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Styreleder har ordet

Å si at 2020 ikke ble helt som planlagt er kanskje en
underdrivelse, for det fremstår i dag nesten umulig
å huske helt hvordan de to første månedene av året
artet seg. Etter hvert som de dramatiske nyhetene om
virusets herjinger kom ut fra Wuhan ble det debattert
hvordan ringvirkningene ville bli for deler av det
norske næringslivet som er avhengig av kinesisk
produksjon og leveranser – samtidig ante vi også, at
dette kunne få betydning for vår bransje. Fra mars ble
det derimot klart at det var selve viruset som skulle bli
hovedproblemet også for Norge. Nedstengningen av
landet endret drastisk på alt av eventer og aktiviteter
som Grafill var i gang med og i en hektisk periode
ble det viktigste å sørge for at vi kunne oppdatere
og rådgi en bransje og medlemsmasse med et stort
informasjonsbehov. Når daglig leder Lene Renneflott
skrev som overskrift på nyhetsbrevet 18. mars: “Vi er
her for deg – og gjør det vi kan for å hjelpe i Koronatiden!” Så oppsummerer det ikke bare hvor dramatisk
situasjonen var, men også innstillingen til hele
administrasjonen i Grafill.
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Grafill foretok også flere koronaundersøkelser for å ta
tempen på bransjen og sikre at alle fikk informasjonen
de trengte og at medlemmene skulle klare seg
gjennom den økonomiske krisen. Selv om det så
svært svart ut for mange inn mot sommeren 2020
så tok heldigvis oppdragsmengden for de fleste seg
opp innen utgangen av året. Det slår meg stadig hvor
uforutsigbare ringvirkninger kan være, for eksempel vet
jeg om store illustrasjonsoppdrag som ble til på grunn
av at fotoopptak ikke lengre lot seg gjennomføre, og
likeledes kan det være naturlig å tenke at det plutselige
behovet for å øke digitaliseringen av arbeidslivet kan ha
gitt mer arbeid til designere, uten at vi har konkrete tall
å vise til. Det vi kan si med sikkerhet er at situasjonen
stadig er uforutsigbar, men mye tyder på at vi er en
bransje som evner å omstille oss raskt, noe som også
gjør oss mer robust.
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Selv om pandemien har farget året, har 2020 vært
mere enn bare Korona for Grafill. Vi rakk heldigvis
å gjennomføre lønnsundersøkelsen vår i januar/
februar før pandemien rammet. Derfor har vi tall
både på lønnsnivået i bransjen og oversikt over hva
som preger inntektsbildet i de forskjellige fagfeltene.
Dette er tall som er viktige når vi jobber videre for
utøverne og kanskje spesielt viktige i arbeidet for å få
unntak fra konkurranseloven for de som jobber med
bokillustrasjon og tegneserie. Det er i det store og
hele mye som skjer i kulissene når Grafill arbeider på
vegne av faget og utøverne våre. Jeg kan jo nevne
at vi i år vant en viktig voldgiftssak i Kopinor (den
første på 30 år) og mye av æren for det går til Grafills
egen husadvokat Christian Wadahl Uhlen, som jobber
utrettelig både for organisasjonen som helhet og for
medlemmene våre individuelt. Stipendpotten oversteg
også 5 millioner i 2020 og selv om noen reise- og
utstillingsstipender er blitt utsatt så er det mange som
har fått glede av stipendene også i år!
Det er svært viktig for Grafill å være landsdekkende og
jeg vil takke de mange faggruppene og lokallagene
som har vist kreativitet og omstillingsevne for å kunne
gjennomføre aktiviteter også i år. Visuelt ble i tillegg
gjennomført som digital prisutdeling og dermed
landsdekkende for første gang. Stor takk til Grafills
Benedicte og Marianne og samarbeidspartnere Also
Known As og Skogen som på rekordtid klarte å bygge
den digitale plattformen – en platform vi skal få
glede av i år også. Til slutt vil jeg rette en stor takk til
alle medlemmene våre. Tilpasningsevnen deres i et
krevende år, vitner om en sunn og dynamisk bransje.
Kjell Ekhorn
Styreleder

Foto Aksel Jermstad

6

7

Klassikerprisen
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.

Bernard Blatch

Finn Graff

Fam Ekman

Niels Hartmann

Kai Gjelseth

Enzo Finger

Jason

Junn Paasche-Aasen

Torill Kove

John Engen
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Vinner av Klassikerprisen: John Engen. Foto Niklas Lello

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Bruno Oldani

Leif Frimann Anisdahl og
Carl Tørris Christensen

Sven Skaara

Pjotr Sapegin

Kari Grossmann

Halvor Bodin

Morten Throndsen

Kim Hiortøy

Gunnar Lilleng
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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.

Reidar Johann Berle

Hans Gerhard Sørensen

Thorbjørn Egner

Ørnulf Ranheimsæter

Herman Bongard

Håkon Stenstadvold

Odd Borgersen

Junn Paasche-Aasen

Peter Haars
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1957
1959
1960
1962
1963
1966
1967
1968
1969
1971
1973
1976
1982
1983
1985
1987
1989
1990

De Norske Bokklubbene

Crix Dahl
Gyldendal Norsk Forlag v/
redaksjonen av Hugin og Mugin

Roy Gulbrandsen

Hans Normann Dahl

Leif Friman Anisdahl

Harald Nordberg

Fredrik Matheson

Fam Ekman

Kirstes Boktrykkeri

Therese Moe Leiner

Bjørg Omholt

Morten Berner

Gunnar Lilleng

Stian Hole

Finn Graff/Bjørn Roggenbihl

Øyvind Torseter

Kristian Ystehede

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Det Norske Samlaget

Knut Giæver/Egil Haraldsen

Aud Gloppen

Jesper Egermar

Thore Hansen

Akin Düzakin

Iben Sandemose

Svein Nyhus

Tronsmo Bokhandel
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Per Dybvig

Aslak Gurholt Rønsen

Guttorm Guttormsgaard

Torpedo

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Anna Fiske

Espen Holtestaul

Steffen Kverneland

Vivian Zahl Olsen

Vivian Zahl Olsen
Vinner av Bokkunstprisen 2020)
Foto: Niklas Lello
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Om Grafill

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.

Grafill er en interesseorganisasjon for visuell
kommunikasjon. Vårt mål er å samle alle som jobber
eller utdanner seg innen visuell kommunikasjon i
Norge, og ivareta deres økonomiske, juridiske og
faglige interesser. 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
På grunn av møterestriksjoner og forsamlingsforbud
som følge av Koronakrisen, ble Generalforsamling
for første gang i Grafills historie avholdt digitalt.
OBOS hadde utviklet en løsning for digitale
generalforsamlinger som de åpnet for lag,
organisasjoner og mindre selskaper i Norge.
Medlemmer kunne logge seg på og avgi stemmer i
løsningen over en periode på 8 dager fra 8. mai kl. 12 til
18. mai kl. 12. I hele denne perioden kunne medlemmer
sette seg inn i sakene, kommentere saker, stemme,
og til og med endre stemme underveis. Relevante
dokumenter lå også vedlagt de ulike sakene inne i
portalen. Til sammen 77 personer deltok digitalt på
generalforsamlingen. Ordstyrer var Morten Solberg,
referent Eva Bergan.
16

Foto

Styrets arbeid
Styret i Grafill avholdt 8 styremøter og behandlet 33
saker, foruten gjennomføring av Generalforsamling i
mai og strategisamling med administrasjonen 16. og
17. oktober. Grunnet pandemien ble 7 styremøter
avholdt digitalt. Styret har i hele 2020 hatt
kontinuerlige statusoppdateringer om pandemiens
påvirkning på bransjen og utøvernes vilkår; Grafills
praktiske og politiske arbeid i forbindelse med
koronakrisen; arbeidet med organisasjonens strategi
og handlingsplan (2018-2021), samt handlingsplanen
for utøvere som jobber med bøker (2018-2021).
Saker som ble behandlet: budsjett og regnskap;
søknader om prosjektstøtte fra eksterne; forslag
til Generalforsamling; Lønnsundersøkelse 2020;
beredskap og nedstengning av Grafills galleri og
kontorer; alle arrangementer i regi av lokallag og
faggrupper ble avlyst i mars og april under første
koronanedstengning av Norge mars 2020; digital
strømming av Visueltprisutdelingen 23. april;

Hovedstyret i Grafill
Kjell Ekhorn,
Styreleder
Bjørn Ivar Thomassen,
nestleder
Helge Persen
Anders Fabritius
Aslak Gurholt Rønsen
Veslemøy Holt
Randi Larsen
Ragnhild Norgård
(vararepresentant)
Sara Risvåg
(vararepresentant uten møteplikt)

Foto: Aksel Jermstad
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retningslinjer for tildelte stipendmidler i forbindelse
med koronakrisen; utsettelse av Årets vakreste
Bøker til høsten; Grafills lokaler og behov for
flytting; digital gjennomføring av Generalforsamling;
koronaundersøkelser og funn; inngåelse av 10-årig
leiekontrakt med OBOS i Møllergata 39; Demo-festival;
samarbeid med Association of Illustrators (AOI) om
norsk versjon av priskalkulator for illustrasjonsoppdrag;
stipendtildeling; utvikling av nye digitale verktøy for
medlemsregister, konkurranseportal og juryverktøy;
Kopinor – Voldgiftssak i forbindelse med fordelingstvist
om Bokhylla; samarbeid med NBK om unntak fra
Konkurranseloven; behov for vedtektsendring for mulig
månedlig kontingentbetaling for medlemmer; felles
mangfoldsvisjon og tiltak for bransjen; muligheter
for inntekter; forhandlinger med Norsk journalistlag
om privatkopieringsmidler i Norwaco; samarbeid
med Kopinor og Den norske forleggerforening om
NDLA; samarbeid med Høgskulen i Volda om å
opprette tegneserieutdanning; oppdatert strategi
og handlingsplan for 2021; Klassikerprisvinner,
Bokkunstprisvinner og forslag til æresmedlem; KPIjustering av medlemskontingent; Grafills Facebookgrupper; forslag til retningslinjer for fordeling av
privatkopieringskompensasjon audiovisuelle verk;
Prop. 53 L (2020 – 2021) Proposisjon til Stortinget
(forslag til lovvedtak) Lov om kollektiv forvaltning
av opphavsrett mv. (også kalt CRM-direktivet); og
manglende medlemskontingenter.

Administrasjonen
Administrasjonen hadde 7,6 årsverk i 2020. De ansatte
var daglig leder Lene Renneflott (100%), Eva Boldermo
Bergan (80%), Benedicte Ebbesen Paulsen (100%),
Katinka Lund Bergskaug (100%), Iwa N. Reiersen
(100%), Vigdis Skogli (80%), Christian Wadahl Uhlen
(100%) og Marianne Lind (100%). Grunnet pandemien
var 2020 et år som krevde mye omstillingsdyktighet
fra administrasjonen som i stor grad har måttet drive
organisasjonen fra hjemmekontor i 2020.

Foto: Aksel Jermstad

Administrasjonens viktigste fokus har hele veien vært
å få oversikt over utøvernes og bransjens behov som
konsekvenser av koronakrisen, samt å sikre utøvernes
rettigheter. Under første nedstengning var flere
nøkkelressurser knyttet opp mot informasjonsarbeid
og politisk arbeid på vegne av utøverne. Fra
nedstengningen i første koronabølge i mars 2020
ble det kontinuerlig vurdert smitteverntiltak i
forhold til både utstillinger og arrangementer over
18
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hele Norge. Administrasjonen har gjennomført 3
koronaundersøkelser i løpet av året. Disse har kommet
godt med i rapporteringen til myndigheter og politikere
om utøvernes behov i forhold til myndighetenes
koronapakker.
Digitaliseringen eskalerte med pandemien og sikret
at Grafills største arrangementer ble ordentlig
landsdekkende for første gang. Alle aktiviteter måtte
planlegges med back-up muligheter digitalt da det hele
2020 hersket stor usikkerhet om når neste smittebølge
ville komme. Prosjektlederne for Visueltprisen kastet
seg rundt sammen med Also Known As (AKA) og
Skogen, og fikk på plass en digital prisutdeling med
over 1750 deltakere. Årets vakreste Bøker ble utsatt til
høsten, og selv om det ble en fysisk prisutdeling ble
denne også streamet i likhet med den nye fagdagen,
som hadde 350 deltakere.

Lønnsundersøkelser

Administrasjonen rakk å gjennomføre to
lønnsundersøkelser i samarbeid med IxDA Oslo
og ND (Norske designere) før Covid-19 kom for
fullt. Organisasjone har derfor inntektstall både for
kreativ bransje og for utøvere med sitt hovedvirke
innen bokillustrasjon, redaksjonell illustrasjon og
tegneserieskaping fra før pandemien. Særlig sistnevnte
rapport har vært viktig det siste året for å kunne
forklare «lappeteppeøkonomien» til mange utøvere
som jobber med bøker.
GENEREL AKTIVITET
Selv om det naturlig nok har vært færre aktiviteter,
utstillinger og arrangementer i 2020 grunnet
korona, så har konkurranser, stipendtildeling, politisk
arbeid og medlemsservice gått sin gang. Grafills
advokat og daglig leder har hatt ledende roller i
ulike politiske og juridiske prosjekter i samarbeid
med våre søsterorganisasjoner på billedsiden.
Blant annet vant opphaverne sin første voldgiftsak
i Kopinorsystemet på 40 år. Saken handlet om
vederlaget fra den digitale formidlingen av bøker i
Nasjonalbibliotekets nettbibliotek (tidligere kjent som
Bokhylla). Administrasjonen har også jobbet videre
med tiltak i handlingsplanen og deltok høsten 2020
på et strategiseminar med styret for fokusområder i
handlingsplanens siste år.
I tillegg til politisk og strategisk arbeid under
pandemien har administrasjonen håndtert større
praktiske prosjekter som å finne nye lokaler med 10-årig
leiekontrakt med OBOS i Møllergata 39 og planlegge
flytteprosess, samt utvikling av nye digitale verktøy for
medlemsregister, konkurranseportal og juryverktøy.

Illustrasjon: Terje Tønnessen
Infokraft

20

21

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 til stede 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.
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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 stipendordningen 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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Fokusområder for 2021

Høsten 2020 gjennomførte Grafills styre og
administrasjon et nytt strategiseminar for å
videreutvikle Grafills eksisterende strategi og
handlingsplan 2018-2021. På vei inn i siste år for
eksisterende strategi og handlingsplan 2018-2021 var
det ekstra viktig å utdype og prioritere det arbeidet og
de områdene som ikke har blitt gjennomført ennå.

Temaene det ble jobbet med på samlingen var:
1.
2.
3.
Handlingsplan for Grafill 2018-2021
Tiltakene for Grafills strategi ble
vedtatt i Grafills hovedstyre 19. juni
2018. Handlingsplanen er utviklet på
bakgrunn av strategiprosessen våren
2018. Oppdatert 28. november 2019. Sist
oppdatert 25. november 2020.

Disse tre områdene griper i hverandre og har særlig
betydning for Grafills videre utvikling i 2021, men kort
oppsummert vil fokus i 2021 dreie seg om:
•
Grafills identitet, stadig sterkere posisjon og
positive omdømme må befestes tydeligere for
å bevare de aktive medlemmene vi har og for å
rekruttere flere. Vi skal omfavne bransjens fulle
bredde og formidle dens betydning til samfunnet.
Vi må fortsette å være en politisk pådriver og
bevare vår faglige integritet.
•
Grafill som navn bør bestå, men tagline som i dag
er «Organisasjon for visuell kommunikasjon» må
tilpasses slik at den i større grad kommuniserer
fagene medlemmene jobber med.
•
Rekrutteringsstrategi opprettes som et eget
dedikert prosjekt for 2021 med det mål å øke
medlemstallet til å reflektere Grafills identitet og
posisjon.
•
De frivilliges arbeid i lokallag og faggrupper
anerkjennes og løftes ytterligere frem.

•
•
•
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Grafills identitet, posisjon og omdømme
Rekrutteringsstrategi
Faggrupper og lokallag – viktigheten av frivillighet i
Grafill

Temaene mangfold og bærekraft/miljø ble tatt inn i
handlingsplan.
Grafill fortsetter arbeidet med å skaffe flere
inntektskilder.
For øvrig arbeides det videre i henhold til
eksisterende handlingsplan.
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Status Grafills
handlingsplan 2018-2021
Oppstart

Oppstart

Satsningsområde
Mål
Satsningsområde

Utarbeide firmamedlemskap
Utarbeide firmamedlemskap 2020
Rekruttering
– øke
Organisasjon
og
Rekruttering
– øke
Organisasjon
og
Avsluttet
identitet
Grafills medlemsidentitet Grafills medlemsUtarbeide rekrutteringsstrategi
antall.
Utarbeide rekrutteringsstrategi 2021
antall.

2020
Avsluttet

2020 av
Landsdekkende,
en helhetligen
evaluering
Landsdekkende,Gjennomføre
Gjennomføre
helhetligav
evaluering
Avsluttet
aktuell og tilaktuell
stede -og til stede
Visueltfestivalen
og andre fagarrangeVisueltfestivalen
og andre fagarrangeGrafill i heleGrafill
Norgei hele Norge
menter.
menter.
med arrangementer
med arrangementer
Videreutvikle
lokallag og faggrupper.
Videreutvikle
lokallag og faggrupper.
2021
satt i system.
satt i system.

2020
Avsluttet

2018 rådgivningstjeBygge opp
Grafills rådgivningstjeKompetanseTilby juridiskTilby
og juridisk ogBygge opp Grafills
Kompetanse2020
neste og tilby
både
og flere
neste
ogstøtte
tilby både
støtte og flere
utvikling
utvikling forretningsmessig
forretningsmessig
under
konkrete
verktøy.
konkrete verktøy.
rådgivning, rådgivning,
støtte og støtte
og
arbeid
veiledning tilveiledning til
medlemmermedlemmer

Satsningsområde
Mål
Satsningsområde

Mål

Tiltak

Tiltak

2021

Mål

Tiltak

Tiltak

Oppstart

2019 Utarbeide kompetanseutviklingstiltak,
KompetanseKompetanse
er
Tilby
errelevante
Tilby relevante Utarbeide kompetanseutviklingstiltak,
2020
ogtilby
opplæring
hvordan i hvordan
samt
kurs ogi opplæring
kunnskap, kunnskap,kompetansekompetanse- samt tilby kurs
under
drive lønnsomt
som
designer
eller
drive
lønnsomt
som
designer eller
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Medlemmer

Grafill hadde ved årets slutt 1391
medlemmer, som fordelte seg på 1159
stemmeberettigete medlemmer,
176 studentmedlemmer og
56 assosierte medlemmer.

1% Troms og Finnmark

Medlemstallet i 2020 gikk ned med
29 personer. Ordinære medlemmer
gikk ned med 2, studentmedlemmer
med 22 og assosierte gikk ned med
5 medlemmer.

2 % Nordland

62% Kvinner

3% øvrig
5 % Trøndelag

38% Menn

3 % Møre og Romsdal
3 % Innland
11 % Vestland

Geografisk fordeling:
42 %
Oslo,
16 %
Viken
11 %
Vestland
6%
Rogaland
5%
Trøndelag
4%
Agder
4%
Vestfold og Telemark
3%
Møre og Romsdal
2%
Nordland
1%
Troms og Finnmark
3%
øvrig

42 % Oslo
6 % Rogaland
16 % Viken
4 % Vestfold og Telemark
4 % Agder
Illustrasjoner: Are Edvardsen
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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.

Økonomiske medlemsfordeler:

Foto over: Espen Schive
Foto høyre: Inger Lise Belsvik

Faglige medlemsfordeler:

• Som medlem har du tilgang på inntil to timer juridisk hjelp fra

• Et mangfold av faglige samlinger,

Grafills advokat.

møter, workshops og kurs avholdes

• Rådgivning og juridisk veiledning.

årlig for å fremme fagene og

• Medlemspris på arrangementer.

kompetanse blant utøvere over hele

• Mulighet for reisestøtte i forbindelse med arrangement i regi av

landet.

Grafill.

• Sosiale nettverk og mulighet til verv

• Leilighet på Vulkan i Oslo til medlemspris.

og engasjement i organisasjonen.

• Mulighet for to-ukers arbeidsopphold med leilighet og atelier i

• Innholdsrikt ukentlige nyhetsbrev.

Grez-sur-Loing i Frankrike.

• Arbeidsplass i våre lokaler i

• Hotell til medlemspris på First Hotels. I Oslo avtaler med PS

Møllergata 39.

Hotel og

• Filmer fra enkelte av våre

Hotel Verdandi.

arrangementer.

• Opp til 20% rabatt på alle Scandic hoteller i Norge, Sverige,

Sjekk også med våre lokallag for flere

Danmark, Finland, Tyskland og Polen.

medlemsfordeler.

• Rabatt på arrangement i lokallag og faggrupper.
• 15 % rabatt på regnskapsprogrammet Fiken.
• Frilans/frie yrker-pakke.
• 07 Media gir den beste prisen de kan tilby på alle sine
produkter.
• 10% rabatt på kunstartikler hos utvalgte Torsoavdelinger.
• 15% rabatt på nettbutikken Tudos.
• Rabatt på magasinet Nytt Rom.
• Opp til 25% på innramming av egne arbeider 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.
• Grafill-medlemmer får 12% rabatt ved påmelding til ED-Awards.
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Stipend
Stipendene er et av Grafills viktigste bidrag til den faglige og kulturelle
utviklingen innen våre fagområder i Norge.

I tillegg gjennomførte vi en ‘Spørretime’ om stipend. På
grunn av koronasituasjonen kunne vi ikke gjennomføre
et fysisk informasjonsmøte og la i stedet tilrette for en
digital spørretime, der man kunne kontakte oss på mail,
telefon eller via chat for å raskt svar på sine spørsmål.

millioner kr

6

Deichmanstipendet er et samarbeid mellom Serieteket
og Grafill, hvor fire stipendmottagere innen illustrasjon
og tegneserie mottar stipend fra Grafill for å stille
ut sine arbeider i Serietekets lokaler på Deichman
Grünerløkka.

5

4

På grunn av pandemien måtte stipendarbeidet
gjennomføres som en hel-digital behandling. Komitemedlemmene fikk tilgang til systemet og gjorde
den induviduelle vurderingen over flere dager. Fase
to av behandlingen som er vurdering i plenum ble
gjennomført på den digitale møteplassen Whereby og
alt arbeidet var ferdigstilt etter fire arbeidsdager.

3

2

1

Målsetning og bakgrunn

År
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2012 2013

2014 2015 2016 2017 2018

2019 2020

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.
Stipendordningen evalueres årlig og det ble ikke
gjort store endringer i 2020. Hovedstyret besluttet
at det ikke deles ut reisestipend på grunn av
koronasituasjonen, og at midlene i sin helhet skulle
flyttes over på prosjektstipend. Vi forbedrer også stadig
kommunikasjon om stipend på Grafills nettside.

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 for
eksempel ingen eksakt oversikt over alle kopier som
tas i skoleverket, eller hvem som har rettigheter i disse
kopiene.

Illustrasjon: Are Edvardsen
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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.

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.

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.
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Stipendtyper 2020
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.
16 stipend / 72 søknader
Prosjektstipend - Tegneserie
Tegneserier, tegneseriebøker eller tegneserieromaner.
6 stipend / 28 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 / 26 søknader
Prosjektstipend – Utstilling
Realisering av utstilling
2 stipend / 16 søknader
Prosjektstipend – Formidling
Gjennomføring av foredragsserie, workshop, kurs.
3 stipend / 6 søknader
Prosjektstipend – Forskning, research,
dokumentasjon
Tilskudd til forskning, research, fordypning,
dokumentasjon.
7 stipend / 21 søknader
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Prosjektstipend – Utvikling av verktøy
Utvikling av programvare, nettløsning, verktøy.
3 stipend / 14 søknader
Prosjektstipend – Annet
Prosjekter som ikke faller inn under de andre
prosjekttypene, for eksempel film, animasjon, spill,
brettspill, kortserie, osv.
9 stipend / 41 søknader
Kompetanse- og fagutviklingsstipend
Hensikten er å stimulere egenutvikling gjennom
fordypning, kompetanseheving, kurs, videre- og
etterutdanning osv.
12 stipend / 31 søknader
Etableringsstipend nyutdannet
Hensikten er å lette overgangen til det profesjonelle
yrkeslivet etter gjennomført utdanning på bacheloreller masternivå innen Grafills fagområder.
12 stipend / 29 søknader
Virksomhetsutviklingsstipend
Hensikten er å støtte utøvere til profesjonalisering
gjennom økonomisk støtte i forbindelse med etablering
og/eller videreutvikling av virksomhet innenfor Grafills
fagområder.
8 stipend / 36 søknader
Utstilling/aktivitetsstipend Grafills lokaler
Hensikten er å fremme fagene, vise faglig
nyskaping/bransje-glidninger, vise faglig bredde/
kompetanse, vise faglig historie og synliggjøre
våre utøvere.
7 stipend / 27 søknader
Deichmanstipend
Hensikten er å vise mangfoldet av arbeider innen
tegneserie og illustrasjon i lokalene til Deichman
Grünerløkka/Serieteket, som huser landets eneste
fagavdeling for tegneserier.
4 stipend / 5 søknader
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Stipendkomité 2020

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

Årets komité bestod av Per Kristian Stoveland, Kristin
Roslifte, Frode Skaren, Rashid Akrim og Linn Eriksen.
Linn Eriksen ble valgt som leder for komiteen.
Valgt på generalforsamlingen 2020
Per Kristian Stoveland
Rashid Akrim
Linn Eriksen
Kristin Roskifte
Frode Skaren
Anna Fiske, vara
Bjørnar Pedersen, vara
Utstillingsutvalget 2020
Utstillingsutvalget består av representanter fra bl.a.
stipendkomiteen, sentralstyret og administrasjonen
med bred kompetanse innen våre fagområder, samt
utstillings- og kurateringsvirksomhet. Dette utvalget
velger både stipendmottagere for
Utstilling/aktivitetsstipend Grafills lokaler
og Deichmanstipendet.

Rapport fra
stipendkomèen
Vi har sittet klistra til Whereby og diskutert fag i to
intensive og spennende dager. Vi har lyst til å takke
Benedicte for en utrolig god støtte gjennom denne
prosessen.
Det er flere sterke kandidater som ikke får i år, det betyr
ikke at vi ikke ønsker å støtte de, men at konkurransen
har vært hard. Vi håper de søker igjen til neste år. I
evalueringen har vi vektlagt utforskende prosjekter,
sterke ideer og faglig tyngde. Mangfold i prosjekter
og disipliner har også vært viktig for den endelige
fordeling av midler. Blant annet tegneserie, billedbok
og publikasjon annet var tre kategorier hvor det var
mange sterke søknader. Det var flere spennende,
selvinitierte digitale produkter i år. Vi har valg å gå ned
på noen av de største summene, for å kunne støtte litt
flere sterke søknader. Grunnet et spesielt krevende år
for nyetablerte har vi tildelt noe flere stipend i denne
kategorien, og skulle gjerne støttet enda flere!

Sandra Blikås (Illustratør)
Aslak Gurholt (Grafill styre)
Rashid Akrim (Grafill stipendkomité)
Iwa N. Reiersen (Grafill administrasjon)
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Tildelinger 2020
Etableringsstipend
nyutdannet

Birgithe Cecilie Solstrand,

Stine Halvorsen, Kaospilot -

Prosjektstipend

Creative Change Agents

Prosjektstipend Bildebok/ Illustrert bok

Lone Aadnekvam, Bildebok

Etableringstøtte -

‘Verdens verste søster’

Formidling

Lavenil Jayapalan,

Miso Riso,

The Become program,

Sunniva Sunde Krogseth,

(arbeidstittel),

Erik Austheim, Kurs i linotrykk,

Etableringsstøtte - utstyr,

kr 30 000,-

kr 15 000,-

Bildebok ‘Nattsvermerne’,

kr 50 000,-

kr 50 000,-

kr 30 000,-

kr 50 000,Neslihan Ramzi,

Camilla Gjerde Lund,

Kristine Sand, Bildebok

Hanna von Bergen,

Camilla Voutilainen Nordbø,

Etableringstøtte

Faglig fordypning i digitale

Anja Øverbye, Roman

‘Georg gjemmer seg’,

Frilanslivet Podkast

Etableringsstøtte - utstyr,

- Filling the white space,

verktøy,

‘Tarjei, 13 år’,

kr 80 000,-

intervju med eksperter -

kr 29 000,-

kr 30 000,-

kr 8 000,-

kr 50 000,-

Illustrasjon og design,
Sindre Goksøyr,

kr 80 000,-

Birgitte Lindtvedt,

Øyvind Rustad Johansen,

Petter Bratland,

Elisabeth Moseng,

Illustrert bildebok

Etableringsstøtte - utstyr,

Etableringstøtte

Kompetanseutvikling

Bildebok ‘Tornadoen’,

‘Hvis jeg var en vegg’,

Marie Payan,

kr 30 000,-

- Prosjekt Opp og stå,

Historisk trykkompetanse,

kr 80 000,-

kr 80 000,-

Self-publishing workshops,

kr 30 000,-

kr 50 000,Mari kanstad Johnsen,

Bjørn Ousland,

Margrethe Pedersen,

kr 50 000,-

Etableringsstøtte - utstyr,

Kompetanse- og

Anders Hofgaard,

Bildebokserie ‘BABY’

Illustrert bok

Prosjektstipend - Forskning

kr 30 000,-

fagutviklingsstipend

Kompetanseutvikling -

(arbeidstittel),

‘Det mørke hjertet’,

Aurora Brunvoll,

Martin Brattensborg,

Programmering,

kr 40 000,-

kr 80 000,-

Research og formidling

Elias Olderbakk,

Videreutdanning innen VFX,

kr 50 000,-

Etableringsstøtte - utstyr,

kr 50 000,-

Kjersti Johanne Barli,

Ella Kirstine Okstad,

Oscar Grønner,

Illustrert sakprosa

Bildebok ‘Tenk hvis jeg

kr 29 000,-

13%: Lik lønn for likt arbeid,
kr 50 000,-

Jørgen Nordlie,

Kompetanseutvikling - Animasjon,

‘Bidrag til norsk fauna –

hadde..’(arbeidstittel),

Frode Helland,

Oda Margrethe Lilleaasen,

Pedagogikk

kr 50 000,-

skildringer av bygdedyr’,

kr 70 000,-

Research og essay

Etableringsstøtte -

Bedre lærere gir bedre

illustrasjonsbedrift,

designere,

Eline Straumfors,

kr 22 000,-

kr 15 000,-

Kompetanseutvikling

Nina Børke,

Illustrert bok

Digital Management Hyper Island,

Illustrert bok ‘Animal activists’

‘Mange dyr i huset’,

Ida Caroline Ødegaard,

Jonas Vetlesen,

Nina Ansten,

kr 50 000,-

(arbeidstittel),

kr 80 000,-

Dokumentasjon

Etableringsstøtte - utstyr,

Faglig fordypning

kr 30 000,-

Kinetic Typography & Other

Hilde Hodnefjeld,

Animated Stories,

Etter/videre-utdanning

kr 50 000,-

Saralinn Hembre Singstad,
Etableringsstøtte - utstyr,
kr 30 000,-

kr 68 000,-

‘Modernisme og rasisme’,
Marius Renberg,

kr 80 000,-

kr 80 000,-

Norske teaterplakater 1850–
Kaia Linnea Dahle Nyhus,

2000,

Akin Duzakin, Bildebok

Bildebok ‘Hvorfor det?’,

kr 50 000,-

Norsk Barnebokinstitutt ,

‘Når noen trenger deg’,

kr 80 000,-

kr 50 000,-

kr 40 000,-

Veslemøy Holt,

Bjørnar Pedersen,
Per Ragnar Møkleby, Bildebok

Utvikling av platform

Videreutdanning

Victoria Karlsson,

Arve Båtevik, Bildebok ‘Design

‘Dyrenes indre liv. Kanskje’,

Kultur Design begrep og praksis,

Ada Brzozowska,

Bli en bedre selger,

Faglig fordypning - Designledelse,

som dreper’,

kr 30 000,-

kr 65 000,-

Etableringstøtte - egen

kr 3 000,-

kr 50 000,-

kr 80 000,-

virksomhet,

Stian Tranung,

kr 30 000,-

Dokumentasjon Fjeld-ljom,
kr 20 000,-
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Prosjektstipend
Publikasjon annet

Prosjektstipend - Annet
Saurabh Kumar,

Prosjektstipend
Tegneserie

Oscar Grønner,

Geometriske islamske mønster

Leftovers,

Virksomhetsutviklingsstipend

fordypning, formidling og

Tim Ng Tvedt,

A cross media project

Anders N. Kvammen,

Kr. 50 000

Børge Bredenbekk, Markedsføring

utforskning. (Arbeidstittel),

Digital publikasjon

- Future Tense (working title),

Tegneserieroman

kr 80 000,-

«SNAKKEBOB»,

kr 19 000,-

‘Drikkehistorier’,

Andreas Emil Lund,

Bredenbekk.com,

kr 80 000,-

Don Giorno al Forno

kr 20 000,-

Marianne Lydersen,

Kr: 50 000

virksomhet

Karoline Buer, Research

William Stormdal,

Yann CM Bougaran,

Innenfor // Uttafor. Om norsk

Fagutgivelse ‘Original’,

Interactive video

Martin M. Hvattum,

Shareholders and Investors,

grafisk design-historie, kvinner og

kr 80 000,-

- Music Visualisation,

Tegneserie

Kr. 80 000

kr 80 000,-

‘VillVillmarka’,

kanon. (Arbeidstittel),
kr 50 000,-

Prosjektstipend Utvikling av verktøy

Petter Myhr,

Meeting for Possible

kr 50 000,-

Fotobok/katalog

Simon Dahle Nyhus,

‘Life in the New’,

Spill - Hjemmefast,

Ida Larmo,

kr 50 000,-

kr 66 000,-

Tegneserie

Are Kleivan,

kr 30 000,-

Kr. 80 000
Kine Yvonne Kjær,
Etablering og markedsføring -

kr 80 000,-

Den nye typografien I

KJÆRTEGN,

Skandinavia,

kr 30 000,-

Sofia Østerhus,

verktøy HEARTCORE.

Coffeetable bok ‘Turi-design’,

Lekeinstallasjon med

Rehabiliteringsverktøy for

kr 80 000,-

stedsspesifikk utforming, kr 50

Solveig Wiig,

000,-

Tegneseriebok

John Dæhli,

Halden Bookworks,

Fakkel!

Trond Klevgaard,

Goedele Teirlinck,

kr 86 000,-

Utstyr
Thomas Karlsen,

‘RIGEL’,

Konseptutvikling av digitalt

hjertepasienter,

Johan Solberg,

Kr. 80 000
Ina Sæther Berger,

‘Bruddstykker nr. 3’,

Thea Urdal,

Etablering av silketrykkverksted

kr 50 000,-

Det lille antirasismebiblioteket,

Kooyman & Berger,

Kr. 80 000

kr 30 000,-

Nettside og plakat-serie

Roar Gjøvaag,

Steinar Borø,

‘Korona-journalen’ (arbeidstittel),

Spill - Pareidolia,

Utvikling av verktøy -

kr 18 000,-

kr 80 000,-

Tegneserieroman

Deichmanstipend

Kristian Krohg-Sørensen,

Eva Wiken,

Renata Barros,

‘Anker’ (arbeidstittel),

Solveig Wiig,

Utvikling av digital tegning,

Digital publikasjon

Spill - Magos,

kr 80 000,-

Bruddstykker nr. 1,2, og 3, Kr.

kr 20 000,-

Evan McGuinness,

‘Kreative løsninger i pandemi’,

kr 80 000,-

Webside - Studio Toolkit,

kr 80 000,-

Oversized Marbled Paint Project,
kr 49 000,-

Inga Sætre,

25 000
Zarina Saidova,

Eirunn Kvalnes, Etablering

Inna Hansen,

Tegneserie

Kristian Krogh Sørensen,

Sticky Studios,

Jørgen Brynhildsvoll,

Spill - Vulva Katamari,

‘Træsh Times’,

Gulosten og annen ost,

kr 30 000,-

Prosjektstipend - Utstilling

Nettmagasin ‘Kabaret’,

kr 25 000,-

kr 80 000,-

Kr. 25 000

Cecilie Maurud Barstad,

kr 50 000,Guro Synes,

Tuva Synnevåg,

Utvikling digitale

Tidevann,

tegneferdigheter

Kr. 15 000

Digital meg,

kr 80 000,-

Helene Brox,

(arbeidstittel),

Johanne Lian Olsen,

Tverrfaglig fellesskap -

Utstilling/aktivitetsstipend
Grafills lokaler

kr 80 000,-

Fagutgivelse

Ålesund + (arbeidstittel),

Ane Thon Knutsen,

‘Formidling av design og

kr 50 000,-

Typografiske Begreper Illustrert,

Utstilling ‘FLAG of IDEAS’

Igor Nilsen, Utstilling

konstruksjon i data- og videospill’,

‘The Art of Aberration’.,

kr 50 000,-

Kr. 30 000
Mario Urban,

kr 18 000,Therese Kristiansen,
Liv og Røre,

Magnus Voll Mathiassen,

Kr. 25 000

Utstyr til dokumentasjon

Tverrfaglig utstilling

Lars Aurtande,

Anna Rzymyszkiewicz-Matecka,

OK MESÉN,

Kreativt inferno,

ISSEIO,

Magasin ‘Leseplaneten’,

kr 87 000,-

Kr. 80 000

kr 30 000,-

kr 38 000,-

kr 80 000,-
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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.

Foto: Aksel Jermstad

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 2020 har Grafills advokat ytt juridisk bistand
med ca 205 timer fordelt på 194 utøvere. Av disse
var 158 medlemmer i Grafill, og 36 ikke-medlemmer.
Nesten dobbelt så mange kvinner som menn (126
kvinner, 68 menn) benyttet tjenesten. 28 medlemmer
har fått bistand av mer omfattende karakter
(avtaleutforming, forliksdrøftelser, forhandlinger, møter,
innledende prosesshandlinger mv).
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Rådgivning
designkonkurranser &
anbudsprosesser
Gjennom året har administrasjonen fortsatt sitt arbeid
med å påvirke for å få bedre og riktige rammer og vilkår
ved kjøp av designtjenester. Vi har hatt en rådgivende
rolle ved flere utlysning av designkonkurranser og
anbud, og der hvor det har vært utlyst uryddige
konkurranser har det ved flere anledninger lykkes i at
utlysere trekker et anbud eller endrer sine krav.
Ved henvendelser til utlysere stiller vi oss alltid til
rådighet for å utdype våre synspunkter og har ved flere
anledninger vært i dialog eller hatt digitale møter med
utlyser om konkrete anbud.
Grafill utvikler stadig området ‘Anbudskonkurranser’ på
grafill.no og dette arbeidet videreføres i 2021.
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Arbeid for å bedre
vilkårene til utøvere som
jobber med bøker
Dette prosjektet har vært høyt prioritert også i 2020
og det er jobbet videre med tiltakene i Handlingsplan
for utøvere som jobber med bøker (2018-2021). For
å sikre kontinuerlig illustrasjonsfokus og fremdrift
med tiltakene i organisasjonens hovedstyre har Bjørn
Ivar Thomassen fra faggruppen Grafill Illustrasjon
vært styrets nestleder. Grafill Illustrasjon har også
engasjert seg i realiseringen av handlingsplanens tiltak.
Med omleggingen av stipendordningen i 2019 og
omdisponering av reisestipendmidler i 2020 er det delt
ut flere stipendmidler til bildebøker, illustrerte bøker og
tegneserieprosjekter i Grafills stipendordning enn noen
gang.
Grafill har fortsatt arbeidet med NBK og
jussprofessor Erling Hjelmeng for å få endret
Konkurranselovgivningen slik at unntaket for
rammeavtalene mellom forlag og forfattere/
oversettere også skal gjelde for illustratører.
Grafill har hatt fokus på å være en synlig og aktiv
politisk aktør hos Kulturrådet og i andre relevante
sammenhenger. Daglig leder Lene Renneflott
deltok i kontaktutvalget i Kulturrådet som kom med
innspill til endringer i innkjøpsordningen for ny norsk
skjønnlitteratur etter at litteraturutredningen «Logikker
i strid» ble lansert høsten 2020. Rapporten og det
påfølgende arbeidet ledet til at innkjøpsordning for ny
norsk skjønnlitteratur deles opp i en for skjønnlitteratur
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for barn og unge og i en for skjønnlitteratur for
voksne og at kompetansesammensetningen i
vurderingsutvalgene defineres og synliggjøres.
Herunder ble det vedtatt at vurderingsutvalget for
barn- og unge skal ha minst to medlemmer med
kompetanse på visuell litteratur og at utvalget samlet
sett har god kjennskap til hele spekteret i målgruppen
barn og unge. Sammen med Grafill Tegneserie har
daglig leder jobbet for å få økt tegneseriepotten i
Kulturrådet. Tema for Årets vakreste Bøkers første
fagdag var visuell litteratur.
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, Leser søker bok, Norske
billedkunstnere og Norske faglitterære forfatterog oversetterforening (NFFO) 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. Grafill har hatt god dialog med
Forfattersentrum og iverksatt et prosjekt sammen med
Kulturtanken om rettmessig vederlag og forvaltning
av illustratører og tegneserieskapere rettigheter i
Den kulturelle skolesekken sammenhenger. Grafill
jobbet sammen med Den norske forleggerforening
og Kopinor for å påvirke de kommunale digitale
læringsplattformene NDLA og FriDA. Sammen
med Tegnerforbundet og NFFO er Grafill i dialog
med Høgskulen i Volda om å få på plass en egen
tegneserieutdanning.
Grafill har satt ned en prosjektgruppe bestående av
blant annet tidligere styreleder Cathrine Louise Finstad
og Martin Hvattum fra Grafill Illustrasjon som har jobbet
med å vurdere om priskalkulatoren til Association of
Illustrators (AOI) i England kan tilpasses det norske
markedet.
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Kommunikasjon
Kommunikasjonsarbeidet i Grafill består i å synliggjøre
og formidle om organisasjonens arbeid, aktiviteter,
medlemmer, utøvere og fagene vi representerer. Vi
informerer om Grafill og medlemskap, forteller historier
om utøvere, medlemmer, våre fagområder og visuell
kommunikasjon, markedsfører utstillinger, arrangement
og våre konkurranser med dets vinnere, opplyser om
fagenes verdi og nytte, formidler om rettigheter, vilkår
og politiske saker, og tilbyr rådgivningsmateriell om
lønn, kontrakter og annet nyttig innhold.
Tiltakene i Grafills kommunikasjonsstrategi for
2019-2021 ble fulgt opp. Det følger ellers mange
kommunikasjonsoppgaver til Grafills to store
konkurranser, Visuelt og Årets vakreste Bøker, til
stipendtildelingen og til alle våre arrangement.
I 2020 ble kommunikasjonsarbeidet preget av
koronapandemien og flytting til nye lokaler, det ble
færre arrangement å informere om, men samtidig økte
behovet for rådgivning og informasjon om koronatiltak.
Nettsiden grafill.no er Grafills største
kommunikasjonskanal, her formidler vi alt fra både
sentralt og lokalt hold. Magasinet på nettsiden er
redaksjonelt innhold, og det ble også i 2020 publisert
intervjuer og featurestoff av våre faste freelance
skribenter. Vi sendte ut ukentlige nyhetsbrev gjennom
hele året til medlemmer, påmeldte til nyhetsbrevet,
og andre i vårt nettverk som skoler, byråer og
organisasjoner. Og vi postet saker nesten daglig på
våre sosiale medier kanaler.
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Noen tall
Nettsiden hadde 102 000 besøkende i 2020, rundt
2200 per uke, med 420 000 sidevisninger. 43% er
menn og 57% kvinner, hovedvekten er mellom 25-34 år.
Av de besøkende leste 54% på desktop, 44% på mobil
og 2% på tablet. 42% av de besøkende kom via organisk
søk, 31% fra direkte lenker som vårt nyhetsbrev,
21% fra sosiale medier og 6% fra lenker på eksterne
nettsider. De mest besøkte sidene er startsiden på
grafill.no og innhold relatert til Visuelt, Årets vakreste
Bøker, Grafillstipend, lønn, koronavirus, opphavsrett,
arbeidsliv og medlemskap.
Nyhetsbrevet har en god åpningsrate på rundt 40 %
og er en god trafikkilde til våre nettsider. På sosiale
medier har vi det siste året hatt en økning av følgere i
alle kanaler unntatt på Twitter: Facebook 10850, Twitter
3550, Instagram 8670, LinkedIn 2300.
Kommunikasjonsavdelingen består av en seniorrådgiver
kommunikasjon (80%) som har det faglige og operative
ansvaret i avdelingen, og en prosjektmedarbeider
kommunikasjon (20%) som bidrar med publisering og
markedsføring.
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Vederlagsordninger
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Vederlagsordninger
Kopinor
Grafill er en av Kopinors 23 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 2020 15 899 240 kr i kollektive vederlag
fra Kopinor (2019: 16 059 290 kr).
Kopinors samlede inntekter i 2020 var 394 mill. kr.
Kollektivt vederlag til medlemsorganisasjonene beløp
seg til 250,5 mill. kr, til utlandet 64,0 mill. kr. Videre ble
det utbetalt 35,9 mill. kr i individuelle vederlag. I tillegg
kommer blant annet avsetninger til fremtidig fordeling
og Kopinors fond.

om størrelsen på utgiverandelen ved fordelingen av
Bokhyllavederlaget. Opphaverne ble representert
av NFFOs advokat Jan Terje Helmli (for tekstsiden)
og Grafills advokat Christian Wadahl Uhlen (for
billedsiden). Opphaverne fikk fullt medhold av
voldgiftsretten, slik at utgiverandelen i Bokhylla ble
redusert fra omtrent 1/3 til omtrent 1/4.
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 2020 Grafills representant
i Kopinors representantskap, med Tone
Bergan som vararepresentant. På vegne av
opphaverorganisasjonene på områdene foto,
billedkunst, kunsthåndverk, illustrasjon og design var
Gyrid Garshol (NBK) styremedlem med daglig leder i
Grafill, Lene Renneflott, som varamedlem.

De største avtaleområder er kommunesektoren
(inkl. skoleverket) og høyere utdanning. Det ble i
2020 fremforhandlet en ny mønsteravtale for årene
2021–24 med Universitets- og høgskolerådet, mens
forhandlinger om en ny mønsteravtale med KS skal
gjennomføres høsten 2021.
Avtalen med Nasjonalbiblioteket om å legge ut
digitaliserte bøker og tidsskrifter på internett
Bokhylla løper videre. I 2020 inngikk Kopinor og
Nasjonalbiblioteket en tre måneders avtale om tilgang
til nyere, pliktavleverte bøker for utdanningssektoren
mens bibliotekene var stengt på grunn av pandemien.
I august 2020 ble det avviklet voldgiftsforhandlinger i
tvisten mellom opphaver- og utgiverorganisasjonene
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Norwaco

Bibliotekvederlag

Norwaco forvalter videresendingsrettigheter
i audiovisuelle produksjoner på vegne av
rettighetshaver-ne, og inngår bl.a. avtaler med
brukere av audiovisuelt innhold til arkiv- og
undervisningsformål. I tillegg forvalter Norwaco
privatkopieringskompensasjonen som bevilges over
statsbudsjettet.

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.

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 2020 mottok Grafill Fond kr 647 421,- i kollektive
vederlag fra Norwaco, mot kr 803 843,- i 2019. I
tillegg er kr. 3 012 476,- i privatkopieringsmidler
utbetalt fra Norwaco til Bono, som på vegne av bl.a.
Grafill forvalter den nye privatkopieringsordningen
for visuelle verk. 26. oktober 2020 foretok Bono den
første privatkopieringsutbetalingen med denne nye
ordningen. Totalt 977 nålevende visuelle opphavere
mottok kompensasjon, hvorav 197 etter søknad
og resterende 780 etter bruksdata. I gjennomsnitt
mottok de visuelle opphaverne kr. 3 407,- i
privatkopieringskompensasjon, mens 27 mottakere fikk
høyeste kompensasjonsnivå (kr. 20 000,-).
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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 2020 mottok Grafill fond kr 3 164 482,- i
bibliotekvederlag, mot kr 3 078 099,- i 2019.
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Aktiviteter

Årets vakreste bøker

Foto: Alex Asensi

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.
Juryen består av fem utøvere og fagpersoner som
besitter ulik kompetase innen bokproduksjon,
inkludert en utenlandsk juryrepresentant. Tilsammen
skal de være i stand til å vurdere alle aspekter ved
bokutforming og -produksjon, og sikre et høyt faglig
nivå på utvelgelsene. Juryen jobber i Grafills lokaler
over tre innholdsrike og hektiske dager. Juryen for 2020
bestod av Hans Cogne (juryleder), Anette L´orange,
Espen Friberg, Henrik Haugan og Sunniva Sunde
Krogseth.
Påmeldingsfrist til konkurransen var 17. februar 2020.
Totalt antall påmeldte bøker var 253. For innsendelse til
konkurransen kostet det kr. 600 pr. bok.
Etter flere utsettelser, og mye usikkerhet grunnet
pandemien, ble prisutdelingen Årets vakreste Bøker
og tildeling av årets Bokkunstprisvinner endelig
avholdt i Marmorsalen på Sentralen, Oslo mandag
2. november 2020. Konferansier var Helene Uri. Det
var ca. 90 personer som deltok på arrangementet.
Grunnet daværende gjeldende smittevernsregler måtte
vi begrense antall som fikk mulighet til å være tilstede
under prisutdelingen. Prisvinnerne ble prioritert. For
første gang ble dette arrangementet livestreamet, slik
at alle som ikke fikk mulighet til å være tilstede likevel
kunne følge prisutdelingen på nett.
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Årets vakreste bok 2020

Årets vakreste Bok blir valgt ut blant vinnerne i Årets
vakreste Bøker.
Prisen for Årets vakreste Bok 2020 ble
tildelt fotoboken «Hope Blinds Reason».
Foto ved Terje Abusdal
Grafisk design ved Gösta Flemming.

59

Bokkunstprisen 2020
Bokkunstprisen ble tildelt Vivian Zahl Olsen, og
prisen ble overrakt av Bjørn I. Thomassen, nestleder
i Grafill. Dette er en hederspris som gis til en person
eller virksomhet som har gjort en særlig innsats for
å fremme god bokkunst gjennom sitt arbeid med å
formgi, illustrere, produsere eller utgi bøker. Det er
hovedstyret i Grafill som står for utvelgelsen.
Alle vinnerbøkene ble vist i R21 i perioden 4. – 22.
november. Det ble ikke holdt noen utstillingsåpning
grunnet hensynet til smittevern.
Grunnet pandemien ble ikke utstillingen sendt til andre
steder i landet dette året. Vi håper vi kan gjenoppta det
gode samarbeidet med våre lokallag igjen i 2021.
Dette var det andre, og siste, 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.

Utdeling av bokkunstprisen til Vivian Zahl Olsen
Foto: Alex Asensi

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.
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Årets vakreste fagdag
For første gang arrangerte vi en fagdag i forbindelse
med Årets vakreste Bøker. Fagdagen ble gjennomført
tidligere på samme dag som prisutdelingen, mandag
2. november 2020. Dette var et samarbeid mellom
Leser søker bok, Barnebokkritikk.no og Grafill. Tittel
på fagdagen var Ord og bilde- årets vakreste fagdag
2020, og tematikken kretset rundt bildeboka og ulike
tilnærmelser til det visuelle forfatterskapet. Gjennom
foredrag, dybdeintervju og paneldebatt med relevante
illustratører, redaktører og kritikere fikk vi belyst de
ulikes roller, og nærmere undersøkt hvordan disse
samhandler under bildebokas tilblivelse og videre
eksistens. I løpet av fagdagen fikk vi både informert
om og inspirert til økt forståelse fagfeltene i mellom,
og hvordan fruktbare samarbeid kan tilrettelegges.
Medvirkende på fagdagen var: Eivor Vindenes (Leser
søker bok), Steffen Kverneland, Per Dybvig, Ingvild
Bræin (Barnebokkritikk.no), Laura Carlin, Erik Titusson,
Åshild Kanstad Johnsen, Akin Duzakin, Lisa Nagel
(redaktør) og Hilde Dybvik (kritiker).
Grunnet pandemien var det kun et begrenset antall
tilstede i R21. Hele fagdagen ble livestreamet. I likhet
med prisutdelingen, var også fagdagen gratis og
åpen for alle.
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Visueltprisen
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.
Påmeldingsfrist til konkurransen var 27. januar 2020.
Konkurransen ble arrangert for 27. 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.
Juryarbeidet
Hver jury består av fem utøvere i bransjen og har
et viktig ansvar i å velge ut vinnerarbeidene. Disse
valgene setter standarden for det faglige nivået
innen norsk illustrasjon og designverden. Vi samlet
alle fem juryene med til sammen 25 jurymedlemmer
i Grafills lokaler for felles juryarbeid over tre dager.
Under samlingen ble hver av juryene filmet hvor
de presenterte sine tildelinger av gull i de ulike
kategoriene. Dette er filmer som har stor verdi både for
mottaker av prisen og for Grafill som ivaretar historien
av faget.
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Design og film
Vi inngikk avtale med ny designpartner for
Visueltprosjektet og vagte Also Known As (AKA). Her
har vi jobbet tett med Even Suseg og Thomas Flått
som utarbeidet et konsept for årets Visuelt basert på
møte mellom tekst og bilde, med retro estetikk som
man gjennkjenner fra lineær-tv. Det ble et rikt univers
som ga mulighet for å bygge en leken, energisk og
morsom profil. Konseptet tok oss inn i kjente og kjære
TV/ film referanser og det hele ble sydd sammen på en
perfekt måte som dannet grunnlaget for alt det visuelle
materielle til kommunikasjon. Det visuelle universet
for prisutdelingen hadde en rød tråd som baserte seg
på det kjente tekst-tv universet, blandet sammen med
andre kjente TV/ film referanser. AKA stod også for film
og klipp av alle årets gullkommentarer.
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Prisutdelingen
Da koronapandemien kom til Norge og førte til
lockdown 12. mars hadde vi akkurat gjenomført
juryarbeidet og med dette også landet resultatene for
konkurransen og samtidig sikret oss filmer med juryens
kommentar for alle gullvinnerne. Da alt ble snudd på
hodet, fem uker før den planlagte prisutdelingen, måtte
vi derfor tenke nytt slik at vi kunne dele og formidle
dette til så vel vinnerne som resten av bransjen. Med
design fra Also Know As ble Skogen engasjert for å lage
en digital plattform for prisutdelingen som, så langt det
var mulig, skulle erstatte den fysiske tilstedeværelsen.
Resultatet ble Visuelt.tv hvor streamen med
prisutdelingen ble delt sammen med en chatløsning og
direkte informasjon og linker til arbeidene som mottok
priser. Løsningen ga publikum mulighet for å heie og
klappe for sine egne og andres utmerkelser og således
kjenne på samholdet under den sosiale nedstengingen.

Klassikerprisen deles vanligvis ut i forbindelse
med Visuelt, men siden denne prisutdelingen ble
gjennomført digitalt, ble ovverekkelsen utsatt til
man kunne møtes fysisk, og ble lagt til åpning av
Visueltutstillingen.
Siden 2015 har Grafill i samarbeid med IxDA
Oslo, delt ut en egen IxDA-pris for fremragende
interaksjonsdesign med brukeropplevelse i fokus.
IxDA-prisen 2020 gikk til HyperRedink for sitt
interaktive rollespill Demo utviklet for Stortinget.
I juryen satt Darija Sapozenkova-Hauge, Ram Yoga,
Heidi Borthne Nymoen, Thuy Gia Nguyen og
juryleder Beth Stensen.

Visueltprisen ble streamet fra Oslo Streamingsenter
torsdag 23. april kl. 20.00. Som TV-vert loset Steinar
Sagen oss gjennom kvelden og det ble vist over 50
filmer, bestående av bl.a. presentasjonsfilm av hver jury
og film for hver av gullvinnerne. Deltagelse var gratis,
men man måtte registrere seg og vi hadde i løpet av
kvelden 1750 deltagere. Tilbakemeldigene har vist at
denne kvelden ga en samhørighet til tross for at vi ikke
kunne møtes fysisk.
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Visueltutstillingen
Visueltutstillingen ble vist i Grafill R21 fra 19. juni til 28.
september.
Nytt av året var at vi besluttet å hedre årets
Klassikerprisvinner i forbindelse med åpning av
Visueltutstillingen. Overrekkelsen av prisen var derfor
utsatt til man kunne møtes fysisk, og ble lagt til torsdag
kveld 18. juni.
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 2020 ble tildelt John Engen.
På grunn av korona-restriksjoner ble det holdt et
mindre lukket arrangement for John Engen og inviterte
gjester i R21 den kvelden, og alle andre kunne delta via
streaming på visuelt.tv.
Grafills styreleder, Kjell Ekhorn, delte ut æresprisen, og
så var det en fagsamtale mellom årets prisvinner og
Aslak Gurholt Rønsen. Visueltutstillingen ble formelt
åpnet, og i tilleg til alle vinnerarbeidene kunne man
fordype seg i arbeider fra John Engens mangeårige
virke.

John Engen
Foto: Alex Asensi

Utstillingen ble godt besøkt av både utøvere, studenter
og forbipasserende.
I år ble også gullvinnerne fra Visueltutstillingen stillt ut
hos Northing i Bergen fra 9. november til 6. desember.
Dette var på initiativ fra Grafill Bergen, i samarbeid med
Bergen Design Festival og Northing.
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Utstillinger og
aktiviteter i R21
Grunnet pandemien har det naturlig nok har vært færre
aktiviteter, utstillinger og arrangementer i 2020 enn
de tidligere årene, men vi fikk likevel gjennomført åtte
utstillinger og hadde til sammen åtte foredrag og en
Earlynerd i våre lokaler før vi måtte stenge ned i mars.
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.
Desember 2020 var Grafills nestsiste måned i
Rosenkrantzgate 21. Grunnet pandemien var Grafills
lokaler stengt ved utgangen av året. Tiden ble brukt
til å forberede flytting til nye lokaler i
Møllergata 39 i januar 2021.
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Fra utstillingen: Si det med blomster
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Utstillinger i R21
09. januar- 02. februar – Georg Grosz møter Mulysses
på Slapsefjell – Moderne illustrasjoner fra Norge
I forbindelse med at Norge var gjesteland under
bokmessen i Frankfurt i 2019 samarbeidet NORLA
og Grafill om en vandreutstilling med norske
bokillustrasjoner. Utstillingen ble vist en siste gang i
R21 januar 2020. Elleve norske illustratørers verk ble
vist på utstillingen: Lars Fiske, Åshild Kanstad Johnsen,
Per Dybvig, Kari Stai, Øyvind Torseter, Lisa Aisato, Stian
Hole, Gry Moursund, Bendik Kaltenborn, Alice Lima de
Faria og Bjørn R. Lie.
Besøkende: 1342

6. – 23. februar - 40 år med illustrasjoner for barn og
om barn
I over 40 år har Kari og Werner Grossmann arbeidet
med illustrasjoner for barn og om barn; i skole-, fag- og
aktivitets- bøker, i informasjonsmateriell, i brosjyrer, på
plakater, for BarneTV og i bildebøker til egne og andres
tekster. I februar stilte de ut orginal-illustrasjonene sine
i R21.
Besøkende: 826

5. mai – 7. juni – Fargeblyant
Utstillingen Fargeblyant var kuratert av Cecilie Maurud
Barstad, Bjørn Brochmann og Trond Bredesen.
De inviterte illustratører og kunstnere som lager
imponerende arbeider med fargeblyant til å delta under
utstillingen. Alt fra kjappe tegninger og skriblerier og
bilder fra skissebøker, til naturalistiske og detaljerte
arbeider, billedbøker og billedkunst fylte veggene i R21.
Besøkende: 202
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19. juni – 28. august - Visueltutstillingen 2020
Grafill stilte ut vinnerarbeidene fra Visueltprisen 2020,
Norges største design- og illustrasjonskonkurranse som
hvert år kårer fremragende grafisk design, illustrasjon,
moving image og digital design. 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 produktdesign av
årets Klassikerprisvinner, John Engen.
Besøkende: 645

3. – 20. september – Si det med blomster!
Utstillingen viste Ida Bakkens silkeskjerfkolleksjon med
både kjente og eksotiske blomstermotiver.
Blomsterspråk er et slags kodespråk der man formidler
beskjeder eller følelser ved å sette sammen blomster
i en bukett. I 2017 fikk hun stipend fra Grafill for å
jobbe med et silkeskjerf-prosjekt. Utstillingen viste
resultatene av dette arbeidet.
Besøkende: 336

24. september – 11. oktober – Skrift i Oslo
«Skrift i Oslo» viste en kartlegging av skilt og bokstaver
i Oslo gjennom hundre år. Utstillingen viste 704
fotograﬁ, samt fysiske skilt og andre gjenstandar fra
perioden 1863 til 1963. Målet var å vise mangfoldet
av visuelle uttrykk som fant sted i Oslo, før skrift var
standarisert på tvers av landegrenser. Utstillingen var
utformet av Arve Båtevik.
Besøkende: 642

16. oktober – 01. november - Asian Persuasion
Utstillingen så på hvordan skrift kan være med på å
bygge opp assosiasjoner og forventninger til kulturer,
land, produkter og tjenester. Asian Persuasion besto av
blant annet grafisk materiale og skriftprøver, samt en
tre år samling av bilder av skilt, spisepinner, soyasausposer, tatoveringer og mer. Utstillingen var formet og
satt opp av William Stormdal og Halvor Nordrum.
Besøkende: 484
73

Andre aktiviteter i R21
04. – 22. november- Årets vakreste Bøker 2020
Prisvinnerne i Årets vakreste Bøker representerer
vår tids viktigste aktører innen bokdesign og
illustrasjonskunst. Vinnerbøkene i 2020 ble stilt ut i
Grafills lokaler R21 i samenheng med prisutdeling og
fagdag. Dessverre måtte denne utstillingen holdes
stengt for besøkende på grunn av korona-tiltakene i
Oslo.

04. – 18. desember- Digital utstilling - LITTLE BOY Hiroshima 1945
I desember viste Grafill sin første digitale utstilling, med
utstiller Kristian Pedersen. Utstillingen ble vist på nett,
men var også synlig gjennom vinduene i R21. Little Boy
hadde internasjonal premiere på animasjonsfestivalen
i Hiroshima 2018, og har siden reist til festivaler i alle
verdenshjørner. Blant utmerkelser fikk filmen hederlig
omtale under Fredrikstad Animation Festival, og ble
tildelt ungdomsprisen under Movies on War, 2018. Little
Boy deltok på Høstutstillingen 2019, og ble i januar
2020 kåret til en av det forrige tiårets beste animerte
kortfilmer. Filmen er laget av Kristian Pedersen.

Juletrefest for store og små
11. januar
Grafill Animasjon: Live demo and talk with Henrik
Evensen
13. januar
Grafill Grafisk Design: Type Design
16. januar
Grafill Animasjon: sh-rt. Second Edition
10. februar
Licensing and Pricing your Illustration commissions
11. februar

Foto: Kristian Pedersen

Earlynerd: DOGAs guide og designerens rolle
13. februar
Grafill Illustrasjon: Å illustrere for barn - En samtale med
Kari Grossmann
19. februar
Grafill Animasjon og Motion Design: Foredrag med
Claudio Salas
9. mars
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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.
På grunn av korona har det vært færre aktiviteter og
arrangementer som ble gjennomført i 2020 i regi av
faggruppene og lokallagene enn tidligere år. Likevel har
flere av faggruppene og lokallagene funnet alternativer
for å holde aktiviteten oppe, og for å støtte bransjen
gjennom en vanskelig tid.
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Grafill illustrasjon
Kontaktperson
Martin M. Hvattum
Medlemmer:
Martin M. Hvattum
Bjørn I. Thomassen
Inna Hansen
Trond Ivar Hansen

Kreative yrker & mental helse
Digital prat om kreative yrker og mental helse. Panelet
besto av moderator Hanna Von Bergen, Anja Dahle
Øverbye, Liz Ramsey og Tore Albert Henriksen (Mental
Helse).

7. oktober

Skills!

1-15. november

I fraværet av Grilldagen utlyste Grafill Illustrasjon støtte
slik at det ble arrangert workshops over hele landet.
Fra foredrag om å lage sin egen bok til riso printing og
anatomi. Her ble det arrangert både digitale og fysiske
arrangementer.

Arrangementer i 2020
19. februar

Å illustrere for barn - En samtale med Kari Grossmann
I sammenheng med utstilling i Grafill sine lokaler
inviterte vi til en prat med Kari om hvordan det har vært
å illustrere for barn i over 40 år.

Vår

Grafill Illustrasjon: Tolker korona med antologi
Isolasjon | Virkelighetsflukt
I en periode hvor mange har fått kjenne på ensomhet,
frykt og usikkerhet har Grafill Illustrasjon invitert 15
fantastiske illustratører til å tolke ordene “Isolasjon” og
“Virkelighetsflukt”. Resultatet ble en antologi trykket i
begrenset opplag.

Pauseromsplakater

Grafill Illustrasjon støtter prosjektet
Pauseromsplakater.
44 norske eller norgesbaserte kunstnere står bak en
serie nye kunstverker i plakatform. Alle verkene er skapt
spesielt for prosjektet. Det har i det stille blitt sendt ut
over 1400 verker til over sytti pauserom ved norske
sykehus gjennom koronapandemien.

Illustrasjon:

Illustrasjon:

Kreative Yrker & Mental helse

Isolasjon

Martin M. Hvattum

Sofie Nilson
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Grafill animasjon
og motion design
Leder:
Yaprak Morali

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

13 januar

22 januar

23 januar

Illustrasjon
Henrik Evensen
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Aktiviteter i 2020
Tegning og samtale med Henrik Evensen
Workshop med Henrik Evensen, produksjons
designeren av animasjonsfilmen Klaus (Netflix)
Sted: R21
Animasjonsbransjetreff med Dennis Nyback
Visning av sjeldne og sensurerte animasjonskortfilmer.
Presentert av den amerikanske samleren og
animasjonshistorikeren, Dennis Nyback, i samarbeid
med Cinemateket.
Etterpå er det animasjonsibransjens nytt års øl for å
ønske 2020 velkommen.
Sted: Filmens hus.

og frivillige organisasjoner. Samtalen er organisert
av Grafill Grafisk Design, Grafill Interaktiv, Grafill
Illustration and Grafill Animation.
Sted: R21
Sh-rt - Andre utgave
Sh-rt. er et kort presentasjonsformat for alle kreative
sjeler som søker inspirerende historier fra relaterte felt
innen innovasjon og design.
Sted: R21

10 Februar

Workshop med designer Claudio Salas:
Den 9. mars kom Claudio Salas helt fra New York til
Grafill R21 for å snakke om hvordan det er å jobbe
sammen med noen av verdens mest kjente studioer og
merkevarer.
Place: R21

09 Mars

Kanselert: Frame by Frame animation festival.
Grafill Animasjon var med på å bringe Oliver Latta, en
brilliant grafisk designer og CG animatør fra Tyskland

15 April

Kanselert oredrag med Stig Saxegaard

23 Mars
26 Juni

Animasjons bransje treff: Post Covid!
Kanselert: Sh-rt - Tredje utgave.
Fredrikstad Animation Festival
Grafill Animasjon har sponset Fredrikstad
Animasjonsfestival for å ha en fysisk festival, og en
digital festival.

17 August
22 Oktober

Illustrasjon
Sh-rt second edition

Studio Dumbar: Design Motion
Presentasjon og samtale med Liza Enebeis (Creative
Director) and Josephine van Kranendonk (Project
Lead Studio) Studio Dumbar er et internasjonalt byrå
med Nederlansk bakgrunn. De spesialiserer seg på
visuell profil. Grunnlagt i 1977. Studioet tiltrekker seg
talenter fra hele verden og portfolio er divers, fra en
flora av små klienter til store firmaer og statelige etater
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Grafill grafisk design
Leder:
Bjørnar Pedersen

Grafill interaktiv

Mathilda Gustafsson

Medlemmer:

Medlemmer:
Bjørnar Pedersen
Sara Risvåg
Alejandro Rojas
Henrik Austad
Shubham Mehra
Listya Amelia
Maria Telle Brendmoe
(studentrepresentant)

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

16. januar

Foredrag: Skriftdesign
vi inviterte tre forskjellige støperier/foundries fra Oslo;
Robin Mientjes fra Tiny Type Co, Frode Helland fra
Monokrom Skriftforlaget, og Ellmer Stefan fra The Pyte
Foundry, for å diskutere deres arbeid og gi innsikt i god
skriftdesign.
Sted R21

23. januar

Studio Dumbar: Design in Motion
Liza Enebeis og Josephine van Kranendonk fra Studio
Dumbar presenterte sitt arbeid på DEMO, en design i
bevegelse - festival, som tol over hver reklameskjerm
på hver perrong på Amsterdam Sentralstasjon i
Oktober 2019. Organisert av Grafill Grafisk Design,
Grafill Interaktiv, Grafill Illustration og Grafill Animation.
Sted R21

5. februar

Leder:

Studio Dumbar: Design in Motion
Liza Enebeis og Josephine van Kranendonk fra Studio
Dumbar presenterte sitt arbeid på DEMO, en design i
bevegelse - festival, som tol over hver reklameskjerm
på hver perrong på Amsterdam Sentralstasjon i
Oktober 2019. Organisert av Grafill Grafisk Design,
Grafill Interaktiv, Grafill Illustration og Grafill Animation.

23. januar

Foredrag: Gilles de Brock og Vera van de Seyp
Gilles de Brock and Vera van de Seyp snakket om sitt
samarbeid og ble etterfuglt av en to dagers kreativ
koding og riso workshop med studenter fra KHIO

Foto side 82 & 83
Amsterdam sentralstasjon
Foto: Studio Dunbar
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Grafill tegneserie
Leder:
Are Edvardsen

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

3. oktober

Aktiviteter:

Lobbyvirksomhet
Grafill tegneserie har i fra 2017 til 2020 hatt flere
møter med Kulturrådet og samtaler med forlag og
enekltutøvere, med det formål å øke budsjettet til
kulturådet sine støtteordninger for tegneserier. Vi
har bidratt mye til Kulturådet sin rapport, Logikker
i strid, og lagt grunnen for innsats mot storting og
kulturkomitéen for å fremme vår sak. Dette inngår i
Grafill sin strategiplan og vi vil fortsette arbeidet i
årene som kommer.

Oslo 24H challange

Lørdag 3. oktober ble det avholdt 24 timers
tegneseriemaraton i Oslo, i anledning
Oslo Comics Expo.
Pga smittevern var det kun 12 deltakere og
tegneseriene de lagde ble utgitt på OCX 2020.
Inspirert av tegneserielegenden Scott McCloud
arrangerer OCX en tegneseriemaraton en gang i året.
Dette var det syvende maraton som OCX og Grafill er
med på å arrangere og vi var veldig glade for at det
ikke ble avlyst pga pandemien. Smittevern ble fulgt og
alle var ikke bare friske og raske på slutten, men ganske
trøtte. De hadde også alle sammen fullført 24 sider
med tegneserier på 24 timer. Heftene kunne kjøpes
via en egen nettbutikk driftet av OCX. Deltakerne var:
Bård Lilleøien, Stian Tranung, Camilla Nordbøe, Ida
Bakken, Nikolai Halvorsen, Håvard Heggenhougen, Ola
Lysgaard, Hege Haugan, Linn Eielsen, Jofrid Østenstad,
Ida Neverdahl og Inga Sætre.

Foto: Are Edvardsen

Bergtatt 2020 på Bergen Bibliotek.

Utstilling: Lørdag 3. oktober til lørdag 24. oktober 2020
Tegneseriefestival på Bergen Offentlige Bibliotek som
viser fram norske tegneserieskapere.
Seks gjester; Trine Sejrup, Thomas Eriksen, Mac &
Andreas Håndlykken, Karstein Volle, Jenny Jordahl.
Det var en utstilling av alle gjestene som gikk over fire
uker og viste fram aktuelle bøker som de hadde gitt ut
i 2020. På lørdag 17. oktober ble gjestene intervjuet og
streamet via youtube.

03.oktober til
24.oktober

Foto: Are Edvardsen

Risograf film med Comnicon

23.november

Film om zines og risografi
Av: Rasmus Husebø, Benjamin Hickethier og Tim
Levang
Formålet med filmen var å vise og fortelle hva zines
og risografi er, og hvordan man lager zines og trykker
med risografi. Filmen skulle fungere som informasjon,
inspirasjon og veiledning til de som vil gjøre noe
lignende, samtidig som den skulle være underholdene
og ikke for teknisk og tung.
Produksjonen av bladene og filming av filmen foregikk
på Consulatet i Stavanger, hvor Benjamins studio var.
Vi brukte litt over en helg paå å filme. Planen var at
Rasmus og Tim skulle lage hvert fall en tegneserie-zine
hver, slik at filmen ville vise at man kan lage forskjellige
typer zines. Vi hadde tegnet og planlagt litt på forhånd,
men vi ville også dokumentere den kreative prosessen
før man trykker, derfor tegnet vi det ferdig i Benjamins
studio, og fikk dette på film. Vi endte opp med
tilsammen tre zines. Og hele prosessen med tegning,
scanning, digital bearbeiding, trykking, bretting og
stifting ble filmet.
Etterpå redigerte Tim det hele sammen til en kort,
underholdende og informativ film, som forhåpentligvis
inspirerer alle som ser den.
Foto: Rasmus Husebø
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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.
På grunn av korona har det vært færre aktiviteter og
arrangementer som ble gjennomført i 2020 i regi av
faggruppene og lokallagene enn tidligere år. Likevel har
flere av faggruppene og lokallagene funnet alternativer
for å holde aktiviteten oppe, og for å støtte bransjen
gjennom en vanskelig tid.

Desverre hadde følgende lokallag ikke mulighet til å
gjennomføre aktiviteter i 2020:
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
Grafill Møre og Romsdal
Leder: Synnøve Hungnes
Medlemmer: Oda Opheim Vinge, Fredrik Astrup, Line
Skjolde, Christine Blass, Guro Synes,
Agnete Rønning Måseidvåg og Elisabeth Rundtom.
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Grafill Bergen
Leder:
Steve André Skog
Medlemmer:
Per Hanevik
Julian Schlicht
(studentrepresentant)
Camilla Gjerde Lund
Mario Urban Mannsåker
Synnøve Ringstad

24. januar

Studio Dumbar - Design in Motion
Expressing ideas through motion to create powerful
identities for digital platforms.

13. mars

Claudio Salas - Working with the best motion design
studios
Arrangementet måtte dessverre avlyses iht.
restriksjoner for å redusere smittespredning av
koronaviruset.

4. juni

Claudio Salas - Working with the best motion design
studios
I samarbeid med Grafill Trøndelag var vi så heldige at vi
fikk vi streamet foredraget digitalt.

2 til 3. april

Grafill Bergen, Visp og Ubåtpress inviterer til verksted
i letterpress
Arrangementet måtte dessverre avlyses iht.
restriksjoner for å redusere smittespredning.

6 til 9. november
og
10 til 16.desember

Visueltutstillingen 2020
I samarbeid med Bergen Design Festival og Northing
ble Visueltutstillingen 2020 satt opp som en del av
programmet til designfestivalen. Restriksjoner for å
redusere smittespredning gjorde at vi måtte presentere
utstillingen i vinduene til Northing. Visueltutstillingen
ble deretter flyttet til festivalkontoret for Bergen Design
Festival i perioden 10. -16. desember, der det ble
mulighet for å komme inn og se på.

Studio Dunbar
Foto: Grafill Bergen
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Grafill Sørlandet

Grafill Trøndelag

Leder:

Leder:

Medlemmer:

Medlemmer:

Cecilie Fosselie

Espen Varslot

Therese Karlsen
Tonje Torkildsen
Eivind Haugstad

Zarina Saidova
Gunnar Orn Thordarson
Camilla Stenkløv
Erlend Kristiansen
Ida Lunde, Sondre
Nymoen
Trond J. Stavås

13. Februar

After Work 1.0
Grafill Sørlandet arrangerte en uformell AFTER WORK
med Arne Tellefsen på Teateret i Kristiansand.

16. Oktober

After Work 2.0
Grafill Sørlandet arrangerer sitt andre AFTER WORK
i 2020. Denne gangen med Kristian Thomassen og
Kahoot, på Teateret i Kristiansand.

A Practical Introduction to Image Processing
I januar arrangerte Grafill Trøndelag et foredrag med
Alejandro V. Rojas om grunnleggende teknikker rundt
digital bildebehandling. Arrangementet foregikk hos
Bakke Design- og Innovasjonshus i Trondheim.

24. januar

Stream med Claudio Salas
I mars 2020 måtte Grafill Trøndelag av
smittevernhensyn avlyse sitt arrangement med Claudio
Salas. I juni ble derfor arrangementet vist digitalt i
stedet. Foredraget var gratis og åpent for alle som
ønsket å følge streamen.

4. juni

After Work

Studio Dunbar

Illustrasjon: Grafill Sørlandet

Illustrasjon: Grafill Trøndelag
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Grafill Stavanger
Leder:

Veslemøy Holt

Medlemmer:

Bernt Henrik Kommedal
Fredrik Kleppe
Lucas Veil
Tim Levang
Benjamin Hickethier
Goedele Teirlinck
og

7. februar

Gilles de Brock & Vera van de Sey
Foredrag med designers/art directors and creative
coders Gilles de Brock og Vera van de Seyp fra
Nederland.
Sted: Rogaland Kunstsenter
Samarbeid med faggruppen Grafill grafisk design

7. mars

Japansk bokbindingskurs
Bokbindingskurs med Katarzyna Tykocka fra Andersens
Forlag!
Japansk bokbinding er en eldgammel versjon av den
orientalske bokbindingsteknikken som ble mye brukt i
Edo-perioden, fra det 16. til 18. århundre.
Sted: Tou Trykk Grafisk Verksted Stavanger

27. oktober

Liker stilen – med Bendik Kaltenborn
Visning av Bendik Kaltenborns kortfilm LIKER STILEN. I
etterkant var det samtale med Kaltenborn.
Sted: Sølvberget, Stavanger kulturhus

Grafill Stavangers 2020-utstilling
Utstillingen viste hvordan 2020 har påvirket designere,
illustratører, animatører, utviklere, 3D-designere,
tegneserietegnere og andre visuelle kommunikatører
fra Rogaland. En utstilling som kommenterer det
kontrastfylte og begivenhetsfulle året.
2020 har tvunget de fleste av oss inn i en annerledes
hverdag. Alle har fått bekreftet hvor stor påvirkning
gamle og nye vaner har på miljøet rundt oss. Mange har
møtt utfordringer, for noen har det blitt noe bedre eller
enklere, og for andre har hverdagen blitt fullstendig
satt på hodet.
Selve utstillingen ble også satt på prøve av
restriksjoner. Derfor har utstilling blitt en
vindusutstilling i en nedlagt leketøys og krim krams
butikk. Butikken ble lagt ned i koronatiden og har en
ypperlig plassering midt i Stavanger sentrum. Lokalene
er derfor tematisk korrekt og gir folk større mulighet
for å se utstillingen uten å kave med antibac, køer og
meter-angsten inne i et trangt galleri.

Desember

Deltakere og verk i utstillingen:
Chris J. Haaland - Not the ordinary walk in the park
Ida Neverdahl - Slurp
Jonas Ersland - Touchpoints
Kristina Flølo - Avstand
Line Lønning - Det er litt mye akkurat nå
Elisabeth Grødem - It’s hard to dance with a devil in
your face
Marius Venn - Nyttår
Simon A. Kjær - Stay home make collages
Leo Ribeiro - Uten tittel
Jannicke Hansen - Plague-spring
Visuell profil: Frida Preacher og Bernt Henrik Kommedal

Grafill Stavanger 2020 utstilling

Grafill Stavanger 2020 utstilling

Foto: Bernt Kommedal

Foto: Tord F Paulsen
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Nettverk og
samarbeid
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Nasjonalt samarbeid
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.
I 2020 har Kunstnernettverket primært vært fokusert
på politisk arbeid og koordinering av initiativer for
bedring av kunstnerøkonomien etter at kulturnorge
gjentatte ganger har vært nødt til å stenge ned grunnet
smittevernstiltak.

Grafill er observatør i fagorganet som i 2020 ble ledet
av Mona Larsen, Instituttleder ved KMD, Universitetet
i Bergen inntil hun begynte ved UiO og Ashley Booth
fungerte som interimleder før Anette Højlund overtok
som ny instituttleder ved KMD. Daglig leder Lene
Renneflott møtte digitalt på vegne av Grafill, både 2.
april og 8. desember 2020. Tema for begge møtene var
pandemiens inngripen i studentenes studiesituasjon,
eksamensmuligheter, gjennomføring av
avgangsutstillinger, samt studentenes psykiske helse.
Grafill delte samlet informasjon om alle studiestedenes
avgangsutstillinger med sine medlemmer.

Årets tegneserie

Prisen Årets tegneserie deles ut av Tronsmo bokhandel,
Serieteket på Deichman Grünerløkka og Grafill under
Oslo Comics Expo, og i 2020 ble den tildelt Mette
Hellenes for «Kebbelife – Burning Babe»

Nasjonalt fagorgan for design

Nasjonalt 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.
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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.
EIF – European Illustrator Forum
European Illustrators Forum (EIF) er en organisasjon
av nasjonale foreninger for illustratører i europeiske
land. Organisasjonen representerer over 18 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 2020. Styret gjennomførte fem styremøter
(online), og videre prosjektarbeid ble gjennomført
lokalt med eget Slack forum for dialog og utveksling av
kunnskap og erfaring.
I april 2020 var det planlagt en felles tilstedeværelse
på Bologna Children’s book fair med egen ‘help desk’.
Dette ble naturlig nok kannsllert p.g.a. den pågående
Korona-pandemien. Utover dette har arbeidet i EIF i
2020 handlet om utveksling av kunnskap og deling av
ressurser mellom medlemsorganisasjonene; hvordan
påvirker korona-pandemien illustratørene i Europa,
oversettelse av en guide for prissetting og forhandling
for illustratører (Ninja Guide) og mangfold i bransjen.
ICoD (International Council of Design, tidligere kjent
som Ico-D og Icograda)
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
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medlemsorganisasjoner som jobber sammen for felles
standarder, regelverk og søker å opprettholde en
engasjert internasjonal dialog om felles utfordringer
og muligheter. Daglig leder Lene Renneflott og
hovedstyremedlem Helge Persen deltok på ico-D
professional members møter online i mai og juli 2020.
Tema for årets samlinger var Covid-19 og mangfold. I
august i år lanserte ico-D Professional Code of Conduct
for designers.
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 12 søknader.
William Stormdal (26) og Nicklas Haslestad (29), som
jobber for henholdsvis Bleed og Svandinavian Design
Group, ble valgt ut som Norges representanter.
Grunnet pandemien ble det ikke gjennomført noen
konkurranse i Cannes i 2020, men dersom alt går
etter planen og det vil være mulig å gjennomføre, vil
William og Nicklas få ny mulighet til å representere
Norge i 2021. Det vil derfor ikke bli avholdt en nasjonal
konkurranse i 2021.
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Aktivitetsregnskap
2020 og budsjett 2021

GRAFILL REGNSKAP 2020 OG BUDSJETT 2021
Regnskap 2020 Innt. aktiviteter

Netto kostnad Fordeling % Budsjett 2021

Innt. prosjekt

Netto kostnad

Fordeling %

INNTEKTER
Medlemskontingent

1 102 791

1 200 000

Andre driftsinntekter

880 893

590 000

Finansinntekter
Bevilget fra Grafill Fond
Sum inntekter

10 232

-

19 800 000

19 800 000

21 793 916

21 590 000

KOSTNADER AKTIVITETSOMRÅDER

POLITIKK OG PÅVIRKNING
Kultur- og næringspolitikk
Innspill til norsk lovgivning og politikk. Lobbyvirksomhet.
Nettverk og samarbeid
Norske og internasjonale samarbeid. Opphavsrettsorganisasjonene, utdanningsinstitusjonene,
kulturinstitusjoner, næringslivet, DOGA, Kunstnernettverket m.fl.
Sum

244 882

244 882

833 046

833 046

1 077 928

1 077 928

342 270

954 830
5,2 %

1 297 100

1 297 100

6,0 %

FREMME FAGENE
Faggrupper
Faglig innhold i faggrupper; Illustrasjon, Grafisk design, Animasjon, Tegneserie og Interaktiv
Lokallag
Faglig innhold i lokallag; Bergen, Trøndelag, Trømsø, Haugalandet, Sørlandet, Møre &
Romsdal, Telemark
Aktiviteter R21
Faglig innhold: seminarer, foredrag, kurs og utstillinger.

1 007 834 -

229 000

778 834

1 014 236

1 014 236

665 290 -

12 021

653 269

802 256

802 256

-

1 101 933

1 803 005 -

R21 (utstillingsområde)
Faste kostnader og drift av lokalet.

1 569 760 -

1 101 933

10 586

1 559 174

1 259 966

Årets vakreste Bøker
Konkurranse og prisutdeling

1 330 278 -

155 400

1 174 878

1 306 553 -

150 000

Visuelt
Konkurranse og prisutdeling

1 892 538 -

370 310

1 522 228

1 223 857 -

350 000

873 857

Sum

7 567 633 -

777 317

6 790 316

7 409 874 -

520 000

6 889 874

661 793 -

32 250

822 283 -

70 000

36,5 %

20 000

1 783 005
1 259 966
1 156 553

34,2 %

STIPENDER OG MEDLEMSFORDELER
Medlemsfordeler
Leilighet (Oslo og Frankrike), kunstnerforsikring, kursstøtte, reisetilskudd.

629 543

Stipender og støtte
Grafills bidrag til egne Ærespriser, Årets tegneserie, Young Lions og Oslo Comics Expo.

5 735 783

Sum

6 397 576 -

32 250

6 365 326

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

1 898 256 -

71 326

1 826 930

Sum

1 898 256 -

71 326

1 826 930

5 735 783

6 147 134
30,9 %

6 969 417 -

752 283
6 147 134

70 000

6 899 417

32,2 %

RÅDGIVNING OG KOMPETANSEUTVIKLING

9,2 %

2 002 971

2 002 971

2 002 971

2 002 971

9,3 %

3 959 706

18,3 %

21 049 068

100,0 %

ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON
Medlemsadministrasjon
Medlemsregister, medlemskontakt, inn-/utmeldinger, fakturering.

779 949

Organisasjonsarbeid
Styre- og komitéarbeid, honorarer, verv, lokallag og faggrupper.

964 580

916 222

1 066 123

1 336 810

Kommunikasjon
Nettsider, innholdsproduksjon, markedsføring, nyhetsbrev.
Administrasjon
Økonomi og regnskap, revisjon, daglig ledelse, HR, HMS.
Sum

Sum kostnader aktiviteter
RESULTAT

100

656 540

983 763

1 050 134

3 794 415

20 735 808 1 058 108

880 893

3 794 415

18,3 %

19 854 915

100 %

3 959 706

21 639 068 -

-

590 000

49 068
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Note

2020

2019

BALANSE 31.12

RESULTATREGNSKAP
EIENDELER

DRIFTSKOSTNADER
Stipendier
Lønnskostnad
Avskrivninger
Annen driftskostnad
SUM DRIFTSKOSTNADER

8
2
6
2, 5
11

DRIFTSRESULTAT
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Annen renteinntekt
RESULTAT AV FINANSPOSTER

ÅRSRESULTAT
OVERFØRINGER
Overført annen egenkapital
SUM OVERFØRINGER

7

Organisasjonsnummer 971 001 690
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1 102 791
19 800 000
880 945
21 783 736

1 092 191
18 500 000
1 584 214
21 176 405

4 850 000
7 292 040
1 060 939
7 532 830
20 735 809

4 600 000
7 127 854
1 241 360
7 951 525
20 920 739

1 047 927

255 666

10 181
10 181

41 091
41 091

1 058 108

296 756

1 058 108
1 058 108

296 756
296 756

Note

2020

2019

2 349 401
2 012 604
4 362 005

2 404 038
0
2 404 038

4 362 005

2 404 038

28 720
7 124 596
7 153 316

0
7 727 892
7 727 892

6 833 552
6 833 552

6 660 606
6 660 606

SUM OMLØPSMIDLER

13 986 868

14 388 498

SUM EIENDELER

18 348 873

16 792 536

ANLEGGSMIDLER
VARIGE DRIFTSMIDLER
Eiendommer
Inventar og utstyr
SUM VARIGE DRIFTSMIDLER

6
6

SUM ANLEGGSMIDLER

Penneo Dokumentnøkkel: O5S8Q-LLU5W-O3W6U-WYOLE-2UENI-YVVKB

3
4
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DRIFTSINNTEKTER
Kontingenter
Vederlagsmidler
Andre driftsinntekter
SUM DRIFTSINNTEKTER

OMLØPSMIDLER
FORDRINGER
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
SUM FORDRINGER
BANKINNSKUDD, KONTANTER O.L.
Bankinnskudd, kontanter o.l.
SUM BANKINNSKUDD, KONTANTER O.L.

9

Organisasjonsnummer 971 001 690
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NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2020
Note 1 – Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer

Note

2020

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak
og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner.
Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:

2019

EGENKAPITAL

Driftsinntekter

7

SUM EGENKAPITAL

13 088 417
13 088 417

12 030 309
12 030 309

13 088 417

12 030 309

GJELD
KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Stipend
Annen kortsiktig gjeld
SUM KORTSIKTIG GJELD

8
10

SUM GJELD
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

98 072
552 473
3 780 652
829 259
5 260 456

95 712
523 380
3 465 152
677 982
4 762 226

5 260 456

4 762 226

18 348 873

16 792 536

Oslo, 10.03.2021
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

Driftsinntekter inntektsføres etter hvert som de opptjenes.
Vederlagsmidler inntektsføres når vederlagets størrelse er bestemt.
Omløpsmidler / kortsiktig gjeld

Penneo Dokumentnøkkel: O5S8Q-LLU5W-O3W6U-WYOLE-2UENI-YVVKB

OPPTJENT EGENKAPITAL
Annen egenkapital
SUM OPPTJENT EGENKAPITAL

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 2020.
Endring av regnskapsprinsipp
Det har ikke vært endring av regnskapsprinsipp i 2020.
Note 2 – Ansatte, godtgjørelse mv
2020

2019

Lønninger
Styrehonorar
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre personalkostnader

5 262 638
259 100
848 408
796 455
125 439

5 170 898
239 300
869 015
684 585
164 056

Sum lønnskostnad

7 292 040

7 127 854

2.1 – Spesifikasjon av lønnskostnad

Organisasjonen har sysselsatt 7,6 årsverk i 2020.
Daglig
leder

Styret

Lønn
Annen godtgjørelse

962 515
9 023

259 100
0

Sum

971 538

259 100

2.2 – Utbetalinger til ledende personer

Veslemøy Holt
Styremedlem
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EGENKAPITAL OG GJELD

Randi Larsen
Styremedlem
Organisasjonsnummer 971 001 690
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2.3 – Obligatorisk tjenestepensjon

Note 5 – Annen driftskostnad

Foreningen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon,
og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven.

Annen driftskostnad består av følgende poster:
2020

2019

Kontorhold
Porto
Reisekostnader
Juridisk bistand
Regnskap / revisjon
Kontingenter / gaver
Trykkingsutgifter / annonser
Møteutgifter
Andre honorarer
Andre kostnader

1 653 257
16 577
128 002
107 112
79 862
25 561
299 797
228 850
2 276 682
2 717 130

1 785 269
17 745
543 722
34 663
76 875
25 986
326 370
711 280
2 170 334
2 259 281

Totalt

7 532 830

7 951 525

2.4 – Spesifikasjon av honorar til revisor
Kostnadsført revisjonshonorar for 2020 utgjør kr 79 863 fordelt som følger:
Lovpålagt revisjon

64 863

Andre attestasjonstjenester
Skatterådgivning
Andre tjenester utenfor revisjon

0
0
15 000

Note 3 – Kontingenter
Innbetalt medlemskontingent i 2020 er på kr 1 102 791.
Pr 31.12.2020 hadde Grafill 1 391 medlemmer, som fordelte seg på 1 159 ordinære, 176
studenter og 56 assosierte medlemmer.

Note 4 - Vederlagsmidler

2020

2019

Ordinære bevilgninger

19 800 000

18 500 000

Sum bevilgninger

19 800 000

18 500 000
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79 863

Note 6 – Varige Driftsmidler
6.1 - Eiendommer
Maridalsveien
Anskaffelseskost pr 01.01.2020
Tilgang
Avgang
Anskaffelseskost pr 31.12.2020
Akk avskrivninger pr 31.12.2020
Bokført verdi pr 31.12.2019
Årets avskrivninger
Avskrivningssats
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2 731 860
0
0
2 731 860
-382 459
2 349 401
-54 637
avskrives lineært
over 50 år

107

GRAFILL

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2020

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2020

6.2 – Inventar og utstyr

Note 8 – Stipend
Utviklingskostnader
medlems- og
eventsystem
5 098 112

Tilgang
Avgang

3 018 906
0

Anskaffelseskost pr 31.12.2020

8 117 018
-6 104 414

Akk avskrivninger pr 31.12.2020
Bokført verdi pr 31.12.2020

2 012 604
-1 006 302

Årets avskrivninger
Avskrivningssats

Note 7 – Egenkapital
Egenkapital pr 31.12.19
Årets resultat
Egenkapital pr 31.12.20

Lineært over 3 år

Annen
egenkapital
12 030 309
1 058 108
13 088 417

2019

3 465 152
4 600 000
0

3 821 200
4 600 000
0

8 065 152

8 421 200

208 000
0
0
0
0
397 800
200 000
250 000
440 000
0
196 200
170 000
114 500
878 000
0
358 000
500 000
0
430 000
0
234 000
158 000

331 000
647 251
175 000
115 000
100 000
0
215 000
242 000
295 000
40 000
776 600
348 400
362 473
280 000
0
0
216 000
145 500
200 000
50 000
127 000
289 824

Sum stipendutbetalinger

4 534 500

4 956 048

Stipend bevilget, ikke hevet

3 780 652

3 465 152

Bevilget stipend
Stipender ikke hevet/tilbakeført

4 850 000
0

4 600 000
0

Kostnadsført stipend

4 850 000

4 600 000

Stipend bevilget pr 1. januar
Stipend bevilget i 2019
Stipender ikke hevet/tilbakeført

Penneo Dokumentnøkkel: O5S8Q-LLU5W-O3W6U-WYOLE-2UENI-YVVKB

Anskaffelseskost pr 01.01.2020

2020

Stipend hevet:
Etableringsstipend
Bokprosjektstipend
Bokkunststipend
Klassikerprisen
Prosjektstipend lite
Prosjektstipend annet
Prosjektstipend Forskning
Prosjektstipend Formidling
Prosjektstøtte utstilling R21
Prosjektstipend Visuelt
Prosjektstipend Bok/Publikasjon
Prosjektstipend utvikling av verktøy
Reisestipend
Prosjektstipend Bildebok/Illustrert bok
Grafill lite
Prosjektstipend utstilling
Prosjektstipend Publikasjon annet
Prosjektstipend Utstilling
Prosjektstipend Tegneserie
Videre- og etterutdanning
Kompetanse- og fagutviklingsstipend
Virksomhetsutviklingsstipend

Penneo Dokumentnøkkel: O5S8Q-LLU5W-O3W6U-WYOLE-2UENI-YVVKB

GRAFILL

Note 9 – Bundne midler
I posten bankinnskudd, kontanter og lignende inngår bundne bankinnskudd med kr 1 883 096.
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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.

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2020

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

Grafill har påtatt seg å håndtere regnskapet for to mindre prosjekter som ikke hører direkte inn i
Grafills regnskap.

NIBI
NVK

76 251
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.

Lokallag:
Grafill Bergen
Grafill Telemark
Grafill Stavanger
Grafill Trøndelag
Grafill Haugalandet
Grafill Sørlandet
Grafill Tromsø
Grafill Møre & Romsdal
Sum lokallag

Bevilgning

2020
Forbrukt

Bevilgning

2019
Forbrukt

150 000
0
150 000
120 000
0
60 000
65 000
50 000

46 726
0
177 854
43 781
0
10 197
22 426
0

150 000
0
175 000
120 000
15 000
60 000
65 000
50 000

138 186
0
190 974
92 486
3 195
34 323
58 085
38 676

595 000

300 984

635 000

555 925

Faggrupper:
Grafill Grafisk Design
Grafill Illustrasjon
Grafill Tegneserier
Grafill Animasjon
Grafill Student
Grafill Interaktiv

140 000
150 000
40 000
105 000
0
80 000

110 401
119 618
30 000
53 731
0
3 750

140 000
165 000
40 000
105 000
0
80 000

43 217
76 160
28 500
76 160
0
58 131

Sum faggrupper

515 000

317 500

530 000

282 312

0

0

50 000

0

1 110 000

618 484

1 215 000

828 237

Fellespotten / avsatt FG/LL
Sum
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Prosjekt

Bjørn Ivar Thomassen

Randi Larsen

Nestleder
På vegne av: Grafill
Serienummer: 9578-5994-4-1414935

Styremedlem
På vegne av: Grafill
Serienummer: 9578-5995-4-922253

IP: 109.74.xxx.xxx
2021-03-24 15:53:20Z

IP: 84.212.xxx.xxx
2021-03-24 16:24:04Z

Anders Fabritius

Lene Cecilie Renneflott

Styremedlem
På vegne av: Grafill
Serienummer: 9578-5999-4-946476

Daglig leder
På vegne av: Grafill
Serienummer: 9578-5997-4-653060

IP: 195.1.xxx.xxx
2021-03-24 18:36:43Z

IP: 84.212.xxx.xxx
2021-03-25 10:46:58Z

ASLAK GURHOLT

Veslemøy Holt

Styremedlem
På vegne av: Grafill
Serienummer: 9578-5999-4-1948300
IP: 88.90.xxx.xxx
2021-03-26 11:58:09Z

Styremedlem
På vegne av: Grafill
Serienummer: 9578-5998-4-1925287
IP: 84.49.xxx.xxx
2021-03-26 11:58:28Z

Kjell Halfdan Ekhorn

Helge Persen

Styreleder
På vegne av: Grafill
Serienummer: 9578-5999-4-2755691
IP: 88.90.xxx.xxx
2021-03-26 12:05:31Z

Styremedlem
På vegne av: Grafill
Serienummer: 9578-5990-4-3233105
IP: 46.9.xxx.xxx
2021-03-27 09:05:58Z

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).
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Note 10 – Annen kortsiktig gjeld

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo esignature 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

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i
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BDO AS
Munkedamsveien 45
Postboks 1704 Vika
0121 Oslo

Uavhengig revisors beretning

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

Til årsmøtet i Grafill - Norsk Organisasjon For Visuell Kommunikasjon

Uttalelse om andre lovmessige krav

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Konklusjon

•
•
•

Balanse per 31. desember
2020
Resultatregnskap for 2020
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 foreningens finansielle
stilling per 31. desember 2020, 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 foreningen 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.
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
for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som
følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Penneo Dokumentnøkkel: ACM2O-ZJJZ0-44MS6-ZHQFO-D5EAL-KE47W

Årsregnskapet består av:

Penneo Dokumentnøkkel: ACM2O-ZJJZ0-44MS6-ZHQFO-D5EAL-KE47W

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 foreningens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.

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

BDO AS
Steinar Andersen
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til foreningens 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.
Uavhengig revisors beretning Grafill - Norsk Organisasjon For Visuell Kommunikasjon - 2020
Uavhengig revisors beretning Grafill - Norsk Organisasjon For Visuell Kommunikasjon - 2020
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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."

Note

2020

2019

15 899 240
531 561
3 164 482
19 595 283

16 059 290
692 580
3 078 099
19 829 969

19 800 000
45 993
33 200
19 879 193

18 500 000
39 393
27 500
18 566 893

-283 910

1 263 076

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt
RESULTAT AV FINANSPOSTER

9 594
2 082 625
2 092 219

9 927
2 734 923
2 744 850

ÅRSRESULTAT

1 808 309

4 007 926

1 808 309
1 808 309

4 007 926
4 007 926

Steinar Harry Andersen

DRIFTSINNTEKTER
Kopivederlag
Vederlag fra Norwaco
Bibliotekvederlag
SUM DRIFTSINNTEKTER

Penneo Dokumentnøkkel: ACM2O-ZJJZ0-44MS6-ZHQFO-D5EAL-KE47W

Partner
På vegne av: BDO AS
Serienummer: 9578-5999-4-1359329
IP: 188.95.xxx.xxx
2021-04-27 19:01:32Z

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).

DRIFTSKOSTNADER
Overført vederlag til Grafill forening
Lønnskostnad
Annen driftskostnad
SUM DRIFTSKOSTNADER

5
2
2, 3

DRIFTSRESULTAT

OVERFØRINGER
Overført annen egenkapital
SUM OVERFØRINGER

4

Penneo Dokumentnøkkel: QH3YS-LJ75X-MMLVK-GNXYL-07AE7-H6IK7

RESULTATREGNSKAP

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo esignature 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

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

2020

2019

17 072 645
17 072 645

15 264 335
15 264 335

17 072 645

15 264 335

KORTSIKTIG GJELD
Annen kortsiktig gjeld
SUM KORTSIKTIG GJELD

7 724 596
7 724 596

7 724 596
7 724 596

SUM GJELD

7 724 596

7 724 596

24 797 240

22 988 931

BALANSE 31.12
EIENDELER

Note

2020

2019
EGENKAPITAL

BANKINNSKUDD, KONTANTER O.L.
Bankinnskudd, kontanter o.l.
SUM BANKINNSKUDD, KONTANTER O.L.

24 797 240
24 797 240

22 988 931
22 988 931

SUM OMLØPSMIDLER

24 797 240

22 988 931

SUM EIENDELER

24 797 240

22 988 931

OPPTJENT EGENKAPITAL
Annen egenkapital
SUM OPPTJENT EGENKAPITAL

4

Penneo Dokumentnøkkel: QH3YS-LJ75X-MMLVK-GNXYL-07AE7-H6IK7

SUM EGENKAPITAL

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Penneo Dokumentnøkkel: QH3YS-LJ75X-MMLVK-GNXYL-07AE7-H6IK7

OMLØPSMIDLER

Oslo
Styret i GRAFILL fond

Vera Pahle
Styrets leder

Trond Bredesen
Styremedlem

Astrid Maria Sætre
Styremedlem

Torgeir Hjetland
Styremedlem
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NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2020

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2020

Note 1 – Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer

2.4 – Spesifikasjon av honorar til revisor
Kostnadsført revisjonshonorar for 2020 utgjør kr 27 500 fordelt som følger:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak og
god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner.
Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:

Lovpålagt revisjon
Andre attestasjonstjenester
Skatterådgivning
Andre tjenester utenfor revisjon

Driftsinntekter
Driftsinntekter inntektsføres etter hvert som de opptjenes.
Vederlagsmidler inntektsføres når vederlagets størrelse er bestemt.

14 375
0
0
13 125

Note 3 – Annen driftskostnad

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.

3.1 Annen driftskostnad består av følgende poster:

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 2020.
Endring av regnskapsprinsipp
Det har ikke vært endring av regnskapsprinsipp i 2020.

Note 2 – Ansatte, godtgjørelse mv
2020

2019

Lønninger
Styrehonorar
Arbeidsgiveravgift
Andre personalkostnader

0
45 993
0
0

0
39 393
0
0

Sum lønnskostnad

45 993

39 393

2.1 – Spesifikasjon av lønnskostnad

Fondet har ingen ansatte

2.2 – Utbetalinger til ledende personer

Styret

Lønn
Annen godtgjørelse

45 993
0

Sum

45 993

Penneo Dokumentnøkkel: QH3YS-LJ75X-MMLVK-GNXYL-07AE7-H6IK7

Omløpsmidler / kortsiktig gjeld

2020

2019

Møteutgifter
Andre kostnader

5 700
27 500

0
27 500

Totalt

33 200

27 500

Note 4 – Egenkapital
Egenkapital pr 31.12.19
Årets resultat
Egenkapital pr 31.12.20

Penneo Dokumentnøkkel: QH3YS-LJ75X-MMLVK-GNXYL-07AE7-H6IK7

27 500

Annen
egenkapital
15 264 335
1 808 309
17 072 644

Note 5 – Bevilgninger
Fondsstyret har foretatt følgende bevilgninger:
2020

2019

Ordinære bevilgninger

19 800 000

18 500 000

Sum bevilgninger

19 800 000

18 500 000

2.3 – Obligatorisk tjenestepensjon
Fondet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
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Munkedamsveien 45
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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.

Uavhengig revisors beretning
Til årsmøtet i Grafill - Norsk Organisasjon For Visuell Kommunikasjon

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

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Vera Pahle

Maria Sætre

Konklusjon

Styreleder
På vegne av: Grafill fond
Serienummer: 9578-5998-4-1337895

Styremedlem
På vegne av: Grafill fond
Serienummer: 9578-5998-4-859720

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

IP: 51.175.xxx.xxx
2021-04-23 08:12:23Z

IP: 213.52.xxx.xxx
2021-04-23 10:40:26Z

Årsregnskapet består av:

Styremedlem
På vegne av: Grafill fond
Serienummer: 9578-5999-4-883102

IP: 84.214.xxx.xxx
2021-04-24 09:58:43Z

•
•

Balanse per 31. desember
2020
Resultatregnskap for 2020
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 foreningens finansielle
stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.
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TORGEIR HJETLAND

•

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 foreningen 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.
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
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 foreningens 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

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

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.

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

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

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

Uttalelse om andre lovmessige krav
Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Steinar Harry Andersen

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 foreningens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.
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