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Årsmelding 2021

Daglig leders forord
Når det røyner på, er det gjerne litteraturen og kunsten menneskene vender
seg til, hvor vi finner mulig styrke, innsikt, trøst og kan hende glede. Vi trenger
en god samtidslitteratur, skrevet på alle de norske språkene, vi trenger litteratur
som reflekterer mangfoldet i samfunnet og lagene i menneskesinnet. Vi trenger
at litteraturen er tilgjengelig.

2021 fortsatte der 2020 sluttet, med en nedgang i oppdrag og utbetaling til forfattere. Men
grunnarbeidet nedlagt i 2021 gjorde oss godt
rustet til å ivareta forfatterne og litteraturen
da det knirket som verst. Samarbeidet med de
aller fleste oppdragsgivere fungerte godt, og
ved årets utgang så vi at nedgangen ikke ble
så katastrofal som fryktet. Men bekymringen
for fremtiden til bredden av samtidslitteraturen
øker. Forfatterøkonomien er enormt sårbar og
den sosiale sikkerheten er lav og preget av midlertidige tiltak.

Derfor arbeider Norsk Forfattersentrum også
for bedre sosial sikkerhet for landets forfattere,
for bedre arbeidskår, for oversiktlige honorarsatser som ingen bør gå under, men gjerne gå
over. Slik mener vi at vi bidrar til å opprettholde
den litterære gullalderen Norge befinner seg i.
Og slik mener vi at vi bidrar til å tilrettelegge for
et tilfang vi kan være stolte over.

Skal forfattere i Norge skrive og skape den
litteraturen vi trenger og behøver, må de ha
tryggere arbeidsforhold enn det de har i dag.

INGVILD CHRISTINE HERZOG
DAGLIG LEDER
NORSK FORFATTERSENTRUM
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Norsk Forfattersentrum arbeider uavlatelig for
en økt forfatterformidling over hele landet, og
for at hele bredden av samtidslitteraturen skal
nå ut, alt det beste vi har å by på.

Innhold

Norsk Forfattersentrum
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Norsk Forfattersentrum skapar kontakt
mellom forfattarar og publikum og sikrar at
forfattaren får riktig honorar. Vi er ein medlemsorganisasjon for forfattarar, med 1758
medlemmar i heile landet. Organisasjonen
vart etablert i 1968.

Norgga Girječálliidguovddáš ovddida
gulahallama girječálliid ja lohkkiid gaskkas
ja sihkkarastá ahte girječálli oažžu rivttes
honorára. Mii leat miellahttoorganisašuvdna
girječálliide, 1758 miellahtuin miehta Norggas.
Organisašuvdna ásahuvvui 1968.

Norsk Forfattersentrum står for levande formidling av samtidslitteraturen. Vi formidlar
forfattarar til opplesingar, bokbad, foredrag,
skrivekurs, skulebesøk og mykje anna. Viktige
oppdragsgjevarar er bibliotek, skular, offentlege institusjonar, bokbransjen, organisasjonar og næringslivet.

Norgga Girječálliidguovddáš reide ealli arenaid
dálá girjjálašvuhtii. Mii evttohit ja ovddidit
girječálliid lohkanbottaide, girjelávgumiidda,
logaldallamiidda, čállinkurssaide,
skuvlaturneaide ja ollu eará. Deháleamos
buvttadeaddjit leat girjerádjosat, skuvllat,
almmolaš institušuvnnat, girjjálašvuođasuorgi,
iešguđetlágan organisašuvnnat ja ealáhusat.

Dei største arrangementa våre er Dei litterære festspela, Æ Å Trondheim litteraturfestival, Litteraten og regionale bokdagar. Vi tilbyr òg skrivekurs, formidlingskurs og ei rekkje
andre arrangement.
Norsk Forfattersentrum er ein viktig aktør for
litteratur i Den kulturelle skolesekken. Difor
samarbeider vi med fylke og kommunar om
best moglege litteraturtilbod til barn og unge.
Organisasjonen har 21 tilsette og dekkjer
heile landet med kontor i Kristiansand, Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø. Hovudkontoret ligg i Litteraturhuset i Oslo.

Min stuorimus doalut leat Dei litterære
festspela, Æ Å Tråante girjjálašvuođafestivála,
Litteraten ja iešguđetlágan guovlluid
girjebeaivvit. Mii fállat nai čállinkurssaid,
ovdanbuktinkurssaid ja ollu eará doaluid.
Norgga Girječálliidguovddáš lea dehálaš
doaimmaheaddji girjjálašvuođa várás
Kultuvrralaš Skuvlalávkkas. Danin mii
ovttasbargat filkkaiguin ja suohkaniiguin reidežit
nu buori girjjálašvuođafálaldaga go vejolaš
mánáide ja nuoraide.
Organisašuvnnas leat 21 bargi 5 kantuvrrain,
namalassii Kristiansandas, Bergenis, Oslos,
Tråantes ja Romssas. Min bálvalusat gokčet
olles Norgga. Organisašuvnna váldokantuvra
lea Girjjálašvuođaviesus Oslos.
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Status 2022
2021 ble et år der Norsk Forfattersentrum ytterligere viste sin versatilitet. Vi var
til stede for forfattere, oppdragsgivere, fylker, kommuner og Kultur- og likestillingsdepartementet. Vi gav råd, bidro med innspill og uttalelser, og vi arbeidet i
tett samarbeid med bidragsytere av forskjellig slag, både offentlige og private.
Vi bidro alle steder vi burde, og til og med på nye arenaer. I 2021 ble det tydelig
at Norsk Forfattersentrum også fungerte som en kunnskapsbank, en rolle vi
fylte med stor velvilje.
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Året 2021 startet håpefullt, men krasjet kraftig
med pressekonferansen om ytterligere nedstenging 2. januar. Oppdragene opphørte totalt i årets første måneder, men denne gangen
var forfatterne bedre rustet for utfordringene
enn året før. De visste bedre hva som kom, og
mange støtte- og hjelpeordninger var på plass.
Både forfattere og oppdragsgivere visste mer
om hvordan de skulle forholde seg til usikre planer og avlysninger.
Ønsket om å få forfattere og litteraturen ut til
flest mulig har opplevdes som svært viktig, til
og med livsnødvendig, for alle som arbeider i
litteraturfeltet. Til tross for motbør og stengte
lokaler store deler av året, har vi med stort pågangsmot og vilje arbeidet for å få flest mulig
forfattere ut til publikum, det være seg fysisk
eller digitalt.
RÅDGIVNING
2021 har på flere måter vært et annerledes år
for Norsk Forfattersentrum. Vi har brukt mer
tid enn noen gang på veiledning og veivisning
i et mangslungent og komplisert støttesystem.
Under koronapandemien ble det tydelig at
mange forfattere manglet erfaring med å søke
støtte. For oss ble det derfor en viktig oppgave å lete opp informasjon om NAV-ordninger,
ulike tiltaks- og kompensasjonsordninger og

stipender, og å dele denne informasjonen med
forfatterne på en forståelig måte. Nyttig informasjon ble formidlet både gjennom medlemsskriv, gjennom nettsiden vår og direkte til enkeltmedlemmer som tok kontakt med spørsmål.
Vi arbeidet kontinuerlig politisk med å få Kultur- og likestillingsdepartementet, Kulturrådet,
Arbeids- og inkluderingsdepartementet, samt
alle landets fylker og kommuner til å rigge støtteordninger og muligheter. Vi har arbeidet tett
med en rekke oppdragsgivere, fra Den kulturelle skolesekken til festivaler, litteraturhus og
bibliotek, slik at oppdragsgiverne også skulle ha
støtte og oversikt.
BEHOV FOR SOSIAL OG ØKONOMISK
TRYGGHET
Vi vil hevde vi har bidratt til å minske omfanget
av den store økonomiske katastrofen pandemien
truet med å bringe med seg til landets forfattere.
Når det er sagt, dette er ikke over. Forfatterøkonomien er uhyre sårbar, og forfattere har svært
lite sikkerhet i sosiale rettigheter. Oppsparte
midler er brukt og kassene er tomme. De to
siste årene har, med en skremmende tydelighet, avdekket hvor langt ut på kanten forfattere
beveger seg med tanke på manglende sosial og
økonomisk trygghet.

Skal vi trygge fremveksten av nye forfatterskap
og sikre utviklingen av dem vi allerede har, må
det skje en endring, og den bør skje fort. Vi må
ha gode sosiale ordninger også for arbeidende
kunstnere. Vi må ha et NAV som forstår kunstnerøkonomien og kunstneres årshjul. Vi må ha
en sosial trygghet også for forfattere, som kan
la dem bli syke, eller gamle, eller begge deler,
uten at det skal føre til økonomisk ruin. Derfor
samarbeider Forfattersentrums administrasjon
og styre tett med landets øvrige litteraturorganisasjoner og -foreninger, om alt fra opphavsrettsproblematikk til sykelønnsordninger.

arbeidet ellers, siden både samisk, kvensk og
norsk er levende språk og kulturer i regionen.

LIKESTILLING, INKLUDERING OG
MANGFOLD
Vi anser at organisasjonen internt oppfyller alle
krav og forventninger til likestilling med hensyn
til kjønn og alder. Vi har gode rutiner for HMS,
varslingsrutiner er godt innarbeidet i organisasjonen og vi har et inkluderende arbeidsmiljø.

#METOO
I 2020 ble det tydelig at de daværende retningslinjene som fantes i bokverdenen var for
slappe og lite fyllestgjørende. En omfattende
kartleggingsundersøkelse ble derfor gjennomført, og avdekket store og omfattende utfordringer knyttet til maktmisbruk, trakassering og
#metoo.

I vårt formidlingsarbeid ønsker vi å sørge for en
jevn fordeling av mannlige og kvinnelige forfattere. Vi har hele tiden fokus på å nå flest mulig
publikummere uansett kulturell eller sosial bakgrunn, og vi arbeider med flere prosjekter som
bidrar til dette. Vi har i 2021 formidlet skrivekurs
og opplesninger til fengsel, frivilligsentraler,
flyktninger, sykehus, eldresenter og psykiatriske
institusjoner.
Etter et årsmøtevedtak i 2021 kan alle fribyforfattere bli medlemmer hos oss. Forfattersentrum ønsker å løfte frem de truede pennene og
la dem bli hørt. Vi arbeider for å øke mangfoldet blant medlemmene. Vi arbeider fortløpende for å finne gode prosjekter hvor vi kan løfte
frem fribyforfatterne og andre forfattere som
skriver på andre morsmål eller på andre språk
enn målformene nynorsk og bokmål. Arbeidet
er en integrert del av vår virksomhet i hele landet. I Nord-Norge er det spesielt viktig med
mangfold og inkludering i programmering og

Pilotprosjektet Litterært springbrett i Bergen
var et av våre mangfoldstiltak i 2021: Det retter seg mot underrepresenterte grupper i litteraturfeltet, og har unge med krysskulturell
og immigrantbakgrunn som den primære målgruppen. Ved siden av å utvide publikumsgrupper og gjøre den litterære offentligheten mer
mangfoldig, er prosjektets mål å tilby en lærerik,
trygg, sosial havn for litteraturinteresserte unge
i form av skrivekurs og lesegrupper.

Kartleggingsundersøkelsen viste et tydelig
behov for retningslinjer, også fra forlag og bokhandleres side. Litteraturforeninger, -organisasjoner, forleggere og bokhandlere samlet seg til
en felles innsats om et rammeverk og en verktøykasse som skal kunne brukes av forfattere og
frilansere, samt alle faste ansatte i bokbransjen.
I tett samarbeid med Balansekunst og etter
hvert Likestillings- og diskrimineringsombudet,
var arbeidet mer eller mindre ferdigstilt desember 2021, og klart for lansering februar 2022.
Vi håper de nye retningslinjene skal bidra til økt
sikkerhet for alle. De skal fungere forebyggende. De gir også tydelig informasjon om hvor man
kan henvende seg med en varsling eller med mer
generelle bekymringer eller forespørsler. Retningslinjene finner du på vår hjemmeside.
NYE HONORARSATSER
I 2021 hadde vi en grundig prosess for å komme
frem til oppdaterte satser, etter at satsene hadde
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stått stille i to år og vi hadde hatt midlertidige
satser for digitale oppdrag gjennom koronaperioden. Som en viktig del av arbeidsprosessen
ble det hentet inn innspill fra oppdragsgivere.
Satsene våre er et anbefalt minimum, noe som
ikke kan understrekes nok.
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For første gang innførte vi faste minstesatser
for podkaster og andre digitale produksjoner.
Vi fikk tildelt kjærkommen støtte fra Vestland
fylkeskommune til utredningen av de digitale
satsene. Det var også nytt at administrasjonen
utarbeidet forklaringstekster til hver enkelt oppdragstype. Dette vil forhåpentligvis gjøre det
enklere for oppdragsgivere og forfattere å finne
riktig honorarsats og å planlegge innholdet i
oppdraget. Vi innførte også et frivillig tillegg
for premiering av miljøvennlig reisemåte.
Medlemmene har vært flinke til å få oppdragene sine registrert, og mange har til og med
registrert oppdrag vi vanligvis ikke pleier å få
registrert (som tekstbidrag, oppdrag i NRK, bestillingsverk og så videre).
DIGITAL FORMIDLING
I 2020 endret markedet for digital formidling
seg radikalt, for så å dabbe litt av i 2021. Med
oppblomstringen av digitale arrangement har
det, fra vår side, vært nødvendig med økt oppmerksomhet rundt opphavsrettslige problemstillinger og vederlagsforventinger.
Formidling på digitale plattformer stiller nye
krav. Mange forfattere og arrangører er uvante med det digitale formatet, alt fra lyssetting
til lyd, til hvordan bevege seg (eller helst ikke)
foran et kamera. Det trengs kursing og erfaring
for å heve kvaliteten på formidlingen på de digitale flatene.
Podkaster, med all verdens innhold, har holdt
seg som en spennende digital arena, men ellers har digital formidling i stor grad begrenset seg til direkteoverføringer av arrangement.

Forfattersentrum mener det er et viktig å tilrettelegge for direktestrømminger, for det er distriktsvennlig og en fin måte å nå publikummere
på, som av forskjellige grunner ikke er i stand
til å delta fysisk. Samtidig er vi bekymret for at
opptak som blir liggende ute over tid skal føre til
en selvkannibalisering, at forfatteren blir «brukt
opp», får færre andre formidlingsoppdrag og
følgelig mister viktige inntektsmuligheter. Vi
ser også at det kan bety færre arrangement,
og færre arrangører. Små arrangører vil kanskje
heller henge seg på et større arrangement enn å
arrangere noe «hjemme» med lokale krefter. Vi
er også usikre på hvor stor interessen egentlig er
for digitale arrangement. Det er et trist faktum
at det kom færre publikummere på våre digitale
og fysiske arrangementer i 2021 enn året før.
NETTSIDER, SOSIALE MEDIER OG
PRESSEARBEID
Nettsiden er en viktig kanal for informasjon til
medlemmer, oppdragsgivere og publikum. I
2021 hadde den 143 890 visninger. Sidene om
honorarsatser er de mest populære. Forfatterkatalogen hadde 119 378 visninger. Vi er selvsagt også til stede på Twitter, Facebook og Instagram. I 2021 hadde Forfattersentrum diverse
presseoppslag, både om forfatterøkonomien,
vederlag, koronatiltak og #metoo. Daglig leder
har de siste årene fått mange flere pressehenvendelser enn tidligere.
OPPGRADERING AV SERVER OG
SOFTWARE
I 2021–22 gjennomfører vi en stor digital satsning som ruster oss for fremtiden. Grunnet
presset økonomi, var dette ikke mulig å få på
plass tidligere. Men med den kraftige nedgangen i prosjekter, omsetning og formidling,
samt svært stort sykefravær som ikke krevde
vikarer, kunne vi i 2021 omdisponere midler til
oppgraderingen.
På slutten av 2021 implementerte vi ny IT-struktur i hele organisasjonen. Vi arbeider nå på nye

dataservere, nye nettlinjer og øvrig datautstyr
er modernisert. Vår nesten ti år gamle serverløsning er modernisert, oppgradert og løftet
opp i sky. Det var i grevens tid, for de siste årene
har serveren titt og ofte vært overbelastet og
lunefull. Ny internettportal for bestilling og
fakturering av forfatteroppdrag vil ferdigstilles
i 2022.
STATSTILSKUDD OG
ADMINISTRASJONSKOSTNADER
Tilskudd fra staten er fundamentet i Norsk Forfattersentrums økonomi. I 2021 utgjorde det 28
% av de totale inntektene (29,8 % i 2020, 24,3 %
i 2019, 28,7 % i 2018 og 51 % i 2001). Av den samlede omsetningen gikk 28,2 % til administrasjon
(29,8 % i 2020, 22,1 % i 2019, 25,2 % i 2018, 38
% i 2001). Statstilskuddet utgjør en lav andel av
inntektene, og administrasjonskostnadene i %
har fulgt en fallende trend siden 2001.
DRIFTSSTØTTE OG
PROSJEKTSTØTTE
I 2021 mottok Norsk Forfattersentrum driftsstøtte fra fylkeskommunene Vestland, Agder
og Trøndelag, og fra kommunene Kristiansand
og Trondheim. Vi fikk prosjektstøtte fra 32 ulike
kommuner, finansieringskilder og samarbeidspartnere. I tillegg delte vi utgifter med en rekke
medarrangører.
Disse gav oss prosjektstøtte eller delte utgifter
med oss:
• Agder fylkeskommune
• Arild og Emilie Bachkes fond
• Aschehoug
• Bergen kommune
• Cappelen Damm
• Cinemateket i Kristiansand
• Deichmann, Oslo kommune
• Den norske Forfatterforening
• Det Norske Samlaget
• Flamme forlag
• Foreninga samiske forfattere / Searvi sámi
girječállide

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Foreningen !les
Foreningen Litteraturhuset i Trondheim
Forlaget Oktober
Forleggerforeningen
Fritt Ord
Galleri Fenka
Gyldendal Norsk Forlag AS
Kristiansand kommune
Kultursenteret ISAK
Maerz Contemporary
Museumsforlaget
Møre og Romsdal forfatterlag
Nordland fylkeskommune
Norli
Norsk faglitterær forfatter- og
oversetterforening
Norsk Forfattersentrums medlemsfond
Norsk kulturråd – kreativ næring, regional
bransjeutvikling
Norske barne- og ungdomsbokforfattere
NTNU
Oslo kommune, DKS Utdanningsetaten
Sametinget
Sparebank 1 Nord-Norge
Sparebank 1 SMN
Sparebanken Vest
Tiden Norsk Forlag
Troms og Finnmark fylkeskommune
Tromsø kommune
Trondheim folkebibliotek
Trondheim kommune
Trøndelag fylkeskommune
Trøndersk forfatterlag
Vestland fylkeskommune
Vigmostad & Bjørke AS
Øygarden kommune

OMSETNING
Tallene for 2021 viser en oppgang fra 2020,
med 17 % flere oppdrag, og 15 % flere kroner
utbetalt. Men sammenlignet med 2019 har vi en
nedgang på 15 % i oppdrag og 11 % i utbetalte
kroner. I 2021 tjente forfattere i Norge nesten 5
millioner kroner mindre enn i 2019 for utførte
oppdrag. I 2020 var nedgangen fra 2019 på 10
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millioner kroner. Med andre ord har den allerede pressede forfatterstanden tapt nesten 15
millioner honorarkroner de siste to årene.
Tallene er dessuten enda dårligere enn de ser
ut til. Det må nemlig også tas i betraktning at
minstesatsene økte med cirka 5 % 1. mars 2020
(og vi er klar over ironien her), samt at flere
forfattere nå også registrerer oppdrag hos oss
som er store enkeltutbetalinger for andre typer
oppdrag enn rene formidlingsoppdrag, for eksempel bestillingsverk.
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Omsetningen av forfatteroppdrag er talende
for arbeidsmengden og hvor godt vi lykkes med
virksomheten. Sett over flere år er veksten svært
høy. Omsetningen har økt i 18 av de siste 20
årene. 2020 ble et unntaksår hvor omsetningen
falt kraftig, 22,3 %, under koronarestriksjoner.
Fra 2010 til 2021, der tallet på årsverk økte
med beskjedne 2,3 (fra 13,4 til 15,7), økte

honoraromsetningen fra under 20 til over 37
millioner. I 2019 landet honoraromsetningen på
hele 42 millioner ved årsslutt. Antall årsverk var
i perioden 2015–18 likt, mens omsetningen økte
med 10 millioner. I 2019 økte vi igjen med drøye
9 millioner i oppdragsomsetning (+28,7 % fra
2018) mens antall årsverk i sum kun økte med
0,74.
RESULTAT
2021 viser et driftsoverskudd på 91 728 kroner
(+376 661 i 2020, +114 065 i 2019 og -253 013 i
2018). Kostnadene til lønnsoppgjøret 2021 var
levere enn i et gjennomsnittsår. Vi omsatte totalt for 60,3 millioner. (53,7 i 2020, 66,2 i 2019
og 55,1 i 2018). Forfattersentrum er ikke lønnsdrivende. Likviditeten er tidvis presset. Mot
slutten av året meldte behovet for kassekreditt
seg da likviditetsbeholdningen var lav. Sykefraværet har normalisert seg mot tidligere år og
endte på 5,1 % for 2021.

Forfatter Tharaniga Rajah holdt skrivekurs som en del av
prosjektet Litterært springbrett i Bergen.
Forfatterportrett: Oda Berby.

Styret
Etter årsmøtet 2021 har styret hatt denne
sammensetningen:
Styreleder: Alfred Fidjestøl
Nestleder: Marit Eikemo
Styremedlemmer: Endre Lund Eriksen, Helga
Flatland og Tharaniga Rajah
Varamedlemmer: Øyvind Vågnes og Ivo de
Figueiredo
Representant for de ansatte: Sissel Kristensen
Varamedlem for de ansatte: Hanne Bru
Gabrielsen
Eksterne medlemmer: Kathinka Blichfeldt og
Eline Skaar Kleven
STYRETS ARBEID
Også i 2021 ble styrearbeidet preget av koronapandemien. Antallet registrerte oppdrag tok
seg litt opp igjen sammenliknet med sjokkåret
2020, men er langt fra tilbake på 2019-nivå. De
store svingningene gjennom året, med gjenåpning og ny nedstengning, har skapt økonomisk
usikkerhet for norske forfattere og et visst mismot blant arrangører av litterære møter. Også
arbeidet i styret har vært påvirket av pandemien. Styret har hatt syv møter i løpet av kalenderåret, men gjennomførte bare to møter der
alle har vært fysisk samlet i samme rom i Oslo.
Både det årlige styreseminaret og fellesseminaret med administrasjonen er blitt avlyst på
grunn av pandemien – som det også ble i 2020.
ÅRSMØTET
Norsk Forfattersentrums årsmøte ble gjennomført digitalt over Zoom 8. april 2021 med 112
deltakere. Styret, daglig leder, representanter
for administrasjonen og møteleder var fysisk
samlet på Nasjonalbiblioteket i Oslo, mens
medlemmer over hele landet deltok fra egne
skjermer. Styret er glad for at vi klarte å avvikle årsmøtet på denne måten, et årsmøte som

kunne behandle årsmøtesaker på en ordinær
måte, med alt fra vedtektsendringer til benkeforslag ved valgene. Vi takker medlemmene for
fleksibiliteten.
POLITISK ARBEID
Som i 2020 har den overordnede strategien i
det politiske arbeidet handlet om å vise fram
og dokumentere at også forfattere er blant
yrkesgruppene som har tapt økonomisk på
pandemien. Den utbredte misforståelsen fra
pandemiens første dager, om at forfattere som
kunstnergruppe var mindre rammet enn andre
fordi vi var skrivende mennesker og boksalget
ikke ble rammet av tiltakene, er gjendrevet.
Litterær formidling er en integrert del av forfatteryrket og forfatterøkonomien. Når antallet
litterære arrangement begrenses, rammer dette
norske forfattere hardt. Vi tror vi har lyktes med
å formidle dette budskapet til omverden.
Vi har samarbeidet godt med de andre skribentorganisasjonene og arrangerte blant annet
en egen politikerdebatt om lesepolitikk under
Arendalsuken sammen med organisasjonene.
Delvis som en konsekvens av dette arbeidet har
regjeringen varslet en nasjonal leselyst-strategi
i løpet av 2022, hvor vi forventer konkrete tiltak som kan styrke den litterære formidlingen
i Norge.
NEI TIL GRATIS-ARBEID
Styret har tatt initiativ til å endre den utbredte praksisen om at forfattere forventes å jobbe
gratis for forlagene sine i forbindelse med markedsføringsarbeid. Mange forlag forventer
at forfattere skal arbeide uten honorar når de
opptrer under lanseringsarrangement for egne
bøker, opptrer på innsalgsmøter for bokhandlere og bibliotek, deltar i podkastinnspillinger
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#METOO
Sammen med Forleggerforeningen og de
andre skribentorganisasjonene har vi gjennom
hele året arbeidet for å lage et felles rammeverk for hvordan vi skal møte fremtidige varslinger om seksuell trakassering i bokbransjen.
Årsmøtet ble i 2021 gjennomført digitalt fra Nasjonalbiblioteket i Oslo. Daglig leder Ingvild Christine Herzog
takket for bøkene som setter spor i livene våre.
Foto: Siri Aurland Bredesen.

Gjennom konkrete, tenkte eksempel blir det
avklart hvilken instans som har ansvar for ulike
tilfeller, hvor man kan varsle, hvor man kan søke
råd og få juridisk bistand. Vi har også blitt enige
om et sett av retningslinjer som forhåpentligvis
kan hjelpe oss nærmere visjonen om en bransje
helt fri for seksuell trakassering.
HONORARSATSENE
Sammen med administrasjonen har styret brukt
mye tid på å diskutere og vedta de nye minstesatsene for ulike typer litterær formidling. Det
har vært en prioritet å forenkle kategoriene og
tydeliggjøre både overfor forfatter og oppdragsgiver hva man kan forvente innenfor hver
kategori. Pandemien har aktualisert alt som har
med strømming og digital formidling å gjøre.
De nye satsene prøver å reflektere den nye
tiden.

VEDERLAG FOR FREMFØRING AV
TEKST
Vi jobber fortsatt for å etablere en ordning der
forfattere kan få utbetalt vederlag for opplesning av tekst i biblioteksammenheng, enten
det er forfatteren selv eller andre som leser. Vi
har hatt uformelle sonderinger med advokat
om temaet og etablert et samarbeid med de
andre skribentorganisasjonene. Norsk Bibliotekforening har lovet å kartlegge omfanget av
denne typen formidlingsaktiviteter. Vi venter
ennå på resultatet av en slik kartlegging.
MEDLEMSKOMITÉ
Også i 2021 har Marte Huke, Linn Stalsberg og
Jan Christopher Næss på vegne av styret lest
bøker fra forfattere som søker medlemskap og
kommet med tilrådinger overfor styret. Vi er
fortsatt svært fornøyde med denne ordningen.
Søkere som søker medlemskap med en bok som
er innkjøpt på en av Kulturrådets innkjøpsordninger, kan automatisk bli medlem. Kulturrådet
har varslet at de vil innføre en ny avslagsformulering for den selektive innkjøpsordningen
for sakprosa for voksne fra og med 2022, der
de kan opplyse om at en bok kvalitativt sett var

god nok til å bli kjøpt inn, men utelukkende fikk
avslag av økonomiske grunner. Styret har vedtatt at forfattere med bøker som er avslått på
dette grunnlaget, også kan bli automatisk medlemmer på linje med dem som har fått bøkene
kjøpt inn.
ANDRE SAKER
Andre saker som har vært behandlet av styret:
• Årsregnskap
• Krisestipend
• Vederlag for bruk av tekst i bibliotek
• Styreseminar
• Statsbudsjettsøknad
• Litteraturpolitisk samarbeid
• Valgkomite
• Styrets representant i medlemsfondet
• World Expression Forum
• Evaluering av ordningen med
opptakskomité
• Budsjett
• Investering i nytt datautstyr
• Eventuell sammenslåing av Foreningen !les
og Leser søker bok
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Foto: Agnete Brun, Samlaget.

i regi av forlagene eller til og med reiser på
ukelange lanseringsturneer overfor lokale bokhandlere og biblioteker. Fra 2010 fantes en avtale mellom Norsk Forfattersentrum og Forleggerforeningen der Forfattersentrum aksepterte
en viss grad av gratisarbeid i forbindelse med
denne typen oppdrag. Denne avtalen har styret
sagt opp i 2021. Vi har orientert Forleggerforeningen om standpunktet vårt i et eget møte.
Representantene fra Forleggerforeningen uttrykte liten forståelse for synet vårt, det gjenstår
fortsatt mye arbeid før kravet blir etablert som
praksis, men kampen er startet.

ALFRED FIDJESTØL
STYRELEDER
NORSK FORFATTERSENTRUM
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Foto: Nina Ruud, Gry Traaen, Lena Katrine Sokki og Norsk Forfattersentrum.

2021 var et annerledes år for oss som arbeider i administrasjonen i Norsk
Forfattersentrum. Året var, som i 2020, preget av hjemmekontor, med de utfordringer og gleder det brakte med seg. Erfaringene fra hjemmekontorarbeid har
vært lærerike og har gjort oss til en mer fleksibel arbeidsplass. Vi har funnet nye
måter å arbeide sammen på, på tvers av avdelingskontorene, og det har vært
svært nyttig.
MEDARBEIDERE
Vi sender en stor takk til våre trofaste medarbeidere Pia Ibsen, Ingvild Holvik og Knut Fougner
for deres innsats for Norsk Forfattersentrum.
Pia og Knut har gått av med pensjon, mens
Ingvild skal være heltidsforfatter. Alle, hver og
en, er savnet både av medlemmer og kollegaer. Forfattersentrum ønsker det aller beste for
veien videre, enten det være seg som aktiv pensjonist eller i arbeid med egen skriving.
I Midt-Norge er Martin Ingebrigtsen i toårig
permisjon, og i hans sted arbeider Heidi-Anett
Haugen. Siri Aurland Bredesen tiltrådte som avdelingsleder etter at Guri Sørumgård Botheim
flyttet hjemover til Dombås og arbeider derfra i
en ny rolle i Norsk Forfattersentrum.
Østlandet
1. Daglig leder: Ingvild Christine Herzog
2. Økonomiansvarlig: Håkon Eikanger
3. Sekretær: Gro Lybeck Kjernli
4. Regnskapsmedarbeider: Ulla Kjær Krohn
5. Regnskapsmedarbeider: Heidi Gedde
6. Regnskapsmedarbeider: Torill Marlow
7. Prosjektansvarlig: Eirik Ingebrigtsen
8. Prosjektansvarlig: Hanne Bru Gabrielsen
9. Seniorkonsulent: Knut Fougner
(pensjonist fra august)
10. Formidlingskonsulent: Ida Endestad
11. Kommunikasjonsmedarbeider: Atle Berge
12. Kontormedarbeider: Larissa Avelar

Vestlandet
13. Nestleder: Sissel Kristensen
14. Kontormedarbeider: Unni Torgersen
15. Formidlingskonsulent: Eva Lene Gilje
Østensen
16. Formidlingskonsulent: Pia Ibsen
(pensjonist fra august)
Nord-Norge
17. Avdelingsleder: Johannes Utstøl
Johannessen
18. Formidlingskonsulent: Ingvild Holvik
(til november)
Sørlandet
19. Avdelingsleder: Irene Gressli Haugen
20. Kontormedarbeider: Rosanna Einvik de
Sena
Midt-Norge
21. Avdelingsleder: Siri Aurland Bredesen
(fast fra august)
22. Avdelingsleder: Guri Sørumgård Botheim
(rådgiver fra august)
23. Formidlingskonsulent: Martin
Ingebrigtsen (permisjon fra september)
24. Formidlingskonsulent: Heidi-Anett
Haugen (vikar)
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Arbeidspraktikant
Mayurie V. MeeNilankco (35) begynte som
arbeidspraktikant hos Vestlandskontoret i oktober. Da hadde hun bodd i Norge i 2,5 år, og var i
full gang med å lære seg norsk. Hun jobber i 80
% stilling, og med sin utdannelse og arbeidserfaring som regnskapsfører, passer hun godt til å
gjøre ulike arbeidsoppgaver som å skrive oppdragsskjema og å lage budsjetter og regnskap.
Mayurie er født og oppvokst på Sri Lanka, og
er en del av prosjektet Ny sjanse, kvalifiseringssenteret for innvandrere i regi av NAV og Bergen
kommune.
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Visjon og strategisk plan
2020–2023
Norsk Forfattersentrum – For den aktive forfatteren og den levende formidlingen.
Norsk Forfattersentrum vil bygge den aktive forfatteren som kan leve av sitt
yrke. Vi vil heve kvaliteten på litterære opplevelser for publikum. Norsk Forfattersentrum skal som organisasjon favne bredt i en tid der bransjen er i endring.
Mayurie V. MeeNilankco. Foto: privat.

Kultur- og likestillingsministeren inviterte til et møte for å bli bedre kjent med landets forfattere.
Bakerst: Arne Vestbø (NFFO). I midten fra venstre: Hilde Lyng (Norsk Oversetterforening), Ingvild Christine
Herzog (Norsk Forfattersentrum) og Geir Meum Olsen (Dramatikerforbundet). Fremst fra venstre: Eystein
Hanssen (Forfatterforbundet), Alexander Løken (NBU) og Heidi Marie Kriznik (DnF). Selvknips før møtet!

ORGANISASJONEN FOR ALLE GJENNOM HELE FORFATTERLIVSLØPET
Norsk Forfattersentrum er en samlende og
inkluderende forfatterorganisasjon. Vi har en
sterk regional forankring og favner skjønnlitteratur og sakprosa. Vi skal jobbe aktivt for å
profesjonalisere medlemmene våre og gi dem
verktøyene de trenger gjennom hele forfatterlivsløpet. Vi ønsker å prøve ut ekstra bistand
til forfattere som trenger det i faser der de har
høyere aktivitet.
DET LITTERATURPOLITISKE
ARBEIDET
Norsk Forfattersentrums medlemmer skal ha
ordentlig betaling for arbeidet de utfører. Vi
skal regulere våre minimumssatser for å sikre at
de minst følger den øvrige inntektsutviklingen i
samfunnet.
Norsk Forfattersentrum har som mål å være
en sentral møteplass for alle organisasjonene i
bokbransjen. I vårt litteraturpolitiske arbeid skal
vi søke brede allianser for å fremme våre medlemmers sak.
EFFEKTIVISERING OG
DIGITALISERING
Norsk Forfattersentrum skal være et forenklende og kvalitetssikrende ledd mellom våre medlemmer og deres oppdragsgivere. Vi skal ved

hjelp av digitalisering både bli en mer effektiv
og en mer robust organisasjon. Vi skal gjøre
det enklere å registrere og utbetale honorar og
derigjennom frigjøre ressurser til profesjonalisering av formidlingsarbeidet. På denne måten
vil vi også kunne håndtere en økning i både
medlemsmasse og oppdragsmengde i årene
som kommer.
NYE OPPDRAGSGIVERE OG
FORMIDLINGSARENAER
Norsk Forfattersentrum er opptatt av det nære
møtet mellom forfattere og lesere. Vi vil arbeide for å utforske nye flater og formidlingsarenaer for norsk litteratur. Vi vil særlig se på mulighetene for formidling til næringsliv. I løpet av
neste treårsperiode vil vi ha på plass løsninger
og satser for digital formidling. Vi vil arbeide
for at våre medlemmer får vederlag for offentlig
fremføring av tekst.
MILJØ
Norsk Forfattersentrum er opptatt av at vår formidling bidrar til å oppnå FNs bærekraftsmål.
Administrasjonen vil tilrettelegge for at de reiser mest mulig klimavennlig. Vi vil arbeide for
at et økende antall oppdrag skjer på en så miljøvennlig måte som mulig og at man øker antall
oppdrag per reise.
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Medlemmer
Ved utgangen av desember 2021 var det registrert 1758 medlemmer i Norsk
Forfattersentrum, en økning på 41 medlemmer i løpet av året. 108 søknader ble
behandlet i 2021. 96 medlemmer ble innvotert, 6 medlemmer meldte seg inn
igjen, 35 meldte seg ut.
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MEDLEMSMØTER
De ulike avdelingskontorene har forskjellige
praksiser for gjennomføring av medlemsmøter.
I 2021 gjorde koronasituasjonen det vanskelig å
arrangere fysiske medlemsmøter. Østlandskontoret og Vestlandskontoret har ikke hatt medlemsmøter i 2021. Det planlagte medlemsmøtet
under Festspillene i Harstad ble avlyst.
På Sørlandet var det heldigvis mulig å gjennomføre sommerfesten for forfatterne. Annabelle
Despard åpnet hus og hage for forfatterkollegaer, og det ble en fin kveld til glede for alle som
kom.

Midt-Norgekontoret inviterte til medlemsmøte på Litteraturhuset i Trondheim søndag
26. september, i forbindelse med visning av
Litterær hagefest i Adrianstua. Det tradisjonelle medlemsmøtet før jul ble byttet ut med
et julemarked i Trondheim der lokale forfattere
ble invitert til å selge sin egen litteratur. Julemarkedet var et samarbeid mellom Trøndersk
forfatterlag, Museumsforlaget, Trondheim folkebibliotek og Litteraturhuset i Trondheim. Vi
gjennomførte også ei opplesning i Trondheim
biblioteks barnebokkrok med Nina Elisabeth
Grøntvedt i forbindelse med julemarkedet. I
tillegg deltok vi på medlemstreffet til Møre og
Romsdal forfatterlag under Bjørnsonfestivalen.
DEBUTANTTREFF
I desember inviterte vi årets debutanter og alle
som ble medlemmer både i 2020 og 2021 til debutanttreff på Litteraturhuset. Her fikk de informasjon om Norsk Forfattersentrum og hvorfor
det er så lurt for forfattere å være medlem hos
oss. Styreleder Alfred Fidjestøl orienterte om
hvem og hva Norsk Forfattersentrum er, mens
Tove Nilsen og Bjørn F. Rørvik kåserte levende
om hva Forfattersentrum har betydd for dem
i deres forfatterliv. Daglig leder Ingvild Christine Herzog skrøt uhemmet og ga i tillegg de
fremmøtte et lynkurs i hvordan man får utbetalt
honorar raskt og smertefritt, noe vi av erfaring
vet er «gresk» for mange nye medlemmer. Det
var rekordstor oppslutning, med over 40 debutanter og nye medlemmer til stede.
Bjørn F. Rørvik kåserte på debutanttreffet.
Foto: Hanne Bru Gabrielsen.

NYE MEDLEMMER I 2021
Alexander Fallo
Amani Mohammed Aboshabana
Anja Røyne
Anna Albrigtsen
Arnt Olav Klippenberg
Bruno Jovanovic
Bård Borch Michalsen
Camilla Bogetun Johansen
Cecilie Almberg Størkson
Celin Ringseth
Chantal Garand
Christine Kjellstrøm Melby
Dordi Strøm
Eirin Andresen Betten
Eivor Andersen Oftestad
Elisabeth Thorsen
Emanuel Totland Frogner
Emmanuel Shokrian
Eva Mjøen Brantenberg
Fatemeh Ekhtesari
Frode Eie Larsen
Geir Egil Eiksund
Glenn Johansen
Grethe Bøe
Gry Strømme
Günel Imanova Mövlud
Gunnar Grytås
Hafizullah Shariati
Harald Maximillian Stoltenberg
Hege Østmo-Sæter Olsnes
Heidi Furre
Heidi Meen
Helene Hovden Hareide

Helene K. Næss
Helge Lee
Helle Haugsgjerd
Hilde Diesen
Ida Fjeldbraaten
Ida Therese Klungland
Ida Tufte Michelsen
Ingjerd Tjelle
Ingrid Senje Rasmussen
Kadafi Zaman
Kari J. Spjeldnæs
Karina Karlsen Aase
Karoline Brændjord
Kjell Olden
Kristin Schulerud
Kristin Tveiten
Kristin Vego
Laial Janet Ayoub
Lena Lindgren
Linda Lund Nilsson
Line Norman Hjorth
Liv Mossige
Malin Charlotte Melby
Rønning
Maria Alnæs
Marie Tveiten
Marit Daaland Lesjø
Marjam Idriss
Marte Mittet
Marte Qvenild
Mehdi Mousavi
Mikkel Soya Bølstad

AVDØDE MEDLEMMER SIDEN FORRIGE ÅRSMØTE
Liv Sandberg
Andreas Norland
Marie Louise Widnes
Atla Lund
Rolf Opås
Berit Sagen Ramsfjell
Sigurd Helseth
Gunnar Sem
Sigurd Lybeck
Kirsten Sødal
Siri Økland
Kjell Askildsen
Øystein Lønn
Kolbein Falkeid
Liv Lundberg
Vi lyser fred over deres minne.

Naja Søtje-Thomsen
Nina Bay
Nina Borge
Nora Heyerdah
Ola Fadnes
Olav Østrem
Otba Fathallah Mahmoud
Ottar Gadeholt
Pauline Östgård
Peder Martin Lysestøl
Petra Jonsdatter Helgesen
Priya Bains
Rahma Hamed
Ravn Lanesskog
Sandra Lyng
Silje Hansen Flemmen
Silje Osnes Ulstein
Simen Hagerup
Simen Kallevik Nielsen
Sten Inge Jørgensen
Stina Vogt
Sunniva Sunde Krogseth
Therese Garmannslund Eide
Tom Kristiansen
Tomm Kristiansen
Tone E. Solheim
Trine-Lise Rygh
Truls Unholt
Ulla Lie
Unn Falkeid
Vibeke Koehler
Wesam Almadani
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Kompetansenettverk
Norsk Forfattersentrum vil hjelpe den aktive forfatteren til å kunne leve av sitt
virke. En litteraturbransje i endring gir nye inntjeningsmuligheter og et større
marked for forfatteroppdrag. Samtidig stiller publikum stadig høyere krav til
arrangørenes tekniske kompetanse og forfatternes formidlingsevner. Vi ser at
medlemmene har behov for og vilje til å bli enda dyktigere formidlere.
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Gjennom bransjebyggende tiltak og kursing
ønsker vi å gjøre flere forfattere godt rustet
for formidlingsoppdrag. I vårt daglige virke og
gjennom å representere organisasjonen i en
rekke møter og sammenhenger i hele landet
forsøker vi alltid å koble sammen oppdragsgivere og forfattere, slik at medlemmene får
oppdrag både lokalt og på kryss og tvers av
landsdelene.
BRANSJETREFF FOR LITTERATURFELTET I NORD-NORGE
Den nordnorske litteraturstrategien er utarbeidet av de nordlige fylkesbibliotekene, som del
av Den nordnorske kulturavtalen. Hovedmålet
til litteraturstrategien er å styrke produksjon og
formidling av den nordnorske kulturen. Et viktig
tiltak er jevnlige bransjetreff, der litteraturfeltet
og bibliotekene møtes for å jobbe sammen.
Foto: Tonje Steen.

Bransjetreffet ble i 2021 avholdt fysisk, for første gang på to år. Sammen med fylkesbibliotekene i Nordland og Troms og Finnmark samlet
vi forfattere, bibliotekarer og festivalarrangører
til treff, under en koronaredusert variant av
Festspillene i Nord-Norge. Kulturjournalistikk,
forfatterliv i nord, den nordnorske litteraturstrategien og formidling av bøker til barn, var noen
av programpostene. I tillegg inneholdt treffet
en rekke litterære arrangement, blant annet en
«Kritisk kvartett: Nord-Norge spesial». Konseptet, som har sin opprinnelse på Litteraturhuset
i Bergen, lar et kritikerpanel boltre seg i diskusjon om et utvalg litterære utgivelser. I Harstad
hadde Frode Helmich Pedersen med seg tre
nordnorske kritikere, Henning Howlid Wærp,
Solgunn Solli og Carina Elisabeth Beddari,
som sammen diskuterte fire ferske, nordnorske
bøker.

DIGITALT DIALOGMØTE FOR
LITTERATURARRANGØRER
Norsk Forfattersentrum og Tekstallianse inviterte litteraturarrangører i Vestland og Rogaland fylke til digitalt dialogmøte. Målet var å
utveksle erfaringer og å legge enda bedre til
rette for litteraturformidling på Vestlandet. Vi
presenterte oss selv og hva vi jobber med. Vi
benyttet også anledningen til å legge frem våre
nye honorarsatser og å forklare bakgrunnen for
disse.
EIK – ENTREPRENØRSKAP I KUNST
EiK startet i 2018 og er et samarbeidsprosjekt
mellom AKS, Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk, Scenekunst Sør og Norsk Forfattersentrum Sørlandet. Høsten 2021 ble også
Sørnorsk Filmsenter med i prosjektet. Solveig
Toreid Knudsen er ansatt som prosjektleder i 50
% stilling.
EiK er et entreprenørskapsprogram for kunstog kulturfeltet hvor 20 kunstnere fra Agder
får delta på sju samlinger gjennom et år. Ved
å bidra med kompetanse, nettverk og inspirasjon er målet at deltagerne lettere skal kunne ha
virksomheten sin som levebrød, og få kraft og
rom til å skape.
Innholdet i programmet er en kombinasjon
av faglige temaer, nettverksbygging og inspirasjon. Det faglige innholdet består av

entreprenørskapsverktøy, teorier innen psykologi/ledelse/mindset, samt bevisstgjøring
rundt grunnleggende spørsmål som kunstens
betydning, verdier, mening, samfunnsutvikling,
bærekraft og fremtid. Det er også lagt vekt på
kunstneriske innslag og det å bli kjent med ressursene i regionen.
EiK var i utgangspunktet utarbeidet som et treårig pilotprosjekt med sluttdato i 2021. Men de
gode resultatene gjør at kompetansesentrene
ønsker å videreføre og utvide EiK i kommende
år. Vi ser frem til fortsettelsen, med mål om å
skape og styrke arbeidsplasser innen kunst og
kultur.
MEDLEMSKURS: IDÉSEMINAR OM
SAKPROSAFORMIDLING I SKOLEN
En søndag i november arrangerte vi et medlemsseminar om sakprosaformidling i skolen.
Vi spurte: Hvordan «fange» barn og ungdom
som ikke selv har valgt å være til stede? Og
hva med DKS, hva ser de etter når de enten
igangsetter eller plukker ut sakprosaopplegg til
skoleturneer?
Vi inviterte et knippe rutinerte forfattere til å
dele av sine erfaringer, både sakprosaforfattere og skjønnlitterære. Videre fikk vi en 20-minutters smakebit på et sakprosaopplegg for
barn – med oss som publikum. DKS-produsent
Gunnar Vilberg måtte dessverre avlyse, men
Andreas Tjernshaugen
inspirerer på seminar om
sakprosaformidling.
Foto: Hanne Bru Gabrielsen.
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sendte oss foredraget sitt skriftlig slik at deltakerne kunne få med seg en kopi hjem. Mer enn
20 medlemmer deltok på seminaret, flesteparten sakprosaforfattere.
Seminaret foregikk på Litteraturhuset i Oslo.
Disse forfatterne bidro med innlegg: Aina
Basso, Mariann Youmans, Steffen R.M. Sørum,
Tania Kjeldset og Andreas Tjernshaugen. Programleder var Alfred Fidjestøl.
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LITTERATURFORMIDLING SOM
NÆRING I MIDT-NORGE
Prosjektet, som er et samarbeid med Litteraturhuset i Trondheim og støtta av Norsk kulturråds
ordning «Kreativ næring – regional bransjeutvikling», har pågått siden høsten 2019 og har
blitt godt tatt imot av medlemmer og litteraturformidlere i Midt-Norge. Dessverre gjorde
pandemien det vanskelig å planlegge fysiske
møtepunkt i 2021.
I samarbeid med Møre og Romsdal forfatterlag gjennomførte vi podkastprosjektet «Min
skrivemetode», hvor fem forfattere fortalte
om sine skrivemetoder til inspirasjon for andre
skrivende. Målet var å styrke den litterære identiteta i Møre og Romsdal, samt rekruttere nye
stemmer. I tillegg presenterte vi oss for litteraturformidlingsnettverket i Møre og Romsdal,
og inviterte nettverket til foredrag med Anders Totland om framtida og det digitale versus det fysiske under Dei nynorske festspela. I
samarbeid med Litteraturhuset i Trondheim og
NFFO, gjennomførte vi også kurset «Litterær
samtaleledelse med motstand» med Erle Marie
Sørheim.
REPRESENTASJON
Administrasjonen og styret deltar på en rekke
møter, arrangement og festivaler i løpet av
året. Vi er også representert i flere ulike styrer, vurderingskomiteer og juryer. I 2021 har
vi deltatt på mange digitale informasjonsmøter og innspillsmøter som har omhandlet

koronasituasjonen, ulike tilskuddsordninger og
gjenåpning av samfunnet.
Norsk Forfattersentrum har i 2021 vært
representert i eller deltatt på:
• Arbeidsgruppa for prosjektet Sammen om
nordnorsk litteratur
• Brukerutvalget for Erfaringsinnhenting fra
produksjon og opplevelse av digitale formidlingstilbud i DKS under koronapandemien
• Diverse møter, innspillsmøter og informasjonsmøter med Kulturdepartementet, både
politisk ledelse og administrasjon, som omhandla koronasituasjonen
• Dialogmøter med sørnorske
kompetansesenter
• 20 år med DKS – konferanse og
jubileumsfeiring
• Faggruppe for Vestland fylkeskommunes
kunst- og kulturformidlingsprogram i skolen
• Faglig råd for Vestland fylkeskommunes
kunst- og kulturformidlingsprogram i skolen
• Feiring av Litteraturhuset i Trondheim 5 år
• Høringsmøte for Familie- og kulturkomiteen
om statsbudsjettet 2021
• Høring for internasjonal strategi for kulturformidling, KUD og UD
• Høring og innspill til gjenåpning av
kultursektoren
• Høring for ny Kulturmelding for barn og unge
• Innspillsmøte om evaluering av Oslo
kommunes stipendordning til kunst- og
kulturformål
• Informasjonsmøter om koronasituasjonen
og tilskuddsordninger i regi av Bergen
kommune
• Innspillsmøter i Kristiansand i samband med
ny kulturstrategi
• Juryen for Havmannprisen
• Juryen for NTNUs litteraturpris
• Juryen for Sparebanken Nord-Norges
Hjemmeresidens-stipend
• Litteraturformidlingsnettverk i Møre og
Romsdal

• Kommunekontaktmøte for UKM, Agder
fylke
• Medlemstreff for Møre og Romsdal
forfatterlag
• Møte med Fribyforfatterkoordinatoren i
Levanger kommune
• Møte med kortprosafestivalen Towarzyztwo
Aktywnez Komunikacji / Active Comunications Society
• Møte om utredning for et lokalt kulturråd i
Trondheim kommune
• Nettverket for norske litteraturfestivaler, både som deltagere og invitert
innspillsholder
• Programrådet for BANG! Ordkalottens
barne- og ungdomsprogram
• Programrådet for Komma – visningsarena
for litteratur på Lillehammer
• Vurderingskomité for kunstnerstipend i
Møre og Romsdal
• Vurderingskomité for kunstnerstipend i
Vestland
• Samarbeidsprosjekt med språk- og litteraturorganisasjoner om ny lesestrategi
• Styret for Cornerteateret
• Styret for Litteraturhuset i Trondheim
• Styret for Ordkalotten
• Styret for Sentralbadet Odda
• Styringsgruppa for Fribyforfattere, Trondheim kommune
• Styringsgruppa for Komma – visningsarena
for litteratur på Lillehammer
• Årsmøte for Trøndersk forfatterlag
LITTERATURFESTIVALER
Norsk Forfattersentrum yter sørvis til flere av
litteraturfestivalene i Norge. I tillegg til oppdragsregistrering og honorarutbetaling, bidrar
vi med råd om deltagere, honorar og gjennomføring der det er ønskelig. Noen steder bidrar
vi med en ekstrainnsats, som programmering,
oppfølging og regnskap. Vi er med i Nettverket
for norske litteraturfestivaler, som har to årlige
møter.

I 2021 har vi blant annet samarbeid med:
• Appelsinia litteraturfestival
• Arendalsuka
• Bjørneboedagene på Kristiansand
folkebibliotek
• Bjørnsonfestivalen
• Finnmark internasjonale litteraturfestival
• Forfatternes hus, Nansenskolen
• Ibsen- og Hamsun-dagene
• Kapittel – Stavanger internasjonale festival
for litteratur og ytringsfrihet
• Litteraturuka i Vestfold
• Norsk litteraturfestival – Sigrid
Undsetdagene
• Odda
• Ordkalotten – Tromsø internasjonale
litteraturfestival
• Se og les barne- og
ungdomslitteraturkonferanse
LITTERATURHUS
Norsk Forfattersentrum er opptatt av at forfattere og litteraturen skal ha gode kår i Norge og
være lett tilgjengelig for publikum. Gjennom
2021 har vi samarbeidet godt med flere litteraturhus om å sikre gode og trygge vilkår for
formidling og for forfatterne som skal ut på tur
eller som har fått sine arrangement avlyst. Vi har
kontor på litteraturhusene i både Oslo og Bergen, og ser at det er en klar fordel med å være
lokalisert der det skjer mye litteraturformidling.
Vi er representert i styret for Litteraturhuset i
Trondheim. Vi er gode samarbeidspartnere for
de fleste litteraturhus i landet.
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Den kulturelle skolesekken
Oppdrag i Den kulturelle skolesekken (DKS) utgjør en stor del av Norsk Forfattersentrums formidlingsoppdrag. Mange av våre medlemmer turnerer i DKS og
har stor glede av møter med elever rundt om i landet.
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Pandemien har vært vanskelig for mange av
våre medlemmer. Men vi har hatt tett kontakt
med fylkeskommuner og andre organisasjoner,
som Kulturtanken, om den vanskelige situasjonen. Samarbeidet har vært svært godt. Forfattersentrum jobber kontinuerlig med å hjelpe alle
som får avlyst oppdrag eller ikke får oppdrag de
ellers ville ha fått.
DKS – 20 ÅR I 2021
Siden 2001 har Den kulturelle skolesekken
sørget for at skoleelever i Norge får oppleve
profesjonell kunst og kultur i skolen. I 2021 ble
DKS som en nasjonal ordning feiret i Stavanger.
Det var et godt sammensatt program, men vi
savnet å se mange av de gode litteraturproduksjonene som både har vært ute på skoler tidligere og som fortsatt er ute på turne.
LITTERATURANDELEN I DKS
Norsk Forfattersentrum er en aktiv pådriver
for å øke tippemiddelpotten. Vi ser det som
viktig å arbeide sammen med Kulturtanken og
fylkes- og kommunekontaktene om en bevisstgjøring av alle bevilgende myndigheter av hvor
viktig kultur- og kunstformidling er i skolen.

Forfattersentrum er også urolige over at barn
og unge ikke får et likt tilbud. Dette blir delvis
skjult når pandemien herjer og tilbudet uansett
er annerledes, men vi vet at tilbudet dessverre
er avhengig av hvor du bor og til en viss grad
hvem du er. Alle barn og unge i Norge, uavhengig av funksjonsnivå og geografi, må få et godt
og omfattende DKS-tilbud. Det må komme
flere tilrettelagte produksjoner på plass for alle
barn og unge som opplever ulike utfordringer i
mottak av kunst- og kulturformidling.
KOMMA – VISNINGSARENA FOR
LITTERATUR
I forkant av Norsk litteraturfestival på Lillehammer arrangerer vi en visningsarena for
litterære produksjoner i samarbeid med DKS
Viken, DKS Innlandet, Norsk litteraturfestival
og Kulturtanken. Norsk Forfattersentrum er representert både i styringsgruppa til Komma og
i programrådet.
Med Komma ønsker vi å synliggjøre god litteratur og bidra til bedre spredning, større
bredde og mangfold både i DKS og i andre
sammenhenger. Komma kan være en gullbillett

inn i DKS! I 2021 ble Komma avholdt for fjerde
gang. På programmet sto fullvisninger av nye
litteraturproduksjoner og programkonseptet
Semikolon. På Semikolon vises kortere utdrag
fra produksjoner og det presenteres også produksjonsideer som enda ikke er ferdig utviklet.
BÆREKRAFTSBIBLIOTEKET
I 2021 delte Norsk Forfattersentrum ut stipender til nyutvikling av produksjonsideer knyttet til
bærekraftsbiblioteket. Bærekraftsbiblioteket er en
norsk versjon av FNs Sustainable Development
Goals Book Club, og er tilpassa barn i alderen
6–12 år. Det består av barnelitterære boklister
med aktiviteter til alle de 17 bærekraftsmålene.
Bærekraftsbiblioteket finnes på FN-sambandets undervisningssider, og i Norge er sekretariatet tilknytta Norsk barnebokinstitutt.
Målet har vært å utvikle DKS-produksjoner som
har ulikt startsted og innhold, men med samme
premiss: De skal knyttes til bærekraftsmålene.
Vi delte ut sju stipender til forfattere som har
spennende prosjekter på gang. De sju var: Leif
Jacob Bull, Rahma Hamed, Inger Lise Belsvik,
Geir Stian Orsten Ulstein, Elisabeth Helland
Larsen, June Sommer Strask og Sunniva Relling Berg. Flere av stipenddeltakerne deltok på
Komma for å presentere prosjektene sine og for
å treffe DKS-produsenter som vil være med og
løfte ideene til ferdig produksjon. Stipendene
ble utdelt med støtte fra Norsk barnebokinstitutt, NBU, Norsk litteraturfestival, Lillehammer
UNESCO-litteraturby, NFFO, Kulturtanken,
Leser søker bok, Foreningen !les og DKS
Innlandet.

I november 2021 ble det arrangert en produksjonsworkshop hos Kulturtanken med fire av
forfatterne som mottok stipend. Der fikk forfatterne jobbe tett med blant andre litteraturprodusentene i fylkene og et par representanter fra
Norsk Forfattersentrum, og målet var å gjøre
produksjonene klare til å turnere i DKS.
SAMARBEID MED OPPDRAGSGIVERE
Samarbeidet vårt med DKS over hele landet og
Kulturtanken, har fungert godt i denne perioden. Vi har arbeidet for at alle barn og unge skal
ha tilgang til god litteraturformidling – enten de
er på skolen fysisk eller fremfor en skjerm, og
dette arbeidet har båret frukter. Det viktigste er
å bidra til høy kvalitet i form og innhold.
Vi har jevnlig kontakt med de litteraturansvarlige i fylkene og direktekommunene. Programmeringa i skolesekken er fylkenes og kommunenes ansvar, og de benytter vår kompetanse i ulik
grad: Noen steder sitter vi i programråd, noen
steder legger vi hele turneer, andre steder gir vi
råd og kommer med innspill.
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DKS OSLO: TURNEER PÅ 9. TRINN
I Oslo er forfatterbesøk på 9. trinn organisert
av Norsk Forfattersentrum et fast tilbud til alle
elever på trinnet. Vanligvis besøker 10 forfattere rundt 260 klasser i oktober–november. Med
logistikkutfordringene fra koronahøsten 2020
friskt i minne, ble vi enige med DKS Oslo om å
la fem forfattere turnere på høsten og de siste
fem etter jul. Anne Elvedal, Ane Barmen, Joakim Kjørsvik, Bår Stenvik og Anders N. Kvammen reiste rundt i Osloskolen denne høsten.

Inger Lise Belsvik (til venstre) og Ayse Koca på workshop med Bærekraftsbiblioteket. Foto: Erik Brandsborg.
Til venstre: Ivrige autografjegere i kø for sikre seg signaturen til Anne Elvedal på
Oppsal skole. Til høyre: Ane
Barmen besøkte Bjørnsletta skole. Foto: Hanne Bru
Gabrielsen.

Festspilldikter Tormod Haugland.
Foto: Eva Lene Gilje Østensen.

Litterære arrangement
Vi gjennomførte i 2021 så mange arrangement som mulig både alene og
sammen med gode samarbeidspartnere. Hvert eneste oppdrag til forfatterne har gledet oss ekstra mye dette året. Vi sender en stor takk til alle våre
samarbeidspartnere.
Det var utfordrende, men viktig å planlegge arrangement i 2021. Vi måtte tenke mer på hvor vi
hentet forfattere fra, på grunn av ulike restriksjoner i ulike deler av landet. Ved endrede restriksjoner måtte vi ha digitale reserveløsninger
klare. Budsjettering var svært krevende, siden
digitale sendinger var fordyrende med høyere
honorar og produksjonsutgifter. Selv i de periodene samfunnet var åpent og arrangement
kunne gjennomføres, var publikum av og til mer
avventende enn før. Vi er likevel fornøyde med
å ha fått gjennomført en rekke arrangement
landet rundt, samt flere digitale litteraturtilbud i
periodene hvor vi ble bedt om å holde oss mest
mulig i ro.
Alle avdelingskontorene planla og gjennomførte færre arrangement enn vanlig på grunn av restriksjoner. I Tromsø ble alle Litteraten-arrangement avlyst, og det ble ikke arrangert skrivekurs
på Litteraturhuset i Oslo.
VÅRE DIGITALE ARRANGEMENT
Vi utviklet to heldigitale satsninger i 2021:
Avdelingskontorene samarbeidet om et digitalt
formidlingstilbud med tittelen «Ord i lunsjen».
Ti forfattere fra hele landet sendte korte lunsjforedrag fra sine hjemmekontor, der de formidlet sine egne og andres bøker. Sammen med
Møre og Romsdal forfatterlag laget vi podkasten «Min skrivemetode», der fem forfattere
fortalte om sine skrivemetoder til inspirasjon for
andre skrivende.

Mange av våre arrangement i 2021 ble gjennomført digitalt eller som hybrid-arrangement
(både fysisk og digitalt). Flere av våre aller største arrangement måtte gjennomføres digitalt:
For Æ Å Trondheim litteraturfestival var det
digitale en reserveløsning, mens Litterær hagefest i Adrianstua, ble planlagt som en digital
sending helt fra starten av, og kunne derfor tilpasses et digitalt format. De litterære festspill i
Bergen ble gjennomført fysisk og med direktestrømming. Her etablerte vi en helt ny satsning:
Billettinntektene fra nettarrangementene gikk
nemlig til opprettelsen av festspilldikterens stipend på kr 10 000.
Digitale arrangement er kostbare, og fører ikke
til noen inntekter, både fordi betalingsviljen er
minimal, og fordi selve betalingsløsningen er
vanskelig å få på plass. Vi har, i de siste to årene,
brukt over 200 000 kroner ekstra på å få gjennomført digitale arrangementer.
I 2021 hadde vi 2210 digitale publikummere
(folk som ble lenger enn 60 sekunder) på 40
digitale arrangementer.
RAPPORTER FRA ARRANGEMENT
Her omtaler vi både fysiske, digitale og hybrid-arrangement i samme liste, for innholdet
i arrangementene har vært det viktigste også i
2021. Vi måtte ta i bruk flere kanaler enn før for
å nå ut til publikum. Det har vært både lærerikt,
frustrerende og givende.
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Bokdager på Sørlandet
Hvert år feires bokaktuelle forfattere i regionen med program over flere dager. Paul LeerSalvesen ble 70 år i fjor. Dette feiret vi med en
festkveld der Leer-Salvesen og hans inviterte
gjester samtalte om utvalgte tema knyttet til
hans forsknings- og interessefelt. Jubilanten
samtalte med MiRee Abrahamsen om reiselitteratur og etikk, med Gaute Heivoll om forbrytelse og forsoning og med Paal-Helge Haugen
om teologi og poesi. Samtalene ble ledet av vår
avdelingsleder Irene Gressli Haugen.
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Sammen med Cinemateket arrangerte vi
«Forfatter velger film». I år var det Paal-Helge
Haugen som var invitert, og han valgte Alle
årets dager (Regi: Alain Cornau, Frankrike 1991).
Før filmvisningen holdt Haugen en presentasjon av filmen.
I samarbeid med Kristiansand folkebibliotek
fikk to skoleklasser og en barnehage forfattermøte med Karin Moe Hennie i barneavdelingen
på biblioteket. Ninjana stod på programmet på
de to første formidlingene, mens barnehagegruppen fikk høre Dingle som en kringle og møte
skjelettet Åsmund.
Det siste arrangementet under Bokdager var
Lesefesten. I år fikk vi opplesninger fra 17 strålende og bokaktuelle forfattere fra eller med
tilknytning til sørlandsregionen. Deltagende
forfattere var Gaute Heivoll, Christine Kjellstrøm Melby, Bruno Jovanovic, Svanhild Amdal
Telnes, Terje Dragseth, Birger Emanuelsen,
Aksel Selmer, Benedicte Meyer Kroneberg,
Geir Stian Orsten Ulstein, Aasne Linnestå,
Ørjan N. Karlsson, Ali Hayder, Vidar Sundstøl,
Øyvind Berg, Camilla Bøksle, Bård Nannestad
og Line Baugstø. Festen ble ledet av konferansier Hilde Elise Bie. Hanne Toreskås Asheim
stod for musikalske innslag.

Bok og bar ledet av Renate Nedregård, med Stig
Holmås, Finn Bjørn Tønder, Gunnar Staalesen og
Morten Hammerborg. Foto: Renate Nedregård.

Bok og bar
To spesialutgaver av Bok og Bar ble gjennomført i realt bergensk høstvær. Bok og bar-arrangementene presenterer publikum for ulike tema
og tendenser i samtidslitteraturen, og denne
høsten fokuserte vi på bokaktuelle forfattere.
Antall arrangement var nedskalert på grunn av
pandemien, men vi kompenserte med å invitere
flere forfattere enn vanlig til de to kveldene. På
det første arrangementet samtalte Brit Aksnes
med Sivert Nikolai Nesbø og Frode Grytten.
Reidun Elise Foldøy og Eli Fossdal Vaage leste
fra sine utgivelser av året. På det andre arrangementet ledet Renate Nedregård en samtale
med Gunnar Staalesen og Morten Hammerborg, to forfattere med inngående kunnskap
om Bergens historie. Stig Holmås og Finn Bjørn
Tønder leste.
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Bokdager på Sørlandet:
1. Svanhild Amdal Telnes 2. Ali Hayder 3. Aasne Linnestå
4. Birger Emanuelsen. Foto: Eva Lene Gilje Østensen.
5. Irene Gressli Haugen, jubilant Paul Leer-Salvesen og
Paal-Helge Haugen i samtale om poesien og det religiøse.
Foto: Maja Hareide Holt.

5.

4.

De litterære festspill [fysisk + digital]
Vi fikk endelig gjennomført De litterære festspill med Tormod Haugland som festspilldikter!
Arrangementet ble utsatt i ett år på grunn
av koronapandemien. Som vanlig inviterte
festspilldikteren sine gjester til ulike programposter. Arrangementene ble holdt på Litteraturhuset i Bergen og kunne også bivånes
digitalt.
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De litterære festspill ble innledet torsdagskveld
med vorspiel i form av en litterær samtale med
Haugland og hans redaktør, Øyvind Ellenes, på
Norli. Fredag var det duket for åpningstale ved
Odd W. Surén, før festspilldikteren presenterte
sine gjester og vi fikk høre dem lese: Victoria
Kielland, Inghill Johansen, Øyvind Rimbereid
og Laila Stien.
Lørdagsprogrammet startet med et nærbilde:
Sandra Lillebø dybdeintervjuet Tormod Haugland. Det ble et uformelt og varmt møte med
festspilldikteren og hans forfatterskap. Kveldsprogrammet inneholdt opplesninger med Nina
Lykke, Ole Robert Sunde, Gunnhild Øyehaug
og Thure Erik Lund. I siste del presenterte
Frode Helmich Pedersen festspilldikterens romanforfatterskap, før han spurte «Hva trekker
forfatterne mot romanen?» som festspilldikteren og hans gjester samtalte om.
På grunn av koronarestriksjoner valgte vi å
strømme helgearrangementene i tillegg til at de
var åpne for et begrenset antall publikummere.
Dette stod Litteraturhuset for, og både teknisk
og kvalitetsmessig fungerte det utmerket.
De litterære festspill: festspilldikterens
stipend
Billettinntektene fra nettarrangementene under
De litterære festspill gikk til opprettelsen av
festspilldikterens stipend, en utdeling av 10 000
kroner som går til en forfatter som festspilldikteren har store forventninger til. Tormod

Haugland valgte å tildele stipendet til Ingrid
Tørresvold, som debuterte i 2020 med Hilsen
Ruth. Romanen skildrer karakteren Ruths hverdagsliv under en ekstrem hetebølge i en by i
Sør-Norge.
Fakta om fiksjon [fysisk + digital]
I arrangementsserien Fakta om fiksjon får romanforfattere møte fagpersoner til samtale
om et tema de har skrevet om. To av årets tre
arrangement ble sendt digitalt. Samtalene ble
strømmet på Sørlandskontorets Facebookside.
#raseri | I romanen Rase (2018) utforsker
Monica Isakstuen sinne og raseri i nære familierelasjoner. Hovedpersonen i romanen opplever
et ukontrollert sinne i omgang med familien,
og kjenner på følelser av invadering og frustrasjon. Romanen reflekterer over hvordan man
kan håndtere håpløshet og raseri, følelser som
småbarnsforeldre kan kjenne på. Med bakgrunn
i denne tematikken samtalte Sigurd Tenningen
med Monica Isakstuen og psykolog Sondre Risholm Liverød.
#voksne mennesker | Marie Aubert ga i 2019
ut romanen Voksne mennesker som omhandler
tynnslitte familiebånd, sjalusi og selvhevdelse.
Med utgangspunkt i romanen samtalte Sigurd
Tenningen med Marie Aubert og psykolog
Sondre Risholm Liverød om hva det er som
gjør oss voksne: Er det når vi eier hus og har
jobb? Blir man mer voksen av å leve i forhold
og ha barn? Og hvorfor er det så mange som
vegrer seg for å bli voksne, kalle seg selv voksen og ta det som tidligere har blitt sett på som
voksenansvar?
De litterære festspill i Bergen
(øverst fra venstre):
Nina Lykke. Sandra Lillebø i samtale med
festspilldikter Tormod Haugland.
Gunnhild Øyehaug. Inghill Johansen.
Odd W. Surén. Laila Stien.
Foto: Eva Lene Gilje Østensen.
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#tro | Forfatter Lars Petter Sveen samtalte med
prest Sunniva Gylver om tro og religion som
moralsk veiviser. Sveens tredje bok, Guds barn,
(2014) handler om kjærlighet, vennskap, tro og
håp, og var utgangspunktet for samtalen som
ble ledet av Irene Gressli Haugen, avdelingsleder ved Norsk Forfattersentrum Sørlandet.
Arrangementet var et samarbeid med Sande
bibliotek i Vestfold.
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Forfatterseminaret på Nansenskolen 2021
Forfatterseminaret på Nansenskolen er et
samarbeid mellom Nansenskolen og Norsk
Forfattersentrum. Seminaret i 2021 fikk færre
deltakere enn vanlig, bare ti. Seminaret ble
gjennomført med strenge koronatiltak og deler
av programmet ble strømmet.
Til tross for utfordringer var seminaret vellykket.
Deltakerne var strålende fornøyd. Det faglige
programmet gikk etter planen. Onsdagen var
satt av til seminarets hovedprogram, med Ingvild Christine Herzog fra Forfattersentrum,
Kyrre Andreassen som holdt foredrag om å
skrive fra et kvinnelig perspektiv, samt årets
Vesaas-foredrag ved Karoline Brændjord. På
kvelden var det mini-hagefest for deltakerne.
På torsdag snakket Martin Ingebrigtsen med
Anna Kleiva om forfatteres muligheter for å
tjene penger på bøkene sine, og det ble gjennomført en tekstlesning der Martin Ingebrigtsen og Marius Emanuelsen kommenterte deltakernes tekster.

Forfattersamtalen [digital + fysisk]
Forfattersamtalen, der to forfattere møtes til
samtale uten moderator, er et fast samarbeid
mellom Norsk Forfattersentrum og Deichman
Majorstuen. I 2021 gjennomførte vi i alt seks
forfattersamtaler, både fysiske og digitale. På
grunn av restriksjoner ble alle samtalene gjennomført som rene studioproduksjoner uten
publikum, produsert ved hjelp av bibliotekets
splitter nye podkast-kompetanse. Produsent var
Malena Berthelsen Lindgren, som også sørget
for egen logo og jingle til programserien.
Følgende samtaler ble produsert og lansert i
perioden februar-juni:
• Alfred Fidjestøl og Nils Henrik Smith: «Den
store fotballsamtalen»
• Helga Flatland og Lars Petter Sveen: «Om
hverandres forfatterskap, skrivemetoder og
forfatterlivet»
• Cathrine Knudsen og Sarah Smith
Ogunbona: «Hva arbeidsplassen avslører»
• Brit Bildøen og Aage Borchgrevink: «22. juli:
Å skrive etter katastrofen»
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Høsten 2021 kunne vi igjen planlegge for fysiske arrangementer. Vi fornyet konseptet med
en miniserie på tre samtaler der vi lot Roskva
Koritzinsky invitere forfattere som utforsker det
grenseoverskridende i mennesket. Første gjest
på scenen, med arrangementstittelen «Kjærlighet», var poeten Karin Haugane. Neste forfatter som fikk gleden av Koritzinskys lesning var
Liv Mossige med tittelen «Ydmykelse». Den
tredje samtalen i serien, Victoria Kielland om
«Begjær», gjennomføres først i februar 2022.

Ord i lunsjen [digital]

«Ord i lunsjen» var et nasjonalt, digitalt litteraturformidlingsprosjekt. Fra 19. mai til og med 14. juni sendte
ti forfattere korte lunsjforedrag fra sine hjemmekontor
rundt omkring i landet, der de formidlet sine egne og
andres bøker. Temaene strakk seg fra samfunnsaktuelle
problemstillinger og historie, til forfatternes egne skrivetips og anbefalinger. Nærmere 400 personer satte seg
Til venstre: Roskva Koritzinsky og Liv Mossige i
samtale. Foto: Hanne Bru Gabrielsen.

fremfor skjermen for å spise sammen med forfatterne.
Forfatterne som deltok var (øverst fra venstre): Berit
Rødstøl, Terje Dragseth, MiRee Abrahamsen, Sumaya
Jirde Ali, Torgeir Ekerholt Sæveraas, Wencke
Mühleisen, Kristine Tofte, Susanne Hætta, Anne Bitsch
og Stig Beite Løken.

Fra kiosk til kiosk
Lesekioskene er et prosjekt som styres av
Foreningen !les. De gamle, røde telefonkioskene blir gjort om til byttestasjoner for bøker.
I Trondheim er vi faddere for lesekiosken i
Thornæsparken. Foreninga samiske forfattere
/ Searvi sámi girječálliide er faddere for den
andre lesekiosken i Trondheim.
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I anledning ett års-jubileet til lesekiosken arrangerte vi 16. juni en litterær vandring i samarbeid
med Foreninga samiske forfattere / Searvi sámi
girječálliide og Foreningen !les. I løpet av gåturen presenterte fire lokale forfattere tekster
som på ulike måter tematiserte lokal identitet
og kultur: Raïs Neza Boneza, Bjørn Jansen, Sara
Husby og Ellen Sara Reiten Bientie.
I forbindelse med den samiske litteraturfestivalen «Mun dajan» i september, inviterte vi til
ny vandring, denne gangen for hele familien,
sammen med Foreninga samiske forfattere /
Searvi sámi girječálliide og Foreningen !les.
«Mun dajan» var den første i sitt slag i Trondheim/Tråante, og vandringen foregikk mellom
de to lesekioskene som står i byen. Forfatterne
som leste var Beate Heide, Dag Ove Johansen,
Ingebjørg Liland og Sollaug Sárgon.

Forfattersamtale med Vigdis Hjorth [digital]
Vigdis Hjorth ble intervjuet av avdelingsleder
ved Sørlandet, Irene Gressli Haugen, om hva
det vil si å være kvinnelig kunster, hva betegnelsen «kvinnelig» markerer og sirkler inn, og om
betegnelsen virker begrensende eller ei. Forfattersamtalen ble arrangert i samarbeid med Sørlandets kunstmuseum i forlengelsen av utstillingen Modernismens pionerer, som fremhevet 33
kvinnelige modernistiske kunstnere.
Fuzzypraten
Selma Lønning Aarø besøkte Fuzzy platebar i
Molde for å snakke om sin nyeste roman Privatlivets fred i samtale med Petter Haakon Petterson. Arrangementet var et samarbeid mellom
galleriet Maerz contemporary, Fuzzy platebar
og Norsk Forfattersentrum Midt-Norge.
Handlingsrom og sosial kontroll –
samtale for ungdom
Sammen med Lindesnesbibliotekene ble vi tildelt tilskudd til to arrangement fra Fritt Ords
utlysning Fri tanke, fri tale. Det ble i høst gjennomført en litterær samtale for ungdom med
temaet handlingsrom og sosial kontroll, mens
vårens samtale skal tematisere ytringsfrihet, representasjon og krenkelse.

BILDETEKST

Bjørn Jansen leser på
Denlitterær
samiskevandring
lesekiosken
i Trondheim. Fra venstre: Beate Heide, Dag Ove Johansen, Hege Siri, Ingebjørg
i anledning
Liland, Irene Larsen og Sollaug Sargon. Foto Beate Heide.
lesekioskens ettårsjubileum.
Foto: Siri Aurland Bredesen.

Kjelleren
En novemberkveld inviterte Galleri Fenka og
Orkana forlag, i samarbeid med Norsk Forfattersentrum Midt-Norge, til bokprat i Levanger
med Ingvild Sørensen om hennes nyeste roman
Maria Madres maleri. Et tjuetalls mennesker
kom for å høre om hvordan Levangers tidligere
fengselsceller hadde inspirert Sørensen i arbeidet med romanen.
Krimlitteraturens virkelige verden
Romaner basert på forfatteres egne erfaringer
gjør at det til stadighet blåses nytt liv i debatten
om den såkalte virkelighetslitteraturen. Under
koronapandemien har det kommet ut diktbøker, antologier og romaner som behandler livet
i «unntakstilstand». Vi sendte ut Ingebjørg Berg
Holm og Chris Tvedt på en miniturné i Vestland
fylke der de samtalte om hvordan krimlitteraturen forholder seg til virkelige hendelser. Hvilke
etiske og moralske utfordringer står krimforfattere overfor, og hvilke hensyn bør forfattere ta
når man skriver tett på virkeligheten?
De to forfatterne besøkte Gulen folkebibliotek filial Byrknes, Førde bibliotek i Sunnfjord,

Bømlo folkebibliotek, Etne bibliotek og Kvinnherad bibliotek.
Litterær hagefest i Adrianstua [digital]
I 2021 feira Litterær hagefest i Adrianstua 20
år. Hagefesten er ei årlig feiring av bokaktuelle midtnorske forfattere, og er et samarbeid
mellom Adrianstua, Trøndersk forfatterlag og
Midt-Norgekontoret. På grunn av pandemisituasjonen valgte vi også i 2021 å gjennomføre programmet digitalt. Hagefesten blei
forhåndsinnspilt i slutten av august, og en
nedklippa versjon blei sendt på nett søndag
26. september. Den blei liggende i 24 timer,
og sett av nærmere 300 personer. Siden publikum og boksalg falt vekk, valgte vi å presentere alle midtnorske bokaktuelle forfattere på
hjemmesida vår. Formålet med hagefesten er
å vise fram hva som rører seg litterært i regionen, og fast på programmet står barne- og
ungdomsforfattere, debutanter, sakprosaforfattere, poeter og prosaister. Sjølve sendinga
besto av opplesninger, samtaler, hagekunst og
ei festtale, der Tale Næss, forfatterboligens
første beboer, fortalte om hvor viktig en slik
møteplass er for byens litterater.

Den samiske lesekiosken i Trondheim. Fra venstre: Beate Heide, Dag Ove Johansen,
Hege Siri, Ingebjørg Liland, Irene Larsen og Sollaug Sárgon. Foto Beate Heide.
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Deltagere i 2021 var Martine Grande,
Mari Oseland, Åshild Moldskred, Tonje A.
Lissandrin, Kristin Ribe, Edel Maria Landsem,
Øyvind Rangøy, Dag Hoel, Tor Eystein Øverås,
Tale Næss, Kari Anne Bye, Heidi-Anett Haugen
og Rune F. Hjemås.

36

Det er både fordeler og ulemper med en digital gjennomføring. Digital sending gir oss mulighet til å nå hele Norge, samt invitere gjester
fra potensielt hele verden til å sende oss digitale
klipp. I 2021 fikk vi filmatiske postkort fra både
Estland og Italia, hvor Øyvind Rangøy og Tonje
A. Lissandrin bor og skriver. I tillegg deltok Tale
Næss fra Tromsø. Etter to år med digital hagefest merker vi likevel savnet etter møteplassen
vår: å få samle forfattere og litteraturinteresserte i hagen, snakke sammen og feire midtnorsk
litteratur.
Litteraten [fysisk + digital]
Litteraten, Tromsøs eneste faste litterære kafékonsept, ble rammet av flere avlysninger i 2021.
De fleste av Forfatterstudiets poetikkseminarer ble holdt digitalt, men heldigvis ble noen

litterære arrangement også gjennomført fysisk
ved ulike kaféscener i Tromsø: Gunstein Bakke
holdt poetikkseminar på Perspektivet museum,
mens Ole Robert Sunde snakket om sykdom,
død og skrivelyst på Amtmandens. «Ferske
bøker» med Simon Stranger, Anne Oterholm,
Eirik Skrede, Irene Larsen, Elin Anna Labba og
Henning Howlid Wærp fant sted på Tromsø bibliotek som en del av Ordkalotten.
Litterær vår – Litterær høst
Heldigvis fikk vi gjennomført Litterær vårfest
og Litterær høstfest, våre to største satsninger
i Nord-Norge! Våren og høstens nye nordnorske bøker presenteres for publikum i kataloger
som distribueres til biblioteker og bokhandlere.
I tillegg er katalogene tilgjengelige på nettsidene våre. Formålet er å skape oppmerksomhet
om litteraturen som skrives i landsdelen. Et
utvalg av sesongens utgivelser presenteres til
slutt på arrangementene Litterær vårfest og
Litterær høstfest, i tilknytning til landsdelens
litterære festivaler. Litterær vårfest ble gjennomført i sammenheng med Bransjetreff for
litteraturfeltet i Nord-Norge, under Festspillene i Nord-Norge og i samarbeid med Ordkalotten. Litterær høstfest ble arrangert som
en del av FinnLitt – Finnmark internasjonale
litteraturfestival.
Under Litterær vårfest i Harstad møtte Eirik
Skrede Sigbjørn Skåden til samtale, og kvelden
ble avsluttet med LittKonsert: Tre forfattere
leste sine tekster til Øyvind Sjøvolds musikk.
Ungdomspublikummet fikk møte Sigrid Agnethe
Hansen, som snakket om sin ungdomsromandebut, Ser du dette.
Til venstre: Litterær hagefest i Adrianstua feiret sin
20-årsdag med marsipankake. Styreleder i Trøndersk
forfatterlag fikk æren av å sprette kaka. Fra venstre:
Torgeir Ekerholt Sæveraas, filmfolk i Next Hero, Kari
Anne Bye og Dag Hoel. Foto: Rune F. Hjemås.
Høyre side: Skjermbilder fra Litterær hagefest.

Postkort fra Øyvind Rangøy i Estland.

Postkort fra Tonje A. Lissandrin i Italia.

Mari Oseland var årets hagefestkunstner.

Siri Broch Johansen.
Foto: Finnlitt/Randi Tellesbø.

Under Litterær høstfest i Kirkenes presenterte
vi et knippe nye nordnorske utgivelser: Irene
Larsen, Henning Howlid Wærp og Siri Broch
Johansen leste, og Heine Bakkeid snakket om
sin nye krimroman.
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Løveid 70: Samtaler, poesidigg og
festforestilling
Da Cecilie Løveid, Bergen bys grand lady innen
lyrikk og dramatikk, fylte 70 år, ble det storstilt
feiring i regi av Norsk Forfattersentrum, Den
Nationale Scene, Dramatikkens hus, Kolon forlag, BIT Teatergarasjen, Nationaltheatret og
Skrivekunstakademiet. Sammen med en rekke
forfattere og skuespillere, og selvsagt jubilanten
selv, inviterte vi til et variert program på selveste
bursdagen.
Det hele startet med en samtale mellom Løveid og forfatter Sivert N. Nesbø, før professor i nordisk litteratur Eirik Vassenden foredro
om Løveids skjønnlitterære produksjon. Vi
fikk også et foredrag om Løveids dramatikk av
universitetslektor Siren Leirvåg, før sistnevnte deltok i en panelsamtale om samme tema
med Line Rosvoll fra Dramatikkens hus og Mari
Vatne Kjeldstadli fra Nationaltheatret. Første
del av programmet ble rundet av med en spesialutgave av Poesidigg med Steinar Opstad,
Cecilie Løveid, Tomas Espedal og Erlend O.
Nødtvedt, ledet av Henning H. Bergsvåg. For
publikum som deltok i markeringen fikk de i tillegg til fyldige presentasjoner av Løveids rikholdige forfatterskap, høre hilsener, taler, hyllester,
opplesninger, musikk og se utdrag fra tre ulike
forestillinger.

Med kjærleg helsing
I arrangementsrekken Med kjærleg helsing inviterer vi en forfatter til å snakke om et selvvalgt
tema. I høst besøkte Eivind Riise Hauge Øyobiblioteket i Haugesund, og snakket om utenforskap, opplevelsen av å mangle tilhørighet.

Elin Anna Labba.
Foto: Mark Ledingham.

Etter foredraget ledet psykologspesialist Håvard Wester Breistein en samtale med Eivind
Riise Hauge, psykolog Frode Thuen og varaordfører i Haugesund kommune Trine Meling
Stokland. Samtalen handlet om hvilke konsekvenser utenforskap kan få for individer, pårørende og samfunnet i sin helhet, og hva vi kan gjøre
for å forebygge at mennesker havner utenfor.
Ordkalotten – Tromsø internasjonale
litteraturfestival
Norsk Forfattersentrum er representert i festivalens styre og i programgruppa for BANG!
som er barne- og ungdomsprogrammet.
BANG! er et samarbeid mellom Ordkalotten,
Norsk Forfattersentrum, Tromsø bibliotek og
byarkiv, DKS i Tromsø kommune, Perspektivet
Museum og Barnefilmklubben i Tromsø.
Årets festivaltema var kritikk. Jan Tore Nordeng
var hovedforfatter for barne- og ungdomsprogrammet. Han møtte skoleklasser i Tromsø og
omegn fra mandag til torsdag. Monika Steinholm,
Bjørn Arild Ersland og Simon Stranger bidro
også. Kveldsprogrammet har en fast post der
barnelitteratur presenteres for voksne. Guri
Fjellberg foreleste og diskuterte barnebokkritikk med festivalens gjestende forfattere.

Fra venstre: Erlend O. Nødtvedt, Steinar Opstad,
70-årsjubilanten Cecilie Løveid og Henning H. Bergsvåg.
Foto: Unni Torgersen.

Eirik André Skrede.
Foto: Mark Ledingham.
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Henning Howlid Wærp.
Foto: Finnlitt/Randi Tellesbø.

Anne Oterholm.
Foto: Mark Ledingham.
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Til minne om Kjell Askildsen
Den store novellemesteren Kjell Askildsen spilte en viktig rolle i etableringen av Norsk Forfattersentrum. Han var styreleder og daglig leder
i vanskelige oppstartsår på 1970-tallet. Da han
gikk bort, var det naturlig å arrangere en minnekveld i hans fødeby Mandal, i samarbeid med
Kilden teater og Mandal kommune. En fullsatt
sal fikk høre skuespiller Fredrik Høstaker lese
Askildsentekster. Askildsens nevø og tidligere ordfører i Mandal, Tore Askildsen, samtalte
med Alfred Solgaard, enhetsleder for kultur i
Lindesnes kommune. Forfatter Bjarte Breiteig
og Irene Gressli Haugen fra Norsk Forfattersentrum Sørlandet samtalte om Kjell Askildsens
forfatterskap og Tore Bråthen trio stod for musikalske innslag.
Poesipub
I starten av desember inviterte vi til poesipub
på Antikvariatet i Trondheim. Poesipub er et
helaftens arrangement med opplesninger. Programmet besto av poeter som på ulike måter
viste spennet i den rike samtidspoesien. Deltagerne var Anne Dorte Lunås, Eirik S. Røkkum,
Jimmy Alm (SE), Kari Anne Bye, Maria Norseth
Garli og Marte Huke. Erlend Skjetne leda
puben.

Æ Å Trondheim litteraturfestival [digital]
Den tiende utgava av Æ Å Trondheim litteraturfestival hadde ”jord” som tema. Utfordringa
dette året var i all hovedsak den pågående pandemien, og vi planla simultant for tre forskjellige scenarioer: fysisk festival, halvdigital festival
og heldigital festival. Vi endte med å arrangere en heldigital festival med et noe nedskalert
program, som blei presentert i samarbeid med
Litteraturhuset i Trondheim. Vi gjennomførte
16 programposter med i alt 24 gjester. Festivalen besto av forhåndsinnspilte videoer og
liveopptredener. Alle planlagte oppdrag ble
fullhonorert.
Festivalen inneholdt opplesninger, barneprogram, presentasjoner, foredrag, konserter og
samtaler med Alejandro Albarrán Polanco
(MX), Nathaniel Farrell (US), Andreas Vermehren Holm (DK), Ann Jäderlund (DK),
UKON (SE), Signe Gjessing (DK), Monica
Aasprong (NO/SE), Gunnhild Øyehaug,
Karoline Brændjord, Casper André Lugg, Liv
Gulbrandsen, Ellen Grimsmo Foros, Jon Ståle
Ritland, Adelheid Seyfarth Gulbrandsen, Kari
Stai, June Sommer Strask, Montaser Abdelmawgood (EG/NO), Martin Ingebrigtsen, Bendik
Vada, Pernille Høegh (DK/NO), Håvard J.
Nilsen, Erlend Skjetne, Sigrid Elise Strømmen
og Margrethe Aas. Årets konferansierer var
Andrea Skogtrø Eggan og Torunn Rasmussen.

SKRIVEKURS
Litterært springbrett
Litterært springbrett ble opprettet i 2021 av
Vestlandskontoret og Papillon, en organisasjon
som styrker unge krysskulturelle kvinner gjennom å tilby en møteplass, nettverksbygging og
veiledning. Med Litterært springbrett håper vi
å etablere et langvarig og flerfaset prosjekt som
kan bidra til å skape mangfold i den kulturelle
offentligheten. Prosjektet retter seg mot underrepresenterte grupper i litteraturfeltet i Bergen,
og har unge kvinner med krysskulturell og immigrantbakgrunn som sin primære målgruppe.

kulturliv, og noen av dem kanskje også litterære
produsenter, deltakere eller ansatte i kulturlivet.

Høsten 2021 ble det gjennomført fem gratis lavterskelkurs i ulike bydeler. Deltagerne ble introdusert for samtidslitteratur og fikk muligheten
til å utvikle seg som skribenter innenfor ulike
sjangre. Det ble gjennomført to låtskriverkurs
med artisten Myra (Regina Tucker) på Laksevåg bibliotek, i samarbeid med AKKS Bergen.
Tharaniga Rajah holdt kurs i historiefortelling
i Åsane kulturhus. I Bergenhus holdt Grethe
Fatima Syéd kurs i leserinnlegg og kronikk, og
Selma M. Yonus introduserte småbarnsforeldre
for barnelitteratur.

Tranemos kommunepoet, Jimmy Alm, holdt
skrivekurs i Trondheim. Foto: Anna Carin Isaksson.

Lavterskelkursene er prosjektets første fase, og
våren 2022 starter neste fase. Vi håper å kunne
gjennomføre tilbudene flere ganger slik at vi
klarer å nå et stort antall litteraturinteresserte
i målgruppen. Prosjektets mål er at deltagerne
på sikt skal bli aktive publikummere i Bergens

Bilder fra Æ Å Trondheim litteraturfestival.

Skriveforum Midt-Norge
Også i 2021 merka vi effekten av pandemien på
flere av skrivekursene våre, både i form av låg
oppslutning og at folk uttrykte bekymring for
å treffes fysisk. Vi endte med å avlyse tre planlagte kurs, men fikk gjennomført fire kurs med
deltagere fysisk til stede.
«Fortellerkurs i fjæra» blei arrangert i samarbeid
med Midtnorsk fortellerforum. Kursleder var
den erfarne fortelleren Kari Hustad, som delte
tips og triks til hvordan bli en bedre formidler.
Målet med fortellerkursene er å inspirere deltagere til økt formidlingsglede og sjøltillit. Vi
gjennomførte også et skriveforum for ungdom med Håvard J. Nilsen på Kultursenteret
ISAK, og en skriveworkshop med den svenske
Ulf Karl Olov Nilsson (Sverige)

Jon Ståle Ritland
(Ålesund)

Alejandro Albarrán Polanco
(Mexico)

Bendik Sandnes Vada (Trondheim).
Foto: Lademoen Kunstnerverksteder.
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kommunepoeten Jimmy Alm. I tillegg samarbeida vi med Litteraturhuset i Trondheim om
kreativt skrivekurs for flyktninger, hvor 30 deltagere med bakgrunn fra Afghanistan, Syria, Iran,
Tyrkia, Brasil, Filippinene, Libanon, Latvia, Kurdistan, Etiopia og Eritrea deltok. 50 mennesker
deltok på skriveforum i 2021. Skriveforumet har
fast støtte fra Trondheim kommune.
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Skrivekurs på Sørlandet
Høsten 2021 arrangerte vi et skrivekurs med
Aksel Selmer. Dette la vekt på språkbevissthet,
utvikling av karakterer og konflikter, og skriveøvelser som forbedrer deltagernes evne til å lage
gode strukturer. Selmers kurs i Kristiansand gikk
over to dager med fire timer per dag. Deltagerne meldte tilbake at kurset hadde vært svært
lærerikt.
Skrivekurs på Vestlandet
I samarbeid med Øygardsbiblioteka arrangerte
vi et tredagers skrivekurs med Bente Bratlund.
Målgruppen var personer som ønsker å formidle en historie eller som arbeider med selvbiografiske eller biografiske skriveprosjekt. Bente
Bratlund gikk gjennom oppbygging av tekst,
ansats, dramaturgi, fortellerteknikker og bruk
av dialog. 10 deltakere kom alle tre kveldene og
ifølge kursholderen blomstret de i arbeidet.
Skrivekurs i Nord-Norge
I løpet av høsten arrangerte vi et skrivekurs for
ungdom med Sigbjørn Skåden og Mari Andreassen som skrivelærere. Prosjektet var rettet

mot skrivelysten ungdom, og vi tilbød kurs på
både norsk og samisk. Kurset ble avholdt digitalt, med samlinger en gang i uken.
Det årlige skrivekurset for voksne ble holdt
under Ordkalotten-helga og var ledet av Simon
Stranger.
Informasjonsfolder til sommerskoler
I 2021 fikk mange kommuner ekstra midler fra
Utdanningsdirektoratet til å arrangere sommerskoler. I den forbindelse lagde vi en oversikt
over forfattere som var tilgjengelige for å holde
skrivekurs for barn og unge rundt omkring i landet. Lista inneholdt informasjon om ulike skrivekurs, hvilken målgruppe kursene passa for og
når forfatterne hadde mulighet til å stille. Oversikten ble sendt ut til alle kommunene.
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Sommerskole i Bergen
Vestlandskontoret fikk tildelt penger fra Bergen kommune til å gjennomføre tilbud innenfor
sommerskolen. Kursene var et gratis lavterskeltilbud for barn i ulike aldersgrupper. Målet var å
skape skrive- og leseglede. Skrivekursene introduserte deltagerne for samtidslitteratur gjennom praktiske tilnærminger. Kursene var formet som skriveverksted og hadde stor variasjon
i innhold, oppgaver og sjangrer. Deltagerne fikk
trening i å lese og snakke om tekster. Alle som
deltok gav oss begeistrede tilbakemeldinger.
Vi fikk også gode tilbakemeldinger fra Bergen
offentlige bibliotek som gjennomførte en del av
kursene på vegne av oss.
Montaser Abdelmawgood i samtale med Margrethe Aas
under Æ Å Trondheim litteraturfestival.

Øverst til venstre: Terje Kolbotn flankert av Frode Grytten og Finn Tokvam på Litteratursymposiet i Odda.
Foto: Unni Torgersen. Øverst til høyre: Skjelettet Åsmund og Karin Moe Hennie på Barnebokdag på Sørlandet.
Foto: Irene Gressli Haugen. Nederst: Munnbind! Eva Lene Gilje Østensen i samtale med Chris Tvedt.
Foto: Unni Torgersen.

Årsregnskap 2021

DISPONERINGER

ÅR 2021

Årsresultat Medlemsfondet

5-1

Årsresultat virksomheten

5-2

Sum disponeringer

141 225

ÅR 2020
-77 676

91 728

376 661

232 953

298 985

RESULTATREGNSKAP
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FOR PERIODEN 01.01.–31.12.

NOTER

INNTEKTER
Medlemskontingent
Formidlingsavgift
Oppdragsgivere
Kulturrådet
KUD
Andre tilskudd
Periodiseringer og øvrige inntekter
Sum inntekter

1-1

ÅR 2021

ÅR 2020

272 858
945 649
38 119 268
140 000
17 003 750
3 227 821
820 021
60 529 367

281 820
813 613
32 727 824
100 000
16 583 750
2 956 388
488 261
53 951 656

9 664 543
318 397
37 349 555
2 423 257
1 694 687
51 450 439

9 868 839
341 940
32 395 478
2 118 759
1 537 669
46 262 685

1 014 436
277 551
1 772 486
140 000
565 687
167 149
253 771
48 129
3 725 389
190 736
598 150
47 612
0
8 801 096

957 010
235 734
968 231
140 000
552 200
120 246
235 830
60 001
2 733 519
549 552
746 350
28 320
2 877
7 329 870

FINANSPOSTER
Finansinntekter
Finanskostnader
Sum finansposter

8 913
53 793
-44 880

15 909
76 026
-60 117

ÅRSRESULTAT

232 953

298 985

LØNNSKOSTNADER
Lønn og feriepenger
Honorar styret o.a.
Forfatterhonorar
Personalkostnader
Arbeidsgiveravgift
Sum lønn, honorar, personal
ANDRE KOSTNADER
Lokaler og inventar
Kontormaskiner, rekvisita, trykksaker
IKT
Revisjon og regnskap
Andre tjenester
Annonser, leie av utstyr
Møtekostnader, kurs, dokumentasjon
Telefon, frakt, porto
Reise, diett, opphold
Støtte andre organ, kontingenter, gaver
Medlemsfondet
Forsikring, gebyrer, andre kostnader
Tap på fordringer
Sum andre kostnader

2-1
2-2
1-1

1-4
3-1
1-1
4-1
4-2
4-3
4-4
4-5
4-6
4-7

1-3
4-8

BALANSE
BALANSE PER 31.12.

NOTER

ÅR 2021

ÅR 2020

EIENDELER
Omløpsmidler
Kundefordringer, avsatt mulige tap kr 10 000 – uendret

1-2
1-3

1 272 590

2 059 762

Fordringer forfattere
Andre kortsiktige fordringer, påløpte inntekter
Kontanter og bankinnskudd, herav bundet kr 472 703
Sum omløpsmidler

28 115
1 356 968
3 871 590
6 529 263

17 563
1 003 752
3 040 122
6 121 199

SUM EIENDELER

6 529 263

6 121 199

357 346
141 225
498 571

435 022
-77 676
357 346

555 260
91 728
646 988

178 599
376 661
555 260

1 145 559

912 606

1 549 059
885 219
1 431 383
1 102 317
0
415 726
5 383 704

984 780
896 281
1 689 308
982 771
0
655 453
5 208 593

6 529 263

6 121 199

GJELD OG EGENKAPITAL
Egenkapital
Bundet egenkapital
Medlemsfondet per 01.01.
Årets tilførsel
Medlemsfondet per 31.12.
Fri egenkapital
Annen egenkapital per 01.01.
Årets resultat
Annen egenkapital per 31.12
Sum egenkapital
Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldig arbeidsgiveravgift, skattetrekk
Skyldige feriepenger, lønn m.v.
Forskuddsinnbetalte tilskudd
Kassekreditt
Annen kortsiktig gjeld, påløpte kostnader
Sum kortsiktig gjeld
SUM GJELD OG EGENKAPITAL

1-2

45

Noter til regnskapet 2021

46

NOTE 1 – REGNSKAPSPRINSIPPER
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 – God regnskapsskikk for
små foretak.

I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer
en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.
Konstaterte tap på kundefordringer i løpet av
regnskapsåret 2021 er kr 0,-.

1-1. Inntekter/Kostnader
Inntektsføring ved salg av tjenester (forfatteroppdrag) skjer på leveringstidspunktet, og er
bokført under kategorien «oppdragsgivere». Formidlingsavgiften inntektsføres det året oppdragene honoreres.

1-4. Pensjonsforpliktelser
Pensjonsordningen er finansiert via sikrede ordninger og er ikke balanseført. Pensjonspremien
anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og
klassifiseres sammen med lønnskostnader.

Tilskudd inntektsføres i det år aktiviteten skjer.
Det samme prinsippet gjelder for kostnadene.
1-2. Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett
år etter balansedagen, samt poster som knytter
seg til tjenestekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt
virkelig verdi.
Benyttet kassekreditt pr. 31.12.2021 er kr 0,- av
en midlertidig kredittramme på kr 2 000 000,-.
Kredittrammen økte midlertidig fra kr 1 000
000 til 2 000 000 i perioden desember 21–januar 22 på grunn av likviditetspresset som gjerne oppstår på slutten av et tilskuddsår. Forfattersentrum forskutterer honorarer til forfatterne
før oppdragsgivere betaler for de samme oppdragene, og mot slutten av en tilskuddsperiode,
er likviditetsreservene naturlig lavere. Den faste
kredittrammen er for tiden (etter 15.01.22) kr
1 000 000,-.
1-3. Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte
fordringene.

Norsk Forfattersentrum er pliktig til å ha obligatorisk tjenestepensjon etter lov om obligatorisk
tjenestepensjon og har pensjonsordning som
oppfyller kravene etter denne loven.
NOTE 2 – INNTEKTER
2-1. Periodiseringer og øvrige inntekter
Regnskapet i sum viser faktiske, påløpte inntekter (og kostnader) i perioden jf. note 1-1.
Periodiseringene på denne linjen utgjør korreksjoner for forskuddsinnbetalte tilskudd og påløpte inntekter. Forskuddsinnbetalte tilskudd er
typisk tilskudd mottatt av Norsk Forfattersentrum til prosjekter som strekker seg over flere
kalenderår. Resten av tilskuddene pr. 31.12. på
disse prosjektene blir overført regnskapsåret
etter, og ved slike tilfeller blir resten av tilskuddene teknisk tilbakeført på inneværende regnskapsår og inntektsført regnskapsåret etter.
Påløpte inntekter er tidfesting av oppdragsgiveres innbetalinger slik at regnskapet kun viser
inntekter for forfatteroppdrag som fant sted
innenfor regnskapsåret.
Øvrige inntekter ført på linjen er billettinntekter, deltakeravgifter, støtte fra forlag og liknende. Økningen på linjen er kr 331 760 i forhold til
2020, økningen tilskrives høyere aktivitet.

2-2. Inntektsfordeling
Faste tilskudd til drift beløper seg i 2021 til kr
17 618 000 mot kr 17 080 000 i 2020.
Driftstilskuddene for 2021 er som følger:
• Kr 16 935 000, Kulturdepartementet
Til drift av avdelingskontoret i Midt-Norge:
• Kr 180 000, Trøndelag fylkeskommune
• Kr 35 000, Trondheim kommune
Til drift av avdelingskontoret på Sørlandet:
• Kr 252 000, Agder fylkeskommune
• Kr 136 000, Kristiansand kommune
Til drift av avdelingskontoret på Vestlandet:
• Kr 80 000, Vestland fylkeskommune
Resten av inntektene, 42 911 367, er betalinger
fra forfatteres oppdragsgivere i forbindelse
med formidlingsvirksomheten, andre (øremerkede) tilskudd til prosjekter, kursavgifter,
medlemskontingenter og billettinntekter. Inntektsøkningen totalt fra 2020 til 2021 er 12,2 %
mens økningen totalt for driftsstøtten i samme

3-1. Fordeling av sum lønnskostnader
Formidling og prosjekter
Administrasjon
Foreningsdrift (årsmøte, styre, medlemsmøter)
Medlemsfondet

NOTE 4 – ANDRE KOSTNADER
4-1. Lokaler og inventar
Kostnadene i 2021 er økt med 6 % fra 2020. Oppgangen fra 2020 skyldes økte husleiekostnader,

periode er 3,1 %. Kr 567 390 av total formidlingsavgift er godskrevet Medlemsfondet, resten, kr
378 259 er tilført administrasjonen i henhold til
årsmøtevedtak 2019.
NOTE 3 – LØNNSKOSTNADER
3-1. Sum lønnskostnader
• Økningen på 11,2 % i 2021 skyldes i all hovedsak økning i sum forfatterutbetalinger.
De adminitrative kostnadene er stabile.
793 forfattere fikk honorar i 2021 mot 796 i
2020. Utbetalinger av forfatterhonorarer er
økt med 15,3 % mot 2020. Antall årsverk for
ansatte er i sum 0,52 lavere enn i 2020.
• Linjen ’Honorar styret og andre’ inneholder
kostnader for blant annet styrearbeid, behandling av medlemssøknader, komitéarbeid
samt honorar til styret i Medlemsfondet.
• Totale lønnskostnader inklusive forfatteraktivitet, administrasjon, styre og øvrig er
for regnskapsåret kr 51 450 439. I løpet av
regnskapsåret 2021 har det i gjennomsnitt
vært 22 ansatte i Norsk Forfattersentrum
(15,72 årsverk). Sykefraværet for 2021 er
5,1 %.

År 2021
75,2 %
23,8 %
0,9 %
0,1 %

År 2020
72,7 %
26,2 %
1,0 %
0,1 %

større lokaler ved Sørlandskontoret, noe nytt
inventar samt vedlikehold. Leie av lokaler samt
generell drift og vedlikehold av disse utgjør hovedkostnadene denne kategorien.
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4-2. IKT
Kostnadene er 83,1 % høyere enn i 2020. Økningen skyldes overgang til skybaserte dataservere, fornyelse av gammelt datautstyr samt
pågående IKT-prosjekt (digitalisering av oppdragsinnmelding). Store deler av IT-strukturen
har gjennomgått en helt nødvendig fornyelse
og er skiftet ut i løpet av 2021. De største kostnadene på linjen er utstyr og implementering av
nye dataservere, utgifter til løpende programvarelisenser, nettlinjer, internettsider samt bistand og drift av datautstyr.
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4-3. Andre tjenester
Økningen er 2,4 % fra 2020 til 2021. Dette er
kostnader som normalt varierer en del fra år til
år siden en stor del av dem er prosjektrelaterte,
og er ofte ikke årvisse, faste kostnader. Grafisk
profil, teknisk bistand ved arrangementer, utforming av kataloger og flyere er typiske kostnader
som føres her. Kostnadene er stabile sammenlignet med 2020.

4-8. Fordeling av sum andre kostnader
Formidling og prosjekter
Administrasjon
Foreningsdrift (årsmøte, styre, medlemsmøter m.v.)
Medlemsfondet

NOTE 5 – ÅRETS RESULTATER
5-1. Resultat Medlemsfondet
Årets overskudd på kr 141 225 godskrives
Medlemsfondets egenkapital.
5-2. Resultat virksomheten
Årets overskudd på kr 91 728 godskrives fri
egenkapital.

4-4. Annonser, leie av utstyr
Kostnadene er økt med 39 % fra 2020. Det vises
til note 4-3, andre punktum.
4-5. Møtekostnader, kurs, dokumentasjon
Oppgangen tilsvarer kr 17 941 fra 2020 slik at
kostnadene er stabile sammenlignet med 2020.
En stor del av kostnadene er prosjektrelaterte og
omfanget av kostnadsdriverne kan derfor variere
en del fra år til år, jf. note 4-3 andre punktum.
4-6. Reise, diett, opphold
Oppgangen utgjør 36,3 % fra 2020. Den skyldes hovedsaklig økt oppdragsmengde. Forfatternes reiseutlegg, dietter og hotellopphold i
forbindelse med oppdrag føres her og utgjør
det aller meste av kostnadene.
4-7. Støtte andre organ, kontingenter, gaver
Nedgangen er kr 358 816 fra 2020 til 2021, nedgangen i 2021 tilskrives hovedsaklig en større
andel utbetalinger av støttestipend til forfattere
i 2020.

År 2021

År 2020

48,2 %
42,4 %
2,0 %
7,4 %

45,4 %
40,9 %
2,8 %
10,9 %

Årsmelding for
Medlemsfondet 2021
Norsk Forfattersentrums Medlemsfond er laget av og for forfattere. Fondet
består av medlemskontingenten, for tiden kr 250 per medlem, samt formidlingsavgiften. Denne er på 2,5 %, men fra 2019 ble det vedtatt at 1 % skal gå til administrasjon, og fondet har da 1,5 % av formidlingsavgiften. For hvert oppdrag
som er registrert gjennom Norsk Forfattersentrum, vokser altså antall kroner
som kan deles ut til nye festivaler, opplesninger og prosjekter.
RESULTATREGNSKAP
For perioden 01.01.–31.12.

2021

2020

DRIFTSINNTEKTER
Medlemskontingent

272 858

281 820

Formidlingsavgift

567 390

488 168

Sum inntekter

840 248

769 988

41 672

40 545

LØNNSKOSTNADER
Honorar styret i Medlemsfondet
Arbeidsgiveravgift

5 876

5 717

47 547

46 262

Administrasjon, møtekostnader, dokumentasjon
Reise, diett, opphold
Støtte utbetalt fra Medlemsfondet

52 661
664
598 150

53 807
1 246
746 350

Sum andre kostnader

651 475

801 403

ÅRSRESULTAT

141 225

-77 676

Medlemsfondets egenkapital pr. 01.01.21:
pluss overskudd pr. 31.12.21:
er lik Medlemsfondets egenkapital pr. 31.12.21:

357 346
141 225
498 571

Sum lønn, honorar, personal
ANDRE DRIFTSKOSTNADER
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Midlene forvaltes av et eget, uavhengig styre på tre medlemmer, med ett varamedlem som innkalles
ved forfall. I tillegg oppnevnes et medlem fra Forfattersentrums styre.

Administrasjonen får 50 000 til administrasjon av fondssøknader. (Det ble bestemt etter styrevedtak
fra 2019.)

STYREMEDLEMMER
Leder: Jonny Halberg
Medlem: Tyra Teodora Tronstad
Medlem: Amalie Kasin Lerstang
Forfattersentrums styrerepresentant: Tharaniga Rajah
Varamedlem: Sumaya Jirde Ali
Gro Kjernli er fondets sekretær.

Avslag på søknader har vært begrunnet slik:
Retningslinjene for flere tildelinger ligger nedfelt i Medlemsfondets statutter, og kan leses i sin helhet på Norsk Forfattersentrums hjemmesider. Fondet støtter ikke arbeid som regnes som vanlig for
forfatteryrket så som manus/tekstutvikling, research, bokutgivelser, markedsføring, forlagsvirksomhet og lignende. Fondet gir heller ikke støtte til reise og opphold. Vi støtter vanligvis ikke samme
tiltak flere ganger, men unntak gjøres i de tilfellene det dreier seg om prosjekter som vil komme et
større antall forfattere til gode. Fondet gir ikke støtte til tiltak som er gjennomført før søknaden er
behandlet.

STYREPERIODEN
Fondets tre årlige søknadsfrister er 15. februar, 15. mai og 15. september. Fondsstyret blir valgt på
årsmøtet. Styremedlemmene velges for to år av gangen. Styrets representant blir oppnevnt av styret
hvert år. Årets rapport innbefatter alle søknadene som ble behandlet i kalenderåret.
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Fondet er opprettet i solidaritet med andre medlemmer for å kunne støtte enkelttiltak som ellers
ikke ville blitt gjennomført. Det betyr ikke-kommersielle opptredener av litterær betydning over
hele Norge. Fondet gir også støtte til arrangement som kommer mange forfattere til gode. Styret
forsøker etter beste evne å ta hensyn til fordeling på tvers av sjanger, kjønn, forskjellige typer oppdragsgivere, geografi og til slutt fondets betydning; dvs. om arrangementet er avhengig av fondets
støtte for å kunne gjennomføres.
Fondet har ingen andre muligheter til inntekter enn det det får fra formidlingsavgiften og medlemskontingenten, og det er til enhver tid flere søknader enn midler.
MØTER OG TILSKUDD
Det kom inn til sammen 67 søknader med en samlet søknadssum på kr 1 331 375. Av disse ble 52
innvilget, med en samlet tildeling på kr 625 250. Fondet har avholdt møte etter hver søknadsfrist.
Tilskuddsfordelingen er som følger:
15. februar 2021

131 400

15. mai 2021

229 550

15. september 2021

264 300

TOTALT

625 250

Med tanke på regnskapet må det opplyses at vi fikk tilbakebetalt 3 bevilgninger fordi oppdragene
ikke kunne gjennomføres:
Studium Actoris AS betaler tilbake kr 5300 bevilget i 2020.
Spansk-norske dager betaler tilbake kr 6800 bevilget i 2020.
Nesodden biblioteks venner betaler tilbake kr 15 000 bevilget i 2021.
Totalt ble kr 27 100 betalt tilbake. Det vil da si at fondet betalte ut 598 150 i år til prosjekter.

Fondet kan ikke finansiere forfatterhonorar for samme søker gang etter gang, eller honorar til
eventuelle samarbeidspartnere fra andre kunstformer. Det er imidlertid åpnet for å gi produksjonsstøtte til litterære produksjoner som kan involvere andre kunstformer.
Fondet finansieres av medlemskontingenten og gir derfor utelukkende støtte til medlemsforfattere. Søknadsmassen og søknadssummen øker, og vi må prioritere. Vi legger vekt på å fordele midlene til så mange forfattere som mulig. Vi ser også på fordelingen mellom sjangre og landsdeler når
det gjelder tilskuddene. Ved stor søknadsmasse hender det at vi må prioritere bort søkere som har
fått tidligere.
STYREHONORAR
Lederhonoraret er 11 942 og indeksreguleres hvert år. Alle styremedlemmer får honorar for antall
møtetimer, pluss tre timer til forberedelser. Styremedlemmene honoreres med timesats etter statens regulativ for møtegodtgjørelse.
Signert
Jonny Halberg, Amalie Kasin Lerstang, Tyra Teodora Tronstad og Tharaniga Rajah.
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Vekst Revisjon AS

Til besluttende organer i Norsk Forfattersentrum

UAVHENGIG REVISORS BERETNING
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Konklusjon
Vi har revidert årsregnskapet for Norsk Forfattersentrum som viser et overskudd på
kr 232.953 som er disponert med kr. 91.728 som overskudd i Norsk Forfattersentrum og
kr. 141.225 som overskudd i Medlemsfondet. Årsregnskapet består av balanse per 31.
desember 2021, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til
årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening
• oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
• gir årsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per
31. desember 2021 og av dets resultat for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i
samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.
Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene
International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er
uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Ledelsens ansvar for årsregnskapet
Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i
samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også
ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et
årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter
eller utilsiktede feil.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt
drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift
skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli
avviklet.

_______________________________________________________________________________________
Besøksadresse:
Vekstsenteret
Olaf Helsets vei 6

Postadresse:
Postboks 150 Oppsal
0619 Oslo

Telefon:
23 38 38 38

Vekst Revisjon AS

Partnere:
Statsautorisert revisor Syver Tønnesen
Statsautorisert revisor Per M. Michelsen
Statsautorisert revisor Daniel Rypdal
Medlemmer i Den norske revisorforening

Internett/ E-post:
www.vekst-revisjon.no
revisor@vekst-revisjon.no

Organisasjonsnr:
960 132 734 MVA

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil
avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den
enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som
brukerne foretar basert på årsregnskapet.
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger
Oslo, den 24. februar 2022
Vekst Revisjon AS

____________________
Per M. Michelsen
Statsautorisert revisor
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Lover for Norsk Forfattersentrum

54

Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 1. juni 1974, med endringer vedtatt på årsmøte 18. februar 1977, årsmøte 16. februar 1979, årsmøte 22. februar 1980, årsmøte 27. februar 1981, årsmøte 22. mars 1985, årsmøte 10. mars 1989, årsmøte
14. mars 1997, årsmøte 24. mars 2000, årsmøte 23. mars 2001, årsmøte 15. mars
2002, årsmøte 21. mars 2003, årsmøte 26. mars 2004, årsmøte 15. april 2005,
årsmøte 24. mars 2006, årsmøte 29. mars 2008, årsmøte 27. mars 2009, årsmøte 8. april 2011, årsmøte 20. april 2013, årsmøte 5. april 2014, årsmøte 23. april
2016, årsmøte 22. april 2017, årsmøte 7. april 2018, årsmøte fredag 5. april 2019
og årsmøte 8. april 2021.
§ 1 FORMÅL
Norsk Forfattersentrum er opprettet av norske
forfattere for å skape kontakt mellom forfattere
og publikum, gjennom opplesninger, foredrag,
undervisning og andre former for utadrettet
virksomhet. Norsk Forfattersentrum ivaretar
medlemmenes økonomiske interesser i forbindelse med denne virksomheten.
§ 2 MEDLEMSKAP
Forfattere som har publisert minst ett litterært
verk, alene eller i likeverdig samarbeid med
en annen forfatter, kan etter søknad bli medlemmer av Norsk Forfattersentrum. Verkene
skal ha språklige, litterære, innholdsmessige
og formidlingsmessige kvaliteter. Styret avgjør
søknader om medlemskap.
Følgende sakprosakategorier er utelukket
som grunnlag for medlemskap:
a) hobbybøker, vitsebøker, spørrebøker,
håndbøker, reiseguider eller andre former for
bruksprosa
b) oppslagsbøker, leksikalske verk og
referanseverk
c) årbøker, lokalhistoriske årbøker eller andre
bøker beregnet på et lokalt publikum

d) skole- og lærebøker
e) vitenskapelige avhandlinger, forskningsrapporter og utredninger
f) profesjons- eller bransjeorienterte bøker.
Medlemmene må være villige til å virke aktivt
for Norsk Forfattersentrums formål og betale
en årlig kontingent som fastsettes av årsmøtet.
Medlemmer som – til tross for purring – har
unnlatt å betale skyldig kontingent for det foregående året, mister sitt medlemskap i Norsk
Forfattersentrum.
Styret avgjør søknader om medlemskap. Ved
behov nedsetter styret en opptakskomité. Årsmøtet kan omgjøre styrets vedtak med alminnelig flertall.
Skrivende fribyforfattere i Norge kan bli medlemmer av Norsk Forfattersentrum uten å legge
ved et litterært verk til vurdering.
§ 3 AVTALEBRUDD
Ved avtalebrudd uten gyldig grunn fra forfatterens side bør styret i Norsk Forfattersentrum
sende en skriftlig advarsel til forfatteren. Ved
gjentakelse etter at skriftlig advarsel er gitt
kan styret beslutte at Norsk Forfattersentrum

vil unnlate å formidle oppdrag for forfatteren i
opptil 6 måneder.
§ 4 ÅRSMØTET
Norsk Forfattersentrums årsmøte skal avholdes
innen utgangen av april. Årsmøtet behandler: 1)
Årsmelding, 2) Revidert regnskap, 3) Innsendte
forslag, 4) Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmer og styreleder, 5) Valg av revisor,
6) Valg til styret, styret for Medlemsfondet og
valgkomité.
Årsmøtet sammenkalles med minst ti ukers varsel. Innkallingen skal inneholde foreløpig dagsorden for møtet. Forslag som ønskes behandlet
på årsmøtet, må være styret i hende senest fem
uker før møtet holdes. Senest to uker før årsmøtet skal fullstendig dagsorden og alle sakspapirer sendes ut.
Ved skriftlig fullmakt kan et fraværende medlem gi et tilstedeværende medlem rett til å
stemme for seg ved alle valg. Et tilstedeværende medlem kan ikke ha mer enn en – 1 –
fullmakt. Fullmaktene skal innleveres og godkjennes før valgene. Møtet velger en komité på
minst tre personer til å kontrollere fullmaktene
og telle opp avgitte stemmer. Dersom det foreligger forslag på mer enn én kandidat til et gitt
verv, eller hvis en eller flere av årsmøtedeltakerne krever det, skal valget foregå skriftlig. Blanke
stemmer regnes ikke med.
Alle årsmøtevedtak fattes med alminnelig flertall med mindre annet følger av særskilt bestemmelse. Årsmøtet kan bare fatte vedtak i saker
som er oppført på den utsendte dagsordenen.
§ 5 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner det nødvendig, eller etter at minst 10 prosent av medlemmene med gyldig medlemskap
har krevd det. Fullstendig dagsorden og alle
sakspapirer sendes ut senest to uker før møtet
holdes. Når møtet er krevd av medlemmene,

skal møtet avholdes innen tre uker etter at kravet er kommet inn til styret. Det kan bare fattes
vedtak i saker som er oppført på den utsendte dagsordenen. Vedtak fattes med alminnelig
flertall med mindre annet følger av særskilt
bestemmelse.
§ 6 STYRET
Norsk Forfattersentrum har et styre på 6 medlemmer. 5 medlemmer og 2 vararepresentanter
velges på årsmøtet. Styreleder og nestleder
velges særskilt. De ansatte velger 1 styremedlem med vararepresentant på et allmøte før
årsmøtet.
Vararepresentanter kan delta på styremøtene
med talerett. Styret kan supplere seg selv med
inntil to representanter som innehar relevant
kompetanse, for eksempel fra biblioteksektoren
og undervisningssektoren. Disse utpekes for to
år av gangen og har stemmerett. Styremedlemmer og vararepresentanter velges for to år av
gangen. Gjenvalg kan finne sted.
Styret er vedtaksført når minst 4 styremedlemmer, herunder styreleder eller nestleder, er til
stede. Saker vedtas med alminnelig flertall. Ved
stemmelikhet er styreleders stemme, eller nestleders ved styreleders fravær, utslagsgivende.
De enkelte styremedlemmer kan forlange styret innkalt.
§ 7 STYRETS OPPGAVER
Styret utformer strategiske planer og handlingsplan og har ansvar for at Norsk Forfattersentrums prinsipielle politikk og daglige drift
er i samsvar med vedtekter og årsmøtevedtak.
Styret ansetter og utarbeider instruks for daglig leder. Viktige saker legges fram for årsmøtet
med mindre styret må handle raskt.
§ 8 MEDLEMSFONDET
Medlemsfondets formål er å yte finansiell støtte til tiltak som kommer medlemmene av Norsk
Forfattersentrum til gode. Medlemsfondets
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inntekter består av medlems-kontingenten til
organisasjonen og 1,5% i formidlingsavgift fra
forfatteroppdrag. Medlemsfondet har egne
statutter som skal godkjennes av Norsk Forfattersentrums årsmøte.
Styret for Medlemsfondet består av fire medlemmer: Leder og tre ordinære medlemmer,
alle valgt for to år av gangen. Ett medlem er
styrets representant. Årsmøtet velger også en
vararepresentant for to år av gangen. Gjenvalg
kan finne sted inntil to ganger. Styret for Medlemsfondet velger selv sin leder. Honorar til styret for Medlemsfondet fastsettes av årsmøtet.
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§ 9 URAVSTEMNING
Styret kan innen 8 dager etter at et årsmøte har
truffet et vedtak, sende vedtaket til skriftlig og
hemmelig avstemning blant medlemmene med
14 dagers frist for innsendelse av stemmesedler.
Styret skal iverksette slik avstemning hvis det
innen 14 dager etter vedtaket kreves av minst 10
prosent av medlemmene. Voteringstemaet skal
være det samme som årsmøtet tok stilling til,
og det samme gjelder flertallskravet. Valgresultater kan ikke sendes til uravstemning. Vedtak
truffet ved uravstemning er bindende for styret.
§ 10 VALGKOMITEEN
Valgkomiteen består av tre medlemmer som
blir valgt på årsmøtet etter innstilling fra styret.
Medlemmene velges for ett år av gangen. Valgkomiteen velger selv sin leder og sekretær. Komiteens medlemmer kan ikke innstilles til verv i

styret eller i styret for Medlemsfondet. Komiteen fører protokoll. Valgkomiteen sender sin
innstilling til styret senest 1 måned før årsmøtet.
§ 11 DAGLIG LEDER
Daglig leder ansettes i fast stilling.
§ 12 MEDLEMMER I
ADMINISTRASJONEN
Administrasjonen bør til enhver tid ha ansatte fra medlemmenes rekker i hel- eller
deltidsstillinger.
§ 13 MEDLEMSMØTER
Norsk Forfattersentrum avholder medlemsmøter når det er behov for det. Medlemsmøtene er
bare rådgivende.
§ 14 LOVENDRING
Lovene for Norsk Forfattersentrum kan endres
av årsmøtet med minst 2/3 flertall.
Lovendringsforslag må være styret i hende
minst 2 måneder før årsmøtet.
§ 15 OPPLØSNING AV
ORGANISASJONEN
Vedtak om oppløsning av Norsk Forfattersentrum må fattes med minst 2/3 flertall av et
årsmøte og deretter bekreftes med minst 2/3
flertall ved uravstemning. I tilfelle organisasjonen oppløses, skal Medlemsfondets midler
og grunnkapitalen tilfalle Norsk Forfatter- og
Oversetterfond (NFOF).

Bokdager på Sørlandet.
Øyvind Berg fotografert av Eva Lene Gilje Østensen.
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Litterær hagefest i Adrianstua feiret 20-årsjubileum i 2021
og ble sendt digitalt. Avdelingsleder Siri Aurland Bredesen
benyttet seg av sin tidligere yrkeserfaring som postbud.
Postkortet overrekkes forfatter og programleder Kari Anne Bye.
Hagefestsendingen var produsert av NextHero.

