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Labro Art Balanse 2021

EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD

A: Anleggsmidler A: Egenkapital

I. Immaterielle eiendeler 0 I.  Innskutt egenkapital 0

Forskning og utvikling     Selskapskapital
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter     Overkurs
Utsatt skattefordel     Annen innskutt egenkapital
Goodwill

II. Opptjent egenkapital 77556,69
II. Varige driftsmidler 0

Fond
Tomter, bygninger og annen fast eiendom Annen egenkapital
Maskiner og anlegg
Skip, rigger, fly og lignende B: Gjeld
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende

I. Avsetninger for forpliktelser 0
III. Finansielle anleggsmidler 0

Pensjonsforpliktelser
Investeringer i datterselskap Utsatt skatt
Investeringer i annet foretak i samme konsern Andre avsetninger og forpliktelser
Lån til foretak i samme konsern
Investering i tilknyttet selskap II. Annen langsiktig gjeld 0
Lån til tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet
Investeringer i aksjer og andeler Konvertible lån
Obligasjoner Obligasjonslån
Andre fordringer Gjeld til kredittinstitusjoner

Øvrig langsiktig gjeld
B: Omløpsmidler

III. Kortsiktig gjeld 0
I. Varer 0

Konvertible lån
II. Fordringer 0

Gjeld til kredittinstitusjoner
Kundefordringer Leverandørgjeld
Andre fordringer Betalbar skatt
Krav på innbetaling av selskapskapital Skyldige offentlige avgifter

Annen kortsiktig gjeld
III. Investeringer 0

Aksjer og andeler i foretak i samme konsern
Markedsbaserte aksjer
Markedsbaserte obligasjoner
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter
Andre finansielle instrumenter

IV. Bankinnskudd, kontanter og lignende 77556,69

Sum eiendeler 77556,69 Sum egenkapital og gjeld 77556,69

Sertifikatlån
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Labro Art Regnskap 2021

Inntekter 35320,75
Medlemskontngent 1800,00
Provisjon galleri 32958,75
Billetsalg 300,00
Donasjoner 210,00
Renteinntekter 52,00

Utgifer 23216,27
Online 2149,00
Gebyrer 1781,33
Forsikring 3803,00
Plakater 2380,00
Rekvisita, blomster, annonsering, servering 5241,94
Honorar musikk, kunstafen 7300,00

1,00
For mye utbetalt kunstavgif, note 2 35,00
For mye utbetalt salgsvederlag, note 2 525,00

Resultat 12104,48

Noter
1 Gallerisalg innbetalt for mye kunstavgif, korrigert før innberetning

2 Gallerisalg feil salgssum brukt ved kunstavgif grunnlag og vederlagsberegning
I grunnlag ble det brukt 3360,- inkl ramme, men kunde kjøpte uten ramme for 2625,-
Korrekt avgif 125,- mens innberetet 160,-, korreksjon 35,-
Korrekt vederlag tl K. Stordalen 28387,50, mens utbetalt 28912,50, korreksjon 525,-

3

Øreavrunding, note 3

Som grunnnlag ble det brukt salgspris før rabat

Øreavrunding ved kontantsalg og innbetaling av kunstavgif



Årsberetning 2021

Galleri Labro var åpent for publikum 50 dager i mai tom. august. På disse dagene hadde vi totalt 667 besøkende. 
Kunstnerisk Råd v/Oddvind Ørbeck og Oddny Ra hadde invitert tre lokale kunstnere tl å stlle ut sommeren 2021: 
Haldis Kjomme Lid, Kenneth Stordalen og Åse Maj Håkonsbakken. Vedlagt følger årsrapport fra kunstnerisk råd ved 
Oddvind Ørbeck og Oddny Ra.

Gallerivakter ble utørt av kunstnerne selv og frivillige fra foreningen:

Vi arrangerte pop-up utendørs galleri på en Labrotorsdag som falt mellom to utstllinger i galleriet. 
Det ble holdt en Kunstafen i november med foredrag ved Fritjof Bringager. Dit kom bare 3 besøkende fra publikum.

I 2021 var styret sammensat av styreleder og kasserer Åse Maj Håkonsbakken, nestleder Johan Jarnæs, samt 
styremedlemmer Svanhild Nikolaisen og Liv Borge (revisor). Kunstnerisk Råd besto av Oddvind Ørbeck og Oddny Ra, 
der Oddny var representant i styret. I løpet av året har Oddvind og Oddny falt fra grunnet helseårsaker. Liv Borge, 
hennes samboer og tre andre mennesker ble brutalt frarøvet livet i drapssaken i Hytegata i sluten av oktober. Arne 
Gytrup har hat en rådgivende rolle i styret.

Labro Art kan i 2021 vise tl et årsresultat på 12104,-. Årets regnskap er ført av styreleder og revidert av nestleder. 
Interesserte kan avtale innsyn i bilag og bokføring med styreleder. 
I bakkant av forårets årsmøte hadde styret en prosess der vi gjennomgikk vedtektene og gjorde fere omarbeidinger 
som kommer for avstemming i årsmøtet 2022. De viktgste endringene foreslåt er en lit friere defnisjon av 
foreningens virke og justeringer i sammensetning av styre og kunstnerisk råd, samt ansvarsfordeling og samarbeid 
mellom disse.
I løpet av året har styreleder har overtat Wordpress konto med hjemmesideadministrasjon og gjort justeringer på 
denne. Domenet labro-art.no er overdrat fra Bjørg Sørbo tl foreningen, med styreleder som kontaktperson.
Styreleder har overtat administrasjon av Facebook-sider og oppretet Instagram-konto for foreningen, samt 
administrert disse. Atle Sørbo har dermed ikke lenger oppgaver for foreningen.
Vi søkte kommunal kompensasjonsordning Covid 2020-21 begrunnet med at vi ikke kunne holde Kunstafen under 
pandemirestriksjoner, og fkk avslag på denne.

Inntl nå har bruk av lokaler på Labro, både Labrostua og stallen, vært regulert gjennom muntlige avtaler gjennom 
ildsjeler i Glitre-konsernet og Labro Art. Gjennom 2021 har det vært, og er fortsat, eter press fra ny ledelse i Glitre en
pågående prosess med Glitre Produksjon om leieavtale for bruk av stallen på Labro. Denne prosessen har krevet mye 
td og energi i styret. Styret har så langt ikke kunne gå med på avtaleforslagene fra Glitre da det har vist seg vanskelig å
rekrutere nye frivillige tl Labro Art, og fere av de som har bidrat i en årrekke nå har falt fra. 

Som en siste innsats for å oppretholde galleridrif på Labro i 2022 og videre, samt for å fylle poster i styret har vi 
lansert en rekruteringskampanje for kunstvenner og mer engasjerte kunstnteresserte. Brev ble sendt tl samtlige 
tdligere kunstvenner med informasjon og invitasjon tl deltakelse, i tllegg tl diverse utspill i sosiale media og direkte 
kontakt med potensielle bidragsytere. Ut over det sitende styret har det meldt seg 9 kunstvenner som hver har betalt
avgif 200,- for 2022. Ingen har vist interesse for å site i styret eller engasjere seg i galleridrif så langt.

For styret i Labro Art, Kongsberg 2022-01-17

Åse Maj Håkonsbakken

Utstillinger
Vakter Haldis Kenneth Åse Maj Totalt antall

Haldis 4 4

Kenneth 5 5

Åse Maj 16 16

Oddny 3 5 8

Svanhild 3 5 1 9

Liv 3 3 6

Johan 1 1 2

50

ca. ant. vakttimer 225
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ARET 2021 ARSRAPPORT FRA KUNSTNERISK RAD 

Det ble igjen en korona-sesong for GALLERI LABRO . 

Denne gangen valgte vi å hedre 3 utpreget FIGURATIVE 

kunstnere. Dessuten er to av dem fra selveste Kongsberg 

og en fra Rollag. 

5. - 27. juni HALDIS K/OMME LID 

En spennende separatutstilling med stor variasjon i både 

male-teknikker og i malerisk uttrykk. Hun tar inn - og øser 

rundelig ut -inntrykkene fra en vid verden. Det er mye lek og 

ledighet over menneskeskikkelsene som stadig dukker opp på 

lerretene hennes. 
Det er en leken veksling mellom lette antydninger og ganske 

sprelske abstraksjoner. Dette er en styrke i helhets-inntrykket. 

Bildene hennes er da også vist på separatutstillinger og 

kollektivt i en rekke byer og land. 

3. juli -1. august KENNETH STORDALEN 

En annerledes utstilling - og et helt annet uttrykk enn vi har 

sett fra Stordalen tidligere. Hoved-inntrykket er rekker av 

naturalistsk malte bilder. Små utsnitt av motiver og stemninger 

fra gateplan i Kongsberg - og utsnitt av natur. 
Men det er ingen stiv og pertentlig naturalisme han 

viser oss. Tvert om, det er rikelig av antydninger, anelser -

og det er fin ledighet i penselstrøket. 
Dessuten er det dristige og følsomme varianter i farger 

og i strukturene. I det hele en interessant utstilling. 



7. -29. august 
0 0 

ASE MA] HAKONSBAKKEN 

En interessant og mangesidig utstilling. Over 80 fine malerier 
avslører grundige studier - ikke bare på kunstakademiet i 
San Francisco - men på hjemme-plan. Studier av natur -- por
trett-studier bl. annet. 

Hennes varianter av selvportretter er både lysende klare, 
dristige og uttrykksfulle på samme tid. Ingen annen modell 
kunne ha utholdenhet til å være med i slike intense studier 
i det menneskelige uttrykk--. 

Både male-teknikker og koloristiske vinklinger er veldig 
klare og gjennom-arbeidede. Men står ikke i veien for den 
spontant kreative utfoldelsen. En strålende utstilling. 

Mange flere mennesker skulle sett disse utstillingene. 
Dessverre spilte det tørre, fine sommerværet oss et puss. 
Folk flest ville vel heller bade, enn å gå i gallerier. 

Likevel - juni-utstillingen ga et riktig bra salg. 

Vi må si det ble en spennende og god utstillings-sesong -
tross korona-tider. 

//lii //lii /lii/ 
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