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Det viktige arbeidet

Årets vakreste bøker har nettopp bakgrunn i lidenskap for 
eget yrke og godt håndverk. I 1933 startet Arthur Nelson 
konkurransen under tittelen ”De 10 vakreste bøkene”. 
Vi er stolte av at Gra�ll fortsetter det gode arbeidet slik at 
forlag, forfattere, gra�sk designere og illustratører kan lage 
kvalitetsbøker i alle sjangre. I 2015 var det andre gang det ble 
delt ut en egen pris for eboka. Digitale løsninger er vesentlig 
i vår tid og det er viktig at Gra�ll er med på å sette fokus på 
ebokas kreative og formmessige muligheter. 

Gra�ll arbeider for å øke den visuelle kompetansen i samfunnet. 
Visueltfestivalen og Visueltkonkurransen er synlige arenaer 
for dette. Visuell kommunikasjon handler om å skape endring, 
realisere potensialer og muligheter - og ikke minst: bidra til 
å gjøre en forskjell i et samfunn i stadig raskere forandring. 
Årets Klassikerpris gikk til designer Morten �rondsen som 
med et ben i den klassiske typogra�tradisjonen og ett i den 
innovative, tar vare på det beste i håndverket. I 2015 delte også 
Gra�ll ut Best-in-Show i Visueltkonkurransen. Vinnerne ble 
Bjørn Gunnar Staal og Scandinavian Design Group for den 
interaktive installasjonen ”Breaking the Surface”. Et sterkt 
konsept der merkevare, kunst, arkitektur, teknologi og interaktiv 
historiefortelling forenes i en formidling av Lundin Norway 
på en eksepsjonell måte. I 2015 gjennomførte Gra�ll en 
lønnsundersøkelse der nesten 1000 utøvere innen våre fag deltok. lønnsundersøkelse der nesten 1000 utøvere innen våre fag deltok. 
Undersøkelsen viser høyt utdanningsnivå og stor aktivitet, 
men at det fortsatt er forskjeller når det gjelder type aktivitet, 
kjønn og geogra�sk tilholdssted. Målet er at vi fortsetter å 

Grafill består av aktive og profesjonelle 
utøvere med en lidenskap for sine fag. Grafill 
som organisasjon arbeider for at prosjekter 
skal synes, brukes, inspirere andre og skape 
kunnskap om det visuelle Norge.

gjennomføre og publisere undersøkelser om 
lønn og arbeidsvilkår slik at vi kan fremme gode 
holdninger til arbeid og rettigheter.

En av Gra�lls oppgaver er å dokumentere 
historien om våre fag. Kvinner i norsk design-
historie på våre websider er en serie som løfter 
frem utøvere og deres arbeid gjennom �ere 
år. Gra�lls egne lokaler, R21, har utstillinger, 
seminarer og aktiviteter som også viser arbeider i 
et historisk perspektiv. Street Art plakater 
2005-2015 var en utstilling som presenterte 
gra�sk design og illustrasjon gjennom 10 år. 
R21 har i det hele tatt et høyt aktivitetsnivå og det 
er svært gledelig at vi også kan vise frem det som 
produseres av studenter som utdanner seg 
innen våre fag.

Gra�ll har et stort nettverk nasjonalt og 
internasjonalt. Gra�ll arbeider for å dyrke 
allianser for saker vi synes er viktige for å sette 
våre fag og rettigheter på kartet. Dette gir oss 
muligheter for å skape gode møter, følge med 
på utvikling og innovasjon og sette våre fag inn 
i en større sammenheng. Som styreleder er jeg 
svært stolt av det store engasjementet i Gra�ll. 
Jeg vil takke komiteer, utvalg, juryer, styrer og 
samarbeidspartnere som arbeider for at Gra�ll kan 

vise seg som en dynamisk organisasjon og ivareta 
mål vi setter oss. Jeg setter stor pris på samarbeidet 
med Gra�ll administrasjon og Gra�ll hovedstyre. 
Faggrupper og lokallag er Gra�lls viktige 
medspillere i hele landet. Takk for godt arbeid. 

Jeg vil særlig fremheve alle utøvere som bruker sitt 
engasjement for organisasjonen og alle dere som 
deltar i konkurranser og viser frem arbeidene deres 
for et synlig Gra�ll. En stor takk. I 2015 sa også 
Kari Bucher ja takk til å overta rollen som daglig 
leder av organisasjonen. Dette tegner godt for et 
fortsatt arbeide for å styrke Gra�lls posisjon som 
en sentral og tydelig stemme innad og utad.

Randi Hobøl 
Styreleder

Årets vakreste bøker har nettopp bakgrunn i lidenskap for 
eget yrke og godt håndverk. I 1933 startet Arthur Nelson 
konkurransen under tittelen ”De 10 vakreste bøkene”. 
Vi er stolte av at Gra� ll fortsetter det gode arbeidet slik at 
forlag, forfattere, gra� sk designere og illustratører kan lage 
kvalitetsbøker i alle sjangere. I 2015 var det andre gang det ble 
delt ut en egen pris for eboka. Digitale løsninger er vesentlig 
i vår tid og det er viktig at Gra� ll er med på å sette fokus på 
ebokas kreative og formmessige muligheter.

Gra� ll arbeider for å øke den visuelle kompetansen i samfunnet.
Visueltfestivalen og Visueltkonkurransen er synlige arenaer 
for dette. Visuell kommunikasjon handler om å skape endring, 
realisere potensialer og muligheter - og ikke minst: bidra til 
å gjøre en forskjell i et samfunn i stadig raskere forandring. 
Årets Klassikerpris gikk til designer Morten � rondsen som 
med et ben i den klassiske typogra� tradisjonen og ett i den 
innovative, tar vare på det beste i håndverket. I 2015 delte også 
Gra� ll ut Best-in-Show i Visueltkonkurransen. Vinnerne ble 
Bjørn Gunnar Staal og Scandinavian Design Group for den 
interaktive installasjonen ”Breaking the Surface”. Et sterkt 
konsept der merkevare, kunst, arkitektur, teknologi og interaktiv 
historiefortelling forenes i en formidling av Lundin Norway
på en eksepsjonell måte. I 2015 gjennomførte Gra� ll en 
lønnsundersøkelse der nesten 1000 utøvere innen våre fag deltok. 
Undersøkelsen viser høyt utdanningsnivå og stor aktivitet,
men at det fortsatt er forskjeller når det gjelder type aktivitet, 
kjønn og geogra� sk tilholdssted. Målet er at vi fortsetter å
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Om Grafill

Gra�ll ivaretar medlemmenes faglige, økonomiske og juridiske 
interesser. I tillegg jobber vi hver dag for å høyne fagenes 
kvalitetsmessige og etiske nivå og bedre utdanningsnivået.
Gra�ll står bak Visuelt, Nordens største årlige arrangement 
innen visuell kommunikasjon, og konkurransen 
Årets vakreste Bøker.

Gra�ll holder til i R21, Rosenkrantz gate 21 i Oslo sentrum. 
Et lokale på totalt 500 kvm, som benyttes til utstillinger, 
foredrag, workshop, juryering og sosiale aktiviteter.

Gra�ll består av 10 lokallag og 5 faggrupper, som sammen og 
hver for seg arrangerer foredrag, utstillinger og konkurranser.

Gra�ll er engasjert på ulike plan i internasjonalt arbeid for å 
fremme våre fagområders interesser. Dette gjør vi gjennom 
aktiv deltagelse i skandinaviske, nordiske, europeiske og 
verdensomspennende nettverk.

Gra�ll er en direkte fortsettelse av Norske Gra�ske 
Designere, stiftet som Yrkestegnernes Forening i 1937, og 
Norsk Illustratørforbund, stiftet i 1983. I 1991 dannet de to 
foreningene en felles forening, Gra�ll.

• Medlemmer kan pro�lere seg på Gra�lls 
nettsider og i Gra�lls lokaler R21.

• Alle medlemmer får automatisk tilsendt 
nyhetsbrev og alt materiell som Gra�ll utgir, blant 
annet katalogene Visuelt og Årets vakreste Bøker.

• Frilans/frie yrker-pakken består av e-bøker på 
nettet, og medlemmer kan lese, laste ned eller 
printe ut helt etter eget ønske.

• Medlemspris på det nordiske interiørmagasinet 
Nytt Rom.

• Opptil 20% avslag hos First Hotels hoteller. 

• Gode priser for Gra�lls medlemmer på PS:Hotell 
ved Vulkan i Oslo.

• Medlemsrabatt på kunstartikler hos utvalgte 
Torsoavdelinger.

• Medlemmer får 20% avslag hos Print House.

• Medlemmer �kk 20% avslag hos Getty Images 
ut 2015. 

JURIDISK BISTAND TIL MEDLEMMER

Gra�lls advokat Trude Mohn King gir 
juridisk rådgivning i spørsmål om blant annet 
opphavsrett, kontrakter, erstatning, etiske 
regler, konkurransevilkår, valg av selskapsform, 
arbeidsrett, med mer. I 2015 besvarte hun rundt 
140 henvendelser på telefon og epost fra Gra�lls 
medlemmer. Hun holdt også to foredrag, ett i 
Oslo våren 2015 og et i Trondheim høsten 2015. 
Advokaten utfører også annet juridisk arbeid og 
rådgivning for Gra�ll og administrasjonen.

MEDLEMMER

Gra�ll hadde ved årets slutt 1359 medlemmer, 
som fordelte seg på 1014 stemmeberettigete 
medlemmer, 241 studentmedlemmer og 104 
assosiserte medlemmer.

Antall ordinære medlemmer i 2015 gikk opp med 
5 personer. Antall studentmedlemmer gikk opp 
med 9 og assosierte medlemmer gikk ned med 16. 
Medlemmene var 64% kvinner og 35% menn.

Geogra�sk fordeling: 41% Oslo, 14% Akershus, 
8% Hordaland, 7% Rogaland, 5% Trøndelag, 4% 
Buskerud og øvrige fordelt på resten av fylkene.

MEDLEMSFORDELER

Medlemmer i Gra�ll �kk i 2015 tilgang til en 
rekke medlemsfordeler.

• Juridisk hjelp - Gra�ll har en egen jurist som 
medlemmer kan kontakte. 

• Leilighet på Vulkan, ved Mathallen, leies ut til 
hyggelig medlemspris. Leiligheten passer for 1-2 
personer og leies ut inkudert sengetøy, renhold og 
håndklær.  Gra�ll har et samarbeid med PS:Hotell 
som bistår med renhold og oppbevaring av nøkkel. 
I 2015 var leiligheten utleid 193 døgn.

• Gra�llmedlemmer kan søke støtte til 
arrangement som skjer i regi av Gra�ll. Rundt 20 
av våre medlemmer �kk støtte til reise på 2500 
kroner i  2015.

• Gra�llmedlemmer betaler lavere pris på 
Visueltfestivalen og andre betalte Gra�ll-
arrangement i regi av lokallag og faggupper.

• Infogra�kk er en Adobe-forhandler og tilbyr 
egne kurs både for nybegynnere og viderekomne 
med serti�serte kursledere. Gra�ll sine med-
lemmer får rabatterte priser etter egen avtale.

Grafill er en interesseorganisasjon for alle 
som arbeider eller utdanner seg innen visuell 
kommunikasjon. Organisasjonen samler rundt 
1350 fagfolk og studenter innen områdene 
grafisk design, illustrasjon, animasjonsdesign, 
tegneserieskaping, interaktiv design og 
tjenestedesign.

Gra� ll ivaretar medlemmenes faglige, økonomiske og juridiske 
interesser. I tillegg jobber vi hver dag for å høyne fagenes 
kvalitetsmessige og etiske nivå og bedre utdanningsnivået.

Gra� ll står bak Visuelt, Nordens største årlige arrangement 
innen visuell kommunikasjon, og konkurransen 
Årets vakreste Bøker.

Gra� ll holder til i R21, Rosenkrantz gate 21 i Oslo sentrum. 
Et lokale på totalt 500 kvm, som benyttes til utstillinger, 
foredrag, workshop, juryering og sosiale aktiviteter.

Gra� ll består av 10 lokallag og 5 faggrupper, som sammen og 
hver for seg arrangerer foredrag, utstillinger og konkurranser.

Gra� ll er engasjert på ulike plan i internasjonalt arbeid for å 
fremme våre fagområders interesser. Dette gjør vi gjennom 
aktiv deltagelse i skandinaviske, nordiske, europeiske og 
verdensomspennende nettverk.

Gra� ll er en direkte fortsettelse av Norske Gra� ske 
Designere, stiftet som Yrkestegnernes Forening i 1937, og 
Norsk Illustratørforbund, stiftet i 1983. I 1991 dannet de to 
foreningene en felles forening, Gra� ll.

2 500
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GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen ble avholdt i Gralls lokaler i 
Rosenkrantz´gate 21 i Oslo onsdag 17. april 
kl. 18.00. Antall stemmeberettigede var 32, 
herav 11 fullmakter. Revisor Steinar Andersen 
og ordstyrer Harald Holter samt 3 ansatte fra 
sektretariatet var tilstede. Til sammen var 28 
personer tilstede. Generalforsamlingen ble 
avsluttet ca. kl. 20.00.

HOVEDSTYRET 

Hovedstyret i Gra�ll:
Randi Hobøl, styreleder
Dag Solhaug, nestleder
Teodor Bjerrang
Aslak Gurholt Rønsen
Suzie Webb
Vera Pahle
Cathrine Louise Finstad
Truls Indrearne, vara
Fredrik Hæreid, vara

Studentrepresentanter:
Ragnhild Nordgård og Tim Levang

Hovedstyret i Grall avholdt 9 hovedstyremøter 
og behandlet 41 saker i 2015. 

ADMINISTRASJONEN

Martin Biehl var daglig leder i Grall. 
Daglig leder har personal- og budsjettansvar, 
samt det overordnede ansvaret for de faglige 
arrangementene i Grall og er Gralls repres-
entant og ansikt utad.  Martin sluttet i sin stilling 
30/6-2015.

Vigdis Skogli har hatt ansvar for økonomi 
og administrasjon, herunder registrering og 
oppfølging av medlemmer, utleie av leil-
igheten i Maridalsveien i Oslo, samt løpende 
oppgaver innenfor regnskap, økonomi, drift og 
administrasjon. Vigdis Skogli jobber i 100% stilling.  

Eva Boldermo Bergan er informasjonsansvarlig og 
webredaktør. Eva arbeider i en 90% stilling.

Benedicte Ebbesen Paulsen er prosjektansvarlig. 
Hun jobber til daglig med Årets vakreste Bøker, 
Visuelt og utstillings- og arrangementsaktiviteter i 
R21. Benedicte arbeider i en 100% stilling.

Marianne Linds er prosjektansvarlig. Hun jobber 
til daglig med ansvar for Visuelt.  Marianne bes-
varer også henvendelser angående prising, lønn, 
avtaler og kontrakter bra utøvere. Marianne jobber 
i 100% stilling.

Cristina L. Fjell Engum var prosjektmedarbeider 
for utstillings- og arrangementsaktiviteter i R21.
Christina arbeider i en 100 % stilling.  Cristina 
sluttet i sin stilling 30/9-2015.

Claire E. Dennigton var prosjektleder i 80% 
engsjementstilling.  Hun jobber med utvikling 
og implementering av Grall Pluss og 
medlemsfordeler.  Claire sluttet i stillingen 
sin 31/7-2015.

Trude Mohn King er Gralls advokat. 
Trude Mohn King bistår våre medlemmer med 
juridsk rådgivning, og har arbeidsområder som 
avtalerett og opphavsrett som spesielle fagfelt.

INFORMASJONS- OG PRESSEARBEID

Informasjon er et viktig arbeidsområde for 
Grall, og det iverksettes mange tiltak for å 
synliggjøre organisasjonen, aktiviteter, våre 
fagområder, medlemmer og utøvere. De mest 
brukte informasjonskanalene er egne nettsider, 
nyhetsbrevutsendinger og sosiale medier.

Gralls nettside hadde i 2015 totalt 144 197 
besøkende, 356 176 sidevisninger og rundt 3000 
ukentlige besøk. Nettsiden oppdateres daglig. 
Det er en målsetting å ha mest mulig egen-
produsert sto¡, og Grall har knyttet til seg 
freelancere som leverer faste spalter, artikler og 
intervjuer fra inn- og utland. Nettsidene er under 
stadig evaluering for endring og forbedring, og 
designbyrået Bleed er vår samarbeidspartner her.

Nyhetsbrev sendes ut hver uke til medlemmer 
og andre som har meldt interesse for å motta 
informasjon fra Grall. Det ble sendt ut totalt 
65 nyhetsbrev i 2015. 

De sosiale mediene har de siste årene vist seg å 
være en e¡ektiv måte å nå ut til ulike målgrupper, 
og Gralls proler oppdateres daglig. Tall for 
2015: Facebook 5780 likerklikk, Twitter 3390 
følgere, Instagram 2647 følgere, LinkedIn 
401 følgere.

Synlighet i pressen er et mål for Grall. Det 
utarbeides pr-strategier i forbindelse med Gralls 
arrangement, både med tanke på dekning i 
landsdekkende aviser og for lokalpressen. 

Martin Biehl var daglig leder i Gra� ll. 
Daglig leder har personal- og budsjettansvar, 
samt det overordnede ansvaret for de faglige 
arrangementene i Gra� ll og er Gra� lls repres- 
entant og ansikt utad. Martin sluttet i sin stilling 
30. juni 2015.

Vigdis Skogli har ansvar for økonomi og 
administrasjon, herunder registrering og 
oppfølging av medlemmer, utleie av leiligheten 
i Maridalsveien i Oslo, samt løpende oppgaver 
innenfor regnskap, økonomi, drift og admin-
istrasjon. Vigdis Skogli jobber i 100% stilling.

Eva Boldermo Bergan er informasjonsansvarlig og 
webredaktør. Eva arbeider i en 90% stilling.

Benedicte Ebbesen Paulsen er prosjektansvarlig. 
Hun jobber til daglig med Årets vakreste Bøker, 
Visuelt og utstillings- og arrangementsaktiviteter i 
R21. Benedicte arbeider i en 100% stilling.

Marianne Linds er prosjektansvarlig. Hun jobber 
til daglig med ansvar for Visuelt. Marianne bes- 
varer også henvendelser angående prising, lønn, 
avtaler og kontrakter fra utøvere. Marianne jobber 
i 100% stilling.

Cristina L. Fjell Engum var prosjektmedarbeider 
for utstillings- og arrangementsaktiviteter i R21. 
Christina arbeider i en 100 % stilling. Cristina 
sluttet i sin stilling 30. september 2015.

Claire E. Dennigton var prosjektleder i 80% 
engsjementstilling. Hun jobber med utvikling 
og implementering av Gra� ll Pluss og 
medlemsfordeler. Claire sluttet i stillingen 
sin 31. juli 2015.

Trude Mohn King er Gra� lls advokat.
Trude Mohn King bistår våre medlemmer med 
juridsk rådgivning, og har arbeidsområder som 
avtalerett og opphavsrett som spesielle fagfelt.

Gra� lls nettside hadde i 2015 totalt 144 197 
besøkende, 356 176 sidevisninger og rundt 
3 000 ukentlige besøk. Nettsiden oppdateres 
daglig. Det er en målsetting å ha mest mulig 
egen- produsert sto£ , og Gra� ll har knyttet til seg 
freelancere som leverer faste spalter, artikler og 
intervjuer fra inn- og utland. Nettsidene er under 
stadig evaluering for endring og forbedring, og 
designbyrået Bleed er vår samarbeidspartner.
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VEDERLAGSORDNINGER 

KOPINOR

Gra�ll er en av Kopinors 22 medlems-
organisasjoner. Kopinor inngår avtaler om 
fotokopiering og digital kopiering innenfor 
utdanningssektoren, o�entlig 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.

I 2015 mottok Gra�ll 12 279 754 kr. i kollektive 
vederlag fra Kopinor, sammenlignet med 
11 080 748 kr året før. Norske rettighetshavere 
mottok i alt 189,9 mill. kr. i kollektive vederlag 
fra Kopinor i 2015. I kollektive vederlag til 
utenlandske rettighets-havere ble det utbetalt 53,7 
mill. kr. Kopinor utbetaler også en del vederlag til 
rettighetshavere individuelt (11 mill. kr i 2015).  
Avtalen med KS om kopiering i skoleverket, 
kulturskolene og kommunal administrasjon er 
Kopinors største. En ny avtale tok til å gjelde i 2015.

På universitetene og høgskolene er Kopinors 
kompendieløsning Bolk nå tatt i bruk for 
rettighetsklarering. Bolk kan også benyttes til å 
fremstille kompendier, både digitalt og på papir, og 
en rekke læresteder har tatt løsningen i bruk.

Avtalen med Nasjonalbiblioteket om å legge ut 
digitaliserte bøker på internett (Bokhylla.no) 
løper videre. Deler av vederlaget for denne bruken 
utbetales individuelt.

Kopinor ble startet av norske rettighetshavere 
i 1980. Yngve Slettholm er administrerende 
direktør, Ann-Magrit Austenå styreleder. Les mer 
om Kopinor på www.kopinor.no. 

REPRESENTASJON I KOPINOR

Trond Bredesen var i 2015 Gra�lls 
representant i Kopinors representatskap, med 
Tone Bergan som vararepresentant. På vegne av 
opphavsmannsorganisasjonene på områdene foto, 
billedkunst, kunsthåndverk, illustrasjon og design 
var Martin Biehl styremedlem med Esther Maria 
Bjørneboe (NBK) som varamedlem. Wanda 
Grimsgaard var nestleder i valgkomiteen.

NORWACO 

Norwaco tar opp forhandlinger med 
kringkastingsselskap som har rettigheter til 
spredning av �ernsynssignaler over kabel. 
Daglig leder Martin Biehl har forhandlet 
vederlaget for Gra�ll, og deltatt på møter i de fora 
der det har vært nødvendig. Daglig leder har også 
deltatt på Norwacos Generalforsamling og diverse 
frokostseminarer i 2015, hvor Norwaco blant 
annet presenterte virksomheten og de viktigste 
fremtidsperspektivene.  I 2015 mottok Gra�ll 
569.928 kr. i vederlag fra Norwaco.

BIBLIOTEKVEDERLAG

Avtalen mellom staten og organisasjonene bygger 
på enhetspris i forhold til den totale bokstammen 
i bibliotekene. Organisasjonene inngikk i 2012 
en treårig avtale med Kulturdepartementet om 
vederlaget. Det er 22 organisasjoner som mottar 
bibliotekvederlag.  Bibliotekvederlaget er et viktig 
kulturpolitisk virkemiddel for opphavsmenn 
til åndsverk. I 2015 mottok Gra�ll 2 711 154 kr 
fra Bibliotekvederlaget.

STIPEND 2015

Gra� ll mottok i alt 380 søknader om stipend for 
2015. Det ble delt ut 90 stipender/støtte på totalt
3 700 000 kr i 2015.

Årets Stipendkomité besto av Ingvil Marstein 
(senior designer hos SDG), animatør/ 
tegneserieskaper Inga Sætre, illustratør 
Tonje Holand, Lars Håvard Dahlstrøm (kreativ 
leder hos Neue) og Andreas Berg (professor i 
illustrasjon på KhiO). Komiteen representerer 
ulike grener innenfor Gra� ll, og den varierte 
kompetansen gjør det enklere å behandle det brede 
spekteret av søknader mottatt.

RAPPORT FRA ÅRETS STIPENDKOMITÉ

Videre- og etterutdanningsstipendet som 
ble innført som nytt i 2014, er fortsatt under 
utprøving. Komiteen mente opprinnelig at 
utdanning innen høyskole- eller universitets– 
systemene skulle prioriteres. I år står det klart for 
oss at dette bør behandles individuelt, og vi ser 
ikke bort ifra at kriteriene for dette stipendet må 
skrives om i forkant av neste års utlysning. 
Dette stipendet � kk også i år relativt få søknader, 
men med økning fra forrige år. Med tanke på 
dagens arbeidssituasjon som er inne i en stor 
endring, tror vi det er enda viktigere å beholde 
dette stipendet. 

Gra� lls største stipend; Gra� llstipend Stor, får 
svært mange søknader. Komiteen prioriterer her 
prosjekter som virket utviklende på hele faget, og 
som spenner videre enn et arbeidsstipend.
Prosjekter med en mer personlig utviklingsagenda 
har hatt større muligheter til å få «Gra� llstipend 
Lite». Mange har sendt inn omtrent samme 
søknad til begge stipendene.

 

Søknader som i utganspunktet handler om 
gode prosjekter, legges til side til fordel for mer 
grundige søknader. Selv om en grundig søknad 
ikke nødvendigvis inneholder mange sider, mange 
arbeider eller mye tekst, er det stor forskjell på 
hvor gode og gjennomtenkte søknadene er.

Vi ser at det kan være en fordel med et seminar 
eller lignende i regi av Gra� ll, som handler om å 
skrive en god søknad. Vi har også diskutert om 
oppsettet på selve søknadsarket kan være bedre, 
slik at kommiteen lettere kan se hva søknaden 
faktisk dreier seg om. Noen søknader kan 
simpelthen være vanskelige å forstå.

Komiteen delte ut hele 30 reisestipend, til 
prosjekter der søknaden hadde et godt formidlet 
faglig mål. Generelt sett ble det utdelt støtte til 
de søknadene som fremsto som gjennomførbare, 
var godt beskrevet og som hadde egenart og 
appell. Alle deltakerne i komiteen gikk gjennom 
samtlige søknader, og søknadene ble diskutert 
med alle deltakere tilstede. Komiteen var stort sett 
samstemte, men i de tilfellene det oppsto uenighet, 
ble det aktuelle prosjektet grundig diskutert og 
søknaden gjennomgått på nytt.

Komiteen anser nivået på årets søknader for 
høyere enn tidligere år, men også mer omfattende. 
Dette gjorde at komitéarbeidet var krevende 
både faglig og ikke minst tidsmessig. De ® este 
av komitemedlemmene måtte jobbe mer enn de 
dagene som var satt av, og vi håper å få innvilget 
en ekstra dag til neste års arbeid. Komiteen vil 
sammenfatte utfordringer og komme med 
forslag til forbedring til Gra� ll slik at fremtidig 
komitearbeid ® yter lettere. Komiteen vurderer det 
også som hensiktmessig å gjøre noen endringer i 
kriterier og kategoriseringer, og vil da dette også 
videre med Gra� ll før neste års utlysning.

I 2015 mottok Gra� ll 12 279 754 kr i kollektive 
vederlag fra Kopinor, sammenlignet med
11 080 748 året før. Norske rettighetshavere 
mottok i alt 189,9 mill. kr. i kollektive vederlag fra 
Kopinor i 2015. I kollektive vederlag til uten-
landske rettighetshavere ble det utbetalt 
53,7 mill. kr. Kopinor utbetaler også en del 
vederlag til rettighetshavere individuelt 
(11 mill. kr i 2015). Avtalen med KS om kopiering 
i skoleverket, kulturskolene og kommunal 
administrasjon er Kopinors største. 
En ny avtale tok til å gjelde i 2015.

På universitetene og høgskolene er Kopinors 
kompendieløsning Bolk nå tatt i bruk for 
rettighetsklarering. Bolk kan også benyttes til å 
fremstille kompendier, både digitalt og på papir, og 
en rekke læresteder har tatt løsningen i bruk.

Avtalen med Nasjonalbiblioteket om å legge ut 
digitaliserte bøker på internett (Bokhylla.no) 
løper videre. Deler av vederlaget for denne bruken 
utbetales individuelt.

Kopinor ble startet av norske rettighetshavere 
i 1980. Yngve Slettholm er administrerende 
direktør, Ann-Magrit Austenå styreleder. Les mer 
om Kopinor på www.kopinor.no.

Norwaco tar opp forhandlinger med 
kringkastingsselskap som har rettigheter til 
spredning av  ̄ernsynssignaler over kabel.
Daglig leder Martin Biehl har forhandlet 
vederlaget for Gra� ll, og deltatt på møter i de fora 
der det har vært nødvendig. Daglig leder har også 
deltatt på Norwacos Generalforsamling og diverse 
frokostseminarer i 2015, hvor Norwaco blant 
annet presenterte virksomheten og de viktigste 
fremtidsperspektivene. I 2015 mottok Gra� ll 
569 928 kr i vederlag fra Norwaco.
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10 GRAFILL STORT STIPEND Á KR. 100.000

Aslak Gurholt Rønsen
Christopher Rådlund
Esben Slaatrem Titland
Hanna Nilsson
Jenny Jordahl
João Doria de Souza
Kim Frydenlund Grane
Tim Ng Tvedt
Tord Torpe
Vivian Zahl Olsen

23 GRAFILL LITE STIPEND Á KR 50.000

Åge Peterson
Anja Dahle Øverbye
Benjamin Hickethier
Goedele Teirlinck
Hanne Berkaak
Harald Nordberg
Håvard S. Johansen
Jon Arne Berg
Jose�ne Haugbølle
Katrin Berge
Kjersti Johanne Barli
Line Halsnes
Ole Christian Bergan
Oscar Grønner
Petri Henriksson
Blazej Richard Chlaszczak
Rikke Runde
Ronja Ragnhild Svenning Berge
Simon A. Kjær
So�e Ensby Rostad
Ste�en Kverneland
Tore Strand Olsen
Xueting Yang

30 REISESTIPEND Á KR 15.000

Anders Drage
Aud Gloppen
Benjamin Stenmarck
Bo Gaustad
Christo�er Aadalen

Eirik Johannessen
Erland Banggren
Fredrik Astrup Bakke
Goedele Teirlinck
Ingrid Elise Kirknes
Jørn Aagaard
Kristine Vintervold
Listya Amelia
Magnus Voll Mathiassen
Margaret W. Rynning
Mari Kanstad Johnsen
Petter Samuelsen
Sharmila Banerjee
Silvia Moran Kjølstad
So�a Østerhus
So�e Ensby Rostad
Elise Sæle  Dahle
Steinar Borø
Stine Belden Røed
Sunniva Mellbye
Sunniva Sunde Krogseth
�omas Tengesdal Nordby
Tor Morisse
Tønnes H. Gundersen
Wanda Grimsgaard              

4 VIDERE- OG ETTERUTDANNINGSSTIPEND Á 
KR 50.000  

Arve Båtevik
Åsta Lindemann
Nora Birgithe Stang
Stefan Ellmer

10 ETABLERINGSSTIPEND Á KR 30.000

Ann Kristin Stølan
Birgitte Kolden Ekrem
Helene Egeland
Henrik Hjorth Austad
Kaia Linnea Dahle Nyhus
Kjersti Hansen Eggen
Kristian Eide
Mathilde Abelson Sahlén
Sara Risvaag
Sunniva Storlykken Helland

5 DEICHMANN GRÜNERLØKKA STIPEND Á 
KR 20.000

Håvard S. Johansen
Inger Høj
Rikke Runde
Sunniva Sunde Krogseth
Tim Ng Tvedt

STIPENDKOMITÉEN FOR UTSTILLINGSSTØTTE 
I R21 VAR:

Torgeir Hjetland, Gra�ll Gra�sk Design
Eivind Vetlesen, Gra�ll Illustrasjon
Anders Fabritius, Gra�ll Animasjon
Håvard Gjelseth, Gra�ll Interaktiv
Håvard Johansen fra Gra�ll Tegneserier 
Benedicte Ebbesen Paulsen i Gra�ll

4 UTSTILLINGSTØTTE I GRAFILLS LOKALER I 
R21 Á KR 60.000

Katrin Berge
Martin Asbjørnsen
Stefan Ellmer
Trond Bredesen

4 VISUELT STUDENTSTIPEND Á KR 10.000

Stipendet ble delt ut under Visueltdagene 2015:
Tord Torpe
Elise Jakobsen
Silje Molden
Tim Ng Tvedt

100 000

50 000

15 000

50 000

30 000

20 000

60 000

10 000
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KUNSTNERNETTVERKET

Gra�ll er en del av Kunstnernettverket som samler 19 
landsomfattende organisasjoner innenfor visuell kunst, litteratur, 
musikk, scene og �lm 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 uike 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. 

Her er Gra�ll medlem av Næringsutvalget, representert ved 
Gra�lls styreleder Randi Hobøl. 

Se for øvrig kunstnernettverket.no

LESER SØKER BOK 

Gra�ll er med i Leser søker bok, en forening av organisasjoner 
som har som mål at alle skal ha tilgang til god litteratur. 
Johanne Hjorthol er Gra�lls representant i Leser søker Boks 
styre, mens Svein Størksen sitter i det litterære utvalget. 

Nettverk og 
samarbeid

GRAFILL ÅRSBERETNING 201542

NORDISK VISUELL KOMMUNIKASJON 

Nordisk Visuell Kommunikasjon (NVK) er et 
nettverk for det nordiske opphavsrettssamarbeidet. 
Vår svenske søsterorganisasjon Svenska Tecknare 
er for tiden sekretær for nettverket. NVK er i dag 
et uformelt nettverk med fokus på opphavsrett, 
konkurransevilkår og spørsmål knyttet til 
rammebetingelser og bransjens utvikling.  

NVK har samlet �ere felles dokumenter i den 
hensikt å arbeide for å sikre og opprettholde en 
felles kunnskap og tydelige regler for det nordiske 
markedet. NVK er via sine medlemsorganisasjoner 
også aktive på et europeisk og et globalt nivå. 

SDA - SCANDINAVIAN DESIGN ALLIANCE 

Sveriges Designer (SD), Norske Industridesignere 
(NID), Danske Designere (DD) og Gra�ll har 
i en periode arbeidet sammen for å undersøke 
mulighetene for å etablere et tettere og gradvis 
mer forpliktende skandinavisk samarbeid. 
Dette samarbeidet er ment å hvile på tre søyler: 
utveksling av kunnskap innen våre fagområder, 
utvikling av felles innsatser overfor våre 
medlemmer, og en konsolidering av partenes 
synlighet og påvirkning overfor omverdenen. 
Alt dette ut fra et skandinavisk perspektiv. 

EIF - EUROPEAN ILLUSTRATORS FORUM

EIFs formål er å sikre illustratørenes rettigheter 
og å fremme illustrasjon gjennom en samordnet 
europeisk aksjon. Medlemsforeninger fra 12 ulike 
land er medlem av EIF, og det arbeides både 
på lokalt nivå og med en rekke felles initiativer 
på internasjonalt nivå. Frankfurt Book Fair og 
Bologna Childrens Book Fair har hittil blitt valgt 
som de mest e�ektive steder for store aktiviteter 
og møteplasser. Medlem av hovedstyret i Gra�ll, 
Cathrine Louise Finstad ble valgt til EIFs 
president i 2013 og deltar derfor på EIFs møter. 
Målet med møtene er å utveksle informasjon 
og kunnskap.

BEDA - THE BUREAU OF EUROPEAN DESIGN 
ASSOCIATIONS

Bedas formål er å være et permanent bindeledd 
mellom sine medlemmer og myndigheter i EU 
for å kunne kommunisere og fremme verdien 
av design og innovasjon til den europeiske 
økonomien. Beda har 42 medlemmer fra 
24 medlemsland i Europa. Medlemmene er 
designsentre, o�entlige �nansierte organisasjoner 
som fremmer design, og foreninger med prof-
esjonelle designere fra hele Europa. Beda er en 
non-pro�t organisasjon og drives av et styre som 
velges annethvert år. Beda har hovedkontor i 
Brussel. Gra�ll er medlem av Beda, og daglig leder 
Martin Biehl, samt styremedlem Teodor Bjerrang 
deltar i dette nettverket på vegne av Gra�ll. 

ICOGRADA ANNUAL GENERAL MEETING & 
PROFFESIONAL PLATFORM MEETING

Gra�ll er medlem av ico-D. Den 26. generalfor-
samling og profesjonelle plattformmøte for 2015, 
ble avholdt i Gwangju i Sør Korea 19-23 oktober 
2015. Gra�ll stilte ikke på generalforsamling, men 
ga stemmerett til Svenske Tecknare ved Tyra von 
Zweigbergk.

Her er ico-D sitt nyvalgte styre. Tyra von 
Zweigbergk fra Svenske Tecknare, Gra�lls 
søsterorganisasjon er bla. a valgt som 
generalsekretær:

• David Grossman, president (Israel)
• Iva Babaja, Past President (Kroatia)
• Zachary Ong, President Elect (Malaysia)
• Tyra von Zweigbergk, generalsekretær (Sverige)
• Peter Florentzos, kasserer (Australia)
• Antoine Abi Aad, Vice President (Libanon)
• Cihangir Ístek, Vice President (Tyrkia)
• Heidrun Mumper-Drumm, Vice President (US)
• Ziyuan Wang, Vice President (Kina)
• Rebecca Wright, Vice President (UK)

NORDISK VISUELL KOMMUNIKASJON

 Nordisk Visuell Kommunikasjon (NVK) er et 
nettverk for det nordiske opphavsrettssamarbeidet. 
Vår svenske søsterorganisasjon Svenska Tecknare 
er for tiden sekretær for nettverket. NVK er i dag 
et uformelt nettverk med fokus på opphavsrett, 
konkurransevilkår og spørsmål knyttet til 
rammebetingelser og bransjens utvikling.

NVK har samlet ® ere felles dokumenter i den 
hensikt å arbeide for å sikre og opprettholde en 
felles kunnskap og tydelige regler for det nordiske 
markedet. NVK er via sine medlemsorganisasjoner 
også aktive på et europeisk og et globalt nivå.

NORDIC DESIGN IMPACT 

Svenska Tecknare, Gra� a, Ornamo, Danish 
Designers og Gra� ll jobber sammen for å etablere 
et tettere skandinavisk samarbeid. 

Innsatsområdene er blant annet; nordisk estetikk 
og synergier, bærekraft og CSR, samt utvikling og 
implementering av onlinestrategier. Alt dette ut fra 
et skandinavisk designperspektiv.

EIF - EUROPEAN ILLUSTRATORS FORUM

EIFs formål er å sikre illustratørenes rettigheter 
og å fremme illustrasjon gjennom en samordnet 
europeisk aksjon. Medlemsforeninger fra 12 ulike 
land er medlem av EIF, og det arbeides både 
på lokalt nivå og med en rekke felles initiativer 
på internasjonalt nivå. Frankfurt Book Fair og 
Bologna Childrens Book Fair har hittil blitt valgt 
som de mest e£ ektive steder for store aktiviteter 
og møteplasser. Medlem av hovedstyret i Gra� ll, 
Cathrine Louise Finstad ble valgt til EIFs 
president i 2013 og deltar derfor på EIFs møter.
Målet med møtene er å utveksle informasjon 
og kunnskap.
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AKTIVITETER
Kasserer Peter Florentzos rapporterte om en 
mye bedre økonomisk situasjon i Ico-D, med 
oppgradering av tilsynsprosedyrer. Regnskap 
for 2014, ble etter forslag fra revisjonsutvalget 
godkjent av generalforsamlingen.

Administrerende direktør, Ana Masut ga en 
oversikt over ico-D sitt program og aktiviteter 
i sekretariatet, inkludert nye ico-D ansatte, 
det nye Montreal- kontoret og oppgradert 
kommunikasjonsarbeid.

I etterkant av generalforsamlingen jobbet 
medlemmene i arbeidsgrupper med temaer som: 
serti�sering og faglig utvikling, nasjonal politiske 
utfordringer, og det å kommunisere verdien av 
design.

Last ned Ico-D sin utfyllende rapport fra 
generalforsamling her: 
http://www.ico-d.org/database/�les/library/
ico_D_26GA_.pdf

Det neste ico-D profesjonelle plattform møte vil 
foregå ved Bilgi University, Istanbul, foreløpig 
planlagt til oktober 2016.

Ico-D sin 27. generalforsamling blir holdt sammen 
med plattform møter i Montréal under World 
Design Congress & Summit, oktober 2017. EIF - 
EUROPEAN ILLUSTRATORS FORUM

EIFs formål er å sikre illustratørenes rettigheter 
og å fremme illustrasjon gjennom en samordnet 
europeisk aksjon. Medlemsforeninger fra 12 ulike 
land er medlem av EIF, og det arbeides både 
på lokalt nivå og med en rekke felles initiativer 
på internasjonalt nivå. Frankfurt Book Fair og 
Bologna Childrens Book Fair har hittil blitt valgt 
som de mest e�ektive steder for store aktiviteter 
og møteplasser. Medlem av hovedstyret i Gra�ll, 
Cathrine Louise Finstad ble valgt til EIFs 
president i 2013 og deltar derfor på EIFs møter. 
Målet med møtene er å utveksle informasjon 
og kunnskap.
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Alle vinnerbøkene ble stilt ut på Nasjonal– 
biblioteket i to uker fra 26. Utstillingen ble vist i 
R21 i perioden 28. mars–29. april. Besøkende 
i denne perioden var 300.

Samarbeid med designbyrået All Tomorrows ble 
videreført for design av trykksaker (invitasjoner, 
diplomer, katalog) og design av presentasjonen, 
som inneholdt alle vinnerarbeidene som ble vist på 
storskjerm. Konsertsystemer var tilstede for å bistå 
Nasjonalbiblioteket med det tekniske.

Årets vakreste Bøker 2015 ble arrangert i 
samarbeid med Nasjonalbiblioteket. I tillegg er 
det samarbeid med Tegnerforbundet, Den norske 
Forleggerforening, Den norske Bokdatabasen 
og Artic Paper.
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Årets vakreste Bøker

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 oppmerksomhet rundt 
helhetstenkningen rundt bokproduksjon, der alle 
ledd, fra fra forfatter, designer og illustratører til 
boktrykkere og forlag har utøvd et håndverk av 
høy kvalitet som igjen sikrer en rikere og bedre 
leseropplevelse.

Påmeldingsfrist til konkurransen var 20. januar 
2015. Totale innsendt bøker var 298. For inn–
sendelse til konkurransen kostet det 600 kroner 
per bok.

Prisutdelingen Årets vakreste Bøker og kåring 
av årets Bokkunstprisvinner ble avholdt på 
Nasjonalbiblioteket, Oslo torsdag 26. mars 2015. 
Konferansier var Kari Slotsveen og de musikalske 
innslagene var ved Bendik Brænne. De var ca 300 
personer som deltok på arrangementet.

Gra�ll delte for andre gang ut spesialprisen, Årets 
vakreste Ebok. Denne prisen gikk Christo�er 
Bogsti, Boris Henriksen og Tanja Hoel i Cappelen 
Damm for Fra ungdommen.

Jury for utvelgelsen var Karen Grønneberg, Lisa 
Aisato og Elizabeth Sellevold.

Pris for Årets best tilrettelagte Bok utgikk 
dessverre i år.

Prisen for Årets vakreste Bok gikk til Snøhetta 
Design for årsrapporten ”Living the Nordic Light” 
for selskapet Zumtobel Group Norway. 
Åsne Seierstad sto for utdelingen av prisen. 

Bokkunstprisen ble tildelt Aslak Gurholt Rønsen 
og prisen ble overrakt av Randi Hobøl, styreleder i 
Gra�lls hovedstyre. 

Alle vinnerbøkene ble stilt ut på Nasjonal–
biblioteket i to uker fra 26. mars og et par uker 
frem. Utstillingen ble vist i R21 i perioden 28. 
mars–29. april. Besøkende i denne perioden var 
300 stykker.

Samarbeid med designbyrået All Tomorrows ble 
videreført for design av trykksaker (invitasjoner, 
diplomer, katalog) og design av presentasjonen, 
som inneholdt alle vinnerarbeidene som ble vist på 
storskjerm. Konsertsystemer var tilstede for å bistå 
Nasjonalbiblioteket med det tekniske.

Årets vakreste Bøker 2015 ble arrangert i 
samarbeid med Nasjonalbiblioteket. I tillegg er 
det samarbeid med Tegnerforbundet, Den norske 
Forleggerforening, Den norske Bokdatabasen 
og Artic Paper.

sjangere.

Formålet med Årets vakreste Bøker er å hedre 
utøverne, men også skape oppmerksomhet rundt 
helhetstenkningen rundt bokproduksjon, der 
alle ledd, fra forfatter, designer og illustratør, til 
boktrykkere og forlag har utøvd et håndverk av 
høy kvalitet som igjen sikrer en rikere og bedre 
leseropplevelse.
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Visuelt 2015

Visuelt så dagens lys i 1993 og er i dag 
nordens største arrangement innen visuell 
kommunikasjon. Visuelt har blitt en årlig festival 
hvor alle som jobber med eller er opptatt av 
design, illustrasjon og visuell kommunikasjon 
samles for inspirasjon og faglig utvikling.

Visuelt er også en konkurranse med målsetting 
om å inspirere til målrettet nytenkning og høy 
faglig standard. Konkurransen skal presenterer 
det ypperste av arbeider innen grafisk design, 
illustrasjon, Moving Image og digital design med 
fokus på enkeltutøverne. Vinnerne presenteres på 
grafill.no i katalog og hedres med prisutdeling, fest 
og utstilling.

VISUELTUTVALGET 2015

Sigurd Kristiansen / Miksmaster
Ida Ekroll / Dinamo
Daniel Tveiten / Uppercase
Ingvild Sundby 
Robin Snasen Rengård / ByHands

SAMARBEIDSPARTNERE

Samarbeidspartnere skal bidra både med faglig 
relevans, målgruppe og konkret gjennomføring, og 
at det stadig er flere samarbeidspartne støtter opp 
under holdnignen om at ’sammen er vi sterkere’. 
Samarbeidspartnere for 2015 var:

Westerdals
AHO
Universitetet i Oslo
Babel Bok
Magikon
A New Type of Imprint
Infografikk
Arctic Paper
IxDA Oslo
657
Miksmaster
Making Waves
Mathallen
Gilles & Cecilie Studio
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Prisutdeling for Visueltkonkurransen 2015 ble 
holdt på Posthallen i Oslo fredag 9. oktober. 
Konferansier for kvelden var Jon Almås og det 
musikalske innslaget var ved Fay Wildhagen. 
Under prisutdelingen ble det vist over 80 mindre 
� lmer, bestående av bl.a. presentasjons� lm av hver 
jury og � lm for hver av gullvinnerene. Det var 394 
gjester til stedet på prisutdelingen.

Prisutdelingen hadde en pause og var delt inn i to 
deler. Del I: Illustrasjon, Digital design og Moving 
Image. Del II: Gra� sk design, Best-of-show og 
Klassikerprisen.

Klassikerprisen 2015 ble tildelt gra� sk designer 
Morten � rondsen. Best-of-Show gikk til 
Scandinavian Design Group for prosjektet 
Breaking the Surface.

I 2015 ble det i samarbeid med IxDA 
Oslo delt ut en egen IxDA-pris for frem-
ragendeinteraksjonsdesign med brukeropplevelse 
i fokus. IxDA-prisen gikk til Bleed og NRK for 
‘NRK TV app’.

Etter prisutdelingen ble det avholdt fest med 
servering av burgere, også dette på Posthallen. DJ 
for kvelden var DJ Purple.

FESTIVALEN

Festivalen ble avholdt i Oslo onsdag 7. til fredag 9. 
oktober. Programmet ble kurert av Visueltutvalget 
i samarbeid med administrasjonen, som ønsket å 
lage en festival som var relevant og inspirerende 
for alle som jobber med eller er opptatt av design, 
illustrasjon og visuell kommunikasjon. Målet var 
å skape en festival med dyktige internasjonale og 
norske foredragsholdere, engasjerende workshops 
og aktiviteter og å skape en god møteplass for alle 
deltagere. Årets tema var ’Eksperimentere, utvikle, 
forbedre’, og Ludvig Bruneau Rossow leverte 
gjennomarbeidet gra� sk pro� l som underbygget 
dette temaet.
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KONKURRANSEN

Påmeldingsfrist til konkurransen var 20. april 
2015. Konkurransen ble arrangert for 22. gang og 
vi mottok i alt 659 bidrag. Fordeling av bidragene 
i de forskjellige hovedkategoriene var som følger: 
Gra�sk design: 330 bidrag, Illustrasjon: 151 
bidrag, digital design: 74 bidrag og 
Moving Image: 104 bidrag.

For innsendelse til konkurransen kostet det 
kr 600 pr. arbeid og kr 100 for arbeider til 
studentkategoriene.

PRISUTDELINGEN

Prisutdeling for Visueltkonkurransen 2016 ble 
holdt på Posthallen i Oslo fredag 9. oktober. 
Konferansier for kvelden var Jon Almås og det 
musikalske innslaget var ved Fay Wildhagen. 
Under prisutdelingen ble det vist over 80 mindre 
�lmer, bestående av bl.a. presentasjons�lm av hver 
jury og �lm for hver av gullvinnerene. Det var 394 
gjester til stedet på prisutdelingen.

Prisutdelingen hadde en pause og var delt inn i to 
deler. Del I: Illustrasjon, Digital design og Moving 
Image. Del II: Gra�sk design, Best-of-show og 
Klassikerprisen.

Klassikerprisen 2016 ble tildelt gra�sk designer 
Morten �rondsen. Best-of-Show gikk til 
Scandinavian Design Group for prosjektet 
Breaking the Surface.

I 2015 ble det i samarbeid med IxDA Oslo 
delt ut en egen IxDA-pris for fremragende 
interaksjonsdesign med brukeropplevelse i fokus. 
IxDA-prisen 2015 gikk til Bleed og NRK 
for ‘NRK TV app’.

Etter prisutdelingen ble det avholdt fest med 
servering av burgere, også dette på Posthallen. 
DJ for kvelden var DJ Purple.

FESTIVALEN

Festivalen ble avholdt i Oslo onsdag 7. til fredag 9. 
oktober. Programmet ble kurert av Visueltutvalget 
i samarbeid med administrasjonen, som ønsket å 
lage en festival som var relevant og inspirerende 
for alle som jobber med eller er opptat av design, 
illustrasjon og visuell kommunikasjon. Målet var å 
skape en festivalen med dyktige internasjonale og 
norske foredragsholdere, engasjerende workshops 
og aktiviteter og å skape en god møteplass for alle 
deltagere. Årets tema var ’Eksperimentere, utvikle, 
forbedre’, og Ludvig Bruneau Rossow leverte 
gjennomarbeidet gra�sk pro�l som underbygget 
dette temaet. 

PROGRAM ONSDAG 7. OKTOBER

Onsdag åpnet festivalen med magasinslipp av 
magasinet A New Type of Imprint sitt nummer 
�re 'Conversations on Creativity and the Creative 
Process'. Magasinslippet fant sted på Hendrix 
Ibsen på Vulkan.

PROGRAM TORSDAG 8. OKTOBER

Torsdagens program ble åpnet med et frokost–
foredrag med Kjell Ekhorn på Westerdals. 
Foredraget var gratis og de ca 70 som deltok �kk 
servert frokost og ka¥e. 

Det øvrige seminarene ble holdt på Dansens Hus. 
Det var totalt 366 deltakere. Årets konferansier 
var Anniken Fjelberg. Det var én norsk og fem 
internasjonale hoved-foredragsholdere som 
bidro under seminaret. Foredragsholderene 
var: Skrekkøgle (NO), Hellicar & Lewis (UK), 
Lil’Ol’Lady (DK), Armin Vit (USA),  
Annie Atkins (IRL), Man vs Machine(UK). 
Videre var det �re norkse miniforedrag á 15 
minutter, og foredragsholderne var: A New Type 
of Imprint, Skaren/Heisholt, Bakken & Bæck og 
657 Oslo. 

Visuelt Screening var moderert av Franck Aubry, 
Johan Leuf og Rune Spaans. Screeningene ble vist 
som en del av seminarprogrammet.

Det ble servert både ka¥e og snack i pausene 
på Dansens Hus og til lunsj hadde hver av 
seminardeltagerne fått utdelt hvert sitt matkort 
på en verdi på kr 150,- som fritt kunne benyttes på 
Mathallen.

STUDIO CRAWL

Vi gjentok suksessen fra tidligere år og 
gjennomførte Studio Crawl rett i etterkant 
av seminarprogrammet torsdag. 657 Oslo, 
Miksmaster og Making Waves åpnet dørene sine 
og ga publilkum mulighet for å møte de som 
jobber der og en titt bak kulissene. Byråene hadde 
utstilling og quiz, serverte øl, vin, pølser og supper.
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UTSTILLING MED HELLICAR & LEWIS 

I samarbeid med Gra�ll Interaktiv ble den britiske 
designduoen Hellicar & Lewis invitert til å holde 
en utstilling i Gra�ll R21 i perioden under Visuelt. 
Utstillingen het ‘Have you tried turning it on and 
o� again?” og viste deres arbeidsmetode gjennom 
�ere installasjoner og trykk. O�siel åpning torsdag 
kveld 8. oktober, ved leder for Gra�ll Interaktiv; 
Håvard Gjelseth. 150 deltok på åpningen. 

PROGRAM FREDAG 9. OKTOBER

For fredagens program var det laget en Hub for 
Visuelt på Dansens Hus. Her kunne man komme 
innom å få en kopp ka�e og lade telefonen/
maskinen (ladestasjon levert av InfoGra�kk). 
Gra�ll var behjelpelige ved spørsmål, solgte 
billetter til prisutdelingen og delte ut goodibags. 
Babel Bok hadde en egen pop-up bokhandel 
for anledningen. 

Det ble gjennomført en rekke aktiviteter, foredrag 
og workshops i løpet av dagen. Med unntak av 
workshoppene, var de øvrige aktivitetene gratis og 
åpne for alle.

WORKSHOPS

Marmorering (2x), Mathallen
Hellicar & Lewis / Bare Conductive, Gra�ll R21
LittleBits, Westerdals

ÅPNE FOREDRAG OG AKTIVITETER

Tegneklubb, Dansens Hus
Frokostforedrag m/ LittleBits, Westerdals
Foredrag m/ Ted Matthews, Mathallen
Kreativitetsklubb, Mathallen
Foredrag m/ Teenage Engineering, Mathallen

VISUELTUTSTILLINGEN

Visueltutstillingen ble i år vist i R21 fra 
25. november til 4. januar. På åpningen og 
lansering av katalogen 25. november hadde 
ca 150 personer funnet veien. Utstillingen var 
en blanding av fysiske elementer og kapa-
plansjer som viste alle nominerte og vinnere i 
konkurransen. Klassikerprisvinneren Morten 
¡rondsen ble presentert med en �lm som viste 
arbeidene hans. Filmen ble vist i den sorte boksen. 
Alle hoved–kategoriene hadde hver sin TV hvor 
alle gullkommentarene ble avspilt. For kategorien 
Moving Image ble alle �lmene vist på lerret, mens 
vinnerne fra Digital Design ble presentert med 
små casevideoer som også ble projektert på vegg. 
For Best-of -show var det laget en egen �lm som 
ble vist på skjerm.

Young Lions Design

YOUNG LIONS DESIGN

Gra�ll sender hvert år to unge, norske designere 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 Gra�ll for å �nne et dyktig team til 
kategorien Design.

Gra�ll søkte etter kandidater og unge kreative som ønsket å 
delta ble oppfordret til å sende inn en søknad, med 3 referanse 
caser og en motivering. Gra�ll mottok syv søknader som ble 
vurdert av en jury.

Ida Louise Andersen (23), designer hos WeOslo og Sunniva 
Grolid (24), designer hos Elle Melle ble valgt ut som Norges 
representanter og teamet gikk til topps i designkategorien, 
foran 18 andre team. Briefen gikk ut på å designe en ny visuell 
identitet for byen Cannes. 
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Grafill flyttet inn i nye lokaler i Rosenkrantz- 
gate 21 (R21) i 2011 og siden den gang har R21 
etablert seg som en møteplass for bransjen, 
med utstillinger, foredrag, kurs og workshops. 

Utstillinger i R21

Lokalene inneholder kontoret til administrasjonen, et stort 
utstillingsområde samt mulighet for 120 personer sittende i 
kinooppsett for foredrag og �lmvisninger. Utover dette er det 
også lager, kjøkken og møterom. Ved utstillingsåpninger eller 
liknende aktiviteter har lokalet kapasitet opp til 300 mennesker.  

Gra�ll gjennomførte i 2015 ti utstillinger (hvorav tre var 
studentutstillinger), tre Earlynerds (frokostmøter), xx kurs, xx 
foredrag og seks workshops. 

I løpet av de siste fem årene har designerne Timo Arnall, Einar 
Sneve Martinussen, Jørn Knutsen, Jack Schulze og Matt Jones 
utforsket og undersøkt de usynlige aspektene av vår digitale 
verden. Utstillingen belyste materialene, mekanismene og infra–
strukturene som ligger bak kontemporær digital kultur. Ved å 
gjøre disse aspektene synlige gjennom fotogra�, animasjon og 
video, hjelper de oss å se og utvikle ny forståelse for de usynlige 
teknologiene som omgir oss og som gjennomsyrer våre byer og 
hverdagsliv. Utstillingen samlet noen av de mest betydningsfulle 
arbeidene utført i Immaterials-prosjektet. “Immaterials: 
Light Painting WiFi” (2011) utforsker det usynlige landskapet av 
WiFi-nettverk i form av fotogra� og �lm.  “Satelliterte Lamps” 
som består av et sett med lamper som er kontrollert av GPS-
satelliter og fotografert i lange sekvenser. Utstillingen viste også 
arbeider som tar for seg RFID-teknologi og hvordan ulike 
algoritmer ser og forstår verden.

22. januar – 20. februar 2015

Immaterials

Gra� ll gjennomførte i 2015 femten utstillinger (hvorav � re var 
studentutstillinger), tre Earlynerds,15 foredrag og 7 workshops.
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Nye norske pass

I forbindelse med et behov for økt sikkerhet i norske pass, 
ID-kort og reisedokumenter, utlyste politiet i 2014 en 
designkonkurranse. Fem deltakere kvali�serte til å levere bidrag 
i konkurransen, og en fagjury kåret «Det norske landskap» av 
Neue Design Studio som vinner. De fem deltakere som ble valgt 
ut til å levere bidrag til konkurransen �nalerunde var Anti Inc, 
Design Enzo Finger Design / Kjetil Falkum Løvik / Work in 
Progress, Miksmaster Creative, Neue Design Studio og Tank 
Design. Alle de fem konkurransebidragene ble vist i utstillingen.

4.-22. mars 2015
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Årets vakreste Bøker hedrer utøverne i den visuelle 
delen av bokbransjen, og skal inspirere forlag, forfattere, 
illustratører og designere til å lage kvalitetsbøker i alle sjangre. 
Utstillingen viste bøkene som vant i årets konkurranse, samt 
vinneren av spesialprisen Årets vakreste Ebok og bøker av 
Bokkunstprisvinner Aslak Gurholt Rønsen. Utstillingskatalogen 
var designet av All Tomorrow's.

27. mars – 29. april 2015 

Årets vakreste Bøker

Faget typografi omfatter lesbarhet, form, innhold og tekniske 
kvaliteter som valg av skriftsnitt, grader, vekter, satsbredder og 
linjeavstand. TypoGraphic var en utstilling som lekte seg med 
typografiske normer og regler, som flytter barrierer og utforsker 
typografiens effekt og formmessige kommunikasjonsstyrke. 
Et knippe dyktige designere, illustratører og typografer ble 
invitert til å skape en spennende, illustrerende og eksper-
imenterende utstilling med typografiske løsninger som formidler 
tekstens innhold gjennom sitt design. Bidragsytere til utstillingen 
var: Colophon, Renate Thor, karlssonwilker, Werksemd, 
Kesselskramer, White Studios, David Carson, Muokkaa, 
Skurktur, Minsk, Uglylogo, Elmer Stefan.

20. mai - 5. juni 2015

TypoGraphic
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Gra� ll Illustrasjon var en del av Barnebokfestivalen i Oslo, og 
inviterte til tre festivaldager og en festivalutstilling i Gra� ll R21 
med lansering av en helt fersk utgave av illustrasjonskatalogen 
Norwegian Illustrators. Festivalutstillingen i Gra� ll R21
hadde � re spennende temaer: Festivalillustratør Kari Stai, 
Mustermann-rommet (Øivin Horvei), utstilling av norges første 
bymyldrebøker (Kristo£ er Kjølberg, Anette Moi, Tora Marie 
Norberg og Åshild Kanstad Johnsen) og Norwegian Illustrators 
(102 norske illustratører) Bildene i utstillingen var til salgs og 
inntektene gikk til initiativet «Doner streken din!» av
Redd Barna (barn på ® ukt).
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Plakatens levetid er ofte veldig kort, i blant får den bare henge 
noen timer. I dag blir plakaten dessuten ofte redusert til en 
facebook-banner eller et instagram-kvadrat. Likevel blir det laget 
utrolig mange plakater i kulturbyen Oslo. All Tomorrow's ønsket 
med utstillingen å belyse 10 år med gra sk design og illustrasjon 
på Oslos vegger. Med den fengende tittelen «Street Art» viste 
de frem plakatene i sin opprinnelige størrelse, og i tilnærmet sin 
opprinnelige kontekst. Bidragsyterne til utstillingen er designere 
og illustratører som har viet litt ekstra tid til plakatformatet: 
About Projects / Bendik Kaltenborn / Blank Blank / Børge 
Bredenbekk / Cecilie Ellefsen / Commando Group / Erik(sen) 
/ Eriksen / Brown / Erland G. Banggren / Exil Design / Halvor 
Bodin / Handverk / João Doria / Kim Hiorthøy / Kristian 
Hammerstad / Martin Kvamme / Metric Design / NODE 
Berlin Oslo / Non-Format / Robin Snasen Rengård / Rune 
Mortensen / Sindre Goksøyr / Sletten & Østvold / Steinar & 
Mats / Uglylogo / Yokoland / Your Friends / All Tomorrow’s.

26. aug – 11. sep 2015

Street Art–plakater i 
Oslo 2005–2015

Gra ll Illustrasjon var en del av Barnebokfestivalen i Oslo, og 
inviterte til tre festivaldager og en festivalutstilling i Gra ll R21 
med lansering av en helt fersk utgave av illustrasjonskatalogen 
Norwegian Illustrators. Festivalutstillingen i Gra ll R21 
hadde  re spennende temaer: Festivalillustratør Kari Stai, 
Mustermann-rommet (Øivin Horvei), Utstilling av norges første 
bymyldrebøker (Kristo¢er Kjølberg, Anette Moi, Tora Marie 
Norberg og Åshild Kanstad Johnsen) og Norwegian Illustrators 
(102 norske illustratører) Bildene i utstillingen var til salgs og 
inntektene gikk til initiativet «Doner streken din!» av 
Redd Barna (barn på ¥ukt).

17.- 27. september 2015

Barnebokfestivalen
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Gra�ll Gra�sk design hentet til Oslo utstillingen som viser 
vinnerbøkene i den anerkjente sveitsiske designkonkurransen 
�e Most Beautiful Swiss Books. En jury premierte 17 bøker, 
valgt på grunnlag av overordnet konsept, gra�sk design, 
typogra�, trykk, materialitet og innbinding – med et særlig fokus 
på innovasjon og orginalitet. På åpningsdagen kom to sveitsiske 
designerene Marie Lusa og Teo Schi�erli. De var representert 
med til sammen tre bidrag i årets konkurranse, og fortalte om 
prosessen bak bøkene. Utstillingen ble formgitt av Jørn Aagaard.

12. – 20. nov 2015

The Most 
Beautiful Swiss 
Books

I oktober 2015 ble norske designere og illustratører hedret 
med priser i Visuelt, Nordens største konkurranse innen visuell 
kommunikasjon. Visueltutstillingen presenterte alle de 160 
vinnerarbeidene, alt fra matemballasje, vinetiketter, cd-omslag, 
årsrapporter, festivalplakater, skilt, tegneserier, �rmalogoer, 
smartphone-apps, nettsider, animasjons�lmer, TV-vignetter, 
reklame�lmer, musikkvideoer og mye mer. På utstillingen ble 
også arbeider av årets Klassikerprisvinner, Morten �rondsen 
vist frem. På åpningsdagen ble Visueltkatalogen lansert, designet 
av byrået Bureau Bruneau.

25. nov – 4. jan 2016

Visueltutstillingen

Gra� ll Gra� sk design hentet til Oslo utstillingen som viser 
vinnerbøkene i den anerkjente sveitsiske designkonkurransen 
� e Most Beautiful Swiss Books. En jury premierte 17 bøker, 
valgt på grunnlag av overordnet konsept, gra� sk design, 
typogra� , trykk, materialitet og innbinding – med et særlig fokus 
på innovasjon og originalitet. På åpningsdagen kom to sveitsiske 
designerene Marie Lusa og Teo Schi£ erli. De var representert 
med til sammen tre bidrag i årets konkurranse, og fortalte om 
prosessen bak bøkene. Utstillingen ble formgitt av Jørn Aagaard.
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Andre aktiviteter i R21

Workshop Ellmer Stefan 
10. januar

Utstilling - Social Oriented Design 
14. – 16. januar 2015

Foredrag Jonny Hanna 
29. januar  

Animasjonsworkshop 
31. januar

Earlynerd - digital strategi på 45 minutter 
3. februar  

Foredrag IxDA 
18. februar

Studentutstilling - uten tittel - alt utenom, 
innimellom, før og etter 
25. februar – 1. mars 2015

Workshop IxDA 
5.-6. mars  

Grilldagen Gra�ll Illustrasjon 
7. mars  

Jusshjelpen 
19. mars

Earlynerd - Crative in Focus 
8. april  

Workshop Fellesverkstedet 
21.-25. april  

Foredrag Hellome 
29. april

Studentutstilling Show Your Grid - NKH 
12. mai 2015

Jubileum/avgangsutstilling bachelor 
mediedesign HIG 
8. – 11. juni 2015

NDI møte 
17. juni

Klassefest - avgangsutstilling master Khio
17.-28. juni 2015 

Earlynerd - Creative D&AD 
11. september  

Ideas, ideas, ideas - D&AD 
11. september

Hellicar&Lewis: Have you tried turning it on 
and o� again? 
8. – 30. okt 2015 

Papirskole Arctic Paper 
22. oktober  

Earlynerd - Skrekkøgle 
28. oktober

Workshop Wordpress 
1., 4. og 9. desember

Earlynerd – Per Mollerup
 18. desember
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STYREARBEID

Gra�ll illustrasjon har hatt seks ordinære styremøter i 
2015, samt diverse møter i tilknytning til Grilldagen og 
Barnebokfestivalen. Cathrine besøkte ILUSTRAFIC 
International Congress of Illustration, Art and Visual Cultur på 
vegne av styret i oktober. Magnus Lunde Engen kom inn i styret 
som studentrepresentant i løpet av høsten. Ellers så ble 2015 et 
travelt år for Gra�ll illustrasjon med mange poster 
på programmet.

FOREDRAG MED JONNY HANNAH

29. januar tok den anerkjente og prisbelønte illustratøren Jonny 
Hannah oss med «down the Lost Highway on road to the 
hinterlands of Darktown, his imaginary peninsula.»

ANIMASJONSWORKSHOP

Det ble avholdt et introduksjonskurs i Flash, 31. januar, for 
illustratører «som jobber digitalt og har lyst til å komme i gang 
med animasjon». Deltagerne �kk innføring i �re grunnleggende 
animasjonsteknikker for å kunne produsere enkle animasjoner 
eller interaktive bilder.

GRILLDAGEN 2015

En etter hvert veletablert seminartradisjon ble gjenopptatt i 
2015. Fjorårets utgave av Grilldagen gikk av stabelen lørdag 
7. mars – gratis for alle Gra�llmedlemmer som vanlig. Fore-
dragsholderne på programmet var Derek Brazell (illustratør og 
AOI-rådgiver), Fig Taylor (portfolioekspert), Viktor Gjengaar 
(fra Urban samtidskunst), Ida Lund Bjørnsen og Silvia Morán 
Kjølstad (fra ByHands) og Lobulo (illustratør og designer fra 
Barcelona). I tillegg var det croquis-tegning med Liz Ramsey 
(fra Blank Space galleri). På kvelden ble det pizzafest, og på 
søndagen var det porteføljevisning med Fig Taylor for de som 
hadde meldt seg på det. Alt i alt en innholdsrik helg for de 
omkring 50 illustratørene som deltok.

Grafill Illustrasjon

Navn på styreleder: 
Eivind Vetlesen 

Navn på styremedlemmer: 
Cathrine Louise Finstad, Erik Ødegaard, 
Marius Pålerud, Sandra Blikås og Magnus 
Lunde Engen (ny)

Navn på leder: 
Eivind Vetlesen

Navn på medlemmer:
Cathrine Louise Finstad, Erik Ødegaard, 
Marius Pålerud, Sandra Blikås og Magnus 
Lunde Engen (ny)

AKTIVITET

Gra� ll Illustrasjon har hatt seks møter i 2015, samt diverse 
møter i tilknytning til Grilldagen og Barnebokfestivalen. 
Cathrine besøkte ILUSTRAFIC International Congress of 
Illustration, Art and Visual Cultur på vegne av styret i oktober. 
Magnus Lunde Engen kom inn i faggruppen som student-
representant i løpet av høsten. Ellers så ble 2015 et travelt år for 
Gra� ll illustrasjon med mange poster på programmet.

FOREDRAG MED JONNY HANNAH
 
29. januar tok den anerkjente og prisbelønte illustratøren Jonny 
Hannah oss med «down the Lost Highway on road to the 
hinterlands of Darktown, his imaginary peninsula.»

ANIMASJONSWORKSHOP
 
Det ble avholdt et introduksjonskurs i Flash, 31. januar, for 
illustratører «som jobber digitalt og har lyst til å komme i gang 
med animasjon». Deltagerne � kk innføring i � re grunnleggende 
animasjonsteknikker for å kunne produsere enkle animasjoner 
eller interaktive bilder.

GRILLDAGEN 2015

En etter hvert veletablert seminartradisjon ble gjenopptatt i 
2015. Fjorårets utgave av Grilldagen gikk av stabelen lørdag
7. mars – gratis for alle Gra� llmedlemmer som vanlig. Fore- 
dragsholderne på programmet var Derek Brazell (illustratør og 
AOI-rådgiver), Fig Taylor (portfolioekspert), Viktor Gjengaar 
(fra Urban samtidskunst), Ida Lund Bjørnsen og Silvia Morán 
Kjølstad (fra ByHands) og Lobulo (illustratør og designer fra 
Barcelona). I tillegg var det croquis-tegning med Liz Ramsey 
(fra Blank Space galleri). På kvelden ble det pizzafest, og på 
søndagen var det porteføljevisning med Fig Taylor for de som 
hadde meldt seg på det. Alt i alt en innholdsrik helg for de 
omkring 50 illustratørene som deltok.
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BARNEBOKFESTIVALEN 2015

Gra�ll illustrasjon inngikk et samarbeid med 
Barnebokfestivalen som innebar at R21 ble arena 
for den o�sielle festivalutstillingen, samt �ere 
programposter. Festivalen ble også arena for 
lanseringen av Norwegian Illustrators no. 05, og 
alle de 102 deltagende illustratørene bidro med 
hvert sitt bilde til utstillingen. Disse bildene ble 
solgt til inntekt for Redd barnas program for hjelp 
til barn på �ukt, og samlet inn 18.950 kroner. 
Utstillingen også fram myldrebokprosjektet 
Jeg elsker byen min (Kristo�er Kjølberg, Anette 
Moi, Tora Marie Norberg og Åshild Kanstad 
Johnsen), originaler fra boka K. Mustermann 
(Øivin Horvei) og bilder av festivalillustratør 
Kari Stai. Selve lanseringsfesten foregikk 
lørdag 19. september, og det ble også arrangert 
en paneldebatt om «Barnebokillustratørens 
etiske utfordringer» med et spennende panel 
bestående av Marie L. Kleve (litteraturansvarlig 
i Dagbladet, debattleder), Martin Ernstsen 
(illustratør ogbarnebokforfatter), Endre Skandfer 
(�lmskaper og illustratør), Neha Naveen 
(formidlingskonsulent ved NBI) og Lisa Aisato 
(illustratør og barnebokforfatter).

SILKETRYKKWORKSHOPS

En workshop i silketrykk er noe som medlemmene 
har etterspurt, og høsten 2015 �kk vi endelig 
gjennomført en serie med tre workshops i 
samarbeid med Blank Space Gallery. Disse ble 
raskt fylt opp, og vi satser på å gjennomføre �ere 
slike i 2016.

ILLUSTRATØRENES JULEBORD

Et annet arrangement som �ere har etterspurt, er 
et felles julebord for Gra�lls illustratører. 
Dette er også en gammel tradisjon som vi synes 
det var verdt å blåse liv i, så 20. november møttes 
nesten 40 illustratører til julemat, julesang og 
hygge på Colletts kafé & bar på St. Hanshaugen 
i Oslo. Arrangementet samlet alt fra blodferske 
illustratørspirer til garvede veteraner, og vi satser 
på at dette blir en årviss begivenhet framover.

STYREARBEID:

I 2015 har arbeid med planlagte arrangementer foregått på mail.

AKTIVITETER:

Gra�ll Animasjon støttet Frame by Frame #13 som ble avviklet 
på Filmens Hus 14. mars. Frame by Frame ble startet av 
Foreningen for animert �lm i 2006 som en arena for visning av 
ny, norsk animasjons�lm.  De inviterer også internasjonale aktører.

Grafill Animasjon

Navn på styreleder:  
Anders Fabritius  
 
Navn på styremedlemmer: 
Kim Holm, Susanne Flender, Cathinka 
Tanberg

(illustratør og barnebokforfatter), Endre Skandfer 
(� lmskaper og illustratør), Neha Naveen 
(formidlingskonsulent ved NBI) og Lisa Aisato 
(illustratør og barnebokforfatter).

MØTERNavn på leder:
Anders Fabritius

Navn på medlemmer:
Kim Holm, Susanne Flender, 
Cathinka Tanberg
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STYREARBEID: 

Styremøter:
- 20. november
- 6. oktober
- 24. august
- 23. juni
- 27. mai
- 17. mars
- 27. Januar

AKTIVITETER:

- Gra�ll Quiz, 9. desember
- Foredrag med Benjamin Critton 23. november. I samarbeid 
med Kunsthøgskolen i Oslo.
- Utstilling med �e Most Beautiful Swiss Books 2014, 
12. november, utstillingsdesign i samarbeid med Jørn Aagaard. 
Foredrag med Teo Schi�erli og Marie Lusa. 
- Gra�ll Quiz, 4. november
- Gra�ll Quiz, 14. oktober
- Panelsamtale med Are Kleivan, Aslak Gurholt og Ian Brown. 
Moderert av Henrik Fjeldberg. 11. september. I forbindelse med 
utstillingen Street Art – Plakater i Oslo 2005–2015.
- Foredrag med PlayLab, 10. september
- Gra�ll Quiz, 9. september
- Gra�ll Quiz, 5. mai
- Foredrag med HelloMe og Dinamo Typefoundry, 
29. april
- Gra�ll Quiz, 14. april
- Gra�ll Quiz, 3. mars
- Gra�ll Quiz, 3. februar
- Foredrag med Julia Born, 6. Januar

Grafill Grafisk Design

Navn på styreleder:  
Torgeir Hjetland 
 
Navn på styremedlemmer: Sofia 
Østerhus, Martin Asbjørnsen, Lotte 
Grønneberg, Torgeir Hjetland, Linn 
Eriksen, Umer Ahmed

MØTERNavn på leder:
Torgeir Hjetland

Navn på medlemmer:
Sofia Østerhus, Martin Asbjørnsen, 
Lotte Grønneberg, Torgeir Hjetland, 
Linn Eriksen, Umer Ahmed
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STYREARBEID

Alt skjer på mail og google docs :) Rapporterer inn lokale 
arrangement, samarbeid med andre lokallag/faggrupper, 
samarbeid med eksterne aktører, deltakelse på arrangement i 
Gra�ll sentralt med mer. Foredrag og utstilling i Gra�lls galleri 
med internasjonalt anerkjente Hellicar and Lewis.

AKTIVITETER

Foredrag/workshop - Bengler
Utstilling og foredrag (�yttet til 2016) av Void.

HØYDEPUNKTET I 2015

Gjennom å koordinere samarbeid med Aho, Khio og Visuelt var 
det mulig å få et så stort navn til Oslo på begrensede midler.

Grafill Interaktiv Grafill Tegneserie

Navn på styreleder:  
Suzie Webb  
 
Navn på styremedlemmer:  
Suzie Webb, Håvard Gjelseth (vara), 
Maria Bono, Inge Jørgensen, Kim Andre 
Ottesen, Marius Sunde

MØTER

Alt skjer på mail og google docs :) Rapporterer inn lokale 
arrangement, samarbeid med andre lokallag/faggrupper, 
samarbeid med eksterne aktører, deltakelse på arrangement i 
Gra� ll sentralt med mer. Foredrag og utstilling i Gra� lls galleri 
med internasjonalt anerkjente Hellicar and Lewis.

AKTIVITETER

Foredrag/workshop - Bengler
Utstilling og foredrag (® yttet til 2016) av Void.

HØYDEPUNKTET I 2015

Gjennom å koordinere samarbeid med Aho, Khio og Visuelt var 
det mulig å få et så stort navn til Oslo på begrensede midler.

Navn på leder:
Suzie Webb

Navn på medlemmer:
Suzie Webb, Håvard Gjelseth (vara), 
Maria Bono, Inge Jørgensen, 
Kim Andre Ottesen, Marius Sunde

AKTIVITETER

Torsdag 11. juni arrangerte Gra� ll Tegneserier seminardag under 
Oslo Comics Expo. Fokuset på seminaret var small press og 
self-publishing.  Inviterte gjestar var Decadence Comics (Stathis 
Tsemberlidis og Dave Lander), Breakdown Press (Simon 
Hacking og Tom Oldham) og � e Treasure Fleet (Aisha Franz 
og Paul Paetzel). 

Frå kl 10-16 var det fanzineworkshop med Stathis Tsemberlidis 
og Dave Lander. Arrangementet gjekk av stabelen på Serieteket 
og hadde begrensa plassar. Dei 20 plassane blei raskt fylt opp, og 
me opplevde at mange satte seg på venteliste. Dette var tydeleg 
eit svært populært tilbud. Deltagerane produserte ei fanzine i 
løpet av workshopen. 

Kl 19.00 var det paneldebatt med Decadence Comics, 
Breakdown Press og � e Treasure Fleet med Flu Hartberg som 
moderator. Dette blei avholdt på Serieteket til fullt hus, og også 
dette arrangementet fekk skryt frå tilhøyrerane. Alt i alt gjekk 
dagen svært bra, med godt besøk og knirkefri gjennomføring. 

Navn på leder:
Håvard S. Johansen

Navn på medlemmer:
Anja Dahle Øverbye (vara) og 
Martin Ernstsen
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STYREARBEID

15. januar styremøte
17. februar styremøte
4. mai styremøte 
16. juni styremøte
25. august styremøte
10. november styremøte

A NEW TYPE OF IMPRINT VOL 2 - LANSERING, 
FOREDRAG OG FEST

Dato: 5 mars
Sted: Robotbutikken

Vi inviterte magasinet A New Type of Imprint til å lansere 
Volume Two i Bergen. Magasinet publiseres av det prisbelønte 
designbyrået Anti. Redaktør Veronica Mike Solheim gav oss et 
innblikk i hvorfor, når og hvordan magasinet skulle ta form, hva 
konseptet går ut på, hvilke �loso�er de har, hvilke utfordringer 
de har møtt underveis og planene videre. 

EARLYNERD: DIGITAL STRATEGI PÅ 45 MINUTTER MED 
INGVILD MOEN

Dato: 14 april
Sted: �e HUB Bergen

De sosiale mediene har kommet for å bli, så enten du skal 
oppdatere din egen digitale markedsføring eller rådgi kundene, 
bør du forstå hvordan du skal bruke de ulike kanalene. 
Vi inviterte Ingvild Moen til en morgenstund med lynrask 
innføring i hvordan du best manøvrerer mellom de ulike 
kanalene Facebook, Twitter, Instagram og LinkedIn, hvordan du 
utnytter dem og hva slags kommunikasjon som passer hvor. 
En god start for å planlegge en digital strategi.

Grafill Bergen

Navn på styreleder: 
Steve André Skog 
 
Navn på styremedlemmer:  
Geir Goosen, Per Hanevik, Ingrid 
Rundberg, Ann Kristin Stølan.

GRAFILL BERGEN/DESIGN REGION BERGEN 
SOMMERFEST

Dato: 18 juni
Sted: Harbour apartments Bergen

Vi feiret sommeren med sjømat og bobler sammen 
med medlemmer fra Gra�ll Bergen, Design 
Region Bergen og DesignArena.

ÅRETS VAKRESTE BØKER-UTSTILLINGEN

Dato: 1 - 26 oktober
Sted: Bergen O�entlige Bibliotek

Åpning av utstillingen «Årets vakreste bøker» og 
forelesning med Aina Gri�n. «ÅvB» er en årlig 
nasjonal konkurranse hvor man kårer det aller 
ypperste håndtverket innen norsk bokkunst. 

Designer Aina Gri�n har laget litt over en halv 
kjellerbod med bøker, og var i 11 år ansvarlig for 
alle utgivelser fra forlaget Bokvennen, inkludert 
det prisvinnende tidsskriftet med samme navn. 
Hun fortalte om jobben som bokdesigner, 
inspirasjoner og forviklinger, med spesielt fokus 

på det pågående arbeidet med Bokvennens 
klassikerserie som var representert i utstillingen.

FOREDRAG MED LUSTLAB

Dato: 6 oktober
Sted: Bergen O�entlige Bibliotek

I samarbeid med Bergen O�entlige Bibliotek og 
Kunst- og designhøgskolen i Bergen inviterte 
vi til foredrag med LUSTlab! LUSTlab forsker 
gjennom design; observerer, avdekker, analyserer 
og produserer innenfor �ere disipliner. Prosjektene 
har stor spennvidde alt fra tradisjonelle trykksaker 
som bøker, abstrakt kartogra�, datavisualiseringer, 
arkitektonisk gra�kk til visuelle dataframstillinger. 
Arbeidsmetodene beskrives som prosessbasert eller 
generativ-systembasert design. LUSTlab regnes 
som et toneangivende designstudio innen sitt felt.

MØTERNavn på leder:
Steve André Skog

Navn på medlemmer:
Geir Goosen, Per Hanevik, Ingrid 
Rundberg, Ann Kristin Stølan.

Dato: 5. mars

Dato: 14. april

Åpning av utstillingen «Årets vakreste Bøker» og 
forelesning med Aina Gri  ̧ n. «ÅvB» er en årlig 
nasjonal konkurranse hvor man kårer det aller 
ypperste håndtverket innen norsk bokkunst.
Designer Aina Gri  ̧ n har laget litt over en halv 
kjellerbod med bøker, og var i 11 år ansvarlig for 
alle utgivelser fra forlaget Bokvennen, inkludert 
det prisvinnende tidsskriftet med samme navn. 
Hun fortalte om jobben som bokdesigner, 
inspirasjoner og forviklinger, med spesielt fokus

I samarbeid med Bergen O£ entlige Bibliotek og 
Kunst- og designhøgskolen i Bergen inviterte 
vi til foredrag med LUSTlab! LUSTlab forsker 
gjennom design; observerer, avdekker, analyserer 
og produserer innenfor ® ere disipliner. Prosjektene 
har stor spennvidde alt fra tradisjonelle trykksaker 
som bøker, abstrakt kartogra� , datavisualiseringer, 
arkitektonisk gra� kk til visuelle dataframstillinger. 
Arbeidsmetodene beskrives som prosessbasert eller 
generativsystembasert design. LUSTlab regnes 
som et toneangivende designstudio innen sitt felt.

Dato: 18. juni

Dato: 1.-26. oktober

Dato: 6. oktober
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NYE NORSKE PASS OG ID-KORT UTSTILLING

Dato: 16-26 oktober
Sted: Gulating Lagmannsrett

Tidligere i �or var bidragene til 
designkonkurransen for Nye norske pass og ID-
kort utstilt i R21 hos Gra�ll i Oslo. I forbindelse 
med Ra� designuke 2015 �kk Gra�ll Bergen over 
denne utstillingen til Bergen slik at bergenserne 
også kunne få sett den!     

RAFF DESIGNFROKOST: “FÅR PASSET 
PÅSKREVET” MED NEUE DESIGN STUDIO

Dato: 23 oktober
Sted: DNB Solheimsviken

De nye, norske passene som kommer i 2016 har 
fått internasjonal oppmerksomhet. Hvordan ble de 
utformet? Og hvordan kan design ha betydning 
for nasjonal identitet, sikkerhet og omdømme?

I samarbeid med Design Region Bergen og Ra� 
designuke fra 16-26 okt inviterte vi Lars Håvard 
Dahlstrøm, kreativ leder i Neue Design Studio og 
partner og seniordesigner Benjamin Stenmarck til 
å fortelle hvordan de tilnærmet seg oppgaven som 
førte frem til konseptet som vil prege våre nye pass 
i nær fremtid.

BERGEN ARTBOOK FAIR

19-22 november
Sted: Bergen Kunsthall & Landmark.

Bergen Art Book Fair 2015 ble gjennomført for 
tredje gang, som samarbeid mellom Gra�ll og 
fanzineinitiativet Bergen Zines. Dette var første 
arrangement i nytt og mer sentrumsnært lokale: 
Bergen Kunsthall & Landmark. 

Vi registrete totalt 1170 besøkende. BABF samlet 
36 lokale, nasjonale og internasjonale utstillere 
fordelt på 32 standbord, og hadde 3 mindre 
utstillinger. Kveldsseminaret var variert med 2 po

BERGEN ARTBOOK FAIR

19.-22. november
Sted: Bergen Kunsthall & Landmark.

Bergen Art Book Fair 2015 ble gjennomført for 
tredje gang, som samarbeid mellom Gra� ll og 
fanzineinitiativet Bergen Zines. Dette var første 
arrangement i nytt og mer sentrumsnært lokale: 
Bergen Kunsthall & Landmark.

Vi registrete totalt 1170 besøkende. BABF samlet 
36 lokale, nasjonale og internasjonale utstillere 
fordelt på 32 standbord, og hadde 3 mindre 
utstillinger.

Dato: 16.-26. oktober

Dato: 16. oktober
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STYREARBEID

6 vanlige styremøter 

AKTIVITETER

Rapporter inn lokale arrangement, samarbeid med andre 
lokallag/faggrupper, samarbeid med eksterne aktører, deltakelse 
på arrangement i Gra�ll sentralt med mer.

Januar: Kinokveld: Design and thinking
Februar: Nordisk barnebok konferanse
Lunsjmøte med Lilian Brøgger
Lunsjmøte med Øyvind Torseter
Mars: Ideas Ideas Ideas – Workshop i samarbeid med D&AD
April: Norges nye penger og pass: Terje Tønnessen og Neue 
Design Studio
Mai: Sommerfest. Foredrag med Daniel Brokstad. 
November: Årets vakreste bøker. Utstilling for workshop/
foredrag med med Aslak Gurholt Rønsen/Yokoland

Styret fungerer bra og alle bidrar i gruppen. Tur til Visuelt bidrar 
til å binde gruppen sammen og motivere og inspirere til lokale 
arrangementer.

Det som har vært utfordrende er når ansvarsfordelingen ikke 
er tydelig og avklart før et arrangement. Større arrangementer 
hvor vi samarbeider med andre aktører som Stavanger kulturhus 
trenger stødig prosjektledelse. 

Grafill Stavanger

Navn på styreleder:  
Veslemøy Holt 
 
Navn på styremedlemmer:  
Benjamin Hickethier, Ola Gytri, Goedele 
Teirlinck og Simon A. Kjær. 

MØTER

Det ble gjennmført seks møter iløpet av 2015.

AKTIVITETER

Rapporter inn lokale arrangement, samarbeid med andre 
lokallag/faggrupper, samarbeid med eksterne aktører, deltakelse 
på arrangement i Gra� ll sentralt med mer.

Januar: Kinokveld: Design and thinking Februar: Nordisk 
barnebok konferanse Lunsjmøte med Lilian Brøgger Lunsjmøte 
med Øyvind Torseter

Mars: Ideas Ideas Ideas – Workshop i samarbeid med D&AD 
April: Norges nye penger og pass: Terje Tønnessen og Neue 
Design Studio

Mai: Sommerfest. Foredrag med Daniel Brokstad. November: 
Årets vakreste bøker. Utstilling for workshop/ foredrag med med 
Aslak Gurholt Rønsen/Yokoland.

Styret fungerer bra og alle bidrar i gruppen. Tur til Visuelt bidrar 
til å binde gruppen sammen og motivere og inspirere til lokale 
arrangementer. 

Navn på leder:
Veslemøy Holt

Navn på medlemmer:
Benjamin Hickethier, Ola Gytri, Goedele 
Teirlinck og Simon A. Kjær
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STYREARBEID

Det ble avholdt �re styremøter i 2015: 15. januar, 4. mars, 
11. august og 7. september.

15. Januar startet vi en ny tradisjon som vi kaller Gra�lm, 
der vi viser en eller �ere �lmer med faglig innhold under 
medlemssamlinger med mest fokus på det sosiale. Årets første 
arrangement ble avholdt på Håndverkeren I Kristiansand.

18. mars hadde vi en Gra�lm spesial hos Jonas B. Gundersen, 
der vi �kk besøk av Martin Biehl, som fortalte om Gra�ll, 
spesielt med tanke på frammøtte kreative studenter. 
Bjørn Høydal fra OP design fortalte litt om hva de jobbet 
med for øyeblikket.

14. august ble det avholdt sommerfest med kulinarisk workshop 
ledet av kjøkkensjefen fra måltid restaurant. Festen fant sted på 
Odderøya I Kristiansand, og mange �kk prøvd ut ting de aldri 
hadde gjort før.

Tre av �re styremedlemmer deltok på årets Visuelt-festival i 
Oslo i begynnelsen av oktober, der den øvrige medlemsmassen 
til Gra�ll Sørlandet også var godt representert.

21. oktober ble årets siste Gra�lm holdt på håndverkeren i 
Kristiansand, med program relatert til årets Visuelt-festival.

Grafill Sørlandet

Navn på styreleder: 
Tiril Valeur

Navn på styremedlemmer:  
Jan-Edmund Wennesland, Ane Tollerød 
Fosse og Else Berit Bø

HØYDEPUNKT I 2015

Årets høydepunkt var sommerfesten på Odderøya 
der kjøkkensjef Nicolai Ellitsgaard Pedersen fra 
restaurant Måltid viste oss inn i en gastronomisk 
kreativ tilnærming til estetikken. Han stolte såpass 
på Gra�ll Sørlandets medlemmer at vi �kk lov til 
å leke med maten, og til slutt var vi så heldige å få 
spise alle verkene. Tanken bak arrangementet av å 
gi medlemmene en fullstendig analog opplevelse 
av anvendt design, og en mulighet til å få sam-
arbeide om et spennende visuelt resultat i helt 
andre materialer og med andre verktøy enn vi til 
daglig benytter oss av i faget vårt. Jeg tror de �este 
så overføringsverdien fra fat til tegnebord/skjerm, 
og �kk brukt litt andre sider av kreativiteten sin 
denne kvelden, som også ble et virkelig sosialt 
høydepunkt med rike muligheter for samtaler.

MØTER

Det ble avholdt � re møter i 2015: 15. januar, 4. mars, 
11.august og 7. september.

15. januar startet vi en ny tradisjon som vi kaller Gra� lm, der vi 
viser en eller ® ere � lmer med faglig innhold under medlems-
samlinger med mest fokus på det sosiale. Årets første 
arrangement ble avholdt på Håndverkeren I Kristiansand.

18. mars hadde vi en Gra� lm spesial hos Jonas B. Gundersen, 
der vi � kk besøk av Martin Biehl, som fortalte om Gra� ll, 
spesielt med tanke på frammøtte kreative studenter. 
Bjørn Høydal fra OP design fortalte litt om hva de jobbet 
med for øyeblikket.

14. august ble det avholdt sommerfest med kulinarisk workshop 
ledet av kjøkkensjefen fra måltid restaurant. Festen fant sted på 
Odderøya I Kristiansand, og mange � kk prøvd ut ting de aldri 
hadde gjort før.

Tre av � re styremedlemmer deltok på årets Visuelt-festival i 
Oslo i begynnelsen av oktober, der den øvrige medlemsmassen 
til Gra� ll Sørlandet også var godt representert.

21. oktober ble årets siste Gra� lm holdt på håndverkeren i 
Kristiansand, med program relatert til årets Visuelt-festival.

Navn på leder:
Tiril Valeur

Navn på medlemmer:
Jan-Edmund Wennesland, Ane Tollerød 
Fosse og Else Berit Bø
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MØTER

Det ble gjennomført tre møter iløpet av 2015.  Inspirasjonskveld, 
Kjernehuset Gvarv 29.10. med illustratør/� lmskaper 
Fredrik Rysjedal: Teikneserie.

AKTIVITETER

«Visuelle ekko», illustratør Anders Kvåle Rue om sitt store 
illustrasjonsbidrag til Flatoyarbok, Låvekyrkja i Heddal,
17. november. Samarbeid med Telemark Kyrkjeakademi. 45 
frammøtte.

Navn på leder:
Halvor Holtskog

Navn på medlemmer:
Liv Andrea Mosdøl og Inge Lillefjære
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STYREARBEID

Inspirasjonskveld, Kjernehuset Gvarv
29.10. med illustratør/�lmskaper Fredrik Rysjedal: Teikneserie>
3 styremøter.

AKTIVITETER

«Visuelle ekko», illustratør Anders Kvåle Rue om sitt store 
illustrasjonsbidrag til Flatoyarbok, Låvekyrkja i Heddal, 
17. november. Samarbeid med Telemark Kyrkjeakademi. 
45 frammøtte.

Grafill Telemark

Navn på styreleder:  
Halvor Holtskog 
 
Navn på styremedlemmer:  
Liv Andrea Mosdøl og Inge Lillefjære

STYREARBEID

- 12 styremøter ( månedlig )
- Tipset om relevante arrangementer i Trøndelag
- Jevnlig oppdatering på facebook
- Epost til medlemmer 
- Søke om sponsoring og salg av postkorthefter
- Formulering og utsending av spørreundersøkelse
- Verving av medlemmer

LOKALE AKTIVITETER

26. mars: (fag-) Quiz på Ila brannstasjon (ca 30 deltakere)
20. april: Animasjonskurs med Daniel Dahn
22. april: Earlynerd med Ingvild Moen
8-16 mai: Utstilling Årets vakreste Bøker (knyttet til Æ Å 
Trondheim litteraturfestivalen).

Grafill Trøndelag

Navn på styreleder:  
Sylvia Stølan 
 
Navn på styremedlemmer:  
Ingrid Elise Kirknes (nestleder), Daniel 
Dahn (kasserer), Ingvild Østgård, Olav 
Åsheim og Eirik Backer

MØTER

(månedlig)

Navn på leder:
Sylvia Stølan

Navn på medlemmer:
Ingrid Elise kirknes (nestleder), 
Daniel Dahn (kasserer), Ingvild Østgård, 
Olasv Åsheim og Eirik Backer

Navn på leder:
Halvor Holtskog

Navn på medlemmer:
Liv Andrea Mosdøl og Inge Lillefjære
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18-20. september: slippfest & utstilling for 
postkorthefte-prosjektet ”Greetings From 
Trøndelag”.
24. oktober: Big Draw (tegne kveld for alle)
26. november: Paragra� ll (foredrag av
 Trude Moen King).

HØYDEPUNKT I 2015

Gjennom postkortprosjektet � kk vi inn mange 
® otte bidrag fra 22 av våre medlemmer. Vi � kk 
sponset et opplag av 1000 hefter, med mye 
artige trykkteknikker inkludert (folie, preg, 
pantone). Kortheftet ble utgangspunktet for en 
® ott utstilling i en av Trondheims tradisjonsrike 
brygge. Her � kk vi både belyst postkortdesignene 
og trykkeprosessen. Utstillingen ble godt besøkt 
(ca 300). Besøkende � kk muligheten til å sende 
postkort fra utstillingen og det ble sendt postkort 
over hele verden. Postkortheftene ligger nå til salgs 
på et utvalgt knippe butikker. De ble også del av 
goodiebagen til visueltfestivalen. Vi � kk ® ere nye 
medlemmer som meldte seg inn i Gra� ll for å være 
med og vi � kk mange positive tilbakemeldinger.
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18-20 september: slippfest & utstilling for 
postkorthefte-prosjektet "Greetings From 
Trøndelag".
24. oktober: Big Draw (tegne kveld for alle) 
26. november: Paragra�ll (foredrag av 
Trude Moen King).

HØYDEPUNKT I 2015

Gjennom postkortprosjektet �kk vi inn mange 
�ott bidrag fra 22 av våre medlemmer. Vi �kk 
sponset et opplag av 1000 hefter, med mye 
artige trykkteknikker inkludert (folie, preg, 
pantone). Kortheftet ble utgangspunktet for en 
�ott utstilling i en av trondheims tradisjonsrike 
brygge. Her �kk vi både belyst postkortdesignene 
og trykkeprosessen. Utstillingen ble godt besøkt 
(ca 300). Besøkende �kk muligheten til å sende 
postkort fra utstillingen og det ble sendt postkort 
over hele verden. Postkortheftene ligger nå til 
salgs på et utvalgt knippe butikker. De ble også 
del av goodie bagen til visuelt festivalen. Vi �kk 
�ere nye medlemmer som meldte seg inn i 
Gra�ll for å være med og vi �kk mange positive 
tilbakemeldinger.

STYREARBEID

Gjennomført 3 medlems- / styremøter i 2015. 

AKTIVITETER

3 "Påfyll"-samarbeid med NODA
2 �lmvisninger i samarbeid med NODA
Design vs. Music i samarbeid med Tank
1 medlems-/bransjefest i samarbeid med Gnist

ET GODT PROSJEKT I 2015

Design vs Music er det største arrangmentet vi er partner i. 
I 2014 hadde arrangementet 10 års jubileum, og vi søkte utvidet 
støtte til arrangementet. Dette medførte at Design vs Music ble 
utvidet fra 3 timer til en heldagskonferanse. Dette ble gjentatt i 
2015, og vi ønsker å videreføre arrangementet i denne formen 
i samarbeid med Tank.

Grafill Tromsø

Navn på styreleder:  
Siw Bang Larsen 
 
20 medlemmer i lokallaget 

MØTER

Gjennomført tre medlems- / styremøter i 2015.

AKTIVITETER

Tre ”Påfyll”-samarbeid med NODA
To � lmvisninger i samarbeid med NODA Design vs. Music i 
samarbeid med Tank
En medlems-/bransjefest i samarbeid med Gnist

HØYDEPUNKT I 2015

Design vs Music er det største arrangmentet vi er partner i.
I 2014 hadde arrangementet 10 års jubileum, og vi søkte utvidet 
støtte til arrangementet. Dette medførte at Design vs Music ble 
utvidet fra tre timer til en heldagskonferanse. Dette ble gjentatt i 
2015, og vi ønsker å videreføre arrangementet i denne formen
i samarbeid med Tank.

Navn på leder:
Siw Bang Larsen

20 medlemmer i lokallaget



MØTER

Fire møter inkludert årsmøte, et av møtene var over Skype.

Navn på leder:
Anna Tokle Amundsen

Navn på medlemmer:
Line Skjolde, Synnøve Hungnes, 
Fredrik Bakke, Oda Vinge og 
Katrine Øvstegård

Styret sendte to av styremedlemen til Visueltfestivalen. Dette 
ønsker styret også å gjøre neste år.

Tirsdag 1. desember var årsmøte, med påfølgende julebord. 
ElleMelle stilte med lokaler, og det hele ble arrangert av en 
super komite bestående av ® otte mennesker fra Havnevik og 
ElleMelle.
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STYREARBEID

Fire styremøter inkludert årsmøte, et av møtene var over Skype.

Lokallaget arrangerte �re arrangement i løpet av 2015, i tillegg 
var to av styremeldmene på Visuelt (på foredragsdagen).

Foredragsdag m/ felles lunsj på Nordic LightStyret arrangerte 
«felles dag» med foredrag, reduserte priser på dagspass og 
inkludert lunsj. De deltagende ga uttrykk for at det var et �nt 
arrangement.

Foredrag m/ Alsak G. Rønsen på BjørnsonfestivalenI 
forbindelse med utstillingen Årets vakreste Bøker arrangerte 
styret sammen med Bjørnsonfestivalen foredrag med 
Aslak Gurholt Rønsen, «Hvordan gjøre boka vakker?». 
Det var et inspirerende foredrag med godt oppmøte, og 
hyggelig mingling i etterkant. Styret ser for seg at dette også 
gjennomføres neste år. Antall deltager på arrangementet var 
uvisst da Bjørnsonfestivalen tok seg av billettering.

Utstillingen Årets vakreste Bøker sto gjennom hele festivalen. 
Til neste år kan vi kanskje vurdere å sende utstillingen også til 
Ålesund og Kristiansund. Det kan for eksempel være aktuelt 
for bibliotekene.

2 stk. styremedlemmer på Visueltfestivalen. Styret sendte to av 
styremedlemen til Visueltfestivalen. Dette ønsker styret også å 
gjøre neste år.

Tirsdag 1. desember var årsmøte, med påfølgende julebord. 
ElleMelle stilte med lokaler, og det hele ble arrangert av en 
super komite bestående av �otte mennesker fra Havnevik 
og ElleMelle.

Grafill Møre og 
Romsdal
Navn på styreleder:  
Anna Tokle Amundsen 
 
Navn på styremedlemmer:  
Line Skjolde, Synnøve Hungnes, Fredrik 
Bakke, Oda Vinge og Katrine Øvstegård

Det var godt oppmøte og god stemning. Årsmøtet 
ble raskt unnagjort, og styret �kk vervet �ere nye 
styremedlemmer fra Sunnmørsregionen! (Hurra!)
På julebordet �kk deltakerne servert �ott mat fra 
Klipp�skakademiet, samt et fantastisk sunnmørsk 
kakebord laget på dugnad av ElleMellere og 
Havnevikere. Etter maten var det duket for 
kreativtet, det ble laget mange �otte julekort denne 
kvelden :) Antall deltagere: 28 stk.

HØYDEPUNKTET I 2015

Årsmøtet og julebordet i Ålesund gjorde at 
lokallaget klarte å knytte bånd også opp mot 
bransjen i Ålesund. Dette første også til at vi i 2016 
har �re styremedlemmer fra Sunnmøre, som gjør 
det enklere å også få med �ere medlemmer i denne 
regionen og å holde arrangementer også der.

28.
Navn på leder:
Anna Tokle Amundsen

Navn på medlemmer:
Line Skjolde, Synnøve Hungnes, 
Fredrik Bakke, Oda Vinge og 
Katrine Øvstegård
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Gra�ll Regnskap

Gra�ll Årsberetning

Gra�ll Fond

Gra�ll Fond Årsberetning

Gra�ll Fond innkrever og disponerer vederlagsinntekter fra tre 
kilder: Kopinor, Bibliotekvederlag og Norwaco. 
 
Gra�ll Fond hadde i 2015 driftsinntekter på kr. 15.560.836,- 
og besluttet i løpet av året å bevilge kr. 16.800.000,- til Gra�ll 
som ordinær bevilgning. Se forøvrig årsberetningen og note 5 i 
fondets årsregnskap. 
 
Gra�ll Fond avholdt 2 møter i 2015.

Grafill Fond

Navn på leder: 
Nina Klausen 
 
Navn på medlemmer: 
Nina Klausen, Morten Budeng,   
Siw Bang Larsen,  
Torgeir Hjetland( vara)
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Fotografer til Årsberetningen: Ruben Kvamme, 
Espen Schive, Christian Melstrøm, Jon Skille 
Amundsen, Tanja Steen og Espen Aslaksen. 






