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Det er viktig at våre utøvere 
har mulighet både til å dele og 
motta kunnskap innenfor våre 
fag. Vi gleder oss til at dette får 
enda større fokus i 2015.

Forord

Grafills unike posisjon er at vi eier et fagområde 
som handler om det visuelle – et område som er i 
rivende utvikling. Grafill-året 2014 viser stor akti-
vitet og suksesshistorier som inspirerer, begeistrer 
og synliggjør nettopp dette. 
 Rundt 3000 besøkte Grafills webside hver 
uke. Tall fra aktivitet i Grafills lokaler R21 viste en 
økning på 52% besøkende fra 2013. Det samlede 
stipendbeløpet som ble delt ut til utøvere var på 
hele 3,5 millioner kroner. Arrangementer som 
Visueltkonkurransen, Visueltfestivalen og Årets 
vakreste bøker er med og viser hva våre kompe-
tente utøvere jobber med. I 2014 delte Grafill for 
første gang ut en pris til den digitale boka. Prisen 
gikk til Åshild Kanstad Johnsen for Kubbe lager 
skyggeteater. Det var en viktig markering og viste  
at Grafill har engasjement og handling i forhold 
til den tiden vi lever i. 
 Grafill Pluss som er vår satsning på kompetanse 
begynte å ta skikkelig form i 2014. Å ivareta verdi-
er som handler om profesjonalitet og peke på nye 
områder og aktuelle tilnærminger innen våre fag 
er avgjørende for å kunne utvikle oss som organi-
sasjon. Det er viktig at våre utøvere har mulighet 
både til å dele og motta kunnskap innenfor våre fag. 
Vi gleder oss til at dette får enda større fokus i 2015. 
 Grafill har en viktig rolle å spille i samfunnet. 
Vi har et stort nettverk nasjonalt og internasjonalt. 
Dette gir oss muligheter for å skape gode møte- 
punkter. Dette gir også muligheter for å følge  
med på utvikling og innovasjon og sette våre fag 
inn i en større sammenheng. Grafill er en del av  
et kulturhele og jobber for å dyrke allianser for 
saker vi synes er viktige for å sette våre fag og 
rettigheter på kartet.
 Sharing Possibilities ble arrangert av European 
Illustrators Forum der styremedlem Cathrine  
Finstad er president. Møtet samlet hele 25 nasjo-
ner fra hele Europa i våre lokaler R21 og skapte 
relasjoner og innovative idéer som kan videre- 
utvikles i 2015. 

 
Norske sedler skal få nytt utseende. Et ekstra 
heiarop for daglig leder Martin Biehl og gjengen 
i sekretariatet for et flott arrangement i oktober 
der hele 1500 kom for å se hvordan våre utøvere 
jobber med et nasjonalt oppdrag. Gratulasjoner  
til Enzo Finger for juryprisen og The Metric  
System/ Terje Tønnesen og Snøhetta Design for 
å få oppdraget med utarbeiding av de nye sedlene 
som kommer i omløp i 2017. 
 Jeg vil takke komitéer, utvalg, juryer, styrer og 
samarbeidspartnere som arbeider for at Grafill kan 
vise seg som en organisasjon i bevegelse og ivareta 
mål vi setter oss. Jeg setter stor pris på samarbeidet 
i Grafill Hovedstyre og det gode arbeidet som  
blir gjort i lokallag og faggrupper. Jeg vil særlig 
takke alle utøvere som bruker sitt engasjement for 
organisasjonen ikke minst alle dere som deltar  
i konkurranser og viser frem arbeidene deres for  
et synlig Grafill.
 Organisasjonen Grafill er det dere alle gjør.  
Vi ser frem til et fortsatt godt 2015.

Randi Hobøl
Styreleder

Forord

Randi Hobøl, leder av hovedstyret
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Grafill skal ivareta medlemmenes faglige, økonomiske, juridiske 
og sosiale interesser, samt arbeide for å høyne fagenes kvalitets-
messige og etiske nivå og bedre utdannelsen i fagene.

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

Grafill 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.

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

Grafill er engasjert på ulike plan i internasjonalt arbeid for  
å fremme våre fagområders interesser. Dette gjøres gjennom 
aktiv deltagelse i skandinaviske, nordiske, europeiske og  
verdensomspennende nettverk.

Grafill er en direkte fortsettelse av Norske Grafiske Designere, 
stiftet som Yrkestegnernes Forening i 1937, og Norsk Illustra-
tørforbund, stiftet i 1983. I 1991 dannet de to foreningene en 
felles forening, Grafill.

Grafill er en interesseorganisasjon for alle  
som arbeider eller utdanner seg innen visuell  
kommunikasjon. Organisasjonen samler rundt  
1 350 fagfolk og studenter innen områdene  
grafisk design, illustrasjon, animasjonsdesign, 
tegneserieskaping og interaktiv design.

om Grafill 

Årets vakreste Bøker

Visuelt

AKTIVITETEr
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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 kvalitets- 
bøker i alle sjangre. Formålet med Årets vakreste Bøker er 
å hedre utøverne i den visuelle delen av bokbransjen, men også 
skape oppmerksomhet rundt helhetstenkningen rundt bok-
produksjon, en tenkt helhet, der alle ledd fra forlag, forfatter, 
boktrykker, designer og illustratør har utøvd et håndverk av  
høy kvalitet som igjen sikrer en rikere og bedre leseropplevelse.

Påmeldingsfrist til konkurransen var 15. januar 2014. Totalt 
innsendte bøker var 272. For innsendelse til konkurransen kostet 
det kr. 600 pr. bok.

PRISUTDELINGEN
Årets vakreste Bøker og kåring av årets Bokkunst-
prisvinner ble avholdt på Nasjonalbiblioteket,  
Oslo torsdag 27. mars 2014. Konferansier var 
Kari Slotsveen og de musikalske innslagene var 
ved Monica Heldal. De var ca 300 personer som 
deltok på arrangementet.

Grafill delte for første gang ut spesialprisen, Årets 
vakreste digitale bok. Denne prisen gikk til Kubbe 
lager skyggeteater av Åshild Kanstad Johnsen.  
Prisen ble delt ut av jurymedlem Henrik Haugan.

Pris for Årets best tilrettelagte Bok ble tildelt  
Sigbjørn Lilleeng for boken Ulvehjerte. Prisen  
ble overrakt av Liv Gulbrandsen, daglig leder  
i Leser søker bok.

Pris for Årets vakreste Bok ble tildelt Aslak  
Gurholt Rønsen for Air Mail. Brev 1964-1990  
og prisen ble overrakt av Knut Hoem. Bokkunst-
prisen ble tildelt Anna Fiske. Prisen ble overrakt 
av Randi Hobøl, styreleder i Grafills hovedstyre. 

I tillegg delte Artic Paper ut «Artic prisen», som 
gikk til Rune Døli og var en Munken Kuben.  
Prisen ble overrakt av Erik Bakkelund, rådgiver  
i Artic Paper Norge.

Alle vinnerbøkene ble stilt ut på Nasjonalbiblio-
teket fra 28. mars og et par uker frem. Utstillingen 
ble vist i R21 i perioden 29. mars – 30. april.  
Besøkende i denne perioden var 260 personer. 

Det ble inngått et to års samarbeid med design- 
byrået All Tomorrow’s som sto for design av trykk-
saker (invitasjoner, diplomer, katalog) og design  
av presentasjonen, som inneholdt alle vinner- 
arbeidene som ble vist på storskjerm. Konsert-
systemer var tilstede for å bistå Nasjonalbiblioteket 
med det tekniske.

Årets vakreste Bøker 2014 ble arrangert i samar-
beid med Nasjonalbiblioteket. Sponsor for Årets 
vakreste Bøker er Tegnerforbundet, Den norske 
Forleggerforening, Den norske Bokdatabasen og 
Artic Paper.
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Unit Editions pop-up bookstore

Seminars

Visueltutvalget 2013/2014:  
Christina Magnussen (Gala) 
Kjell Ekhorn (Non-Format) 
Sigurd Kristiansen (Toxic) 
Randi Larsen (Studio Larsen) 
Morten Torgersen (Expology)

Sponsors and Collaboration Partners:  
Artic Paper, Infografikk, Printhouse

Collaboration partners for  
Visuelt Festival 2014: 
Westerdals Oslo ACT, KHiO,  
Norsk design- og arkitektursenter, 
Creative Mornings Oslo, Capa,  
PS:hotel

VISUELT FESTIVAL 2014
Visuelt 2014 main goal was to expand the format and move 
from the auditorium towards the street. To seek an increase 
participatory role from the part of the public and invest in  
a network of collaborations with other relevant institutions  
in the field, to create the basis for the development of  
a Design Festival programme. 

CoLLABorATIoN PArTNErS For VISuELT FESTIVAL 2014 

For Visuelt Festival 2014 Grafill established a network of  
collaboration partners with relevant institutions and actors in  
the field. The aim was to explore connections and crossovers 
between design and other disciplines, to build a framework  
for expanding possibilities and create the foundation for 
a successful Festival concept. 

COMPETITION
The deadline for sending applications to the competition was  
April 3rd 2014. The total number of applications received was 
679. Within the main category of Graphic Design there were  
383 applications, within Illustration 148 applications, within 
Interactive Design 63 applications and within Moving Image  
85 applications. 

The price was kr 600 per application and kr 200 per application 
for the Student category. 

VISUELT AWARDS AND PARTY 
The Visuelt Awards took place at Sentrum Scene, Friday 17th 
October and was attended by 407 guests. The presenter was  
Jon Almås. Nils Bech performed three songs and DJ Jaywalkers 
played music during the show. Over 80 short films were shown 

Visuelt is the annual event for the creative industry  
in Norway and a main arena for inspiration, exchange, 
learning and networking. The programme includes  
a competition, an international seminar, an award  
show and various social gatherings. 

Visuelt 2014

02
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04 
 
 

Studio Crawl i Brenneriveien 
 
Foredrag med Rama Gheerawo  
på DogA 
 
Foodart med Gilles & Cecilie Studio 
på Mathallen torget

Nils Bech på Prisutdelingen

during the ceremony, including the films with the 
Jury comments in relation to the various categories 
and the comments to the Gold winners.  
Bielke+Yang designed all the elements for the 
show, including the intro animations for the films. 

The ceremony started at 18:00 on Friday,  
17 October and structure was divided in  
two sections, with a break in between:
Part I:  Illustration, Interactive Design  
  and Moving Image
Part II:  Graphic Design and Visuelt  
  Classic Award. 

The recipient of the 2014 Visuelt Classic Award 
was Cartoonist John Arne Sæterøy alias Jason.
 The ticket for attending the Visuelt awards cost 
kr. 600 for student member, kr. 980 for member 
and kr. 1.280 for non-member.
 The access to Visuelt Awards was also included 
as part of the Visueltfestival Bold ticket, which 
comprised the access to the Seminar, After Crawl 
at R21, Festival activities, Awards and Party.
Visueltfestival Bold student member cost kr. 950, 
Visueltfestival Bold member cost kr. 2.350 and 
Visueltfestival Bold non-member cost kr. 3.350. 
 The Awards ceremony was followed by the  
After Party at Mesh. Food Studio served the  
dinner, with the concept “Nordisk kveldsmat”.  
DJ Sol played music and Bielke+Yang designed 
the animations projected in the main screen. 

FESTIVAL PROGRAMME
The Seminar took place at Dansens Hus, Møller-
veien 2, on Thursday, 16 October. One of the  
changes in the Visuelt format was a longer seminar 
day from 9:00AM to 5:00PM, with six internati-
onal speakers, five Norwegian short presentations 
and two screening sessions. The presenter for the 
2014 Visuelt Seminar was Anniken Fjelberg.  
The screenings were curated by Johan Leuf,  
Franck Aubry and Rune Spaans. 

INTERNATIONAL SPEAKERS 
Kate Moross 
Kokoro & Moi 
Memo Akten 
R2 Design 
Mario Hugo 
Danny Yount

5 X 10 MINUTE-PRESENTATIONS 

Michelle Rowley: Kaibosh 
Rune Spaans: The Absence of Eddy Table  
Peter-John de Villiers and  
Sindre Habberstad: Get Lost
Lasse A. Scherven and  
Pia Halvorsen: Bold magazine
Martin Eia-Revheim: Sentralen.

The Seminar was attended by a total of 376 guests. 

STRUCTURE AND TICKET PRICES

VISUELTFESTIVAL BOLD 

Seminar (Thursday), After Crawl at R21  
(Thursday), Festival activities (Friday), Awards  
and Party (Friday). Student member cost kr. 950, 
member cost kr. 2.350 and non-member cost
kr. 3.350. 

VISUELTFESTIVAL LIGHT

Seminar (Thursday), After Crawl at R21  
(Thursday), Festival activities (Friday). 
Student member cost kr. 650, member cost 
kr. 1.700 and non-member cost kr. 2.750.

Food Studio was responsible for the concept and 
logistics in relation to the food. Three meals were 
served including breakfast lunch and afternoon 
snack. Tim Wendelboe supplied the coffee.
Studio Crawl

The studio Crawl was organized in two sessions. 
Starting with Anti and Brenneriveien from 
5:00PM to 6:30PM, followed by Designit and 
Storm Studios from 6:30PM to 8:00PM. 
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The four studios opened their doors and shared 
with the audience their working culture, introduced 
their teams and made themselves available to  
answer question and talk with all those attending.

AFTER CRAWL PARTY
The After Crawl took place at Grafill R21.  
Approximately 100 guests were present including 
the speakers, Visueltutvalget and Jury members. 
Light food was served and a DJ played music 

WORKSHOPS AND OPEN ACTIVITIES
The main change in the Visuelt format which 
justified the designation of Visuelt Festival was 
the programme for Friday, 17th October, which  
was filled with various activities, including 
workshops, talks and pop-up events, located at 
Mathallen and around the Vulkan area. 

Grafill organized three workshops with the capa-
city of twenty people each. The workshops lasted 
for four hours and had separate tickets. Coffee 
and a light meal were served during the sessions.  
The Snask and Fellesverkstedet workshops were 
fully booked. The workshop with Snaks was 
organized in collaboration with Westerdals Oslo 
ACT. The cost of the tickets was kr. 650 for  
Grafill members and kr. 800 for non-members. 

WORKSHOPS
Food Studio, Mathallen
Fellesverksted, Vulkan area
Snask, Westerdals Oslo ACT

OPEN ACTIVITIES
Breakfast lecture with Rama Gheerawo, DogA
Breakfast talk with Snask, Westeralds oslo ACT
Agenda Arctic Paper, Westerdals Oslo ACT
Unit Editions, Mathallen
Pop-up bookshop, Mathallen
Joachim Levin, Mathallen
Pop-up kino, Capa
Gilles & Cecilie Studio 
Leif Anisdahl+Aslak Rønsen, PS:hotell
Creative Mornings Oslo, Westerdals Oslo ACT
Norges nye seddelseri: Havet, Grafill R21
Workshop KHiO+R&D, KHiO
Mingel & Drinks, DogA
Visuelt Festival coffe-hub, Lounge area PS:hotell

EXIBITION 
The exhibition was on view at Grafill R21 from  
27 November through 8 January 2015. Approxi-
mately 80 guests were present at the opening and 
the Head of Grafill’s Board, Randi Hobøl, gave  
a welcome speech. 

The projects were presented in physical or digital 
format, according to the categories. Every main 
category had a TV with the presentation of the 
Jury comments. A special installation for the  
Classic Award was mounted inside the Box,  
which was transformed into a reading room. 
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For 2014 var tallet 5976 
besøkende. Det er en  
økning på 52% i forhold 
til året før.

R21 i Rosenkrantz gate 21 Grafill flyttet inn i nye lokaler i Rosenkrantz gate 21 den  
15. august 2011, og det ble da inngått en 10 årig leiekontrakt  
for lokalene. Lokalene inneholder kontorarbeidsplasser til  
sekretariatet, et stort visningsrom, lager, kjøkken, plass til  
sittende møter og filmvisning med 120 personer, åpninger med 
opp til 300 mennesker, møterom og toalett/handicaptoalett. 
Lokalene ligger svært sentralt til Oslo sentrum, mellom Karl 
Johans gate og Rådhusplassen. To kvartaler fra Oslo Rådhus, og 
tre kvartaler fra Karl Johans gate. Tilsammen nærmere 500 kvm 
med 350 kvm visningsrom. Lokalene var tidligere banklokaler, 
og har også huset Husfliden. Lokalene har direkte tilgang fra 
fortau, og har gjennomgående store og synlige vindusflater. 

2014 var det tredje hele driftsåret i R21. Grafill gjennomførte 
en rekke frokostmøter, kurs, foredrag, workshops og utstillinger. 
Hele 5976 besøkende var innom R21 i 2014 for å overvære ut-
stillinger eller andre faglige aktiviteter. For 2013 var tallet 3935 
besøkende. Denne kraftige økningen er derfor på 52% i forhold 
til året før.

r21
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Norsk animasjon 
100 år

I 2013 var det 100 år siden de første eksemplene på norsk  
animasjon så dagens lys. I 1913 lagde Sverre Halvorsen  
flere korte animerte snutter for et varieté teater i datidens  
Kristiania. I de 100 årene som har fulgt, har den norske  
animasjonsbransjen vokst betydelig.
 
Under animasjonsfestival i Fredrikstad i 2013 presenterte festi-
valen en utstilling dedikert 100 års-jubileet for norsk animasjon. 
I samarbeid med Norsk animasjonssenter i Volda hadde Fred-
rikstad Animation Festival satt sammen en utstilling bestående 
av materiale benyttet i norske animasjonsfilmer opp gjennom 
årene. Utstillingen viste mangfoldet i vår animasjonshistorie og 
fokuserte på unike gjenstander, tegninger og kulisser laget  
i forbindelse med produksjonen av norske animasjonsklassikere.
 
Norsk animasjonssenter har satt i gang et prosjekt for bevaring 
av materiale og gjenstander benyttet i animasjonsfilmer her til 
lands og arbeidet med å bygge opp et arkiv og opplevelsessenter 
i Volda er godt i gang.

Utstillingsperiode: 13. – 24. januar 
Antall besøkende: 100 
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Utstillingsperiode: 27. februar – 24. mars 
Antall besøkende: 950 
Av: Lars Fiske

Lars Fiske er blant våre mest fremragende tegneserieskapere og 
illustratører. Han har vunnet mange priser og hans strek er kjent 
fra en rekke medier og serieromaner.

Utstillingen MIN STIL - 30 år med illustrasjonskunst i Grafill 
R21 viste originaler, plakater og trykk fra Lars Fiske sitt virke 
som illustratør; helt fra debuten i Nye Takter og fram til nyere 
arbeider for blant annet A-magasinet og Dagbladet Magasinet. 
Lars lanserte også en ny bok som viste den kunstneriske prosessen 
med å skape en «stil».

Som tegneserieskaper og forfatter har Fiske tatt tegneserie- 
mediet til nye høyder med blant annet Matje-utgivelsene  
(1996-2010) og tegneseriebiografien om tegneren Olaf  
Gulbransson (Olaf G. 2004), utgitt sammen med kollegaen  
Steffen Kverneland. Fiske og Kverneland fulgte opp suksessen 
med føljetongen Kanon (2006-2012) om kunstnerne Edvard 
Munch og Kurt Schwitters, der Fiske tar for seg multikunst-

Lars Fiske: min stil

neren Schwitters’ liv og virke. Boka har siden kommet med fire 
oppfølgere, og historien om Schwitters ble samlet i boka Herr 
Merz i 2012. Herr Merz er gitt ut i Tyskland og Nederland. 
Fiske har også laget billedbøkene Kom, så løper vi (2002), På tre 
hjul (2005) og I farta med farfar (2013).

Lars Fiske tegner fast for Aftenpostens ukentlige A-magasinet, 
og har illustrert for Cappelen Damm, Aschehough, Samlaget, 
Oktober forlag, Aftenposten, A-magasinet, Dagens Næringsliv, 
Adresseavisen, Bergens Tidende, Prosa, Dagens Nyheter(S), 
Natt&Dag, Nöjesguiden (S), Litteraturhuset, Deichmanske 
Bibliotek, Tine, Telenor, Bjørnsonfestivalen, Det Norske Teater 
med flere.

Fiske har flere utstillinger bak seg, og har mange priser på hylla, 
blant annet Sproing-prisen, Kulturdepartementets billedbok-
pris og gull i Visuelt og Årets vakreste Bøker, samt den svenske 
tegneserieprisen Urhunden.
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Utstillingsperiode: 12. juni – 8. august 
Antall besøkende: 350 
Av: Magnus Voll Mathiassen

Hybrido

Magnus Voll Mathiassen, også kjent under aliaset MVM, stilte 
ut arbeid som viste både den kommersielle delen av hans virke 
samt personlige arbeider. Premisset for utstillingen var å vise hva 
som skapes når man føler man ikke får nok kunstnerisk tilfreds-
stillelse gjennom sitt daglige virke som designer og illustratør. 
Og ikke minst hvorvidt den kommersielle og «ufrie» delen av ens 
skapende virke påvirker det personlige og uavhengige uttrykket. 
Og påvirker disse motpolene hverandre?

Arbeidene som stiltes ut var hovedsakelig illustrasjoner, hvor den 
kommersielle delen er oppdrag for kunder, eller er arbeider hvor 
Mathiassen har spekulert i et visuelt uttrykk skapt for å tiltrekke 
potensielle kunder. I den andre enden av spekteret fant man 
arbeid laget i fritiden og skapt uten noen form ytre påvirkning. 
Kanskje det er den romantiske drømmen om den frie kreative 
sjel som prøves å holdes ved like, noe som gjerne dør litt ut så 
fort man trår inn i arbeidslivets rekker?

Det ble stilt ut arbeider fra ti år tilbake og frem til i dag.  
Det meste var arbeid ingen andre enn ham selv har sett.
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Utstillingsperiode: 15. mai – 6. juni 
Antall besøkende: 430 
Av: Frode Skaren 
 
Illustratører: Kristian Hammerstad,  
Esra Røise, Jon Arne Berg, Ill.Design, 
Trond Bredesen, Mari Kanstad Johnsen, 
Gilles & Cecilie Studio, Magnus Voll 
Mathiassen, Anette Moi, Sindre Goksøyr, 
Børge Bredenbekk og Uglylogo.

Prosessen bak  
en illustrasjon

Illustratør Frode Skaren/Uglylogo inviterte med seg noen av 
Norges fremste illustratører for å vise oss prosessen bak en  
illustrasjon. Vi fikk innblikk i deres ulike fremgangsmåter, bruk  
av teknikker og redskap, og fikk bedre forståelse for hvordan  
illustratører løser en gitt oppgave. Utstillingens formål var  
å skape en større interesse og kunnskap om faget illustrasjon.  
Å utforske hvordan illustratører jobber skaper forhåpentligvis  
en debatt om kvalitet og verdi ved bruk av illustrasjon som vil 
være gunstig for illustratører, kunder og publikum.

– For noen måneder siden inviterte jeg med meg 11 av Norges 
fremste illustratører til en felles utstilling. Heldigvis for oss 
takket alle ja til å bli med. På utstillingen får de muligheten til 
å vise folk sin egen prosess bak et av sine illustrasjonsprosjekter, 
vise litt av sitt private arbeidssted og presentere seg selv – og du 
får lov å se hele greia!

Utstillingsperiode: 14. – 31. august  
Antall besøkende: 120 
Av: Field, INT og Grafill Interaktiv

Exhibition of forest

SPECTRA-1: I LOOK FOR YOU IN EVERYONE
Digital art studio FIELD presented a new kinetic installation  
at Grafill. The exhibition was a half digital, half natural landscape 
of optical phenomena and data inputs. The piece captured  
a notion of the electromagnetic force of solar eruptions  
– unnoticeably far away from earth, yet powerful enough to 
either disrupt our technology-reliant lives, or power them for 
centuries to come. London-based studio FIELD work at the  
intersection of art, design and technology, creating expressive 
and dynamic installations and experiences for web and mobile;  
for galleries, public installations, and design commissions. 
Spectra is then beginning of a series of art installations in which 
FIELD are translating digital and graphical aesthetics into the 
physical realm: with reflective materials, vibrations of light, and 
temporal and spatial instability.
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Utstillingsperiode: 4. – 26. september 
Antall besøkende: 450 
Av: Apen Apen

marmorert – kunsten 
å male på vann

I denne utstillingen ble det stilt ut et mangfold av marmorering 
 fra hele verden. Marmorering er en gammel dekorteknikk  
forbundet med bokbinderfaget her i Norge, og gjennom  
utstillingen fikk publikum mulighet til å selv lære seg teknikken.  
Det ble gjennomført workshops og demonstrasjoner fra mestere 
innenfor faget.

Utstillingen var den første av prosjektgruppen ApenApen, som 
jobber researchbasert med visuelle mønstre. Gruppen består av 
Steinar Borø, Thomas Kjellberg og Mats Omland.

Norges nye 
seddelserie: Havet

Norges Bank utlyste i desember 2013 en konkurranse om  
utforming av motiver til ny seddelserie. Interessen for å delta  
i konkurransen var stor, og åtte deltakere ble invitert til å levere 
forslag. Norges Bank stilte ut forslagene i Grafills lokaler i  
Rosenkrantz gate 21, Oslo. I forbindelse med utstillingsåpningen 
ble konkurranseresultatet og Norges Banks valg, offentliggjort. 
Utstillingen ble åpnet av sentralbanksjef Øystein Olsen.

Juryen kåret Enzo Finger som vinner, men Norges Bank 
bestemte seg til slutt for å se bort fra dette og gå videre med 
to andre forslag. Den nye seddelserien vil dermed få sider med 
utgangspunkt i forslag utarbeidet av The Metric System/Terje 
Tønnessen og Snøhetta Design. Norges Bank arbeider nå videre 
med motiver og design for å utforme sikkerhetselementer som 
skal legges inn i sedlene. Sedlene vil tidligst komme i omløp i 2017.

Utstillingsperiode: 7. – 26. oktober 
Antall besøkende: 1500 
Av: Norges Bank og Grafill
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Andre aktiviteter i r21
LANSERING,  
LOOSE LINES 2014 

9. januar 
Arctic Paper / Westerdals 
Antall besøkende: 200

CREATIVE MORNINGS:  
REFE TUMA

28. januar 
Creative Mornings 
Antall besøkende: 60

INFINITUM LANSERING

6. februar
Antall besøkende: 50

EIDSVOLL 1814, JUBILEUMS-
PRODUKTER

13. februar
Museet Eidsvoll 1814
Antall besøkende: 30

EKD SEMINAR

25. februar
Deltakere: 110

VERONIKA BURIAN OG BURIAN  
JOSÉ SCAGLIONE FOREDRAG

4. mars
Antall besøkende: 120

LARS FISKE FOREDRAG

6. mars
Lars Fiske
Antall besøkende: 55

MISCHER’TRAXLER FOREDRAG 

18. mars 
Grafill Grafisk Design 
Antall besøkende: 60

BENGLER FOREDRAG

20. mars 
Grafill Interaktiv 
Antall besøkende: 60

ÅRETS VAKRESTE BØKER 
UTSTILLINGEN

29. mars – 30. april  
Antall besøkende: 260

DANIEL EATOCK FOREDRAG

3. april 
Grafill Grafisk Design 
Antall besøkende: 65

PAPIRSKOLE

24. april
Arctic Paper
Deltakere: 6

INFOGRAFIKK SEMINAR

30. april
Infografikk
Deltakere: 20

CREATIVE MORNINGS: 
DAVID CARSON FOREDRAG

20. mai
Creative Mornings
Antall besøkende: 130

OCX: RISOGRAF-WORKSHOP

13. juni
Antall besøkende: 20

FIELD FOREDRAG

14. august
Grafill Interaktiv
Antall besøkende: 90

SARA DE BONDT FOREDRAG

4. september
Grafill Grafisk Design
Antall besøkende: 60

PLAYLAB FOREDRAG

10. september 
Grafill Grafisk Design
Antall besøkende: 50

NABOER OM GRAFISK FORM 

13. september 
Grafill Grafisk Design
Deltakere: 30

ZAK KYES FOREDRAG 

23. september
Grafill Grafisk Design
Antall besøkende: 70

SHARING POSSIBILITIES 

30. – 31. oktober
European Illustrators Forum
Deltakere: 30

VISUELTUTSTILLINGEN

27. november – 8. januar 
Antall besøkende: 450

JULEVERKSTED MED  
TILOVERSMARI 

29. november 
Grafill Illustrasjon 
Antall besøkende: 50

Bilder fra Sharing Possibilities 
i R21, 30.–31. oktober.
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Grafill Pluss

I 2014 har Grafill sin kompetansesatsing utviklet seg til Grafill 
Pluss. Det er blitt gjennomført en omstrukturering av Grafill.no, 
for å samle og strukturere allerede eksisterende materiale. Pluss 
har tatt over fanen til tidligere Wiki, og innholdet er nå flettet 
inn i ulike undermenyer under Pluss. Målet har vært å gjøre 
verdifullt innhold mer tilgjengelig, og løfte frem viktige punkter. 
«Medlemsfordeler» og «Stipend» er flyttet inn under Pluss,  
og «Juridisk» er løftet frem. Nye tekster er blitt utarbeidet,  
og bilder fra Grafill sitt bildearkiv lagt inn for å illustrere alle 
aktivitetene som finner sted hos Grafill. 

Hanne Berkaak har laget illustrasjoner til Pluss som består av 
en banner, og fem ulike ikoner som symboliserer ulike artikler: 
Juridisk, FAQ, Verktøy, Opplysning og Gode råd, slik at det  
skal være enklere å finne frem til de ulike artiklene. 

Kursvirksomheten til Grafill har vært under utvikling med 
et ønske om å utarbeide et alternativt system som overtar for 
tidligere AMG-kurs, og spe på med andre relevante kurs og 
foredrag. Det er også inngått mer aktive samarbeid om  
eksterne kurs, som fortsetter inn i 2015. 

Pluss ble lansert under Visueltfestivalen med foredraget «Å tørre 
å våge» av Joachim Levin. Foredraget dreiet seg rundt hvordan 
noen gründere lykkes, og hva som egentlig skal til. Joachim er 
partner og kreativ leder i Superblaise, og gründer av 657 Oslo, 
og har vært med å bygge opp Try/Apt. 

Foredraget var gratis og åpent for alle, og ble fulltegnet med  
i overkant av 60 deltagere som møtte opp på Mathallen  
Vulkan 17. oktober. Tilhørere var en blanding av entreprenører, 
studenter og utøvere i designbransjen, både med og uten  
Visueltfestival-pass. 

1.–2. november ble det avholdt en 2-dagers Master Class i R21 
med Michal Makarevicz i samarbeid med Frame by Frame og 
Fredrikstad Animation Festival. Grafill sponset deler av honoraret 
mot et visst antall gratis plasser til medlemmer. 

Michal diskuterte animasjon fra en rekke kunstneriske perspek-
tiver, brøt ned og forklarte de enkleste til de mer komplekse  
teorier, idéer og valg, med live demonstrasjoner i Autodesk 
Maya. Makarevicz har animert på bl.a. Cars, Toy Story 3 og 
Ratatouille for Pixar Animation. Medlemspris 1250.- (2.500.-)

Høsten 2014 ble det forhandlet frem en bedre medlems- 
avtale på alle Adobe CC kurs i regi av Infografikk Medlemspris 
2.500.- (3.500.-) 
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NYE MEDLEMSFORDELER FOR 2014

DET NORSKE TEATERET

Det Norske Teatret hadde medlemstilbud til  
Grafill medlemmer til Speleman på taket av  
Joseph Stein. 370,- (530,-) 

NYTT ROM

Nytt Rom presenterer skandinavisk design,  
arkitektur og living. Magasinet presenterer design, 
arkitektur og den moderne skandinaviske måten  
å leve på gjennom interessante mennesker, og  
deres historier. Nytt Rom utgir seks trykte  
nummer årlig, samt fire digitale utgaver med 
nytt innhold uavhengig av det trykte magasinet. 
1-års abonnement 350,- (780.-)

FIRST HOTELS

Grafill har inngått en avtale med First Hotels 
(First Business Value) som gir våre medlemmer 
hotellets beste priser når det bestilles overnatting 
via www.firsthotels.no. 

PS:HOTELL VULKAN

Grafill har inngått en avtale med PS:hotell ved 
Vulkan i Oslo som gir våre medlemmer en god  
pris ved rombestilling. 

TORSO KUNSTARTIKLER

Grafill-medlemmer får nå 10 % avslag ved kjøp 
av kunstartikler hos utvalgte Torso butikker. Torso 
Kunstartikler fører bl.a. Derwent, Daler-Rowney, 
Winsor&Newton, Cretacolor. Foreløpig gjelder 
avtalen hos Torso Vulkan (Oslo), Torso Sentrum 
(Oslo) og Malepaletten (Bergen)

PRINT HOUSE

Grafill medlemmer får 20% avslag hos Print  
House. Print House leverer alt innen digital-  
og offsett trykk. Print House er sertifisert  
miljøfyrtårnbedrift og medlem av Grønt Punkt. 

ADOBE CC KURS HOS INFOGRAFIKK

Hva er nytt i Adobe CC?
Adobe InDesign CC innføring / videregående
Adobe Illustrator CC innføring / videregående
Adobe Photoshop CC / innføring / videregående 
Kreativ Bruk
Adobe Lightroom CC
Adobe Acrobat XI Pro
Adobe Muse CC innføring
Adobe Edge CC innføring
Adobe Digital Publisering Dagskurs: 2.500.- 
(3.500.-) 2-dagers kurs: 6.000.- (7.000.-)

medlemsfordeler FAST EIENdom

GIMLEVEIEN 24, OSLO

Leiligheten i Gimleveien ble solgt ved årsskiftet 2013/2014.

MARIDALSVEIEN 15 F, OSLO

Ny leilighet i Maridalsveien 15 F, ved Vulkan, ble kjøpt i desember 
2013 og har i 2014 hatt 179 overnattingsdøgn. Leiligheten  
i Maridalsveien leies ut med oppredde senger, håndklær og  
renhold inklusiv i pris. Vi har et godt samarbeid med PS:Hotell  
i denne sammenheng.

Totale leieinntekter var i 2014 kr. 68.849,- mot kr 98.705,-  
i utgifter, der ca kr. 20.000,- ble brukt til innredning og nye  
møbler i 2014.

Totalt et underskudd i 2014 på kr. 29.856,-.

Leiligheten er et tilbud til Grafills medlemmer til hyggelig 
medlemspris.

Grafills leilighet på Vulkan i Oslo. 
Leiligheten kan leies av Grafills 
medlemmer for en hyggelig 
medlemspris.
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Stipend/støtte 2014

Grafill mottok i alt 290 søknader om stipend for 
2014. Det ble delt ut 91 stipender/støtte på totalt 
kr. 3.500.000 i 2014.

Stipendkomité var Martin Egge Lundell,  
Lars Håvard Dahlstrøm, Inga Sætre, Tonje Holand  
og Ingvild Marstein.

RAPPORT FRA ÅRETS STIPENDKOMITÉ
Årets Stipendkomité besto av Martin Lundell 
(professor ved KHiO), Lars Håvard Dahlstrøm 
(kreativ leder hos Neue), Ingvil Marstein (senior 
designer hos Scandinavian Design Group), samt 
animatør Inga Sætre og illustratør Tonje Holand. 
Komiteen representerte ulike grener innenfor  
Grafill, og den varierte kompetansen gjorde  
det enklere å behandle det brede spekteret av 
søknader mottatt. 

Midlene Stipendkomitéen disponerte hadde økt 
fra kr 2.200.000 i 2013 til hele kr 3.500.000 i 2014. 
Det ble dermed bevilget flere stipender enn året før, 
og komitéen valgte også å opprette et nytt stipend: 
Videre- og etterutdanningsstipendet. Dette stipen-
det ble opprettet for søkere som ønsker å utvide 
kompetansen sin uten å begrenses av fagretning. 
Komitéen besluttet at utdanning innen høyskole- 
eller universitetsystemene vil prioriteres.

Videre- og etterutdanningsstipendet fikk relativt få 
søknader, men med tanke på at stipendet ble intro-
dusert til søkerene og gjort tilgjengelig for dem kun 
to månder før søknadsfrist, er dette ganske naturlig. 
For at søkerne skal bli mer bevisste stipendet, bør 
det beholdes som søkemulighet hvertfall ett år til.
Grafills største stipend; Grafillstipend Stor mottok 
svært mange søknader. Med et begrenset antall 
stipend å dele ut, fokuserte komitéen på prosjekter 

som virket utviklende på faget snarere enn prosjek-
ter med en mer introvert og personlig utvikling-
sagenda. Grafillstipend Lite ble derimot utdelt som 
bidrag til prosjekter der målet kunne være personlig 
utvikling. I denne kategorien var det mange 
søknader som lignet hverandre, med hovedvekt  
på illustrasjons-, egenutviklings- og bokprosjekter. 
Mange hadde valgt å søke både Stort og Lite 
Grafillstipend, og det ble et nyttig verktøy å bruke 
kriteriene nevnt over for å avgjøre hvilket stipend 
prosjektene var best kvalifisert for. Komitéen delte 
ut hele 37 reisestipend, og dermed fikk mange 
søkere i denne kategorien en positiv respons, særlig 
dem med et godt formidlet faglig mål.  

Generelt sett ble det utdelt støtte til de søknadene 
som fremsto som gjennomførbare, som var godt 
beskrevet, og som hadde egenart. For fremtidige 
søkere som ønsker å supplere søknaden med 
arbeidsprøver kan det være fordelaktig å levere 
disse digitalt såvel som fysisk. Dette vil medføre 
at søknaden ikke blir adskilt fra de rent digitale 
søknadene, og vil gjøre det lettere for komitéen  
å vurdere prosjektet opp mot resten av kategorien.
Alle deltakerne i komitéen gikk gjennom samtlige 
søknader, og søknadene ble diskutert med alle  
deltakere tilstede. Komitéen var stort sett samstemte,  
men i de tilfellene det oppsto uenighet, ble det 
aktuelle prosjektet grundig diskutert og søknaden 
gjennomgått på nytt.

Komitéen anser nivået på årets søknader for stigende 
fra tidligere år, men også mer omfattende. Dette 
gjorde at komitéarbeidet var krevende både faglig 
og ikke minst tidsmessig. Komitéens mener derfor 
at Grafill bør vurdere mulighetene for å nedsette 
to komitéer som deler søknadene mellom seg.

4 VIDERE- OG ETTERUTDAN-
NINGS-STIPEND Á KR. 50.000 

Anna Tokle Amundsen
Synnøve Hungnes
Thomas Tengesdal Nordby
Trond Klevgaard

8 ETABLERINGSSTIPEND 
Á KR. 30.000

Camilla Martinsen
Joáo Doria de Souza
Kristin Stubberud
Mathias August P Passero
Oscar Grønner
Raquel Maria Marques
Steffen Kørner
Tord Torpe

10 GRAFILL STORT  
STIPEND Á KR. 100.000

Aina Griffin
Andreas Berg
Cecilie Maarud Barstad
Fredrik Eive Refsli/  
 Jesper Egmar
Graham Hayward
Kenn-Ole Moen
Kristina K. Bore/ 
 Joao Doria de Sousa
Kristoffer Kjølberg
Torgeir Stige
Aslak Gurholt Rønsen/ 
 Thomas Tengesdal Nordby

20 GRAFILL LITE  
STIPEND Á KR. 50.000

Anders Hofgaard
Anders Nordmo Kvammen
Ann Kristin Støland
Camilla Martinsen
Esben Slaatrem Titland
Espen Friberg
Espen Holtestaul
Jon Arne Berg
Karen Grønneberg
Kjersti Johanne Barli

Kristin Roskifte
Magnhild Winsnes
Mari Kanstad Johnsen
Martin Asbjørnsen
Martin Ernstsen
Mats Lande
Reidun Solvik
Sindre Goksøyr
Stefan Elmer
Tord Torpe

34 REISESTIPEND 
FAG Á KR. 15.000A

Anja Dahle Øverby
Ann Kristin Støland
Bjørnar Pedersen
Camilla Martinsen
Cathrine Halsør
Espen Friberg
Espen Hegland
Flu Hartberg
Hilde Hodnefjell
Ivar Papadopoulos Samuelsen
Jørgen Nordlie
Kristian Pedersen
Line Skjolde
Linn Horntvedt
Lise Hansen
Marianne Røthe Arnesen
Mastin Hvattum
Max Estes
Nicholas Alexander
Nina Ansten
Oddvar Paulsen
Peter Knudsen
Petri Henriksson
Rune Døli
Sigurd Kristiansen
Silje Molden
Silvia Kjølstad
Sindre Goksøyr
Steffen Kørner
Sun Helen Isdahl Kalvenes
Sylvia Stølan
Torunn Berge
Vibeke Jarkaas

Øystein Flakstad
Øystein Vidnes

5 DEICHMANN GRÜNERLØKKA 
STIPEND Á KR. 20.000

Espen Friberg
Flu Hartberg
Geir Moen
Kjersti Johanne Barli
Unni Svangtun

6 UTSTILLINGSTØTTE 
I GRAFILLS LOKALER  
I R21 Á KR. 60.000

Aslak Gurholt Rønsen
Lars Kjelsnes
Levi Bergqvist
Torgeir Hjetland
Eva Wiken
Harald Nordberg

Stipendkomitéen for  
utstillingsstøtte i R21 var:
Eivind Nilsen,  
 (Grafill Grafisk Design)
Eivind Vetlesen,  
 (Grafill Illustrasjon)
Anders Fabritius, 
 (Grafill Animasjon)
Anders Drage, 
 (Grafill Interaktiv)
Martin Biehl 
 (Grafill)

Håvard Johansen fra Grafill 
Tegneserier hadde meldt forfall

4 VISUELT STUDENTSTIPEND 
Á KR. 10.000 STIPENDET BLE 
DELT UT UNDER VISUELTDAGENE 
2014:

Nina Wasland
Dorte Walstad
Rosa A Hernandez Durana
Tord Torpe og Magnus Nyquist
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INFormASJoNS- 
oG PrESSEArBEId
Et viktig mål for Grafill er å synligjøre  
aktiviteter, medlemmer og utøvere gjennom  
nettsiden Grafill.no, sosiale medier og presse.

Grafills nettside hadde i 2014 totalt 152 236  
besøkende, 380 916 sidevisninger og rundt  
3000 ukentlige besøk.

Nettsiden oppdateres daglig med saker om  
aktiviteter i R21, arrangement av lokallag og 
faggrupper, feature-artikler, organisasjonssaker, 
juridiske artikler, inspirasjonssaker, nyheter fra 
bransjen og kalender-oppdateringer. Det er en 
målsetting å ha mest mulig egenprodusert stoff 
på nettsidene, og Grafill har knyttet til seg flere 
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 viktig-
ste samarbeidspartner på dette. I 2014 ble Grafills 
medlemssystem (Choo) knyttet tettere sammen 
med Grafill.no i forbindelse med påmelding til  
Visueltfestivalen og innsending av arbeider til 
Årets vakreste Bøker. Det ble igangsatt planer  
for en større endring av blant annet forside og 
navigering, så i påvente av dette ble det kun  
foretatt mindre justeringer i 2014. 

Grafill er en aktiv bruker av sosiale medier, og 
har valgt å fokusere på kanalene Facebook (4649 
Liker), Twitter (3086 følgere), Instagram (1513 
følgere) og LinkedIn (473 forbindelser). 

Nyhetsbrev sendes ut hver uke til medlemmer  
og andre som har meldt interesse for å motta 
informasjon fra Grafill. Det ble sendt ut totalt  
60 nyhetsbrev i 2014.

Synlighet i pressen er et mål for Grafill. Det utar-
beides pressestrategier i forbindelse med Grafills 
arrangement, og i 2014 fikk vi oppslag i både dags-
presse, lokallavis og nettaviser. Det jobbes konti-
nuerlig med å øke synligheten i media, og selv om 
vi ikke har så mange presseoppslag som ønsket, 
ser vi at Grafills aktiviteter deles mye på eksterne 
nettsider, blogger og i digitale kanaler.

JURIDISK BISTAND TIL MEDLEMMENE 
Grafills advokat gir juridisk rådgivning til med-
lemmer, brukere og andre relevante aktører  
i spørsmål om bl.a. opphavsrett, kontrakter,  
erstatning, etiske regler, konkurransevilkår, valg  
av selskapsform, arbeidsrett, m.m. I 2014 besvarte 
advokaten ca. 120 henvendelser på telefon og 
e-post fra Grafills medlemmer. Advokaten utfører 
også annet juridisk arbeid og rådgivning for  
Grafill og sekretariatet. I 2014 har dette bare  
vært utført i mindre og et begrenset antall saker.

PRESENTASJON AV GRAFILL TIL STUDENTER 
Grafill driver et aktivt informasjonsarbeid overfor 
studenter som utdanner seg innenfor våre fag-
områder. Vi mottar henvendelser fra potensielle 
studenter som ønsker informasjon om hvilke 
utdanningsinstitusjoner som eksisterer, og som 
ønsker informasjon om profil, retning og ambisjo-
ner innenfor aktuelle nasjonale og internasjonale 
institusjoner. Informasjon om dette ligger også  
på våre nettsider. Flere av klassene fra de ulike 
utdanningsinstitusjonene benytter også våre  
lokaler i R21 til utstillinger og ulike fremstøt  
overfor den etablerte bransje for å promovere  
seg overfor potensielle arbeidsgivere. I tillegg 
prioriterer daglig leder besøk hos studiestedene 
for å informere om Grafill. 

SAmArBEId

NASJONALT SAMARBEID

NIBI 

Grafill har vært initiativtaker til Nasjonalbiblio- 
tekets innkjøpsordning for originalillustrasjon.  
Dette sikrer årlige innkjøp av de beste arbeidene  
innen billedbøker, illustrerte bøker, tegneserier  
og avistegning fra norske utøvere.

Innkjøpskomitéen har bestått av Anna Fiske, 
Marvin Halleraker og Cecilie Rasch-Halvorsen. 
Sekretær for komitéen har vært Martina Gaux.

LESER SØKER BOK 

Grafill 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  
Grafills representant i Leser søker boks styre,  
mens Svein Størksen sitter i det litterære utvalget. 

INTERNASJONALT SAMARBEID 

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 ramme-
betingelser og bransjens utvikling. 

NVK har samlet flere 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 Grafill 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: utveks-
ling 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 skandina-
visk perspektiv. 

NDI – NORDIC DESIGN IMPACT

Nordic Design Impact (NDI) er et nordisk 
samarbeidsprosjekt der Grafill er norsk partner. 
Målet til NDI er å skape vekst og utvikling i små 
og mellomstore designbyråer i Norden, samt skape 
en plattform for et nordisk nettverk. NDI ønsker å 
samle verdifull kunnskap og målbare resultater ba-
sert på kunnskapsutbytte, kompetanseutvikling og 
innovasjon innen tre områder NDI har identifisert 
som bærende for samlebegrepet nordisk design; 
Nordisk estetikk, bærekraft 
og online synlighet.

Prosjektpartnere i Nordic Design Impact er Grafill 
(NO), Sveriges Designer (SE), Svenska Tecknare 
(SE), Danish Designers (DK), Ornamo (FI) og 
Grafia (FI). Nordic Design Impact medfinansieres 
av KREANORD - Nordisk Ministerråds program 
for vekst og utvikling av de kreative næringene. 
Prosjektet er delt inn i seks ulike faser (0-5), der 
fase 1 - 4 er gjennomført i 2014. 

I fase 1 ble byråer rekruttert gjennom søknad til en 
mentorordning med etablerte næringslivsaktører 
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for kunnskapsoverføring innen de tre identifiserte områdene. 
Ginungagap, Provinsen og Paperplane ble utvalgt som delta-
gende byråer (mentees), basert på søknadskriterier utarbeidet av 
NDI. Det var totalt 56 søkere på nordisk basis. Jørgen Jørgen-
sen fra Norrøna, Tommy Friestad fra Boa Eiendom og Lone 
Bonde og Torstein Aas-Hansen fra Gjensidige ble invitert inn 
som mentorer. Mentor-foretakene ble forespurt på grunnlag 
av suksess innen enten online synlighet, bærekraft eller nordisk 
estetikk. 

18. mars ble det avholdt et felles norsk oppstartsmøte hos  
Grafill, der alle norske deltagere, samt Dorrit Bøilerehauge  
fra Danish Designers deltok. I denne fasen møttes mentees  
og mentorer opptil fire ganger. Etter mentor-fasen valgte  
Norrøna å ikke fortsette inn i neste fase. 

18. juni ble det avholdt en nordisk workshop i Stockholm med 
deltagere fra hele Norden (både mentees og mentorer), der de 
tre dimensjonene ble undersøkt og diskutert ytterligere. For  
å samle erfaringer og kunnskap rundt dimensjonene og mentor-
skapet ble det utført spørreundersøkelser både underveis 
og i etterkant. Resultatene ble bearbeidet til tre ulike Guidelines; 
en for hvert område, bygget opp som tutorials. Disse ble designet 

ut av Åshild Knudsen, som tidligere utarbeidet 
NDI sin profil. 
I fase 3, implementeringsfasen, ble de deltagende 
byråene bedt om å implementere Guidelines i sin 
virksomhet. I denne fasen ble ytterligere nordiske 
byråer innlemmet i prosjektet, nå som implementeres. 
Fra Norge; Anna Design og Kreatoriet. 

8. desember ble det avholdt en ekspert-workshop 
i København for validering av funnene. Benedicte 
Wildhagen fra DogA deltok som norsk ekspert. 
Underveis i prosjektet har det vært jevnlig kontakt 
mellom prosjektpartnerne, som har knyttet  
Grafill til de øvrige nordiske landene sine organi-
sasjoner på en positiv måte. Gjennom 2014 ble  
www.nordicdesignimpact.com opprettet, samt en 
lukket gruppe på Facebook for et lavterskel  
diskusjonsforum og generell kunnskapsutbytte.  
NDI dekket de tilreisende sine reiseutgifter til  
de ulike arrangementene, og det har vært god  
oppslutning fra de norske deltagerne. Siste fase  
av Nordic Design Impact gjennomføres i 2015.  

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 effektive steder for store aktiviteter og møte-
plasser. Medlem av hovedstyret i Grafill, 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. European 
Illustrator Forum arrangement i Oslo

SHARING POSSIBILITIES

I oktober ble Sharing Possiblities Oslo 2014 arran-
gert i R21. Målet med arrangementet var å samle 
de ulike europeiske organisasjonene som arbeider 
for og med illustrasjon. Midler fra Kopinor og  
BUS (Bildkonst Upphovsrätt i Sverige), Grafill  
og Svenska Tecknare gjorde det mulig å arrangere, 
 samt dekke reise og opphold for deltagerene.  

Totalt var 25 ulike nasjoner representert under  
de to seminardagene. Dagene besto av best cases 
(eksempler på noe man har lykkes med) fra inviter-
te organisasjoner i tillegg til tre innleide foredrags- 
holdere. Møtet gav oss mulighet til å diskutere,  
lære av hverandre og knytte sterkere bånd.  
Responsen etter eventet har vært utelukkende 
positiv og flere land som tidligere ikke har vært 
aktive i European Illustrators Forum har nå søkt 
om medlemskap.

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 økonomi-
en. BEDA har 42 medlemmer fra 24 medlemsland 
i Europa. Medlemmene er designsentre, offentlige 
finansierte organisasjoner som fremmer design, 
og foreninger med profesjonelle designere fra hele 
Europa. BEDA er en non-profit organisasjon og 
drives av et styre som velges annethvert år. BEDA 
har hovedkontor i Brussel. Grafill er medlem av 
BEDA, og daglig leder Martin Biehl, samt styre-
medlem Teodor Bjerrang deltar i dette nettverket 
på vegne av Grafill. 

ICOGRADA ANNUAL GENERAL MEETING  
& PROFFESIONAL PLATFORM MEETING

The International Council of Graphic Design  
Association, Icograda, er en internasjonal organisa-
sjon for grafisk design og visuell kommunikasjon. 
Grafill representerer Norge blant 67 medlemsland 
og regioner på verdensbasis. Icograda er en del av 
The International Design Alliance, IDA, en strate-
gisk allianse mellom internasjonale organisasjoner 
som representerer design. Alliansen består av  
The International Council of Societies of Industri-
al Design (Icsid) og The International Council  
of Graphic Design Associations (Icograda).  
The International Federation of Interior 
Architects/ Designers (IFI) er invitert inn  
som en tredje part.

Grafill er medlem av Icograda, og nestleder av  

Oppstartsmøte med Nordic Design 
Impact hos Grafill i R21.
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Grafill Illustrasjon 

Grafill Animasjon 

Grafill Grafisk Design 

Grafill Interaktiv

Grafill Tegneserie

FAGGruPPErhovedstyret Dag Solhaug Laska deltok på Annual 
General meeting & Proffesional Platform meeting 
på Parsons, The New School for Design i New 
York, 25.-26. oktober 2014. Annual General Mee-
ting ble holdt første halvdel av 25. oktober. 

Det ble stemt frem navnebytte til ico-D-International 
Council of Design, med bakgrunn i tverrfaglig 
fokus innen design. Navnet blir offisielt tatt i bruk 
1/1/2015. ico-D har fått ny daglig leder, Jovana 
Milovik fra mai 2014. Ico-D har et forbedret  
økonomisk resultat, sammenlignet med de tre  
siste år. Drift er konkludert som tilfredsstillende. 
Medlemsmassen er uforandret fra 2013. 

Proffesional Platform meeting, del 1, ble avholdt 
andre halvdel av 25 oktober. Tema: «Hvordan kan 
designere og designorganisasjoner oppnå en sterkere 
posisjon». Adrian Jean/GDC, Lionel Gadoury/
RGD, James Harper/DIA, Eili-Kaija Kuusniemi/
Grafia og Yuri Nazarov/Russia holdt innlegg.

Proffesional Platform meeting, del 2, ble avholdt 
26. oktober. Tema: “Formidling av verdiene til 
design”. Rick Grefé/AIGA, Katsuhiko Shibuya, 
JAGDA, Patricia McKiernan/GAG, Ismail  
Cihangir Istek/Bilgi University, Kevin Swanepoel/
The One Club for Art and Copy, Tyra von  
Zweigbergk/Svenska Tecknare og Umut Südüak/
GMK holdt innlegg.

Proffesional Platform meeting, del 3, ble avholdt 
26 oktober. Tema: «Hva kan vi gjøre sammen for 
medlemmene våre». Bærekraft, medlemsfordeler, 
tverrfaglig design, nasjonal designpolitikk,  
etablering av beskyttet tittel og åndsverk var  
blandt fokusområdene i diskusjonsforaer. 

Neste Icograda Annual General meeting  
& Proffesional Platform meeting vil bli holdt  
17.-23. oktober, 2015 i Gwangju, Korea.

YOUNG LIONS DESIGN

Grafill inngikk et samarbeid med Capa (agent for 
Cannes Lions i Norge) om å sende to utøvere  
under 29 år til Cannes for å konkurrere i Young 

Lions Design som arrangeres under Cannes Lions. 
Young Lions samler unge kreative innen ulike 
”kategorier” fra hele verden for å delta i en  
24-timers challanges. Grafill oppfordret unge  
kreative til å sende inn en søknad, med 3 referanse 
caser og en motivering. Vi mottok 12 søknader  
som ble vurdert av en jury.

Designerne Eric Amaral Rohter og Sindre Holm 
fra Anti i Bergen ble valgt ut som Norges represen-
tanter til den internasjonale konkurransen Young 
Lions Design som arrangeres under Cannes Lions 
i juni.
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Grafill Illustrasjon

STYREARBEID
Grafill Illustrasjon har hatt syv ordinære styremøter i 2014,  
i tillegg til diverse møter i forbindelse med blant annet planleg-
gingen av Visibility-seminaret, Flash-workshop og Norwegian 
Illustrators no. 05 som vil bli produsert i 2015. Julebord for 
styret ble avholdt 21.11.14. 

To styremedlemmer ble sendt på studieturer til hhv. «The 
Illustrators Guide to Business»/«Pick Me Up» i London  
og OFFF i Barcelona. I tillegg var styret representert med 
to medlemmer ved EIF-seminaret «Sharing Possibilities» 
som ble avholdt i R21 i oktober.

Kristine Vintervold gikk ut av styret før sommeren og  
Eivind Vetlesen ble valgt som ny styreleder i september.

Styreleder: 
Kristine Vintervold (avtroppende 
styreleder) og Eivind Vetlesen 
(påtroppende styreleder)

Styremedlemmer: 
Cathrine Louise Finstad, Erik Ødegaard, 
Marius Pålerud og Sandra Blikås (ny)

VISIBILITY
05.11.14–07.11.14,  
Kunsthøgskolen i Bergen

Kan illustrasjon skape internasjonal debatt om 
ilustrasjons rolle i samfunnet, gjennom forsknings-
prosjekter og presentasjon av lokale og internasjonale 
aktører?

Årets store prosjekt i 2014 var seminaret Visibility 
som fikk støtte fra Grafill illustrasjon og Grafills 
hovedstyre. Martin Biehl og Eivind Vetlesen var  
i møte med Ashley Booth fra KHiB/Visibility- 
komiteen i arrangementets planleggingsfase samt 
at Grafill illustrasjon hadde løpende kontakt med 
Visibility-komiteen frem mot arrangementet.  
Grafill illustrasjon sendte to representanter  
til seminaret. Seminaret var gratis for Grafill- 
medlemmer og studenter, og Grafill ga reise- 
støtte til tilreisende medlemmer som kom fra 
andre steder enn Bergen.

Dag 1:  Grafisk Design møter  
  Illustrasjon (Visual signs)
Dag 2: Illustrasjon i krysning  
  med kunst (Cultural relevance)
Dag 3:  Illustrasjon i krysning med spill  
  og animasjon (Communication media)

GJENNOMFØRING

Seminaret besto av mer enn 20 foredrag, work-
shops og innslag fordelt på tre seminardager.  
På den lange listen av foredragsholdere var blant 
annet David Crow, Steve Simpson, Pictogram Me, 
Migrantas, Kate Bingaman-Burt, Joanna Rubin 
Dranger, Franziska Walther, Lust-lab, Daniel 
Merlin Goodbrey, Svein Størksen og Mervyn 
Heard. Hvert foredrag varte i 45 min. Hver dag 
begynte med en ny introvideo på skjerm. Konfe-
ransen var veldig profesjonelt satt opp med mikro-
foner, god lyd og godt bilde. Fin innpakning med 
konfrensier, fint lokale, kaffe, kanelsnurrer og frukt.

Les mer her: 
Grafillillustrasjon.no/visibility-2014-en-oppsummering

INNTRYKK

Det var veldig mye bra som ble presentert, og 
Grafill Illustrasjon synes det er imponerende hva 
de har fått til på så kort tid. De fleste av foredrags-
holderne var profesjonelle og internasjonale, og de 
var innom flere veldig interessante temaer og selv 
om det hadde gjort seg med en slags konklusjon på 
slutten av hver dag.

Dette var en fin start på et spennende seminar- 
konsept, som vi håper kan bli arrangert flere ganger.

Grafill Illustrasjon savnet likevel en mer helhet-
lig og målrettet markedsføring av arrangementet 
med sikte på tiltrekke et større publikum utenfor 
KHiB-miljøet. Arrangementets nettside  
(http://globe.khib.no/visibility/) var ikke lett  
å finne for utenforstående og kunne godt vært 
hyppigere oppdatert og hatt mer informasjon.

JULEVERKSTED MED TILOVERSMARI
29. november hadde vi besøk av forfatter og 
illustratør Nina Nordal Rønne som leste høyt og 
fortalte om boken Tiloversmari, med påfølgende 
julekortworkshop med høy klipp og lim-faktor.

Mer enn 50 barn og voksne fant veien til R21 og 
«tømte søppelkurven på hodet for å finne ut hva 
som skjulte seg blant papirrestene». Dette var et av 
få arrangementer i R21 i 2014 som rettet seg mot 
barn vel så mye som voksne.
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Grafill Animasjon

Styreleder:  
Anders Fabritius

Styremedlemmer: 
Cathinka Tanberg, Susanne Flender  
og Kim Holm

Grafill Grafisk design

STYREARBEID
Diverse møter og korrespondanse om mulige prosjekter
gjennom året.

AKTIVITETER
Grafill Animasjon støttet Frame by Frame 12, som ble holdt
15. mai på Filmens hus (fxf.no/frame-by-frame-12)

Styreleder: 
Torgeir Hjetland 
 
Styremedlemmer:  
Martin Asbjørnsen, Umer Ahmed, Sofia 
Østerhus, Henrik Fjeldberg, Thea Urdal, 
Lotte Grønneberg og Linn Eriksen

Grafills faggruppe for grafisk design jobber for å inspirere  
og utfordre våre medlemmer faglig. Vi ønsker å representere 
bredden i faget og jobber både med større og mindre  
arrangement, med inviterte internasjonale aktører så vel som  
små lokale arrangement der hygge og fagprat står sentralt.

STYREARBEID
07. oktober, 26. august, 26. juni, 27. mai, 10. mars og 21. januar.

AKTIVITETER 

Quiz: 11. februar
Quiz: 11. mars
Foredrag med Mischer’Traxler: 18. mars
Foredrag med Daniel Eatock: 3. april
Quiz: 6. mai
Foredrag med Sara de Bondt: 4. September
Foredrag med PlayLab: 10. september
Naboer om grafisk form: 13. september
Foredrag med Zak Kyes: 23. september
Quiz: 8. oktober
Quiz: 5. november
The Most Beautiful Swiss Books utstilling: 20. November
Foredrag med Maximage, i forbindelse 
 med Swiss books: 26. November
Quiz: 3. desember
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Grafill Interaktiv

Styreleder:  
Suzie Webb / Håvard Gjelseth (vara)

Styremedlemmer:  
Christiana Chae, Kim Andre Ottesesn 
og Inge Jørgensen

STYREARBEID
Møtene har først og fremst vært digitale (epost). 

AKTIVITETER
Foredrag/workshop - Bengler
Foredrag/utstilling - Field.io

Vi har jobbet med posisjoneringen av hvordan Grafill Interaktiv 
skal operere i forhold til lignende grupper i Oslo (blandt annet 
IXDA, Webdagene og Gulltaggen.) Vi tror et fokus på utstillin-
ger og workshops kan gjøre oss unike, da det allerede eksisterer 
flere arrangører av rene foredrag, som som gjør det bedre enn oss 
(har mer organiseringserfaring), har flere resursser (mennesker) 
og større budsjetter (ofte sponset).

Videre har vi etablert digitale kanaler:  
Vimeo (http://vimeo.com/Grafillinteraktiv) med opptak av  
foredrag og Tumblr (http://Grafillinteraktiv.tumblr.com)  
med dokumentasjon av prosesser.  Dette blir viktige kanaler  
for oss i årene som kommer.

Grafill Tegneserie

EMPIRIX
Året 2014 ble dominert av mye aktivitet på ett område, nemlig 
nettsiden Empirix. 

Utover dette har vi bidratt med penger til Oslo Comics Expo 
som vanlig, og det har vært noen møter i Kulturrådet angående 
innkjøpsordningen. Det viktigste der har vært kutt i begynnelsen 
av året, og kuttene er foreløpig opprettholdt, men ikke kuttet  
ytterligere. Innkjøpsordningen har lite penger, men det diskuteres 
nå om den skal gå fra å være en selektiv ordning til å bli en fast 
ordning, som skjønnlitteratur.

Som forhåpentligvis alle har fått med seg har tegneseriegruppa 
startet opp et nettmagasin om tegneserier ved navn Empirix.no. 
Vi søkte i fjor om budsjettøkning for å starte dette opp, og fikk 
det innvilget. Samtidig fikk vi støtte fra Fritt Ord på kr 100 000, 
og har søkt Norsk Kulturråd om oppstartstøtte som er under be-
handling. Redaksjonen består av Erle Marie Sørheim (journalist 
og redaktør), Kristoffer Kjølberg (webansvarlig) og Håvard S. 
Johansen (økonomi). Kristoffer Kjølberg og Erle Marie Sørheim 
fikk også prosjektstøtte av Grafill for et journalistisk prosjekt  
i tegneserieform.

Empirix ble lansert til fest og moro på Serieteket på Grünerløkka 
torsdag 12. juni, og mottakelsen var umiddelbart positiv.  
Generelt har også entusiasmen vært høy, både innad i redaksjonen 
og ute blant leserne. Vi har nå mange unike lesere, er linket opp 
mot Dagbladet og skal starte et samarbeid med Tegnerforbundets 
Numer. Det har tatt litt tid å få opp rutinen, men målet er å 
ligge på to-tre saker i uka.

Styreleder: 
Håvard S. Johansen

Styremedlemmer: 
Geir Moen 
Fredrik Rysjedal
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Styreleder: 
Steve André Skog

Styremedlemmer:  
Geir Goosen, Per Hanevik, Ingrid 
Rundberg (studentrepresentant).
Ann Kristin Stølan var 
studentrepresentant i 2014.

STYREARBEID
15. januar, 17. februar, 12. mai (med Design Region Bergen),  
21. mai, 18. august og 21. oktober

AKTIVITETER

09. APRIL: SVEIN NYHUS

Foredrag/Selvpresentasjon
Svein Nyhus forteller om arbeidet med å illustrere bildebøker, om 
å formidle forfatterens tanker og berøre leseren. Han kommer 
særlig til å vise eksempler fra boken «Hva sier reven?»  
Sted: Bergen Offentlige Bibliotek.

05. SEPTEMBER: EIRIK SEU STOKKMO (SDG)

Foredrag om design av øletiketter med Eirik Seu Stokkmo fra 
Scandinavian Design Group med påfølgende Grafill Bergen 
Sensommerfest. Sted: Robotbutikken.

26.–28. SEPTEMBER: THE NY ART BOOK FAIR   

Bergen Art Book Fair deltok på NY Art Book Fair 
2014 på MoMA PS1, sammen med Bergen Zines 
og Robotprint. Det Norske Generalkonsulatet i 
NY og Printed Matter satte sammen «Norway 
Focus», et rom bestående av kun norske aktører 
innenfor kunstbokproduksjon.
http://nyartbookfair.com/events/#Norway_focus

02. OKTOBER: ATELIER CARVALHO BERNAU

Foredrag/Selvpresentasjon 
Susana Carvalho og Kai Bernau har tilhold i 
Haag. De jobber i hovedsak innenfor feltet kultur 
og publisering, lokalt og internasjonalt. Paret 
mottar stor respekt for sine bok- og katalogdesign, 
utstillingsdesign og fontdesign og forsøker å finne 
en balanse mellom oppdragsbaserte prosjekter, un-
dervisning og selvinitierte prosjekter. Sted: Bergen 
Offentlige Bibliotek.

09. OKTOBER: SEB LESTER

Foredrag/selvpresentasjon
Seb Lester charts his life in letters from early 
student work to corporate type design for some of 
the world›s biggest companies to current art and 
design projects. Sted: KHIB.

10. OKTOBER: ITALIC KALLIGRAFI  
WORKSHOP MED SEB LESTER

Sted: Bergen Offentlige Bibliotek.

30. OKTOBER: ARCTIC PAPER

Papirkurs: Papir i kommunikasjon
Samarbeid med Bergen Offentlige Bibliotek - 
Sted: Bergen Offentlige Bibliotek.

05.–07. NOVEMBER: VISIBILITY

The International Illustration Venue. Samarbeid 
med KHIB. Sted: Grand Selskapslokaler.

12. NOVEMBER: TIPOS DAS LETRAS 
FOREDRAG

Sted: KHIB.

13. NOVEMBER: RUHA STENCIL  
WORKSHOP MED TIPOS DAS LETRAS

Et inspirerende verktøy i form av både en stencil 
og linjal som anvendes for å konstruere bokstav-
former. En 100% analog dag med papir, RUHA 
Stencil, stempelputer og svamp!
Sted: Bergen Kjøtt.

13. NOVEMBER: FOREDRAG MED YOKOLAND 
OG ÅPNING AV UTSTILLINGEN ÅVB.

Sted: Bergen Offentlige Bibliotek.

20. NOVEMBER: ÅPNING AV  
UTSTILLINGEN ARCHIZINES

+ foredrag med Eriksen Skajaa Arkitekter om  
sin zine: Pollen. Sted: Robotbutikken.

21.–23. NOVEMBER: BERGEN ART BOOK FAIR

21. NOVEMBER: FOREDRAG MED PETER BÍLAK

 Presentasjon av magasinet Works That Work

22. NOVEMBER: UTSTILLERE

PÅ BABF– MINIFORDRAG

Lugemik, Knust/Extrapool, Hordaland Kunstsenter, 
Do the Print!, Plantation, Journal, Onomatopee

23. NOVEMBER: SAMTALE MED  
CECILIE STØRKSON OG DAVID A. RIOS 

Hz Atlas and the artist’s book format.

FOREDRAG MED MALKIT SHOSHAN

FAST, presentasjon av to prosjekter, Atlas of the 
Conflict og Village. Sted: Bergen Kjøtt.

Grafill Bergen
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Grafill Stavanger Grafill Haugalandet

Styreleder:  
Veslemøy Holt

Styremedlemmer:  
Benjamin Hickethier, Ola Gytri, Goedele 
Teirlinck, Simon A. Kjær og Anette Moi

STYREARBEID
7 vanlige styremøter pluss et heldagsmøte i desember for  
planlegging av 2015

AKTIVITETER
Foredrag med Svein Nyhus
Workshop med Katachi
Foredrag med North Kingdom
Utstilling av «Torgrim» og foredrag med Engwall Pahr-Iversen 
Foredrag med Hipopotam Studio 
Foredrag med Halogen 
Utstilling av Årets vakreste Bøker 2014 
Barneworkshop
Foredrag med Anna og Lars Fiske

Styreleder:  
Nina Høybakk

Styremedlemmer:  
Kjetil Sande, Aase Kjær, Pål Osmundsen 
og Linn-Henny Andersen

Nye i 2014: Nina Maria Nordskog

STYREARBEID
3 styremøter i 2014, hvorav ett var årsmøte.

AKTIVITETER
03. februar: Kreativ workshop og foredrag med Morten Gray
04. april: Katachi workshop
09. mai: Bleed / Kristoffer Lundberg foredrag  
 i samarbeid med Mediebar
30. oktober: Torgeir Hjetland / Work in Progress foredrag
01. november: Grafill Haugalandet inviterte alle medlemmene   
 til høstfesten til Grafill Stavanger

Linn-Henny Andersen og Nina Maria Nordskog  
deltok på Visueltdagene 2014.
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Grafill Sørlandet

Styreleder: 
Tiril Valeur

Styremedlemmer:  
Jan Edmund Wennesland,  
Ane Tollerød Fosse og Else Berit Bø

STYREARBEID
4 ordinære styremøter. Espen Hegland og Jan Frode Ugland 
meldte på første møte i januar at de ønsket å trekke seg fra styret 
med gradvis virkning.

I løpet av høsten trakk også Fredrik Kristiansen og Margrethe 
Synnøve Moxnes seg ut, med umiddelbar virkning. Vi fikk helt 
mot slutten av året inn Else Berit Bø og Ane Tollerød Fosse som 
styremedlemmer, og Tiril Valeur overtok styrevervet etter Espen 
Hegland fra desember. Vi sitter nå med nesten splitter nytt styre 
på Sørlandet.

AKTIVITETER
I begynnelsen av juni hadde vi en hel dag sammen med Frode 
Skaren / Uglylogo, med workshop og foredrag på Kristiansand 
Grafiske verksted. Dagen ble avsluttet med god mat og drikke 
på Vaktbua på Odderøya og sommerfest. God stemning og bra 
oppmøte med rundt 30 medlemmer til stede totalt hele dagen. 

I desember fikk vi komme ned i den eksotiske kjelleren til 
Mother India i Kristiansand. Vi ble servert et flott foredrag om 
arbeidet med boka Saritas India av Therese Skauge Klokset, som 
har designet boken og som er nominert til Sørlandets litteratur-
pris for 2015. Therese er medlem av Grafill og har laget boken 
sammen med selve Motheren, Sarita Sehjpal. Deretter fikk vi 
masse god mat og drikke, og det ble et både faglig og sosialt 
julebord. 26 medlemmer deltok.

Grafill Telemark

Styreleder:  
Halvor Holtskog

Styremedlemmer:  
Liv Andrea Mosdøl og Inge Lillefjære

STYREARBEID
3 telefonmøter, samt 5 planleggingsmøter i forbindelse med  
Bildebokkonferansen 2014.

AKTIVITETER
Grafill Telemark var medarrangør på Bildebokkonferansen 2014, 
«Å flytte på steiner». Mange interessante foredrag, bl.a. med  
Erna Osland, Stian Hole og Svein Nyhus. Konferansen ble 
svært vellykket og hadde ca 250 deltakere. Godt samarbeid med  
Høgskolen i Telemark, som var hovedarrangør.
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Grafill Trøndelag

Styreleder:  
Sylvia Stølan

Styremedlemmer:  
Ingrid Elise Kirknes (neststyreleder), 
Daniel Dahn (kasserer), Ingvild Østgård, 
Olav Åsheim og Eirik Backer

Grafill Tromsø

Styreleder:  
Siw Bang Larsen

Styremedlemmer:  
Gunn Astrid Eidesen og Bjørn Hatteng

STYREARBEID: 
28. Oktober: Første møte med nytt styre
16. November: Møte for planlegging av Grafisk Øl
24. November: Middagsmøte - Offisielt styrevalg
10. Desember: Møtevirksomhet

AKTIVITETER: 
Opprettet samarbeid med silketrykkeri.
Planlagt og gjennomført event – Grafisk øl – Utstilling  
av silketrykkede øletiketter lagd av 15 forskjellige lokale  
Grafillmedlemmer.

STYREARBEID
Gjennomført kvartalsvise styremøter i tillegg 
til medlemsaktiviteter

AKTIVITETER

DESIGN VS MUSIC

samarbeid med Tank Design under  
Insomniafestivalen, 23.–26. oktober 2014.

WORKS THAT WORK

Samarbeid med NODA.
”If necessity is the mother of invention, extreme environments 
must be hotbeds of innovation”.
Lenke til sak + bilder: https://worksthatwork.com/4/editorial

DELTAGELSE VISUELT

Medlemsmøter/sosialt lag der vi har invitert øvrig bransje i håp 
om å rekruttere flere medlemmer.
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Medlemmer 

Generalforsamlingen

Hovedstyret 

Sekretariatet 

Vederlagsordninger

Kopinor 

Norwaco 

Bibliotekvederlag 

Øvrige lokallag

GRAFILL MØRE OG ROMSDAL 

STYREARBEID

Tre styremøter (oppstartsmøte, to styremøter)

AKTIVITETER

Ett i forbindelse med oppstartsmøte 09.2014,  
foredrag med Lid&Wiken 

Et stor arrangement med foredragsholder  
fra Snøhetta og Tingh november 2014.

GRAFILL HEDEMARK/OPPLAND
 
AKTIVITETER: 

I fjor skjedde det ingen aktiviteter siden lokallaget ligger nede, 
men vi støttet Hoom med 20.000 kr i byråkonkurransen Inn-
landsperler på Hamar i oktober 2014.

GRAFILL VESTFOLD

STYREARBEID: 

Styremøte 8. desember for å planlegge 2015.

AKTIVITETER: 

Ingen

orGANISASJoNEN

Styreleder: 
Anna Takle Amundsen

Styremedlemmer: 
Line Skjolde, Synnøve Hungnes, 
Fredrik Bakke, Oda Vinge og  
Katrine Øvstegård

Styreleder: 
Henning Wangsnes

Styremedlemmer:  
Sine Nesvaag, Sidsel Pettersen 
og Kristoffer Mørk Hansen

Styreleder: 
Merete Degerstrøm

Styremedlemmer:  
Anne Tryti, Cathrine Cotton 
og Anne Fjærvoll
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organisasjonen

MEDLEMMER
Grafill hadde ved årets slutt 1354 medlemmer, som fordelte seg 
på 1002 stemmeberettigete medlemmer, 232 studentmedlemmer 
og 120 assosiserte medlemmer.

I 2014 fikk vi 242 nye medlemmer; hvorav 155 stemmeberetti-
gete, 77 studentmedlemmer og 10 assosierte medlemmer.

2014 gikk 252 ut av organisasjonen; 144 stemmeberettigete,  
71 studentmedlemmer og 37 assosierte medlemmer.

Antall ordinære medlemmer opp i 2014 opp med 11 personer. 
Antall studentmedlemmer gikk opp med 6 personer og  
assosierte medlemmer gikk ned med 27 personer.

GENERALFORSAMLINGEN
Generalforsamlingen ble avholdt i Grafills lokaler 
i Rosenkrantz´gate 21 i Oslo onsdag 9.april kl. 
18.00. Antall stemmeberettigede var 15, herav 3 
fullmakter. Revisor Steinar Andersen og ordstyrer 
Harald Holter samt 2 ansatte fra sektretariatet 
var tilstede. Til sammen var 19 personer tilstede. 
Generalforsamlingen ble avsluttet ca. kl. 20.00.

HOVEDSTYRET 
Randi Hobøl, styreleder
Dag Solhaug Laska, nestleder
Teodor Bjerrang
Morten Budeng
Suzie Webb
Vera Pahle
Cathrine Louise Finstad
Truls Indrearne (vara)
Glenn Wange (vara)
Ragnhild Nordgård (studentrepresentant)
Tim Levang (studentrepresentant)

Hovedstyret i Grafill avholdt 8 hovedstyremøter 
og behandlet 54 saker i 2014. I tillegg ble det 
avholdt et todagers strategiseminar sammen med 
Grafills sekretæriat. 

SENTRALE SAKER SOM BLE BEHANDLET

• ÅvB og Visuelt: evaluering og videreutvikling  
 av Årets vakreste Bøker og Visuelt
• Oppnevning av Grafill representanter til ulike  
 eksterne styrer, utvalg og andre organer 
• Oppnevning av Grafill styrerepresentanter til  
 ulike internasjonale organisasjoner, nettverk  
 og eksterne juryer.
• Oppstart av strategiprosess 2015-2018
• Opprettelse av nytt lokallag:  
 Grafill Møre og Romsdal 
• Videreutvikling av R21

SEKRETARIATET 
Martin Biehl er daglig leder i Grafill. Daglig leder 
har personal- og budsjettansvar, samt det over- 
ordnede ansvaret for de faglige arrangementene  
i Grafill og er Grafills representant og ansikt utad.

Vigdis Skogli har hatt ansvar for økonomi og 
administrasjon, herunder registrering og oppføl-
ging av medlemmer, utleie av leiligheten i Mari-
dalsveien i Oslo, samt løpende oppgaver innenfor 
økonomi, drift og administrasjon. Vigdis Skogli 
jobber i 100% stilling. 

Eva Boldermo Bergan er informasjonsansvarlig  
og webredaktør. Eva arbeider i en 80% 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 90% stilling.

Alexandra Cruz har i 2014, i Marianne Linds  
fødsels-permisjon, vært prosjektansvarlig for  
Visuelt, Alexandra har arbeidet i 100% stilling.  
Vi takker Alexandra for flott innsats og ønsker 
henne lykke til videre!

Cristina L. Fjell Engum er prosjektmedarbeider 
for utstillings- og arrangementsaktiviteter i R21. 
Christina arbeider i en 100 % stilling.

Claire E. Dennigton er prosjektleder i 80%  
engasjementstilling. Hun jobber med utvikling  
og implementering av Grafill Pluss og medlems- 
fordeler. Hun har også ledet samarbeidsprosjektet 
Nordic Design Impact gjennom 2014.

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

Sekretariatet behandler en rekke saker og henven-
delser hver dag. Sakene dreier seg om juridiske,  
næringspolitiske, økonomiske og praktiske spørs-
mål av betydning for medlemmene.
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68 Grafill Fond

GrAFILL FoNdVEDERLAGSORDNINGER 

KOPINOR

Grafill er en av Kopinors 22 medlemsorganisa-
sjoner. Kopinor inngår avtaler om fotokopiering 
og digital kopiering innenfor utdanningssekto-
ren, 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. Grafill mottok i 2014 11 080 748 kr 
i kollektive vederlag fra Kopinor, sammenlignet 
med 12 031 109 kr året før. 

Kopinors totale inntekter i 2014 var 290,8 mill. 
kr (289,7 mill. kr i 2013). Norske rettighetshavere 
mottok i alt 185,4 mill. kr i kollektive vederlag fra 
Kopinor (203,6 mill. kr i 2013). I tillegg utbeta-
les vederlag til utenlandske rettighetshavere for 
kopiering av utenlandske verk. Kopinor utbetaler 
også en del vederlag til rettighetshavere individuelt 
(14,6 mill. kr), bl.a. for bruk av verk ved eksamen 
og til lydbøker for funksjonshemmede.

En helt ny avtale om kopiering på universiteteter 
og høgskoler ble inngått høsten 2014. Avtalen 
innebærer at Kopinors kompendieløsning Bolk tas 
i bruk på alle læresteder.

Avtalen med Nasjonalbiblioteket om å legge ut 
digitaliserte bøker på Internett (Bokhylla.no) løper 
videre. I 2014 ble medlemsorganisasjonene enige 
om fordelingen av vederlaget som var opptjent i 
2012 og 2013. Deler av dette vederlaget utbetales 
individuelt.

Avtalen med KS om kopiering i skoleverket, 
kulturskolene og kommunal administrasjon er 
Kopinors største. Ved årsskiftet var denne under 
reforhandling.

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

REPRESENTASJON I KOPINOR

Trond Bredesen var i 2014 Grafills representant i 
Kopinors representantskap, med Tone Bergan som 
vararepresentant. På vegne av opphavsmannsorga-
nisasjonene på områdene foto, billedkunst, kunst-
håndverk, illustrasjon og design var Esther Maria 
Bjørneboe (NBK) styremedlem med Martin 
Biehl som varamedlem. Martin Biehl var dessu-
ten medlem av internasjonalt utvalg, og Wanda 
Grimsgaard var nestleder i valgkomiteen.

NORWACO 

Norwaco tar opp forhandlinger med kringkas-
tingsselskap som har rettigheter til spredning av 
fjernsynssignaler over kabel. Daglig leder Martin 
Biehl har forhandlet vederlaget for Grafill, og del-
tatt på møter i de fora der det har vært nødvendig. 
Daglig leder har også deltatt på Norwacos Gene-
ralforsamling og diverse frokostseminarer i 2014, 
hvor Norwaco blant annet presenterte virksomhe-
ten og de viktigste fremtidsperspektivene. 

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. 
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Grafill Regnskap 

Grafill Årsberetning 

Grafill Fond Regnskap 

Grafill Fond Årsberetning 

rEGNSKAPGrafill Fond 

Grafill Fond innkrever og disponerer vederlagsinntekter  
fra tre kilder: Kopinor, Bibliotekvederlag og Norwaco.

Grafill Fond hadde i 2014 driftsinntekter på kr. 14 073 716,-  
og besluttet i løpet av året å bevilge kr. 14.425.000,- til Grafill 
som ordinær bevilgning, samt til ulike andre tiltak etter  
søknad fra Grafills hovedstyre. Se forøvrig årsberetningen  
og note 5 i fondets årsregnskap.

Grafill Fond avholdt 2 møter i 2014; i mars og september.

Rachel Troye, leder 
Nina Klausen 
Kristine Vintervold 
Siw Bang Larsen 
Aslak Gurholt Rønsen, vara 
Martin Biehl, sekretær
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