen og 
andre fagarrangementer.
• Videreutvikle lokallag og 
faggrupper.

• Utarbeide oppdatert helhetlig 
kommunikasjonsstrategi

2019
Avsluttet
2020-2021

2019
Avsluttet

2018-2021
Under arbeid

2019
Avsluttet
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Medlemmer
Grafill hadde ved årets slutt 1420 
medlemmer, som fordelte seg på 
1161 stemmeberettigete medlemmer, 
198 studentmedlemmer og 61 assosierte 
medlemmer.

Medlemstallet i 2019 økte med 88 
personer. Ordinære medlemmer økte 
med 84, studentmedlemmer med 18 og 
assosierte gikk ned med 14 medlemmer.

Geografisk fordeling: 
41 % Oslo, 
12 % Akershus, 
9 % Hordaland, 
6 % Rogaland, 
6 % Trøndelag, 
5 % Agder, 
4 % Buskerud og øvrige 
foredlet på resten av fylkene.

Tromsø 4%
Nordland/Troms/Finnmark

Trøndelag  5%

Hedmark/Oppland  4%

Oslo og Akershus* 55%

Sørlandet  4%

Telemark  5%

Møre og Romsdal  3%

Stavanger/
Haugesund  6%

Bergen  8%

Agder
Rogaland

Hordlaland

*Oslo og Akershus har ikke 
et lokallag, men er organisert 
i fem faggrupper.
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Medlemsfordeler
Grafill har gode medlemsfordeler, både økonomiske og faglige. 
Vi jobber kontinuerlig for å forbedre medlemsfordelene 
ytterligere, og å kunne tilby gode faglige og økonomiske 
fordeler uavhengig av hvor i landet du befinner deg. 

Foto over: Espen Schive
Foto høyre: Inger Lise Belsvik

Faglige medlemsfordeler:
• Et mangfold av faglige 
samlinger, møter, workshops og 
kurs avholdes årlig for å fremme 
fagene og kompetanse blant 
utøvere over hele landet.
• Sosiale nettverk og mulighet 
til verv og engasjement 
i organisasjonen.
• Innholdsrikt ukentlige 
nyhetsbrev.
• Medlemmer kan presentere seg 
på våre hjemmesider og i Grafills 
lokaler R21.
• Arbeidsplass i våre lokaler R21. 
• Filmer fra enkelte av våre 
arrangementer i R21

Økonomiske medlemsfordeler:
• Som medlem har du tilgang på inntil to 
timer juridisk hjelp fra Grafills advokat.
• Medlemspris på arrangementer.
• Mulighet for reisestøtte i forbindelse 
med arrangement i regi av Grafill.
• Leilighet på Vulkan i Oslo til medlemspris. 
• Mulighet for to-ukers arbeidsopphold med 
leilighet og atelier i Grez-sur-Loing i Frankrike. 
• Hotell til medlemspris First Hotels. 
I Oslo avtaler med PS Hotel og Hotel Verdandi.
• Opp til 20% rabatt på alle Scandic hoteller 
i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland og Polen. 
• 15 % rabatt på regnskapsprogrammet Fiken. 
• Frilans/frie yrker-pakke. 
• 20% rabatt hos Print House. 
• 10% rabatt på kunstartikler hos utvalgte Torsoavdelinger. 
• 15% rabatt på nettbutikken Tudos. 
• Rabatt på magasinet Nytt Rom. 
• Rabatt på SALT sauna ved Operaen i Oslo.
• Opp til 25% på innramming hos Artifix.
• 15% rabatt hos digitaltrykk hos KG Fosshagen i Stavanger.
• 10% rabatt hos Malepaletten og Hobbykjelleren i Bergen.
• 20% rabatt på trykk hos CopyCat Trondheim.
• 20% rabatt hos Østerlie kunst og farve i Trondheim.

Sjekk også med våre lokallag for flere medlemsfordeler.
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Stipendene er et av Grafills viktigste bidrag til den 
faglige og kulturelle utviklingen innen våre fagområder 
i Norge. Stipendenes formål er å gi økonomisk støtte til 
utøvere for å utvikle egen kreativ virksomhet, skape nye 
verk, forske på og formidle fagene vi forvalter.
Etter endringen av stipendordningen i 2018, som 
dannet grunnlaget for det videre arbeidet i år, har 
arbeidskomitéen evaluert endringene og videreutviklet 
ordningen. Vi forbedrer også stadig området for 
stipend på Grafills nettside. I tillegg gjennomførte 
vi et åpent informasjonsmøte med ca 35 deltagere 
i våre lokaler og 45 som fulgte med på streaming.

Stipend
Stipendene er et av Grafills viktigste bidrag til den faglige og 
kulturelle utviklingen innen våre fagområder i Norge. 

Endringer i 2019
Det ble innført karantenetid for å legge til rette for 
at stipendmidlene kommer flest mulig utøvere
til gode. Karantenemodellen som ble innført:
• Det inntrer en ubetinget karantene på ett år 
ved tildelte stipend inntil kr 50.000,-
• Det inntrer en ubetinget karantene på to år ved 
tildelte stipend som overstiger kr. 50.000,-

Utstillingsstipend R21 er fritatt fra karanteneordningen. 
Dette stipendet, som i tillegg til faglige vurderinger, 
også har andre hensyn å ta, for å oppnå målsetningen 
i Grafill lokaler; fremme fagene, vise faglig nyskaping/
bransje-glidninger, vise faglig bredde/kompetanse, vise 
faglig historie og synliggjøre våre utøvere. Alt dette i et 
helhetlig perspektiv for alle våre fagområder.

Det ble også innført en oppdeling av ‘Prosjektstipend 
Bok’ til Prosjektstipend - Bildebok/ Illustrert bok, 
Prosjektstipend – Tegneserie og Prosjektstipend – 
Publikasjon annet. 

Dette er en stipendkategorier hvor Grafill mottar 
mange søknader, og ved denne kategoriseringen 
blir vurderingene mer rettferdige og det blir 
tydeligere hvilke økonomiske rammer som tilkommer 
de utøvergruppene som er helt avhengige av 
stipendmidler for å kunne utøve sitt virke. 

Arbeidskomitéen har bestått av: 
Anders Fabritius, Grafill hovedstyre
Martin Hvattum, Grafill Illustrasjon
Kristin Roskifte, Illustratør og forfatter
Benedicte Ebbesen Paulsen, Grafill administrasjon
Marianne Lind, Grafill administrasjon
Christian Wadahl Uhlen, Grafills advokat
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Målsetting og bakgrunn
Stipendordningen til Grafill finansieres av de kollektive 
vederlagsmidlene vi mottar fra Kopinor og Norwaco, 
samt av Bibliotekvederlaget. Retningslinjene for Grafills 
stipendordning må derfor gjenspeile lovgrunnlagene 
og retningslinjene for vederlagsordningene.

Kopinor- og Norwacomidlene er kollektive 
vederlagsmidler (opphavsrettsinntekter) fra bruk av 
vernet materiale på områder der Kopinor og Norwaco 
har avtaler. Disse avtalene gir brukerne en rett til å 
utnytte en bolk av opphavsrettigheter mot at det 
betales vederlag. Inntektene fra disse avtalene kan 
imidlertid ikke individualiseres. Det finnes f.eks. ingen 
eksakt oversikt over alle kopier som tas i skoleverket, 
eller hvem som har rettigheter i disse kopiene.

Vederlagsmidlene fordeles derfor mellom de 
ulike organisasjonene etter hvilke rettigheter de 
representerer.  Midlene Grafill mottar skal derfor 
kompensere hele det kollektivet av rettighetshavere 
som vi representerer: Illustratører, Tegneserieskapere, 
Animatører, Grafiske designere, Digitaldesignere 
og Tjenestedesignere, uavhengig av eventuell 
organisasjonstilknytning.  

De kollektive midlene skal gå tilbake i det kulturelle 
økosystemet for å skape ny kultur, i form av kollektive 
tiltak (kurs, rådgivning, møteplasser e.l.) eller 
individuelle tiltak (direkte støtte, stipender etc.). 
Det bør imidlertid utvises varsomhet med å knytte 
bruken av midlene til utnyttelsen av arbeidet til den 
enkelte opphavsmann, ettersom tallgrunnlaget ikke 
er pålitelig nok til dette. 

Bibliotekvederlaget er et mer rendyrket kulturpolitisk 
virkemiddel hvor det eksplisitt fremgår i retningslinjene 
at bruken av midlene ikke skal knyttes til utnyttelsen av 
arbeidet til den enkelte opphavsmann. De skal derimot 
stimulere skapende virksomhet til å arbeide videre med 
nye prosjekter.

Sammenfatningsvis bør derfor stipendmidlene 
benyttes på en måte som ivaretar et bredt spekter 
av utøvere innen våre felt gjennom å stimulere til økt 
aktivitet, produksjon og innovasjon, uten å skjele til 
hvilke enkeltutøvere som kan tenkes å ha generert 
midlene. Med et marked i endring bør derimot 
Hovedstyret til enhver tid sørge for at retningslinjene 
for Stipendordningen innrettes i samsvar med 
markedsutfordringene, utøvernes behov og Grafills 
strategi.

Vurderingskriterier
Komiteen tildeler stipend og arbeider etter 
retningslinjer vedtatt av Grafills hovedstyre. 
Hver søknad blir nøye vurdert av komiteen, som 
ser på blant annet prosjektenes faglige kvalitet 
og gjennomføringsevne synliggjort med tidsplan, 
budsjett og beskrivelser. I tillegg vurderer komiteen 
alle søknader under ett med tanke på spredning; 
alle innen våre fagområder skal ha mulighet til å få 
støtte. Komiteen ser blant annet på prosjektmessig 
spredning og at det er variasjon i tildelingene. Som en 
landsdekkende organisasjon er det også viktig at både 
by og land er ivaretatt. I tillegg er alder og kjønn viktige 
parametere. Stipendkomiteen bestemmer selv hvordan 
kriteriene skal slå ut for den enkelte stipendtype.
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Stipendtyper 2019
Prosjektstipend
Hensikten er å støtte realisering av forskning, utvikling, 
tiltak og/eller idéer innenfor Grafills fagområder. 
For større tildelinger vil stipendkomiteen prioritere 
prosjekter som kommer flere til gode og fremmer faget 
for et bredere publikum.

Prosjektstipend - Bildebok / Illustrert bok
Realisering av bok hvor innhold formidles gjennom 
illustrasjoner.
13 stipend / 82 søknader

Prosjektstipend - Tegneserie
Tegneserier, tegneseriebøker eller tegneserieromaner.
10 stipend / 46 søknader

Prosjektstipend – Publikasjon annet
Hensikten er å gi tilskudd til realisering av alle andre 
former for publikasjoner enn bildebøker og tegneserier 
og kan være digital publikasjon, antologi, fagutgivelser, 
magasin, fanzine, katalog m.m.
8 stipend / 27 søknader

Prosjektstipend – Utstilling
Realisering av utstilling
6 stipend / 25 søknader

Prosjektstipend – Formidling
Gjennomføring av foredragsserie, workshop, kurs.
6 stipend / 12 søknader

Prosjektstipend – Forskning, research, 
dokumentasjon
Tilskudd til forskning, research, fordypning, 
dokumentasjon.
4 stipend / 19 søknader

Prosjektstipend – Utvikling av verktøy
Utvikling av programvare, nettløsning, verktøy.
4 stipend / 13 søknader

Prosjektstipend – Annet
Prosjekter som ikke faller inn under de andre 
prosjekttypene, for eksempel film, animasjon, 
spill, brettspill, kortserie, osv.
8 stipend / 43 søknader

Kompetanse- og fagutviklingsstipend
Hensikten er å stimulere egenutvikling 
gjennom fordypning, kompetanseheving, 
kurs, videre- og etterutdanning osv.
10 stipend / 38 søknader

Etableringsstipend nyutdannet
Hensikten er å lette overgangen til det profesjonelle 
yrkeslivet etter gjennomført utdanning på bachelor- 
eller masternivå innen Grafills fagområder. 
9 stipend / 33 søknader

Virksomhetsutviklingsstipend
Hensikten er å støtte utøvere til profesjonalisering 
gjennom økonomisk støtte i forbindelse med etablering 
og/eller videreutvikling av virksomhet innenfor 
Grafills fagområder.
6 stipend / 29 søknader

Reisestipend
Hensikten er å gi tilskudd til reiser som er 
relevante for utøverens faglige virksomhet.
18 stipend / 75 søknader

Utstillingsstipend R21
Hensikten er å fremme fagene, vise faglig nyskaping/
bransje-glidninger, vise faglig bredde/kompetanse, 
vise faglig historie og synliggjøre våre utøvere.
8 stipend / 23 søknader
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Årets komité bestod av Per Kristian Stoveland, Bjørnar 
Pedersen, Frode Skaren, Rashid Akrim og Linn Eriksen. 
Per Kristian Stoveland ble valgt som leder for komiteen. 

Valgt på generalforsamlingen 2019:
Per Kristian Stoveland
Rashid Akrim
Linn Eriksen
Aud Gloppen
Frode Skaren
Hanna Munkeby, vara
Bjørnar Pedersen, vara

Utstillingsutvalget 2019
Utstillingsutvalget består av representanter fra bl.a. 
stipendkomiteen, sentralstyret og administrasjonen 
med bred kompetanse innen våre fagområder, samt 
utstillings- og kurateringsvirksomhet.

Sandra Blikås (Illustratør)
Aslak Gurholt (Grafill sentralstyre)
Rashid Akrim (Grafill stipendkomité)
Iwa N. Reiersen (Grafill administrasjon)

Stipendkomité 2019
Stipendkomiteen velges av Grafills generalforsamling og 
består av fem fagpersoner med bred kompetanse innenfor 
fagområdene Grafill representerer. 

Rapport fra 
stipendkomitèen

2019 har vært et spennende år for stipendkomitéen. 
Det er en markant endring i kvalitet på årets søknader, 
der det er ingen tvil om at Grafills oppdaterte 
retningslinjer og nye karantenetider har hatt en positiv 
effekt på prosjektene komiteen har vurdert. I tillegg 
har oppdelingen av den tidligere kategorien Bok/
Publikasjon gjort det lettere for både søker og komité 
å vurdere søknadene i en bedre kontekst.
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Kompetanse- og 
fagutviklingsstipend
Johanne Karlsrud, 
JAHJAH Studio til Graphic Design 
Festival Scotland 2019, 
Kr: 23 000

Borghild Fallberg, 
Kurs i illustrasjon av barnebøker, 
Kr: 5 000

Susanne Flender, 
Grow design ledelse, 
Kr: 50 000

Anna Aune, 
Kompetanse- og fagutvikling 
innen Design Thinking, 
Kr: 25 000

Mariko Rohde, 
Kompetanseheving - UGL, 
Kr: 29 000

Kristian O. Gundersen, 
Skiltmaling juledekor, 
Kr: 30 000

Kjersti Skallerud, 
Kommunikasjon i 
kreative prosesser, 
Kr: 7 000

Andreea Tecusan, 
Animasjonskurs og nettverk for 
designere og programmerere, 
Kr: 45 000

Anette Hammer, 
Kurs i silketrykk, Kr: 7 000

Alexandra Gjerlaugsen, 
Kurs i Retail Display and Design,
Kr: 16 000

Tildelinger 2019
Prosjektstipend - 
Bildebok/ Illustrert bok
Martin Ernstsen, 
Primatparken, Kr: 60 000

Esther Maria Bjørneboe 
– Det ufrivillige portrettet – Esther 
Maria Bjørneboes rettstegninger,
Kr: 70 000

Paul Dring, 
Tegneklubben, Kr: 50 000

Anna Fiske, 
Penger, Kr: 50 000

Trond Bredesen, 
Mora mi, Kr: 70 000

Max Estes, 
Steinhaugen, Kr: 50 000

Linnea Vestre, 
Dyrenes rekordbok, Kr: 50 000

Flu Hartberg, 
Spesialklassen, Kr: 50 000

Ragnar Aalbu, 
Bare rør, Kr: 70 000

Marianne Engedal, 
Pølsetjuvens fortsettelse, 
Kr: 70 000

Judit Forthun, 
De siste dyrene i skogen, 
Kr: 50 000

Robin Snasen Rengård, 
Hvorfor krig? Hvordan fred? 
Kr: 70 000

Svein Nyhus, 
Norske fabelvesener/troll, 
Kr: 60 000

Prosjektstipend - Formidling
Sara Risvaag, 
Hvit Strek, Kr: 70 000

Simon A. Kjær, 
David Carson, Kr: 30 000

Alejandro V. Rojas, 
Rundbordsamtale, Kr: 45 000

Erika Barbieri, 
Foredrag om designerens 
nye rolle, Kr: 50 000

Benjamin Hickethier, 
Byverksted, Kr: 50 000

Magnus Holder Bjørk, 
Funs Times 2020, Kr: 50 000

Prosjektstipend - Forskning
Ane Thon Knutsen, 
Kew Gardens, Kr: 50 000

Irén Andresen, 
Human testlab, Kr: 70 000

Maziar Raein, 
Oslo Lettering Walks, Kr: 70 000

Kristian Pedersen, 
Sløyfer, Kr: 50 000

Prosjektstipend - 
Utvikling av verktøy
Fredrik Lien Bjørgmo, 
Cookie-free analytics, 
Kr: 70 000

Katarina Caspersen, 
Levende tegninger, 
Kr: 40 000

Lars Aurtande, 
NIKLARS – Tegnerobot, 
Kr: 50 000

Marieke Verbiesen, 
Sonic Tornado, Kr: 80 000

Prosjektstipend - Utstilling
Jørn Aagaard, 
The House on the Hill, 
Kr: 70 000

Benjamin Gaupset, 
Symbiose, Kr: 68 000

Marius Pålerud, 
Bygda, Kr: 70 000

Elise Tobiasson, 
Daydream – experiences for 
spaces in between, Kr: 60 000

Egil Nyhus, 
Nyhuspotpourri, Kr: 22 000

Martin Laino, 
Group Hug #4, Kr: 30 000

Prosjektstipend – 
Publikasjon annet
Mads Andersen, 
Elusive Habitat, Kr: 30 000

Thomas Karlsen, 
Din nærbutikk, Kr: 50 000

Julian Vedeler, 
Visuelle identiteter 
i det digitale mediet, Kr: 70 000

Julie Ulvestad, 
Rive en løve, brette en katt, 
Kr: 66 000

Bjørn-Kowalski Hansen, 
Kunstnernes Hus historie 
gjennom plakater og design, 
Kr: 70 000

Andreas Emil Lund,
Antologien «Skrekk», Kr: 50 000

Egon Låstad, 
Reklamekrigen, Kr: 70 000

Dora Isleifsdottir, 
Ymt og Message, Kr: 50 000

Prosjektstipend - Annet
Bendik Kaltenborn, 
Liker stilen, Kr: 75 000 

Aasmund Reitan Hegglid, 
Type Research Lab, Kr: 50 000 

Robin Jensen, 
Verdens navle, Kr: 85 000 

Clémence Mérouze, 
Utvikling av telstilkolleksjon, 
Kr: 30 000 

Torstein Hågård Bakke, 
Doglover95 Live, Kr: 75 000 

Hanne Berkaak, 
Frisørsalongen på Frydenlund, 
Kr: 70 000 

Per Dybvig, 
Jegeren – Hunter Hare Dog, 
Kr: 50 000 

Sveinung Sudbø, 
Nabolagsvegger, Kr: 49 000

Prosjektstipend – Tegneserie
Charlotte Sandmæl, 
Dragens Øye, Kr: 50 000

Xueting Yang, 
Pontoon, Kr: 50 000

Ane Barstad Solvang, 
Tegneren, Kr: 30 000

Jens K. Styve, 
SideQuest, Kr: 70 000

Åge Peterson, 
Syltekjempen, Kr: 35 000

Endre Skandfer, 
Sangen fra dypet, Kr: 70 000

Malin Falch, 
Nordlys: Kråkesøstrene, 
Kr: 35 000

Dorte Walstad, 
Jeg vil ikke være her, Kr: 50 000

John Arne Sæterøy, 
God Natt, Hem, Kr: 30 000

Tuva Røisli, 
Hjemsøkelsen av huset 
ute ved havet, Kr: 50 000

Reisestipend
Syed Hasan Abbas, 
VOID International Animation 
Film Festival Copenhagen, 
Kr: 15 000

Else Krogh-Hansen, 
Studiereise og artist residency 
til Mukono i Uganda, Kr: 15 000

Steve André Skog, 
OFFF Barcelona 2020, 
Kr: 11 000

Line Skjolde, 
OFFF Sevilla, Kr: 15 000

Maria Sletbakk Berge, 
Studietur til Oslo, Kr: 6 000

Varvara Iashchenko, 
Presentation and exhibition: 
Imaginary Children, emotional 
landscapes of involuntary 
childlessness, Kr: 11 000

Synnøve Ringstad, 
New York Art Book Fair 2020, 
Kr: 15 000

Geir Goosen, 
10th Typography Meeting, 
Matoshinos Portugal, Kr: 10 000

Bjørn Rune Lie, 
Bologna 2020, Kr: 15 000

Sigbjørn Lilleeng, 
Argentina ComiCon, 
Kr: 15 000
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Vera Pahle, 
Cumulus Roma, Kr: 15 000

Siri Dokken, 
ACC 2020, Kr: 15 000

Christian Hoveden, 
ACC 2020, Kr: 15 000

Marvin Halleraker, 
ACC 2020, Kr: 15 000

Cathrine Louise Finstad, 
Pictoplasma Berlin 2020, 
Kr: 11 500

Yngve Aasen, 
Elastic Los Angeles, Kr: 15 000

Agnete Måseidvåg, 
Interaction 20 Milan 2020, 
Kr: 14 000

Thomas Andersen, 
DMI European Conference 2020, 
Kr: 15 000
 
Utstillingsstipend R21
Ida Bakken, 
Si det med blomster, Kr: 30 000

Kari Grossmann og 
Werner Grossmann, 
Illustrasjoner for og om barn 
gjennom 50 år, Kr: 40 000

Robin Snasen Rengård, 
Noodles, Kr: 40 000

Kristine Knapstad, 

Grafisk romlab, Kr: 80 000

Ann Kristin Stølan, 
Norsk Risoforening, Kr: 80 000

Erlend Peder Kvam, 
24 signs 25 houses 12 objects not 
tostumble over 6 unnecessarily 
large drawings and a hole in the 
ground, Kr: 80 000
Kristian Pedersen, 
LITTLE BOY – Hiroshima 1945, 
Kr: 50 000

Svein Størksen, 
Kunstneropphold I Shanghai / 
Utstilling i Oslo, Kr: 80 000

Virksomhetsutviklingsstipend
Regine Toften Holst, 
iPad Pro og Apple Pencil, 
Kr: 17 000

Mariken Steen, 
Produksjon av samples, 
Kr: 30 000

Ole Fredrik Hvidsten, 
A3 scanner og skjærematte, 
Kr: 17 000

Synnøve Ringstad, 
Varmepresse og sublimation 
printer, Kr: 30 000

Silje Nes, 
Utvikle nettsider, Kr: 30 000

Åshild Anita Irgens, 
A3 Epson scanner, Kr: 30 000

Etableringsstipend nyutdannet
Catrine Kooyman, 
Kr: 30 000

Mio Oribe Ueno Stuberg, 
Kr: 30 000

Julia Torjak, 
Kr: 30 000

Henrik Kongsvoll Johansen, 
Kr: 30 000

Synne Salvesen, 
Kr: 30 000

Nina Amen, 
Kr: 30 000

Sandra Stokka, 
Kr: 30 000

Juridisk bistand 
til medlemmer

Advokat Christian Wadahl Uhlen begynte 1. mars 
2018 som organisasjonsadvokat i Grafill. Uhlen har 
juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo og 
Master of Laws (LL.M.) fra King’s College London, med 
spesialisering i opphavsrett. Han har lang erfaring som 
rådgiver og advokat innen opphavsrett og bistand til 
kunstneriske utøvere.

Organisasjonsadvokaten har styrket organisasjonens 
generelle juridiske arbeid og utvidet tilbudet om 
juridisk bistand til våre medlemmer. Medlemmer 
i Grafill kan få inntil to timer gratis rådgivning per sak, 
og kan ta direkte kontakt med advokaten i saker om 
avtaleinngåelse, avtalebrudd, opprettelse av selskap, 
opphavsrett eller andre juridiske utfordringer knyttet 
til virksomheten som utøver innenfor våre områder. 
I særskilte tilfelle kan det gis bistand utover de to 
timene, mot særskilt avtale. Ikke-medlemmer kan 
også ta kontakt for svar på enkle generelle spørsmål. 

I løpet av 2019 har Grafills advokat ytt juridisk bistand 
med ca 255 timer fordelt på 166 utøvere. Av disse 
var 113 medlemmer i Grafill, og 53 ikke-medlemmer. 
Dobbelt så mange kvinner som menn (110 kvinner, 
54 menn, 2 udefinerte) benyttet tjenesten. Tre 
medlemmer har fått prosessbistand i forliksrådet 
i 2019, og 23 medlemmer har fått bistand av mer 
omfattende karakter (avtaleutforming, forliksdrøftelser, 
forhandlinger, møter mv.).

Foto: Aksel Jermstad
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Arbeid for å bedre 
vilkårene til utøvere 
som jobber med bøker

Dette prosjektet har vært høyt prioritert også i 2019 
og det er jobbet videre med tiltakene i Handlingsplan 
for utøvere som jobber med bøker (2018-2021). 
Konkret har det vært tatt særskilte grep for å sikre flere 
stipendmidler til bildebøker, illustrerte bøker og 
tegneserieprosjekter i Grafills stipendordning. For å 
sikre kontinuerlig illustrasjonsfokus og fremdrift med 
tiltakene i organisasjonens hovedstyre da Cathrine 
Louise Finstad som har vært en sterk pådriver for 
dette arbeidet, gikk av som styreleder, ble Bjørn Ivar 
Thomassen fra faggruppen Grafill Illustrasjon valgt som 
styrets nestleder. Grafill Illustrasjon har også engasjert 
seg i realiseringen av handlingsplanens tiltak.  

I arbeidet med å iverksette handlingsplanens tiltak 
har Grafill hatt fokus på å være en synlig og aktiv 
politisk aktør hos Kulturrådet og i andre relevante 
sammenhenger, som i høringsinnspill til både ny 
Kunstnermelding og Kulturmeldingen for barn 
og unge. Sammen med NBK har Grafill engasjert 
jussprofessor Erling Hjelmeng i arbeidet for å 
endre Konkurranselovgivningen slik at unntaket for 
rammeavtalene mellom forlag og forfattere/ 
oversettere også skal gjelde for illustratører. 

Sterkere samarbeid med kunstnerorganisasjonene 
og andre relevante aktører som er opptatt av 
bokillustrasjon og tegneseriers vilkår har stått 
høyt på agendaen. Særlig Norske barne- og 
ungdomsbokforfattere og Norske billedkunstnere har 
vært viktige samarbeidspartnere. De øvrige aktørene 
på forfatter-, oversetter- og billedsiden har også støttet 
opp om Grafills arbeid for opphavere som jobber med 
bokillustrasjon. 

Henvendelser fra illustratører som får hjelp av 
Grafills advokat og rådgivningstjeneste har økt i 
takt med stigende medlemstall og det er utviklet en 
lønnsundersøkelse med særlig tilpassede spørsmål for 
illustratører som primært jobber med bøker og/eller 
tegneserier, for å få oppdaterte data og kvalitetssikre 
tiltakene for disse. Det ble i 2019 iverksatt arbeid for 
å etablere et nærere samarbeid med Association 
of Illustrators (AOI) i England. Dette arbeidet vil 
videreføres i 2020.
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Kommunikasjon

Målsetting for kommunikasjonsarbeidet i Grafill er å 
være en viktig ressurs for designere, illustratører og 
alle som har en tilknytning til visuell kommunikasjon, 
og synliggjøre organisasjonen, aktiviteter, 
medlemmer, utøvere og fagene vi representerer. 
Kommunikasjonsaktivitetene skal bidra til økt 
synlighet, skape en samlet organisasjon og gi 
utøvere vi representerer en sterk stemme. Vi skal 
informere om Grafill og medlemskap, fortelle 
historier om utøvere, medlemmer, våre fagområder 
og visuell kommunikasjon, markedsføre utstillinger 
og arrangement, opplyse om fagenes verdi og 
nytte, formidle om rettigheter og vilkår, tilby 
rådgivningsmateriell om lønn, kontrakter og annet 
nyttig innhold og inspirere for faglig utvikling. 

I 2019 ble det utarbeidet en helhetlig 
kommunikasjonsstrategi med tiltak for de 
neste to årene, strategien er basert på våre 
kommunikasjonsmål og målene i Grafills overordnede 
strategi og handlingsplan. Det ble laget detaljerte 
markedsføringsplaner for våre arrangement for å nå 
ut til rette mottakere med tilpasset budskap. Det ble 
også utarbeidet pressemateriell i forbindelse med 
utstillinger, promotering av vinnere i våre konkurranser 
og ved politiske utspill. 

Rådgivning 
designkonkurranser og 
anbudsprosesser

I løpet av 2019 har administrasjonen hatt en rådgivende 
rolle ved flere utlysning av designkonkurranser og 
anbud. Vi har og tatt direkte kontakt med utlyser der 
det har vært utlyst uryddige konkurranser eller ønske 
om kreativt arbeid uten økonomisk kompensasjon.

Grafill har hatt møte med Difi for å se på muligheter for 
å tilrettelegge for en god prosess for innkjøp av våre 
medlemmers tjenester. Dette arbeidet videreføres i 2020. 
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Mye av kommunikasjonsarbeidet i 2019 var knyttet 
opp til Grafills to store arrangement Visuelt og Årets 
vakreste Bøker, til utstillingene og aktivitetene 
i våre lokaler R21, til den årlige stipendutlysingen og 
til arrangementene Young Lions Design og Grafills 
julemarked. Vi har også kommunisert innspill på 
aktuelle politiske saker, i tillegg har vi bistått tillitsvalgte 
med markedsføring av arrangement som skjer i regi 
av lokallag og faggrupper. Vi har også markedsført 
aktuelle eksterne saker som er av interesse for våre 
medlemmer og følgere.

Nettsiden grafill.no er Grafills største 
kommunikasjonskanal, og er videreført med noen 
mindre justeringer. Her formidler vi alt som skjer 
sentralt og lokalt. I henhold til Grafills strategi ble 
det i 2019 opprettet nye sider som samler nyttig 
informasjon, verktøy og veiledning til alt som 
gjelder bokoppdrag. Magasinet på nettsiden er 
redaksjonelt fagstoff som tidligere ble ivaretatt av et 
trykket magasin, og det ble også i 2019 utarbeidet 
produksjonsplaner og bestilt intervjuer og featurestoff 
av våre faste freelance skribenter. Nettsidene hadde 
rundt 94 000 besøkende (ca 2000 per uke) og 440 
000 sidevisninger. Besøkende brukte ca 2 minutter 
inne på siden, 65% leste på desktop, 32% på mobil og 
3% på tablet. Av de besøkende kom 45% fra organisk 
søk, 25% fra direkte lenker som vårt nyhetsbrev, 19% fra 
sosiale medier og 11% fra lenker på eksterne nettsider. 

De mest leste enkeltartiklene hadde nyttig innhold, 
det samme gjaldt for magasinsaker. Kalenderen, 
vinnersider, stipendsider, R21-sider og Markedsplassen 
er andre områder som er mye besøkt.

Grafill sendes ut ukentlige nyhetsbrev som 
hovedsakelig inneholder Grafills egne saker. 
Mottakere er medlemmer, påmeldte til nyhetsbrevet, 
skoler, byråer og andre i vårt nettverk. Nyhetsbrevet 
har en god åpningsrate på nærmere 40 % og er en 
god trafikkilde til våre nettsider. 

Grafill har en egen sosiale medier strategi, og det 
ble postet saker i henhold til denne nesten daglig. 
Vi har det siste året i all hovedsak hatt en økning av 
følgere: Facebook 9940, Twitter 3600, Instagram 7750, 
LinkedIn 1560.

Kommunikasjonsavdelingen økte i 2019 til to 
personer i tilsammen en full stilling. Seniorrådgiver 
kommunikasjon (80%) har det faglige og operative 
ansvaret i avdelingen, prosjektmedarbeider 
kommunikasjon (20%) bidrar med publisering 
og markedsføring.



Vederlags-
ordninger
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Grafill er en av Kopinors 22 medlemsorganisasjoner. 
Kopinor ble startet i 1980 og 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.
 
Yngve Slettholm er Kopinors adm. direktør, Tom Remlov 
er styreleder. 
 
Grafill mottok i 2019 16 059 290 kr i kollektive vederlag 
fra Kopinor (2018: 14 540 827 kr).
 
Kopinors samlede inntekter i 2019 var 383,9 mill. kr. 
Kollektivt vederlag til medlemsorganisasjonene beløp 
seg til 238,8 mill. kr, til utlandet 60,2 mill. kr. Videre ble 
det utbetalt 15,4 mill. kr i individuelle vederlag. I tillegg 
kommer blant annet avsetninger til fremtidig fordeling 
og Kopinors fond.
 
De største avtaleområder er kommunesektoren (inkl. 
skoleverket) og høyere utdanning. På begge områdene 
er det fremforhandlet mønsteravtaler (med henholdsvis 
KS og Universitets- og høgskolerådet).

 

Kopinor Avtalen med Nasjonalbiblioteket om å legge ut 
digitaliserte bøker og tidsskrifter på internett (Bokhylla) 
løper videre. I 2019 ble det også inngått avtale 
med Universitetsbiblioteket i Oslo om klarering av 
opphaverrettighetene til bibliotekets skriftserier.
 
Kopinor samarbeider internasjonalt gjennom blant 
annet organisasjonen IFRRO (International Federation 
of Reproduction Rights Organisations), der Yngve 
Slettholm i 2019 overtok som president.
  
Representasjon i Kopinor
Trond Bredesen var i 2019 Grafills representant i 
Kopinors representantskap, med Tone Bergan som 
vararepresentant. På vegne av opphaverorganisasjonene 
på områdene foto, billedkunst, kunsthåndverk, illustrasjon 
og design var Lene Renneflott styremedlem med Hilde 
Tørdal (NBK) som varamedlem.
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Norwaco forvalter videresendingsrettigheter 
i audiovisuelle produksjoner på vegne av 
rettighetshaverne, og inngår bl.a. avtaler med 
brukere av audiovisuelt innhold til arkiv- og 
undervisningsformål. I tillegg forvalter Norwaco 
privatkopieringskompensasjonen som bevilges 
over statsbudsjettet. 

Grafill er én av 35 medlemsorganisasjoner i Norwaco.  
Vi er ikke representert i styrer eller utvalg i Norwaco, 
men administrasjonen følger arbeidet i Norwacos ulike 
sektorer.

I 2019 mottok Grafill Fond kr 803 842,- i kollektive 
vederlag fra Norwaco, mot kr 751 878,- i 2018. 
I tillegg er kr. 2 364 724,- utebetalt fra Norwaco som 
privatkopieringsmidler. Grafill samarbeider med Bono 
om etablering av den nye privatkopieringsordningen 
for visuelle verk.

Norwaco

Bibliotekvederlaget er et kulturpolitisk virkemiddel 
forvaltet av Kulturdepartementet. Vederlaget beregnes 
ut fra antall enheter som er utgitt i Norge og som 
disponeres i offentlige bibliotek.

Vederlaget skal ikke være knyttet til bruken av arbeidet 
til den enkelte opphaver, men skal sikre opphaverne 
samlet et vederlag for den bruken allmennheten gjør 
av arbeidene deres i bibliotekene.  Vederlagsmidlene 
skal fordeles slik at de stimulerer skapende virksomhet 
i form av individuelle utbetalinger (stipender e.l.) eller 
kollektive tiltak (kompetanseheving e.l.).

I 2019 mottok Grafill fond kr 3 078 099,- 
i bibliotekvederlag, mot kr 2 884 690,- i 2018

Bibliotekvederlag



Aktiviteter
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Hvert år arrangeres Årets vakreste Bøker. Målsettingen 
er å løfte frem den visuelle delen av bokbransjen, 
samt å inspirere forlag, forfattere, grafisk designere og 
illustratører til å lage kvalitetsbøker i alle sjangre. Formålet 
med Årets vakreste Bøker er å hedre utøverne, men også 
skape blest om helhetstenkningen rundt bokproduksjon, 
der alle ledd fra forlag, forfatter, boktrykker, designer og 
illustratør har utøvd et håndverk av høy kvalitet som sikrer 
en rikere og bedre leseropplevelse.

Påmeldingsfrist til konkurransen var 4. februar 2019. 
Totalt antall påmeldte bøker var 263. For innsendelse 
til konkurransen kostet det kr. 600 pr. bok.

Prisutdelingen Årets vakreste Bøker og tildeling av 
årets Bokkunstprisvinner ble avholdt i Marmorsalen 
på Sentralen, Oslo onsdag 8. mai 2019. Konferansier 
var Helene Uri. Etter prisutdelingen ble det servert 
fingermat og noe drikke. Det var ca. 300 personer 
som deltok på arrangementet.

Årets vakreste bok 2019
Årets vakreste Bok blir valgt ut blant vinnerne i Årets 
vakreste Bøker. Prisen for Årets vakreste Bok 2019 ble 
tildelt fotoboken «Immersed in Stone – Black Ice». 
Foto og grafisk design ved Line Bøhmer Løkken. 

Bokkunstprisen ble tildelt Torpedo, og prisen ble 
overrakt av Lene Renneflott, daglig leder i Grafill. 

Alle vinnerbøkene ble vist i R21 i perioden 9. mai - 2. juni, 
med utstillingsåpning 9. mai kl. 12.00. Utstillingen var 
godt besøkt. 

Årets vakreste bøker

I samarbeid med Grafills lokallag har utstillingen 
blitt vist flere steder rundt om i landet: 
Molde (under Bjørnsonfestivalen), Ålesund, 
Kristiansund, Trondheim og Tromsø. Vi viderefører 
dette samarbeidet med lokallagene i 2020.

Dette var det første året Eller-med-a hadde ansvar 
for design av trykksaker (invitasjoner, diplomer, 
katalog) og design av presentasjonen, som inneholdt 
alle vinnerarbeidene og ble vist på storskjerm under 
prisutdelingen. Konsertsystemer var tilstede for å bistå 
Sentralen med det tekniske.

Arrangementet er økonomisk støttet av Den norske 
Forleggerforening. I tillegg samarbeider Grafill med 
Den norske Bokdatabasen og Arctic Paper rundt 
utsendelse og produksjon av trykksaker.

Foto: Alex Asensi

Foto: Alex Asensi
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Visueltprisen har som målsetting å inspirere til 
målrettet nytenkning og høy faglig standard. 
Konkurransen skal presentere det ypperste av arbeider 
innen grafisk design, illustrasjon, Moving Image og 
digital design med fokus på enkeltutøverne. Mottakerne 
av Visueltprisen hedres på prisutdeling, presenteres 
i visueltutstillingen og i vinnerarkivet på grafill.no. 

Visueltprisen Påmeldingsfrist til konkurransen var 27. januar 2019. 
Konkurransen ble arrangert for 26. gang og vi mottok 
i alt 707 bidrag. Fordeling av bidragene i de forskjellige 
hovedkategoriene var som følger: Grafisk design: 350 
bidrag, Illustrasjon: 156 bidrag, Digital design: 101 
bidrag og Moving Image: 99 bidrag.

Innsendelse til konkurransen kostet kr 590 pr. 
innsendelse og kr 100 for studentkategoriene.

Design
For andre året var det Prosjektklubben (Jon Arne 
Berg, Nils Skogstrøm og Jonas Bødtker) som stod 
for konsept og utabeidelse av det visuelle materielle 
til all kommunikasjon i forkant av konkurranse og 
prisutdelingen. I tillegg var de ansvarlig for alt det 
visuelle som vises under prisutdelingen. 

Prisutdelingen
Prisutdeling for Visueltprisen 2019 ble holdt 
i Kulturkirken Jakob i Oslo torsdag 11. april. Konferansier 
for kvelden var Steinar Sagen og vi samlet rundt 420 
personer. Under prisutdelingen ble det vist over 50 
filmer, bestående av bl.a. presentasjonsfilm av hver 
jury og film for hver av gullvinnerne.

Prisutdelingen var delt inn i 2 deler; del I: Illustrasjon, 
Digital design og Moving Image og del II: Grafisk 
design, Best of Show og Klassikerprisen.

Klassikerprisen deles ut av hovedstyret i Grafill, og ble 
første gang delt ut i 2002. Hedersprisen tildeles faglige 
utøvere som har holdt høy kvalitet og vært av stor 
betydning for sitt fag gjennom mange år.
Klassikerprisen 2019 ble tildelt Gunnar Lilleng. 

Siden 2015 har Grafill i samarbeid med IxDA 
Oslo, delt ut en egen IxDA-pris for fremragende 
interaksjonsdesign med brukeropplevelse i fokus. 
IxDA-prisen 2019 gikk til Unfold og OBOS for Digitalt 
styreverktøy ’Styrerommet’

Foto: Alex Asensi
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Vi gjentok suksessen og inviterte til alternativ 
julehandel hos Grafill i R21, 13. og 15. desember. 

Her var det mulighet for å se og kjøpe unike produkter 
og originaler, plakater, trykk, notatbøker, magasiner, 
tegneserier, fanziner, julepapir, m.m, skapt av 
illustratører og designere.

Julemarked

Det var 38 selgere med 
på årets marked: 

Ada Brzozowska
A STORM design
Anders Kvammen
Anine Hansen
Blokk Forlag
Birgitte Lindtvedt
Bjørn Wad 
Børge Bredenbekk
Camilla Foss
Daria Kozlova
Elisabeth Høyer
Emily Sørensen
Wallstories
Frida Annette Helseth Strømme
Uglylogo

Jensen design
Ingvild Th. Kristiansen 
Jane Zimmermann
Sosialantenne
Kjersti Johanne Barli
Laila Myrseth Tryggese
Illustration & coffee
Linda Heggen
Mariell Fotland
Oda valle
Pia Henriksen
Reidar Gjørven Cover
Richie Skiltmaler
Roy Halvor Frimanslund
Ruoya Wu

Visueltutstillingen 
Visueltutstillingen ble i år vist i Grafill R21 fra 20. juni 
til 9. september. Utstillingen viste alle diplomer og 
gullvinnere, samt Klassikerprisvinner. Utstillingen 
ble godt besøkt av både utøvere, studenter og 
forbipasserende. 

I år ble også gullvinnerne fra Visueltutstillingen vist 
på kommunehuset i Bergen i forbindelse med Bergen 
Design Festival fra 4. september til 10. november. Dette 
var i samarbeid med Grafill Bergen, studenter og lærere 
ved Fakultet for Design, ved UiB og Bergen kommune.

Samra Avdagic
Sigrid Moe
Simen Wahlqvist
Sindre Goksøyr
Therese Kristiansen
Thomas Falla Eriksen
Trine Louise Ween
Viktor Sakshaug

Foto: Alex Asensi

Foto: Jon Gorospe



60 61

R21
Grafill har hatt lokalene i Rosenkrantz gate 21 (R21) 
siden 2011. R21 har etablert seg som en møteplass for 
bransjen, med utstillinger, foredrag, kurs og workshops, 
m.m. Lokalene inneholder administrasjonens kontor, et 
stort utstillingsområde med mulighet for 120 personer 
sittende i kinooppsett for foredrag og filmvisninger. 
Utover dette er det også møterom og kjøkken. Ved 
utstillingsåpninger eller liknende aktiviteter har lokalet 
kapasitet opp til 300 mennesker.  

Grafill gjennomførte i 2019 åtte utstillinger, åtte 
Earlynerds (frokostforedrag), seksten foredrag, syv 
workshops, tre seminarer, julemarked og Grilldagen.

Utstillinger i R21 Do you read me – en personlig videoremix 
av fonteksperimentet FUSE

I denne utstillingen har Peter Knudsen villet undersøke 
hva som skjer når han tar noen utvalgte FUSE-fonter og 
stiller dem sammen med og opp mot sitt eget bilde- 
og videomateriale. FUSE tok utgangspunkt i tanken 
om at alt språk er flytende og problematiserte hvordan 
digitale systemer raskt lar oss spre lett manipulerbare 
ideer.

Besøkende: 722

Spreng den/Riv den – en kunstnerisk protest 
mot rivingen av Y-blokka

I utstillingen Spreng den/Riv den, ble den 
rivningstruede Y-blokkas formspråk, kunstneriske 
arv og samfunnskritiske rolle utforsket. Erling Viksjøs 
arkitektur og det unike kunstneriske samarbeidet 
mellom Carl Nesjar og Pablo Picasso ble fortolket 
gjennom arbeider av Ane Barstad Solvang, Anders 
Kvammen, Christopher Nielsen, Frode Helland, John 
Hoelstad Dæhli, Saralinn Hembre Singstad og Clara 
Claussen. De stilte ut illustrasjoner, plakater, en 
animasjon og skriftdesign i råbetong, og designet 
også en tilhørende katalog.

Besøkende: 2076

Årets vakreste Bøker

Alle vinnerbøkene fra årets konkurranse ble vist i R21, 
i tillegg til en egen utstillingsdel med utgivelser av 
Bokkunstprisvinner Torpedo.

Besøkende: 573

18. - 3. februar

28. mars - 28. april

9. mai - 2. juni
Foto: Jon Gorospe
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Oslo i tegneserier
I forbindelse med Oslo Comics Expo 2019 ble 
det festivalutstilling i Grafill sitt R21-galleri. “Oslo 
i tegneserier” viste originaler, skisser og trykk av en 
rekke tegneserieskapere. Utstillere: Mikael Holmberg, 
Flu Hartberg, Anders N. Kvammen, Inga Sætre, Steffen 
Kverneland, Knut Nærum, Anna Fiske, Lars Fiske, 
Christopher Nielsen, Mikael Noguchi, Endre Skandfer/
Ronald Kabíček/Bjarte Agdestein, Sindre Wexelsen 
Goksøyr, Didrik Magnus-Andresen, Rune Borvik, Martin 
Ernstsen, Tore Strand Olsen, Bjørn Ousland, Lene Ask, 
Siv Nordsveen, John Jamtli, Ane Barstad Solvang, 
Kristoffer Kjølberg, Kristian Krohg-Sørensen

Besøkende: 470

Visueltutstillingen 

Grafill stilte ut vinnerarbeidene fra Visueltprisen 2019, 
Norges største design- og illustrasjonskonkurranse som 
hvert år kårer fremragende grafisk design, illustrasjon, 
moving image og digital design. I 2019 var det 36 
gull- og 118 diplomvinnere, alle arbeidene ble stillt 
ut i Grafills lokaler. De besøkende fikk mulighet til å 
se vinnerarbeidene i detalj, få innsikt i prosjektene 
og hvilke team og kunder som har gjort dem mulige. 
Utstillingen viste også produksjon og filmer av årets 
Klassikerprisvinner, Gunnar Lilleng.

Besøkende: 1364

6. - 16. juni

20. juni - 8. september

Norwegian Mini Zines

Under Norwegian Mini Zines ble det stilt ut over 
100 mini zines av 100 norske illustratører, i tillegg til 
700 mini zines av tilsvarende kinesiske illustratører. 
Utstillingen åpnet under Oslo Kulturnatt, fredag 
13. september. En mini zine er en liten håndlaget 
kunstbok, som kan passe i en håndflate. Prosjektet er 
et samarbeid mellom Northing (Ben Wenhou Yu og Yilei 
Wang) og Bananafish (Wei Guan), og har vært på turne 
i flere byer i Kina, London og Porto. Norwegian Mini 
Zines dro på turne i Norge etter første stopp som var 
Oslo og Grafill R21. 

Besøkende: 1385

LOVE & Friction an installation 
by Gilles & Cecilie Studio

Grafill R21 ble delt opp i to installasjoner bestående av 
veggmaleri, skisser, materielarer og utstyr som viste 
prosessen fra ide til ferdig produkt. Utstillerne Cecilie 
Barstad og Gilles Jourdan ønsket å vise all jobben som 
står bak et ferdig verk.

Besøkende: 1079

Glass and gold

Utstillingen “Glass and gold” viste frem bruken av 
tradisjonelle glassforgyllingsteknikker i skilting, brukt 
av den Oslo-baserte glassforgylleren og skiltmaleren 
Richard Chlaszczak. Hovedfokuset i utstillingen var det 
dekorative og tekniske aspektet ved å jobbe med gull 
på glass. 
 
Besøkende: 831

13. september - 
6. oktober

10. - 29. oktober

7. november - 
1. desember
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5. Januar
Juletrefest med nisse, robotverk-
sted og KuToppen-film

24. Januar
Foredrag med Karin Schwandt – 
Information design

29. Januar
Earlynerd: Nasjonalmuseets nye 
visuelle identitet 

16. Februar
Workshop in digital painting

25. Februar
Foredrag: Redesign av Aften-
posten Lørdag og Kapital

26. Februar
Workshop: Lær deg å skrive 
bedre foredrag med teamet bak 
TEDxOslo

7. Mars
Foredrag: Redesign av altinn.no

17. Mars
Bokbindingskurs - Lær å lage 
skissebok

22. Mars
Earlynerd - Redesign av Norsk 
Tipping

25. Mars
Møte for Grafills medlemmer som 
jobber med bøker

2. April
Earlynerd - Redesign av NSB 

10. April
Grafills generalforsamling 2019

23. April
Foredrag med Letters from 
Sweden

24. April
Workshop med Letters from 
Sweden 

28. April
Spreng den / Riv den finissage

22. Mai
Foredrag med Visuelt-vinnere

23. Mai
Foredrag med Malte Müller fra 
WAF

24. Mai
CreativeMornings: Preserve — 
Kupong

27. Mai
Lecture with Jonny Duddle

28. Mai
Ladies, Babies & Design

6. Juni
Oslo i tegneserier - utstilling og 
panelsamtale i R21

12. Juni
Earlynerd: Vinner av IxDA-prisen 
2019

14. Juni
Earlynerd: Én samlende identitet 
for hele Oslo (fullt)

29. August
Workshop: WebGL for designers – 
William Mapan (fullt)

29. August
Foredrag: The power of 3D in the 
browser (webgl) – William Mapan

30. August
Earlynerd og klimabrøl med Hey-
days og Goods (fullt/streames)

7. September
Grilldagen 2019
Grafill

13. September
Utstillingsåpning og foredrag: 
Norwegian Mini Zines (Oslo 
Kulturnatt)

19. September
Foredrag: Blending digital and 
physical worlds - Random Studio

17. Oktober
Earlynerd med Ane Thon Knutsen

17. Oktober
The Travelling Drawing Club No: 
47: Grafill, Oslo.

19. Oktober
Workshop: Bokbinding med 
Cecilie Barstad

25. Oktober
CreativeMornings: From no-go to 
team flow

18. November
sh-rt. First Edition / Nov 18.

21. November
Foredrag: Graphic Placemaking - 
Snøhetta and Growlab Oslo

28. November
Demo with Richie Chlaszczak and 
Carl Fredrik Angell

29. November
Talk with Stuart Bertolotti-Bailey

6. Desember
Julefest - Grafill Illustrasjon, Ani-
masjon & Tegneserie

14. og 15. Desember
Grafills julemarked 2019

Andre aktiviteter i R21

Foto: Alex Asensi
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Karin Schwandt – Information design
Foredrag med informasjons designer Karin. Med 15 års 
erfaring fra Nederland fortalte hun om hvordan det var 
å drive et design byrå og lede et team på 12. Og ikke 
minst hvordan bruke illustrasjon og infographics for å 
kommunisere visuelt for store kunder som universiteter 
og internasjonale selskaper.

Foredrag med Visuelt-vinnere
Onsdag 22. mai kom 2 gullvinnere fra årets Visuelt 
for å snakke om sine vinnerprosjekt - fra idé til ferdig 
produkt. Det ble anledning til å se prosess og stille 
spørsmål i etterkant av foredragene.

Grilldagen 2019
Årets illustrasjonsfestival i Grafill R21, lørdag 7. 
september!Som vanlig er Grilldagen en mulighet til å 
se hva som rører seg i bransjen vår, la seg inspirere og 
møte likesinnede. Foredragsholdere Øyvind Thorseter 
(NO), Celyn Brazier (UK), Trine Sejrup (NO), Bjørn-Erik 
Aschim (NO/UK), Simon Landrein (FRA)

Grafill illustrasjon

24. januar

22. mai

7. september

13. september

 29. oktober

6. desember

Kontaktperson:
Martin M. Hvattum

Medlemmer: 
Bjørn I. Thomassen, 
Inna Hansen, 
Dorte Walstad, 
Trond Ivar Hansen, 
Bjørg Helene Andorsen Engen

Foto: Alex Asensi

Oslo kulturnatt Emptyframe LIVE!
Grafill Illustrasjon var med å sponset Emptyframe 
Live under Oslo Kulturnatt. En sosial og uhøytidelig 
tegnekonkurranse. 

Halloween - Drawing Night @Blank Space
Grafill Illustrasjon var med å sponset Halloween 
tegnekveld på Blank Space. 3 modeller var kledd ut 
i gjennomførte kostymer for kvelden.

Julefest - Grafill Illustrasjon, Animasjon & Tegneserie
Som i fjor samarbeidet vi med faggruppen for 
Animasjon og Tegneserie om en felles juleavslutning. 
Det var foredrag med Endre Skandfer om hans 
Dunderly univers. Fra idé og prosess til ferdig produkt. 
Etterpå lagde vi små filmsett i miniatyr, med 
pepperkakehus og hva vi enn måtte ha for hånden. 
Målet var et lekkert julekortmotiv.
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Workshop in Digital Painting
Nikolai Lockertsen, concept artist, illustrator and 
pioneer within iPad painting, gave a 2 days crash 
course in digital painting. He is also the spokesman for 
Procreate and talked about his workflow with the tool.

VR Workshop with Goro Fujita. 
We had met Goro at the 2018 Fredrikstad Animation 
Festival which Grafill Animasjon sponsors. Goro Fujita 
is an excellent artist, draftsman and animator who 
teamed up with Facebook to develop Quill, a brilliant 
VR drawing software. He gave us a 2 days workshop 
where he taught us the software and showed us his 
workflow and tricks. 

Frame by Frame #17
FxF is a one day animation industry related event based 
in Oslo. Every year they invite 2 international guests 
from the business, introduce the latest and greatest 
from the Norwegian studios and artists.

Lecture with Jonny Duddle.
Jonny is a brilliant book illustrator and designer for 
animated films. He gave us a very inspiring evening talk 
about his career and his projects. 

Grafill animasjon

16. februar

2. mars

27. april

27. mai

15. august

13. oktober

18. november

6. desember

Leder: 
Yaprak Morali

Medlemmer: 
Yaprak Morali, 
Kim Holm, 
Sigurd Kristiansen,
Sandra Pilny-Lockertsen,
James Martin,
Steph Hope

We are 6 enthusiast artists in our 
group. We each have the task of 
inviting 2 of our heroes 
throughout the year.

Animation Industry Post Summer Beer Gathering
Once a season we team us with Frame by Frame 
and Fredrikstad Animation Industry to gather artists 
together, to have an inspirational evening. This time 
we chose to hold our event at Misfornøyelsesbar which 
opened again, for events and exhibitions. 

Mike Hill Masterclass.
Mike Hill is a designer for movies like Blade Runner, 
Game of Thrones, Mad Max... He showed us his 
workflow and made showcases of some of his work 
for Blade Runner and other projects. 

Sh-rt, first edition
Sh-rt, run by Try Apt artists, is a showcase presentation 
format for all creative minds seeking inspiring stories 
from all areas of innovation and design. 6 studios or 
artists are invited and for 10 minutes each they talk 
about their latest project.

Julefest - Grafill Illustrasjon, Animasjon & Tegneserie 
Grafill Animasjon og Motion Design teamed up with 
Grafill Illustrasjon & Tegneserie to bring for a second 
time this evening packed with Christmas, workshops 
and inspiration. The evening started by a talk from 
Endre Skandfer who presented his adventure from 
book to screen of Dunder. Then the audience got to 
make their own stop motion christmas card.

Design/illustrasjon/foto: 
Grafill animasjon
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Redesign av Aftenposten Lørdag og Kapital
Grafill Grafisk design inviterte til foredrag med 
Andreas Rød Skilhagen og Carl Gürgens, som 
presenterte arbeidet med å designe et nytt 
lørdagsbilag for Norges største avis og redesigne 
et 47 år gammelt finansblad. 

Design quiz
Oslos designsjeler ble invitert til en runde med 
quiz på Oslo Velo. 

Graphic Placemaking #1: 
Urgent.Agency DK/NO and Europa UK
GRAPHIC PLACEMAKING is an event series by Grafill 
Grafisk Design exploring the power of design culture in 
urban planning. Urgent.Agency (DK/NO) and EUROPA 
(SE/ UK) shared some of their experiences as creative 
agencies challenging the traditional disciplines.

Grafill grafisk design
25. februar

9. april

13. juni

Leder: 
Bjørnar Pedersen

Medlemmer: 
Alejandro V. Rojas,
Henrik Hjorth Austad 
(budsjettansvarlig), 
Maria Telle Brendmoe (student), 
Mike Mikeson, 
Sara Risvaag (mammaperm), 
Shubham Mehra, 
Tya Amelia, 
William Løwe Stormdal

24. oktober - 3. november

21. november

29. november

Foto: Henrik Austad

The Most Beautiful Swiss Books 2018.
Grafill Grafisk design inviterte til utstillingen The Most 
Beautiful Swiss Books 2018.
«The Most Beautiful Swiss Books» ble etablert for å 
fremme og belønne toppkvalitets bokdesign i Sveits. 
Konkurransen er åpen for grafiske designere, forlag og 
forfattere, og det mottas årlig rundt 400 innleveringer 
til konkurransen.

Graphic Placemaking #2: Snøhetta and Growlab Oslo
In the second event of the series, we invited 
SNØHETTA and GROWLAB OSLO to share some of 
their experiences as creative agencies challenging the 
traditional disciplines.

Talk with Stuart Bertolotti-Bailey
Grafill Grafisk Design invited to a talk with Sturat 
Bertolotti-Bailey, Who is a graphic designer, writer 
and publisher based in London who works as Head of 
Design at the Institute of Contemporary Arts in London.
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Redesign av altinn.no 
Altinn samler store deler av den digitale dialogen 
innbyggere og næringsliv har med det offentlige. 
Dette er en god idé. Men det er vanskelig å designe 
løsningen det enkelt og brukerrettet. Christin og Thord 
har gjort et forsøk og vil fortelle om hva de fikk til, og 
hva de ikke fikk til, hva de har lært på veien og hvorfor 
de fortsatt mener Altinn er en god idé - også fra et 
designperspektiv.

Foredrag med Letters from Sweden
Göran Söderström er grunnleggeren av skriftforlaget 
Letters from Sweden. Han har blant annet tegnet 
skriftsnitt for Acne Studios, VSCO, Ableton, Cadillac, 
Tele2 og Nordea, samt utgitt en rekke skriftsnitt som 
er i bruk verden over.

Workshop med Letters from Sweden 
I workshopen ga Göran en innføring i hvordan tegne 
klassiske og variable skriftsnitt. Det var 15 plasser i 
workshopen. 

Foredrag med Malte Müller fra WAF
Malte Müller puts forward an architectural approach 
towards web design that is both programmatic and 
pragmatic – one that calls for a more expansive, 
and more critical discourse within a rapidly matured 
discipline.

Workshop WebGL for designers – William Mapan 
William has held multiple lectures and workshops on 
the subject, and even writes online courses. He has 
promised us an easy to follow introductions to 3D 
graphics online.

Grafill interaktiv
7. mars

23. april

24. april

23. mai

29. august

29. august

19. september

12. desember

Leder: 
Mathilda Gustafsson

Medlemmer: 
Jonatan Austigard, 
Kim Andre Ottesen, 
Marius Sunde, 
Oskar Jasiczak, 
Anders Nærø Tangen

The power of 3D in the browser (WebGL)
William Mapan is an animation and design driven 
creative coder. Working at Make Me Pulse, he’s trying 
to make the best use of technology and design to offer 
innovative content to the world.

Blending digital and physical worlds - Random Studio
Random is an independent experience design studio. 
We are strategists, designers and engineers from all 
over the world, collaborating with brands to trigger 
curiosity and use technology to spark new, unexpected 
connections between people and the space around 
them. We have a holistic, research-led approach that 
can be applied to products, experiences and platforms 
where spatial and digital design are integrated.

Waveform / installasjon og foredrag av Bjørn Staal
Waveform er en lyd/lys-installasjon inspirert av det 
kjente fysikk-eksperimentet The Double Slit Experiment 
som ble utviklet for å demonstrere lysets bølgeliknende 
egenskaper. Gjennom å analysere inteferens-mønstre 
som oppstår når infrarødt lys passerer gjennom en 
vannflate plukker installasjonen opp bølger i vannet 
som deretter blir konvertert til lyd- og lys-bølger i 
sanntid. 

Waveform er designet og utviklet av Bjørn Gunnar 
Staal med støtte fra Grafill. Installasjonen ble stilt ut for 
første gang i Norge 12. desember 2019.

Foto: Grafill interaktiv
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Bergtatt 2019, 
fagdag om tegneserier på Bergen Bibliotek.
Gjester: Sigbjørn Lilleeng, Mikael Noguchi, 
Therese G Eide, Ida Larmo, Geir Moen.

Bergtatt varte i fem timer, fra kl 12 til kl 17, med Fredrik 
Rysjedal (Stipendiat i tegneserier) og Lars S Nygård 
(PR-ansvarlig på Deichman) som konferansierer og 
intervjuere. Geir Moen gav en grundig innføring i 
Per Gynt og hans prosess med å tolke Henrik Ibsen 
sitt manus, og de fire andre ble intervjuet av Fredrik 
Rysjedal og Lars S Nygård. Det var en fin fagdag, med 
variert innhold, og tegneserier med forskjellig uttrykk 
og målgruppe. Fra ungdomstegneserier som Nagel og 
Drabant, til selvbiografiske tegneserier som Bow and 
Arrow og Intet nytt fra Hjemmefronten.

Oslo 24 hour comics
Arrangert i samarbeid med Oslo Comics Expo/
Deichman Bibliotek/Serieteket. 24 tegneserietegnere 
fra hele Norge samlet seg i Serieteket på Grunerløkka 
kl 0800, onsdag 5.juni, der de skulle lage 24 sider med 
tegneserier på 24 timer. Alle fikk hvert trykket opp 50 
hefter av sin tegneserie til Oslo Comics Expo, som ble 
solgt på en egen stand. Det er den største eventen av 
sitt slag i Norge.

Comnicon risografikurs.
Workshop for gjestene på tegneseriefestivalen 
Comnicon og medlemmer av Grafill. Benjamin 
Hicketier, som jobber som trykker i Stavanger, ble leid 
inn som kursholder. Deltagerne ble innført i hvordan 
trykke, og brette fanziner, og samarbeidet om å lage 
en felles fanzine som sluttprodukt. Workshopen varte 
i fire timer, mens trykkeprosessen fortsatte til langt på 
natt. Alle deltagerne fikk to fanziner hver av den felles 
fanzinen, og den er brukt som dokumentasjon 
på festivalen og promotering.

Grafill tegneserie
4. mai

5. juni

4. oktober

17. oktober

6. desember

Leder: 
Øystein Runde, 
Are Edvardsen overtok 
ved årskiftet 

Medlemmer: 
Are Edvardsen, 
Maya Øvrebø, 
Therese G Eide, 
Trond J Stavås

Bergen 24 timers tegneseriemaraton.
Arrangert i samarbeid med illustrasjonsbutikken Blekk.
14 tegneserietegnere samlet seg i butikken Blekk sine 
lokaler i Lille Øvregaten 12, der de skulle lage 24 sider 
tegneserier hver på 24 timer. De kunne jobbe digitalt, 
eller med blekk og papir. Av de fjorten var det elleve 
stykker som fullførte og ble trykket i samleboken som 
ble utgitt til Bergen Art Book Fair, måneden etter.

Grafill julefest for animasjon, 
illustrasjon og tegneserie.
Workshop med å lage kulisser for dukkefilm 
med pepperkaker.

Foto: Are Edvardsen
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Foredrag med Sean Yendrys
Sean Yendrys er uavhengig grafisk designer 
og lærer som holder til i Berlin og Montreal. 
(I samarbeid med Pamflett).

Foredrag med Annelys de Vet
Visual strategies for solidarity. How to 
engage in polarized realities through design? 
(I samarbeid med Bergen Offentlige Bibliotek).

Sommerfest
Foredrag med illustratør og tegneserieskaper Åge 
Peterson, Mia Frostner fra grafisk design byrået Europa 
og illustratør/kunstner Mr. Bingo.

Samtale med Ali Fitzgeral og Øyvind Vågsnes
Med utgangspunkt i hennes grafiske fortelling 
Drawn to Berlin. (I samarbeid med Pamflett).

To dagers workshop med Ali Fitzgerald
Visuell historiefortelling. (I samarbeid med Ubåtpress).

Grafill Bergen

13. februar

10. april

14. juni

30. august

30. - 31. august

Leder: 
Steve André Skog

Medlemmer: 
Steve André Skog
Per Hanevik
Julian Schlicht 
(studentrepresentant)
Camilla Gjerde Lund
Mario Urban Mannsåker
Synnøve Ringstad
Geir Goosen 
(frem til september)
Siv-Elin Skoglund 
(frem til august)
Thanee Andino 
(studentrepresentant) 
(frem til april) Foto venstre: Synnøve Ringstad

Foto under: Steve Andre Skog

Mystery Trip through the Dinamo Dark Room
Foredrag og to dagers eksperimentell workshop 
i variabel font design med Johannes Breyer and 
Fabian Harb fra Dinamo Typefaces. (I samarbeid med 
Pamflett).

Visueltutstillingen 2019
Utstilling av alle vinnerne av Visueltprisen 2019 under 
Bergen Design Festival. (I samarbeid med Bergen 
Design Festival, Grafill, Bergen kommune og Fakultet 
for kunst, musikk og design, UiB).

Foredrag med Hezin O.
Hezin O. er grafisk designer fra Sør Korea. 
(I samarbeid med Bergen Art Book Fair).

8. - 9. november

14. november

17. november
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Samarbeid med Sabla Bra
Sabla Bra er en regional reklame- og designkonkurranse 
på Sørlandet. Formålet med konkurransen er å vise det 
beste av kommunikasjon og design fra landsdelen. 

Hovedoppgaven er å samle reklamebransjen for å la 
seg inspirere av hverandres arbeid, samtidig som man 
har en sunn konkurranse byråene imellom.

Sabla Bra håper flere skal bli oppmerksom på all den 
gode reklamen som blir produsert i sør og streber etter 
å øke ambisjonsnivået, samt inspirere til innovasjon og 
kreativitet .

Dagen begynte med et fagseminar med flere 
spennende foredragsholdere som ga inspirasjon og 
delte relevant kompetanse. I 2018 var GeeohSnap, 
Snøhetta, Takin Kroop, Frode Skaren og Gaute Ubosted 
på scenen. 

AfterWork 
Vi ønsker å invitere til en uformell afterwork 1 gang 
hvert kvartal. Vi rullerer på hvilke fagfelt vi inviterer til 
å holde foredrag - og foredragsholdere får snakke om 
det som inspirer dem best med faget. Møtes for å ta en 
matbit samt høre et mindre foredrag fra lokale helter. 
Første foredragsholder ut var Bjørn Høydal. 

Grafill Sørlandet
Leder: 
Cecilie Fosselie

Medlemmer: 
Therese Karlsen, 
Tonje Torkildsen,
Eivind Haugstad.

28. februar

16. november

Innføring i kalligrafi med Jan Roald
Innføring i historie og teknikker av Jan Roald. Det ble 
også startet på øvelser og alle fikk tips om hvordan 
man skal utvikle seg videre.

Hvorfor betale 2 millioner for en logo når den kan 
kjøpes på nettet for 2000 kroner?
Foredrag med Wanda Grimsgaard om hva som ligger 
bak prislappen på en logo.

Strategi og psykologi i design og storytelling
Kort om: Foredrag med Mike Hill om design for spill, 
film og markedsføring.

Foredrag med Tord Torpe, Årets Vakreste Bøker 
Tord Torpe forteller om boken som vant gull 
i kategorien tegneserier – KJØT

Årets Vakreste Bøker 

Design vs Music
Foredrag med DIA studio (USA) og Goods (N). 
Arrangert i samarbeid med Tank Design Tromsø.

Grafill Tromsø
Leder 
Tor Åge Vorren

Medlemmer: 
Tonje Helen Karlsen, 
Kristian O. Gundersen, 
Emma Josefin Johansson, 
Gunn Astrid Eidesen, 
Siw Bang Larsen, 
Jan Roald, 
Christopher Ide

23. mai

17. juni

14. oktober

4. november

4. - 9. november

8. november

Foto: Cecilie Fosselie Foto: Tor Åge Vorren
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Printmaking & Bokbinding med 
Cecilie Maurud Barstad
Tou Trykk Grafisk Verksted

Hvor går grensen? 
Samarbeid med Nordisk barnebokkonferanse, (NBBK) 
og Sølvberget (Biblioteket)

Visning av KuToppen med Qvisten Animation
Sølvberget, Stavanger kulturhus

Hør hvordan Nikolai Lockertsen 
tegner konsepter til filmen ‘Den 12 mann’
Rogaland Kunstsenter

Lær å tegne i Procreate. 
Workshop med Nikolai Lockertsen
Rogaland Kunstsenter

Talk with Illustrator and designer Patryk Hardziej
Rogaland Kunstsenter

Grafill Stavanger

2. februar

5. februar

16. februar

14. mars

15. mars

26. april

Leder: 
Veslemøy Holt

Medlemmer: 
Fredik Kleppe, 
Lucas Veil, 
Tim Levang, 
Benjamin Hickethier, 
Goedele Teirlinck,
Bernt Henrik Kommedal

Workshop: Polish film poster with Patryk Hardziej
Rogaland Kunstsenter

Foredrag med Wanda Grimsgaard
Cafe Sting

Ian Warner (Berlin): Layers and layer and layers
Rogaland Kunstsenter

Snapchat workshop og foredrag
Rogaland Kunstsenter

Illustratører og kunstnere Jack Teagle 
og Donya Todd i samtale!
Tou

Ciaran Glöbel: typography and sign painting
Rogaland Kunstsenter

Lettering workshop with Ciaran Glöbel
Rogaland Kunstsenter

Workshop med Helle Navratil
Rogaland Kunstsenter

Høstfest - Tapas med gode kolleger
KOKKO

Inspiration talk: *Hezin O* & *Hyojoon Jo/Corners*
Rogaland Kunstsenter

Streaming: Graphic Placemaking - 
Snøhetta and Growlab Oslo
Fasett

Workshop med Rune og Frode. 
Samarbeid med Grafill Kristiansand. 
Felles tog fra Stavanger til Kristiandsand.
Teateret Kristiansand

27. april

9. mai

23. mai

22. august

4. oktober

25. oktober

26. oktober

14. november

14. november

18. november

21. november

21. november

Foto: Grafill Stavanger
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Visning av KuToppen
Qvisten Animation viste sin siste animasjonsfilm 
KuToppen. Før filmen holdt de en kort presentasjon 
om fremgangsmåten når de skal skape nye figurer og 
karakterer. Dette arrangementet var godt egnet for 
barn og voksne.

ByHands Afterwork
Foredraget og utstillingen sammen med ByHands 
har vært en utrolig bra kveld. Vi har lenge følt et savn 
hos mange i Trondheim etter et event med foredrag, 
utstilling og afterwork. Det kom mange mennesker, 
rundt 80 stk. Kvelden har foregått i samarbeid med E. 
C. Dahls og vi fikk leie lokalene deres helt gratis. De 
stilte med grill i bakgården og bar i utstillingslokalet. 
ByHands kom med Sandra Blikås og Frode Skaren som 
holdt foredraget om hvordan veien deres har vært fra 
studiene til yrket. Mens Ida fra ByHands fortalte litt om 
agenturet deres. Etter foredraget kunne mennesker 
være igjen, mingle, spise mat og se på utstillingen som 
ByHands tok med seg. VJ og DJ kom også sammen med 
Byhands og det var god stemning i lokalene. Vi fikk 
masse god respons og tilbakemeldinger fra alle som 
kom innom.

Grafill Trøndelag

19. januar

8. februar

Leder: 
Espen Varslot

Medlemmer: 
Zarina Saidova, 
Gunnar Orn Thordarson, 
Camilla Stenkløv, 
Erlend Kristiansen, I
da Lunde, 
Sondre Nymoen, 
Trond J. Stavås

Quiz med Grafill Trøndelag
På Headspin med styremedlem Trond J. Stavås som 
kveldens quiz-master. Vi tok et dypdykk i fagområdene 
grafisk design, illustrasjon, tegneserier, animasjon og 
digital design, og brukte Kahoot som verktøy for å 
gjennomføre quizen. Antall deltagere: 25

Digital tegning med Nikolai Lockertsen
Digital tegning med Nikolai Lockertsen, på Høyskolen 
Kristiania Trondheim, Dato: 27.–28. april, fra kl 11–17.00. 
Nikolai Lockertsen er concept-artist og illustratør 
han holdt workshop i digital tegning med iPad og 
Procreate. Alle billetter ble solgt, 20 deltakere. 490,– 
for medlemmer 990,– for ikke-medlemmer 490,– for 
studenter ved Høyskolen Kristiania

Streaming: Klimabrøl og earlynerd med Heydays
Streaming: Klimabrøl og earlynerd med Heydays på 
Sellanraa 30. august kl 08-09.30. Live streaming av 
foredrag med Heydays og deres nyetablerte selskapet 
Goods. Det kom ca 10 deltakere.

Funs Times Festival
Funs Times var en designerfestival i samarbeid med 
Skogen Design og Utvikling. Da inviterte vi illustratøren 
Simon Landrein fra Frankrike, da han skulle på en liten 
turnè gjennom Grafill uansett. Skogen inviterte Bedow 
fra Sverige. Austmann og Granskauen Gin stilte med 
drikke og kort foredrag om sin vei fra idè til produksjon. 
Vi har vært en kjempe kveld, med mye bra foredrag 
og DJ på slutten. Det har kommer ca 90 stk og Skogen 
stilte med sine lokaler og besøkende mente at det var 
på tide med en slik arrangement i Trondheim. Vi vil 
gjenta dette en gang til i 2020!

28. mars

27. april

30. august

5. september

Foto: Zarina Saidova
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Studio Crawl 2019
Grafill had a Studio Crawl the 3rd of October. 
This time around we visited the following studios 
around Trondheim. Buckethaus (Verftsgata 4) – 
agentur som leverer visuell kompetanse innen foto, 
film & video, design, styling og animasjon. Uredd 
(Jarleveien 4) – designbyrå som lager design og 
kommunikasjon. Skogen (Ormen Langes vei 12) – 
digitalt og taktilt byrå, som jobber med design, kode, 
kommunikasjon og teknologi. OLO (Ormen Langes vei 
12) – fellesverkstedstilbud med fokus på tradisjonelle 
trykkteknikker og design. The event was a complete 
success with around 50 people showing up for the 
event. The whole event took place from 17:30 to 22:00. 
Afterwards people gathered in the OLO local where the 
event lasted well into the night with guests socializing 
and networking.

Årets Vakreste Bøker 2019
Årets vakreste, 11. oktober 2019 på Lademoen 
Kunstnerverksteder. Vi fikk leie lokaler gratis, derfor 
brukte vi penger på å leie inn DJ Thomas Brodda i 
stedet. Thomas Sørlie Hansen var der og snakket om 
Årets Vakreste Bøker. Veldig suksessfull åpning, mange 
besøkende hele helgen.

3. oktober

11. oktober

Foto: ByHands

Collage Workshop med Ashkan Honarvar
4 timer lang workshop med collage-illustratør Ashkan 
Honarvar. Workshopen bestod av en presentasjon om 
moderne collage, oppvarmingsøvelser og freestyling, 
der deltakerne fikk lage sin egen collage med tett 
oppfølging fra Ashkan. Antall deltagere: 10 Pris: kr. 
400,- (Grafill stilte med nødvendig utstyr og enkel 
servering)

Storm Studios
Storm Studio from Olso came for a visit. The event 
was held at Buckethouse and about 20 people showed 
up. They had in introduction on what they have been 
working on for local and international markets, what 
challenges come with working with big companies 
like Disney. They had an hands on introduction on 
the workflow when working on Askeladden, where 
they used the VR software Tilt brush. Afterwards the 
audience got to test out the software while asking 
questions.

Tegneserie og julekort - 
workshop med Trond J. Stavås
Ca. 8 deltakere, lærte bort triks til å lage god 
dramaturgi når man lager tegneserier Grafill stiller 
med tegneutstyr og papir. 
Medlem: 170,- Ikke-medlem: 275,- Under 18 år: 120,-

3. november

28. november

5. desember

Foto: Sofie Brovold
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Med lokallagets geografiske avstander har 
medlemmene blitt enige om å fokusere på flere mindre 
og mer lokale aktiviteter i henholdsvis Romsdal/Molde, 
Nordmøre/Kristiansund og Sunnmøre/Ålesund. 
Det har vært en del utskiftninger blant medlemmene i 
Grafill Møre og Romsdal i året som har gått. Takk derfor 
til Oda Opheim Vinge, Fredrik Astrup, Christine Blass 
og Elisabeth Rundtom.

Inspirasjonsdag på Nordic light 
International festival of photography.
En felles dag under Nordic light-festivalen i 
Kristiansund for våre medlemmer er blitt en tradisjon. 
I år valgte vi å følge dagsprogrammet 02.05.19.

Utstilling av Årets vakreste bøker under 
Bjørnsonsfestivalen
Molde, 6. september 2019: Årets gjesteforeleser var 
bokdesigner Eivind Stoud Platou som fokuserte på sitt 
forhold til bøkenes innhold og deres forfattere. Det ble 
servert tapas underveis og festivalpublikummet fikk et 
dypdykk i bokdesignerens verden gjennom dialog 
i etterkant av foredraget.

Grafill Møre og Romsdal

2. mai
Kristiansund

4. - 8. september
Molde

Leder: 
Synnøve Hungnes 

Medlemmer: 
Oda Opheim Vinge, 
Fredrik Astrup, 
Line Skjolde, 
Christine Blass, 
Guro Synes,
Agnete Rønning Måseidvåg,
Elisabeth Rundtom.

Alle foto: Synnøve Hungnes

Årets vakreste bøker + 
utstilling med Jon Arne Mogstad
Årets vakreste bøker ble stilt ut i Kunstforeningen 
i Kristiansund under KKKK-festivalen. På vernissagen 
spilte Festivalkvartetten. Det ble servert bakst og brus. 
Vi hadde også besøk av skoleklasser på dagtid. 

Utstillingen Årets vakreste bøker på BRO i Ålesund

Designlunsj
Vi møttes til uformell lunsj for å samle bransjen 
og for å bli bedre kjent.

Collage workshop med Ashkan Honarvar

15. - 20. september
Kristiansund

22. - 26. oktober
Ålesund

1. + 15. desember
Kristiansund

5. desember
Ålesund



Nettverk og
samarbeid
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Kunstnernettverket
Grafill er en del av Kunstnernettverket som samler 19 
landsomfattende organisasjoner innenfor visuell kunst, 
litteratur, musikk, scene og film i Norge.
Samlet har Kunstnernettverket 25 000 medlemmer. 
Kunstnernettverket arbeider for bedre inntektsforhold, 
gode stipendordninger, vederlag for bruk og 
opphavsretten. Kunstnernettverket er delt inn i 
ulike utvalg som arbeider for å søke allianser og 
påvirke politiske myndigheter. Utvalgene består av 
Kunstnerpolitikkutvalget, Trygd og pensjonsutvalget, 
Næringsutvalget, DKS (Den kulturelle skolesekken)- 
utvalget og Opphavsrettsutvalget. Grafill er medlem 
av Opphavsrettsutvalget representert ved Advokat 
Christian Wadahl Uhlen. 

Kunstnernettverket arbeider med kunstnerpolitikk, 
med spesiell vekt på kunstneres inntektsforhold, 
sosiale rettigheter, stipend, vederlag og opphavsrett.

Nasjonalt samarbeid

Nasjonalt fagorgan for design 
Nasjonale fagorgan opprettes av UHR-Kunst, design og 
arkitektur etter behov for å løse langsiktige oppgaver 
innenfor spesifikke fagfelt. Formålet med de nasjonale 
fagorganene er å ivareta institusjonenes behov for 
faglig og administrativ utvikling, erfaringsdeling, 
samordning og nasjonal koordinering innenfor 
avgrensede fagområder.

Grafill er observatør i fagorganet som i 2019 ble ledet 
av Rachel Troye ved Arkitektur- og designhøyskolen 
til mai da Mona Larsen, Instituttleder ved KMD, 
Universitetet i Bergen overtok. Daglig leder Lene 
Renneflott møtte på vegne av Grafill, både på møtet 
i Berlin 19.-22. mai 2019 og i Bergen 7. november 2019. 

Årets tegneserie
Prisen for årets tegneserie deles ut av Tronsmo 
bokhandel, Serieteket på Deichman Grünerløkka og 
Grafill under Oslo Comics Expo, og i 2019 ble den 
tildelt Steffen Kverneland for sin sterkt selvbiografiske 
«En frivillig død»
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George Grosz møter Mulysses på Slapsefjell -
moderne illustrasjoner fra Norge
Denne utstillingen ble kuratert av Grafill på forespørsel 
fra NORLA (Norwegian Literature Abroad) som 
et ledd i markeringen av at Norge var gjesteland 
under bokmessa i Frankfurt i 2019. Første stopp 
på utstillingsturnéen var Felleshuet til de nordiske 
ambassadene i Berlin, etterfulgt av flere tyske byer, 
Wohlen i Sveits og den store bokmessen i Frankfurt.

Mesteparten av forarbeidet med utstillingen ble 
gjort i 2018. Hovedkriteriet for hvilke illustratører 
som ble valgt var at de hadde bokutgivelser på det 
tyske markedet. I tillegg har aldersspredning og 
kjønnsbalanse blitt vektlagt, samt at de representerer 
et rikt spekter av uttrykk innen både teknikker og 
tematikk. Medvirkende illustratører er Lisa Aisato, Per 
Dybvig, Lars Fiske, Stian Hole, Bendik Kaltenborn, 
Åshild Kanstad Johnsen, Bjørn R. Lie, Alice Lima de 
Faria, Gry Moursund, Kari Stai og Øyvind Torseter. 
Utstillingen har siste stopp hos Grafill i R21 i januar 
2020.

Foto: Jon Gorospe
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EIF – European Illustrator Forum
European Illustrators Forum (EIF) er en organisasjon 
av nasjonale foreninger for illustratører i europeiske 
land. Organisasjonen representerer over 17 foreninger 
over hele Europa og snakker på vegne av over 12 
000 illustratører. Disse foreningene stiller opp for 
rettighetene til medlemmene sine, informerer og kobler 
de profesjonelle illustratørene i landet sitt.

EIF har som hovedmål å koble organisasjonene 
sammen for å bedre styrke illustratørene i Europa og 
beskytte illustratørens rettigheter.

Marianne Lind fra Grafills administrasjon satt i styret til 
EIF i 2019. Styret gjennomførte fire styremøter (online), 
og videre prosjektarbeid ble gjennomført lokalt med 
eget Slack forum for dialog og utveksling av kunnskap 
og erfaring. I oktober deltok Marianne Lind og Martin 
Hvattum fra Grafill Illustrasjon på fellessamling med de 
øvrige meldlemslandene i Bilbao hos Euskal Erudigileak 
som er organisasjonen i Baskerland. Under smlingen 
fikk deltagerene bedre presentasjon og innsikt i 
arbeidet til de øvrige organisasjonene. 

Internasjonalt 
samarbeid
Grafill har i flere år vært engasjert i europeiske og 
verdensomspennende nettverk. Målet er å fremme fagområder 
og norsk design og illustrasjon, identifisere muligheter og 
utfordringer, samt utveksle generelle erfaringer.

Arbeidet i EiF har i 2019 konsentrert seg om: felles 
tilstedeværelse på Bologna Children’s book fair med 
egen ‘help desk’; bedre utveksling av kunnskap og 
deling av ressurser mellom medlemsorganisasjonene; 
oversettelse av en guide for illustratører opprinnelig 
utviklet av de spanske medlemsorganinsasjonene.

Etter møte i Bilbao inviterte Grafill den britiske 
organisasjonen Assosiation of Illustrators (AOI) til 
Oslo for å få mer innsikt i deres arbeid. AOI ble også 
invitert til å holde foredrag om hvordan de anbefaler 
at illustratører å jobbe for å få rettferdig betaling for 
illustrasjonsoppdrag.

Foto: Martin Hvattum
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Ico-D (International Council of Design) 
The International Council of Design, ico-D, er en 
internasjonal organisasjon for design og visuell 
kommunikasjon. Grafill er medlem av ico-D og 
representerer Norge blant 67 medlemsland og 
regioner på verdensbasis. Ico-D er et internasjonalt 
råd og nettverk bestående av selvstendige 
medlemsorganisasjoner som jobber sammen for felles 
standarder, regelverk og søker å opprettholde en 
engasjert internasjonal dialog om felles utfordringer 
og muligheter. Hovedstyremedlem Helge Persen deltok 
ico-D General Assembly og Professional Platform 
Meeting i Vancouver 29 november -1 desember. 

Tema for årets samling var Design is Professional. 
I år var ico-D’s tema for World Design Day: Women in 
Design og Grafill deltok som partner sammen med 
ADGI, Asosiasi Desainer Grafis Indonesia i AWDA- 
Aiap Women in Design Award. AWDA er en pilot for 
å etablere en internasjonal designkonkurranse som 
fremmer kvinner innen visuell kommunikasjon. Maria 
Sætre, styremedlem i Grafills fondstyre deltok i både 
juryen og et diskusjonspanel i Firense, Italia om norske 
kvinners vilkår i designbransjen. Konkurransen ble 
arrangert av Aiap, Associazione Italiana design della 
comunicazione visiva, i samarbeid med ico-D. 

Young Lions Design
Grafill sender hvert år to norske designere under 30 
år til konkurransen Young Lions Design i Cannes. Det 
er Cannes Lions Festivalen som er arrangør for denne 
årlige 24-timers konkurransen for unge kreative, 
profesjonelle innen ulike fagområder. Capa, som 
representerer Cannes Lions i Norge, samarbeider med 
Grafill for å finne et dyktig team til kategorien Design. 
Årets jury bestod av Randi Larsen (Grafills sentralstyre 
og Studio Larsen), Kristine Lillevik (We Oslo) og 
Rannveig Lohne (Haltenbanken)

Grafill søkte etter kandidater, og unge kreative som 
ønsket å delta ble oppfordret å søke som team og 
sende inn en søknad med to referansecaser og en 
motivering. Grafill mottok seks søknader.

Mimmi Christensen (25) og Andrea Tjøsvoll (25), 
begge designere i Metric, ble valgt ut som Norges 
representanter.



Aktivitetsregnskap 
2019 og Budsjett 2020

Regnskap 2019 Innt. aktiviteter Netto kostnad Fordeling % Budsjett 2019 Fordeling % Budsjett 2020 Innt. prosjekt Netto kostnad Fordeling %

INNTEKTER

Medlemskontingent 1 092 191        1 200 000 1 200 000      

Andre driftsinntekter 1 584 214        1 054 000 1 146 000       

Finansinntekter 40 412            0 -                 

Bevilget fra Grafill Fond 18 500 000    18 500 000 19 800 000    

Sum inntekter 21 216 817          20 754 000    22 146 000      

KOSTNADER AKTIVITETSOMRÅDER

POLITIKK OG PÅVIRKNING

Kultur- og næringspolitikk
Innspill til norsk lovgivning og politikk. Lobbyvirksomhet. 327 601          327 601            486 440 541 019           

Nettverk og samarbeid
Norske og internasjonale samarbeid. Opphavsrettsorganisasjonene, utdanningsinstitusjonene, 
kulturinstitusjoner, næringslivet, DOGA, Kunstnernettverket m.fl.

1 254 032        1 254 032         1 142 692 1 083 104       

Sum 1 581 633            1 581 633               7,6 % 1 629 132 7,8 % 1 624 123            1 624 123               7,3 %

FREMME FAGENE
Faggrupper
Faglig innhold i faggrupper; Illustrasjon, Grafisk design, Animasjon, Tegneserie og Interaktiv 1 016 829        264 250-           752 579            829 660 813 868          813 868            

Lokallag
Faglig innhold i lokallag; Bergen, Trøndelag, Trømsø, Haugalandet, Sørlandet, Møre & 
Romsdal, Telemark

948 433          103 107-             845 326            924 982 900 406         900 406           

Aktiviteter R21
Faglig innhold: seminarer, foredrag, kurs og utstillinger. 1 084 877        58 118-               1 026 759         1 150 930 1 454 972        50 000-            1 404 972         

R21 (utstillingsområde)
Faste kostnader og drift av lokalet. 1 509 579       -                        1 509 579         1 631 022 1 371 623        1 371 623          

Årets vakreste Bøker
Konkurranse og prisutdeling 1 193 105        192 800-            1 000 305        1 297 552 1 402 736       160 000-           1 242 736          

Visuelt
Konkurranse og prisutdeling 2 088 304      842 484-            1 245 820         2 240 750 2 120 887       816 000-           1 304 887         

Sum 7 841 127             1 460 759-              6 380 368            37,5 % 8 074 896 38,9 % 8 064 491          1 026 000-            7 038 491              36,4 %

STIPENDER OG MEDLEMSFORDELER

Medlemsfordeler
Leilighet (Oslo og Frankrike), kunstnerforsikring, kursstøtte, reisetilskudd. 461 751           117 830-             343 921            460 960 541 868          120 000-           421 868            

Stipender og støtte
Grafills bidrag til egne Ærespriser, Årets tegneserie, Young Lions og Oslo Comics Expo. 5 453 396       5 453 396         5 371 422 6 106 170        6 106 170          

Sum 5 915 147            117 830-                   5 797 317               28,3 % 5 832 382 28,1 % 6 648 038         120 000-                6 528 038            30,0 %

RÅDGIVNING OG KOMPETANSEUTVIKLING

Rådgivning og kurs
Juridisk og forretningsmessig rådgivning, anbudsveiledning, kontrakter, maler og andre verktøy, 
kompetanseutvikling og kurs.

1 628 801        5 625-                1 623 176          1 595 092 1 652 076       1 652 076         

Sum 1 628 801           5 625-                       1 623 176               7,8 % 1 595 092 7,7 % 1 652 076           1 652 076              7,5 %

ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON

Medlemsadministrasjon
Medlemsregister, medlemskontakt, inn-/utmeldinger, fakturering. 955 309         963 393 849 793          

Organisasjonsarbeid
Styre- og komitéarbeid, honorarer, verv, lokallag og faggrupper. 928 095         523 530 1 112 936         

Kommunikasjon
Nettsider, innholdsproduksjon, markedsføring, nyhetsbrev. 1 163 496        1 269 320 1 119 830        

Administrasjon
Økonomi og regnskap, revisjon, daglig ledelse, HR, HMS. 906 453         866 255 1 074 679        

Sum 3 953 353          3 953 353             18,9 % 3 622 498 17,5 % 4 157 239           -                           4 157 239              18,8 %

Sum kostnader aktiviteter 20 920 061      1 584 214-               19 335 847           100         % 20 754 000  100 % 22 145 967        1 146 000-             20 999 967          100,0 %

RESULTAT 296 756            -                         33                   

 

 

GRAFILL REGNSKAP 2019 OG BUDSJETT 2020 



Årsregnskap 2019
GRAFILL

Note 2019 2018
RESULTATREGNSKAP

DRIFTSINNTEKTER
Kontingenter 3 1 092 191 1 047 845
Vederlagsmidler 4 18 500 000 18 500 000
Andre driftsinntekter 1 584 214 2 163 493
SUM DRIFTSINNTEKTER 21 176 405 21 711 338

DRIFTSKOSTNADER
Stipendier 8 4 600 000 4 545 000
Lønnskostnad 2 7 127 854 6 472 952
Honorarer 2 170 334 2 230 290
Avskrivninger 6 1 241 360 814 791
Annen driftskostnad 2, 5 5 781 191 7 395 402
SUM DRIFTSKOSTNADER 11 20 920 739 21 458 435

DRIFTSRESULTAT 255 666 252 903

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Annen renteinntekt 41 085 15 352
Annen rentekostnad -6 0
RESULTAT AV FINANSPOSTER 41 091 15 352

ÅRSRESULTAT 296 756 268 255

OVERFØRINGER
Overført annen egenkapital 7 296 756 268 255
SUM OVERFØRINGER 296 756 268 255

Organisasjonsnummer 971 001 690
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GRAFILL

BALANSE 31.12

EIENDELER Note 2019 2018

ANLEGGSMIDLER

VARIGE DRIFTSMIDLER
Eiendommer 6 2 404 038 2 458 675
Inventar og utstyr 6 0 1 186 723
SUM VARIGE DRIFTSMIDLER 2 404 038 3 645 398

SUM ANLEGGSMIDLER 2 404 038 3 645 398

OMLØPSMIDLER

FORDRINGER
Andre kortsiktige fordringer 7 727 892 7 724 596
SUM FORDRINGER 7 727 892 7 724 596

BANKINNSKUDD, KONTANTER O.L.
Bankinnskudd, kontanter o.l. 9 6 660 606 5 496 346
SUM BANKINNSKUDD, KONTANTER O.L. 6 660 606 5 496 346

SUM OMLØPSMIDLER 14 388 498 13 220 942

SUM EIENDELER 16 792 536 16 866 340

Organisasjonsnummer 971 001 690
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GRAFILL

EGENKAPITAL OG GJELD Note 2019 2018

EGENKAPITAL

OPPTJENT EGENKAPITAL
Annen egenkapital 7 12 030 309 11 733 553
SUM OPPTJENT EGENKAPITAL 12 030 309 11 733 553

SUM EGENKAPITAL 12 030 309 11 733 553

GJELD

KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld 95 712 195 836
Skyldig offentlige avgifter 523 380 478 608
Stipend 8 3 465 152 3 821 200
Annen kortsiktig gjeld 10 677 982 637 142
SUM KORTSIKTIG GJELD 4 762 226 5 132 787

SUM GJELD 4 762 226 5 132 787

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 16 792 536 16 866 340

                                        
Oslo, 19.03.2020

Styret i Grafill

Kjell Ekhorn
Styreleder

Lene Cecilie Renneflott
Daglig leder

Bjørn Ivar Thomassen
Nestleder

Helge Persen
Styremedlem

Anders Fabritius
Styremedlem

Aslak Gurholt Rønsen
Styremedlem

Vslemøy Holt
Styremedlem

Randi Larsen
Styremedlem

Organisasjonsnummer 971 001 690
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GRAFILL  
 
 
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2019 

 

 
Note 1 – Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer  
 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak 
og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. 
Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:  
 
Driftsinntekter 
Driftsinntekter inntektsføres etter hvert som de opptjenes. 
Vederlagsmidler inntektsføres når vederlagets størrelse er bestemt. 

Omløpsmidler / kortsiktig gjeld 
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år 
etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt 
virkelig verdi. 

Fordringer 
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for forventet tap. 
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I 
tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Det 
er ikke avsatt til tap i 2019. 

Endring av regnskapsprinsipp   
Det har ikke vært endring av regnskapsprinsipp i 2019. 
 

Note 2 – Ansatte, godtgjørelse mv 
 
2.1 – Spesifikasjon av lønnskostnad    2019  2018 
       
Lønninger    5 170 898  4 720 451 
Styrehonorar    239 300  205 200 
Arbeidsgiveravgift    869 015  795 488 
Pensjonskostnader    684 585  602 189 
Andre personalkostnader    164 056  149 624 
       
Sum lønnskostnad   7 127 854  6 472 952 

 
Organisasjonen har sysselsatt 7,8 årsverk i 2019.  
 
 
2.2 – Utbetalinger til ledende personer  Daglig 

leder 
 Styret  

Lønn  951 040  205 200  

Annen godtgjørelse  9 151  0  
      
Sum   960 191  205 200  
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GRAFILL  
 
 
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2019 

 

 
2.3 – Obligatorisk tjenestepensjon 

Foreningen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, 
og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven. 
 
2.4 – Spesifikasjon av honorar til revisor 

Kostnadsført revisjonshonorar for 2019 utgjør kr 76 875 fordelt som følger: 
 
Lovpålagt revisjon 61 875 

Andre attestasjonstjenester 0 
Skatterådgivning 0 
Andre tjenester utenfor revisjon 15 000 
  

76 875 
 
 

Note 3 – Kontingenter 
 
Innbetalt medlemskontingent i 2019 er på kr 1 092 191. 
 
Pr 31.12.2019 hadde Grafill 1 420 medlemmer, som fordelte seg på 1 161 ordinære, 198 
studenter og 61 assosierte medlemmer. 
 
 
 
Note 4 - Vederlagsmidler 
 

2019 2018

Ordinære bevilgninger 18 500 000 18 500 000

Sum bevilgninger 18 500 000 18 500 000
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NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2019 

 

 
Note 5 – Annen driftskostnad 
 
Annen driftskostnad består av følgende poster: 
 
  2019  2018 
     
Kontorhold  1 785 269  1 660 477 
Porto  17 745  18 939 
Reisekostnader  543 722  496 982 
Juridisk bistand  34 663  20 481 
Regnskap / revisjon  76 875  76 875 
Kontingenter / gaver  25 986  42 626 
Trykkingsutgifter / annonser  326 370  460 184 
Møteutgifter  711 280  945 720 
Andre kostnader  2 259 281  3 673 118 
     
Totalt  5 781 191  7 395 402 

 
 
 
Note 6 – Varige Driftsmidler 
 
6.1 -  Eiendommer 

 
   

Maridalsveien 
 

     
Anskaffelseskost pr 01.01.2019   2 731 860  
     

Tilgang   0  

Avgang   0  
     

Anskaffelseskost pr 31.12.2019 
  

2 731 860 
 

     
Akk avskrivninger pr 31.12.2019   327 822  
     

Bokført verdi pr 31.12.2019   2 404 038  

     
Årets avskrivninger    54 637  
     

Avskrivningssats 
  avskrives lineært 

over 50 år 
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NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2019 

 

 
6.2 – Inventar og utstyr 
 

 

  Utviklingskostnader 
medlems- og 
eventsystem 

 

     
Anskaffelseskost pr 01.01.2019   5 098 112  
     

Tilgang   0  

Avgang   0  
     

Anskaffelseskost pr 31.12.2019   5 098 112  

     
Akk avskrivninger pr 31.12.2019   5 098 112  
     

Bokført verdi pr 31.12.2019   0  

     
Årets avskrivninger    1 186 723  
     
Avskrivningssats   Lineært over 5 år  

 
 
 
 
 

Note 7 – Egenkapital Annen 
egenkapital 

 
 

    
Egenkapital pr 31.12.18 11 733 553   
    
Årets resultat 296 756   
    
Egenkapital pr 31.12.19 12 030 309   
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NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2019 

 

 
Note 8 – Stipend 
 
  2019  2018 
     
Stipend bevilget pr 1. januar  3 821 200  2 647 500 
Stipend bevilget i 2018  4 600 000  4 600 000 
Stipender ikke hevet/tilbakeført  0  - 55 000 
     
  8 421 200  7 192 500 
     
Stipend hevet:     
Etableringsstipend  331 000  150 337 
Bokprosjektstipend  647 251  300 000 
Bokkunststipend  175 000  0 
Klassikerprisen  115 000  60 000 
Prosjektstipend lite  100 000  450 000 
Prosjektstipend stort  0  200 000 
Prosjektstipend Forskning  215 000  250 000 
Prosjektstipend Formidling  242 000  160 000 
Prosjektstøtte utstilling R21  295 000  348 000 
Prosjektstipend Visuelt  40 000  40 000 
Prosjektstipend Bok/Publikasjon  776 600  398 000 
Prosjektstipend utvikling av verktøy  348 400  50 000 
Reisestipend  362 473  349 263 
Prosjektstipend Bildebok/Illustrert bok  280 000  0 
Grafill lite  0  50 000 
Grafill stort  0  200 000 
Prosjektstipend Publikasjon annet  216 000  0 
Prosjektstipend Utstilling  145 500  0 
Prosjektstipend Tegneserie  200 000  0 
Videre- og etterutdanning  50 000  50 000 
Kompetanse- og fagutviklingsstipend  127 000  255 500 
Virksomhetsutviklingsstipend  289 824  60 000 
     
Sum stipendutbetalinger  4 956 048  3 371 300 
     
Stipend bevilget, ikke hevet  3 465 152  3 821 200 
     
     
Bevilget stipend  4 600 000  4 600 000 
Stipender ikke hevet/tilbakeført  0  - 55 000 
     
Kostnadsført stipend  4 600 000  4 545 000 
     

 
 

Note 9 – Bundne midler 
 
I posten bankinnskudd, kontanter og lignende inngår bundne bankinnskudd med kr 956 990. 
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GRAFILL  
 
 
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2019 

 

 
Note 10 – Annen kortsiktig gjeld 
 
Grafill har påtatt seg å håndtere regnskapet for to mindre prosjekter som ikke hører direkte inn i 
Grafills regnskap.    
 
Prosjekt    
    
NIBI 76 251   
NVK 0   
    
Sum prosjekt som inngår i 
kortsiktig gjeld 

 
76 251 

  

 
 
 
Note 11 – Bidrag lokallag og faggrupper 
 
Bidrag overført til lokallag og faggrupper er kostnadsført på de ulike kostnadskontoene.  
 
 2019  2018 
 Bevilgning Forbrukt  Bevilgning Forbrukt 
Lokallag:      
Grafill Bergen 150 000 138 186  200 000 153 949 
Grafill Telemark 0 0  10 000 8 820 
Grafill Stavanger 175 000 190 974  180 000 163 973 
Grafill Trøndelag 120 000 92 486  120 000 90 951 
Grafill Haugalandet 15 000 3 195  60 000 15 949 
Grafill Sørlandet 60 000 34 323  50 000 21 165 
Grafill Tromsø 65 000 58 085  70 000 43 112 
Grafill Møre & Romsdal 50 000 38 676  40 000 24 028 
      
Sum lokallag 635 000 555 925  730 000 521 947 
      
Faggrupper:      
Grafill Grafisk Design 140 000 43 217  160 000 93 913 
Grafill Illustrasjon 165 000 76 160  160 000 57 911 
Grafill Tegneserier 40 000 28 500  70 000 48 433 
Grafill Animasjon 105 000 76 160  100 000 51 393 
Grafill Student 0 0  50 000 2 340 
Grafill Interaktiv 80 000 58 131  80 000 36 739 
      
Sum faggrupper 530 000 282 312  620 000 290 729 
      
Fellespotten / avsatt FG/LL 50 000 0  80 000 0 
      
Sum 1 215 000 838 237  1 430 000 812 673 
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 
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Uavhengig revisors beretning 
Til årsmøtet i Grafill - Norsk Organisasjon For Visuell Kommunikasjon 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet til Grafill - Norsk Organisasjon For Visuell Kommunikasjon. 

Årsregnskapet består av: 

 Balanse per 31. desember 
2019 

 Resultatregnskap for 2019 
 Noter til årsregnskapet, 

herunder et sammendrag av 
viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening: 

Er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter 
og gir et rettvisende bilde av organisasjonens finansielle 
stilling per 31. desember 2019, og av dets resultater for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 
de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre 
oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved 
revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og 
har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er 
innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Annen informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av all informasjon i 
årsmeldingen, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. 

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke annen informasjon, og vi attesterer ikke 
den andre informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon 
identifisert ovenfor med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom 
annen informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller 
hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. 

Dersom vi, på bakgrunn av arbeidet vi har utført, konkluderer med at disse andre opplysningene 
inneholder vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å uttale oss om dette. Vi har ingenting å 
rapportere i så henseende. 

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig 
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BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale nettverket BDO, 
som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA. 

for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som 
følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt 
drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal 
legges til grunn så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god 
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. 
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir 
vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke 
økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. 

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

Uttalelse om andre lovmessige krav 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 

 
 

BDO AS 
 
Steinar Andersen 
statsautorisert revisor 
(elektronisk signert) 
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

SStteeiinnaarr  HHaarrrryy  AAnnddeerrsseenn
PPaarrttnneerr
På vegne av: BDO AS
Serienummer: 9578-5999-4-1359329
IP: 188.95.xxx.xxx
2020-03-27 15:03:30Z
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Grafill fond
Grafill Fond mottar og disponerer vederlagsinntekter 
fra tre kilder: Kopinor, Bibliotekvederlag og Norwaco.

Grafill Fond hadde i 2019 driftsinntekter på kr. 
19.829.969,- og besluttet i løpet av året å bevilge kr. 
18.500.000,- til Grafill som ordinær bevilgning. 

Grafill Fond avholdt tre styremøter i 2019 hvorav et 
var et felles strategimøte med Grafills hovedstyre 
for å diskutere langsiktig økonomisk planlegging for 
Grafill som organisasjon. Temaene som ble diskutert 
inkluderte: Grafills egenkapital, plan for langsiktig 
bærekraftig økning av stipendmidler og hva som vil 
innvirke på Grafills økonomi i årene som kommer.

Vera Pahle, leder
Trond Bredesen
Torgeir Hjetland 
Maria Sætre 
Dag Solhaug Laska (vara)
Lene Renneflott/ 
Vigdis Skogli, sekretær
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GRAFILL fond

Note 2019 2018
RESULTATREGNSKAP

DRIFTSINNTEKTER
Kopivederlag 16 059 290 14 540 827

Vederlag fra Norwaco 692 580 575 474

Bibliotekvederlag 3 078 099 2 884 690

SUM DRIFTSINNTEKTER 19 829 969 18 000 991

DRIFTSKOSTNADER
Overført vederlag til Grafill forening 5 18 500 000 18 500 000

Lønnskostnad 2 39 393 25 573

Annen driftskostnad 2, 3 27 500 37 242

SUM DRIFTSKOSTNADER 18 566 893 18 562 815

DRIFTSRESULTAT 1 263 076 -561 824

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Annen renteinntekt 9 927 2 972

Annen finansinntekt 2 734 923 0

Annen finanskostnad 0 2 672 200

RESULTAT AV FINANSPOSTER 2 744 850 -2 669 228

ÅRSRESULTAT 4 007 926 -3 231 052

OVERFØRINGER
Overført annen egenkapital 4 4 007 926 -3 231 052

SUM OVERFØRINGER 4 007 926 -3 231 052
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GRAFILL fond

BALANSE 31.12

EIENDELER Note 2019 2018

OMLØPSMIDLER

BANKINNSKUDD, KONTANTER O.L.
Bankinnskudd, kontanter o.l. 22 988 931 18 981 005

SUM BANKINNSKUDD, KONTANTER O.L. 22 988 931 18 981 005

SUM OMLØPSMIDLER 22 988 931 18 981 005

SUM EIENDELER 22 988 931 18 981 005
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GRAFILL fond

Note 2019 2018

EGENKAPITAL

OPPTJENT EGENKAPITAL
Annen egenkapital 4 15 264 335 11 256 410

SUM OPPTJENT EGENKAPITAL 15 264 335 11 256 410

SUM EGENKAPITAL 15 264 335 11 256 410

KORTSIKTIG GJELD
Annen kortsiktig gjeld 7 724 596 7 724 596

SUM KORTSIKTIG GJELD 7 724 596 7 724 596

SUM GJELD 7 724 596 7 724 596

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 22 988 931 18 981 005

                                        

Oslo

Styret i GRAFILL fond

Vera Pahle

Styrets leder

Trond Bredesen

Styremedlem

Astrid Maria Sætre

Styremedlem

Torgeir Hjetland

Styremedlem
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

TTrroonndd  BBrreeddeesseenn
SSttyyrreemmeeddlleemm
På vegne av: Grafill fond
Serienummer: 9578-5995-4-2392989
IP: 193.75.xxx.xxx
2020-03-24 09:34:03Z

VVeerraa  PPaahhllee
SSttyyrreelleeddeerr
På vegne av: Grafill fond
Serienummer: 9578-5998-4-1337895
IP: 51.175.xxx.xxx
2020-03-24 11:29:28Z

MMaarriiaa  SSæættrree
SSttyyrreemmeeddlleemm
På vegne av: Grafill fond
Serienummer: 9578-5998-4-859720
IP: 84.209.xxx.xxx
2020-03-24 19:21:05Z

TTOORRGGEEIIRR  HHJJEETTLLAANNDD
SSttyyrreemmeeddlleemm
På vegne av: Grafill fond
Serienummer: 9578-5999-4-883102
IP: 51.175.xxx.xxx
2020-03-26 12:13:36Z

Pe
nn

eo
 D

ok
um

en
tn

øk
ke

l: 
ZZ

I1
0-

K6
X3

Q
-O

8N
AJ

-F
0V

T6
-W

8M
F0

-T
TS

85

120 121



 

BDO AS 
Munkedamsveien 45 
Postboks 1704 Vika 
0121 Oslo 

 
 

Uavhengig revisors beretning Grafill Fond - 2019 side 1 av 2  

Uavhengig revisors beretning 
Til årsmøtet i Grafill Fond 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet til Grafill Fond. 

Årsregnskapet består av: 

• Balanse per 31. desember 
2019 

• Resultatregnskap for 2019 
• Noter til årsregnskapet, 

herunder et sammendrag av 
viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening: 

Er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter 
og gir et rettvisende bilde av organisasjonens finansielle 
stilling per 31. desember 2019, og av dets resultater for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 
de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre 
oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved 
revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og 
har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er 
innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Annen informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av all informasjon i 
årsmeldingen, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen 

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke annen informasjon, og vi attesterer ikke 
den andre informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon 
identifisert ovenfor med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom 
annen informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller 
hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. 

Dersom vi, på bakgrunn av arbeidet vi har utført, konkluderer med at disse andre opplysningene 
inneholder vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å uttale oss om dette. Vi har ingenting å 
rapportere i så henseende. 

Styrets ansvar for årsregnskapet 

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, 
herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig 
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for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som 
følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt 
drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal 
legges til grunn så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god 
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. 
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir 
vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke 
økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. 

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

Uttalelse om andre lovmessige krav 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 

 
 

BDO AS 
 
Steinar Andersen 
statsautorisert revisor 
(elektronisk signert) 
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

SStteeiinnaarr  HHaarrrryy  AAnnddeerrsseenn
PPaarrttnneerr
På vegne av: BDO AS
Serienummer: 9578-5999-4-1359329
IP: 188.95.xxx.xxx
2020-03-27 15:02:34Z
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Til 
Grafills generalforsamling 

Oslo, 24. mars 2020 

Kontrollkomitéens rapport 2020 

Kontrollkomitéen har gjennomført ordinær gjennomgang av styrets referater for 2019, 
Kontrollkomitéen har ingen bemerkninger til Grafills drift i 2019. 

Med vennlig hilsen 
Kontrollkomitéen i Grafill 

(sign) (sign)   
Marius Renberg Magne Benno Hopp 
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