
Innkalling tl Årsmøte 2023 Labro Art
Torsdag 9. mars 2022 kl. 18.00
Sted: Labrostua (Lågendalsveien 148, Skollenborg)

Dagsorden
1. Konsttuering - Valg av ordstyrer, referent og signatur
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Styrets årsmelding 2022
4. Regnskap 2022
5. Fastsetelse av eventuell medlemskontngent 2024
6. Valg

1. Registrering av evt. fullmakter og valg av tellekorps
2. Innstlling fra valgkomiteen
3. Benkeforslag fra medlemmene

7. Valg
8. Det stemmes om forslag tl nye vedtekter skal godtas (navneendring, endringer i formål, bortall av 

Kunstnerisk Råd)
9. Eventuelt

VEL MØTT!

Styret i Labro Art:
Åse Maj Håkonsbakken, Johan Jarnæs, Svanhild Nikolaisen, Haldis Lid (kunstnerik råd)

Vedlegg:

• Årsregnskap med årsmelding

• Foreslåte vedtekter



Årsberetning 2022

I begynnelsen av året ble det forhandlet leiekontrakt for Galleri Labro for 1 år med Glitre Produksjon som eier stallen 
og andre bygninger på Labro. I denne forbindelse så styret at det var nødvendig å ha ansvarsforsikring som bl.a. 
dekker evt. skade på bygningsmassen og gir beskytelse for styremedlemmers personlige ansvar.

Vårens kunstafenprogram var i regi av Arne Gytrup:
3/3 Kunstafen Vasari.
10/3 Kunstafen Vasari (Renessansekunstnere).
7/4 Kunstafen Leonardos dameportreter.
12/5 Kunstafen Ibsen i bilder og ord med utstlling av keramiske skulpturer av Siri Haugnes, tema barn på fukt.

Høstens kunstafener:
6/10 Kunstafen ved innleid foredragsholder kunsthistoriker Kristne Kolrud.
27/10 Kunstafen med atelierbesøk hos kunstnerne på Labro. Dete arrangementet ble gjennomført i samarbeid med 
Stephen Carpenter, Kenneth Stordalen og Gullsmedene på Labro. Inngang var derfor grats.

Galleri Labro var åpent for publikum 22 dager fom. 2. juli tom. 14. august. På disse dagene hadde galleriet totalt 335 
besøkende. Utstllingen var et samarbeid mellom Labro Art og Svein Erik Bakken i rollen som agent for kunstnerne 
som ble presentert i utstllingen: Håkon Bleken, Hans Normann Dahl, Elling Reitan, Aino Jensen og Tofelofet (Svein 
Erik Bakken & Tiril b. Bjørkvold). Samtlige gallerivakter, med unntak av 2, ble bemannet av Svein Erik Bakken. 

I 2022 var styret sammensat av styreleder og kasserer Åse Maj Håkonsbakken, nestleder Johan Jarnæs (revisor), samt 
styremedlemmer Arne Gytrup og Svanhild Nikolaisen. Kunstnerisk Råd besto av Haldis Lid som også var representant i
styret.

Arne Gytrup feiret 80 år i 2022 og dete ble markert med et selskap i Labrostua. Foreningen fkk også et nyt 
æresmedlem ved Bjørg Sørbo. Bjørg hadde en sentral rolle i grunnleggingen av foreningen og etablering av galleridrif 
på Labro sammen med Oddvind Ørbeck. Anledningen ble feiret på årets julebord i november.

Labro Art kan i 2022 vise tl et årsresultat på NOK -12847. Ca. 67% av omsetningen stammer fra galleridrif. Dete er 
også aktviteten som krever desidert mest frivillig innsats i administrasjonen.
Årets regnskap er ført av styreleder og revidert av nestleder. Interesserte kan avtale innsyn i bilag og bokføring med 
styreleder.

For styret i Labro Art, Kongsberg 2023-02-16

Åse Maj Håkonsbakken
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Labro Art Balanse 2022

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 65078
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 65078

Sum eiendeler 65078 Sum egenkapital og gjeld 65078

    Sertifikatlån
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Labro Art Regnskap 2022

Inntekter 23929,25
Medlemskontngent 200,00
Provisjon galleri, note 1 16048,25
Billet- og loddsalg 7120,00
Donasjoner 310,00
Renteinntekter 251,00

Utgifer 36776,72
Online 1579,00
Gebyrer bank, Vipps, PayPal 1161,05
Forsikring 5217,00
Husleie Galleri Labro 5940,00
Plakater, annonsering 3614,24
Honorar kunstafen 4000,00
Rekvisita, bevertning, gaver 15265,43

Resultat -12847,47

Noter
1

Regnskapet viser dermed foreningens provisjon som inntekt,
og utgifer er unntat kunstavgif og vederlag tl kunstnerne.

Galleri Labro gjør salg på vegne av kunstner (formidlingssalg).



Vedtekter for LABRO ARTFORUM  (Org.nr 912 027 767, stfet 14.09.2006)

Vedtektene er tdligere revidert 06.06.09, 07.05.13, 20.06.13, 09.03.17 og 10.03.22

1 Navn
Organisasjonens navn er Labro Artorum.      

2 Formål
Formålet med Labro Artorum er å utvikle Labro som kunst destnasjon, samt formidle kunnskap om og opplevelse av 
kunst. 

3 Virksomhet
Labro Artorum er en fritstående, selveiende og uavhengig kunstorganisasjon. Virksomheten er knytet tl stedet 
Labro. Foreningen skal være et samlende organ for kunstnerne på Labro. Foreningen kan også drive kunstormidling 
gjennom f.eks. foredrag/kåserier, kunstutstllinger og sosialt samvær med arrangerte tref og reiser. Aktviteter i Labro
Art annonseres på dertl egnede steder.

4 Organer

• Årsmøtet

• Styret

5 Årsmøtet
Årsmøtet er foreningens øverste myndighet.

Årsmøte avholdes normalt innen utgangen av mars måned hvert år. Tidspunktet fastsetes av styret, og innkalles 
senest 14 dager før møtet. 

Årsmøtet skal behandle årsberetning fra styret i Labro Artorum, regnskap og revisjon, valg av styre og andre verv, 
samt innkomne saker. 

Alle medlemmer har stemmeret ved årsmøtet forutsat at kontngent er betalt. Vedtak trefes med simpelt fertall, 
med unntak av vedtektsendringer som kan trefes med 2/3 fertall. Ved stemmelikhet avgjør møteleders stemme. 

Ekstraordinært årsmøte kan kreves ved styrefertall.
 
6 Foreningens ledelse
Styret velges av årsmøtet. Styremedlemmene skal fylle rollene styrets leder, nestleder og kasserer. Styret er 
beslutningsdyktg med tre styremedlemmer. Styremedlemmer kan velges for 2 år.

Styrets leder er å regne som daglig leder. 

Styrevervene er ulønnede, men styremedlemmer har krav på å få dekket spesielle utgifer forbundet med vervet når 
dete er vedtat i styret.

7 Medlemskap
Medlemskap er åpent for alle.  Medlemmer benevnes "Labro Kunstvenn".

Årsmøtet fastseter kontngent eller delegerer dete tl styret. 

Medlemskap skal opphøre ved skriflig utmeldelse.

Medlemmer kan anmodes om å hjelpe tl med aktviteter tlknytet foreningens virksomhet.

Medlemmer som grovt motarbeider foreningen og medlemmenes felles interesser, kan ekskluderes ved 2/3 fertall i 
styret. Dersom dete gjelder styremedlemmer skal vedtak om eksklusjon fates av årsmøtet. Vedtak om eksklusjon kan
appelleres eter et år. All tdligere skyldig kontngent og eventuelt annet økonomisk mellomværende skal da være 
oppgjort.

8 Oppløsning
Oppløsning av Labro Artorum vedtas av årsmøtet, eter innstlling fra et fulltallig styre som også foreslår hvordan 
Labro Artorums aktva skal likvideres. Årsmøtet skal velge en bobestyrer som skal iverksete vedtaket.

Revidert av årsmøtet i Labro Art 09. mars 2023
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