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VISJON
Galleri F 15 – en uforglemmelig publikumsopplevelse.

GALLERI F 15
Galleri F 15 ble etablert i Moss i 1966, med stats-
støtte fra 1992. Momentumbiennalen ble opprettet 
i 1998, med statsstøtte fra 2004. I 2006 fusjoner-
te Galleri F 15 og Momentumbiennalen til Punkt Ø 
gjennom aksjonæravtalen mellom Moss kommune 
og Østfold fylkeskommune. Aksjeandelen ble fordelt 
mellom Østfold fylkeskommune, Moss kommune, 
Galleri F 15 og Momentums venner og kommunene 
Vestby, Rygge og Råde . Staten dekker 60 % av det 
offentlige tilskudd, og Viken fylkeskommune og Moss 
kommune dekker sammen 40 %.
 
I 2019 endret Punkt Øs generalforsamling, med 
kulturdepartementets samtykke, institusjonens navn 
til Galleri F15. 

Galleri F 15 inngår i et landsdekkende nettverk av 18 
ledende norske kunstinstitusjoner. Nasjonalmuseet 
for kunst, arkitektur og design representerer den 
koordinerende virksomheten for nettverket. 
Galleri F 15 viser norsk, nordisk og internasjonal 
samtidskunst, kunsthistoriske utstillinger samt 
kunsthåndverk gjennom utstillingsserien Tendenser. 
Galleriets egenart ligger i den unike kombinasjonen 
av kunst, tverrfaglige prosjekter, stedets arkitek-
tur i en lystgård fra 1800-tallet og beliggenhet i et 
historisk herregårdslandskap. Kunstprofilen kommer 
til uttrykk gjennom kunstfaglig aktuelle og samfunns-
relevante gruppeutstillinger og separatutstillinger. 
Utstillingene er eksperimenterende og utforskende 
i form, og tilrettelegger for intellektuell og kritisk 
refleksjon. Formidling er en kjerneaktivitet og tilret-

telegges gjennom et bredt tverrfaglig formidlingspro-
gram, publikasjoner og kommunikasjonsplattformer. 
Galleri F 15 driver F 15 verksted som er et ressurs- og 
kompetansesenter for barn og unge. Galleri F 15 
samarbeider med lokale, nordiske og internasjonale 

  Viken fylkeskommune (99 aksjer/58,24 %), Moss kommune (53 aksjer/31,18 %), F 15 og Momentums Venner (15 
aksjer/8,82 %) og kommunene Vestby, Rygge og Råde (hver 1 aksje/0,59 %).

1

1 Brødrene Brandstrup flyttet Galleri F 15 
til Alby Gård i 1967. Foto: Moss Avis 

Galleri F 15 i dag.
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Performance utført under MOMENTUM10 - The 
Emotional Exhibition i Albyskogen og Bredebukt.

Familieverksted i F 15 verksted.



7

aktører i kunst- og kulturfeltet, og arbeider for å nå 
et bredt publikum fra lokalt til internasjonalt nivå. 
Galleri F 15 driver Momentumbiennalen som er en av 
de eldste og viktigste biennalene for samtidskunst 
i Norden.  Momentum har internasjonale ambisjoner, 
og i relasjonen kunst, sted og samfunn utforsker 
og styrker Momentum samtidskunsten i en nordisk 
kontekst, samt tilrettelegger for å utfordre og styrke 
diskursen om biennaleformatet. F 15 og Momentums 
Venner er en viktig støttespiller for Galleri F 15 og 
bidrar til å fremme institusjonens utstillinger og for-
midlingsaktivitet. Foreningen har i underkant av fire 
hundre medlemmer, og er en av de største venne-
foreningene i Norge. 

VEDTEKTER OG FORMÅL
Galleri F 15s vedtekter er godkjent av generalforsam-
ling og Kulturdepartementet pr. 20. mai 2019.
Vedtektene omhandler virksomheten, styresam-
mensetning og generalforsamlingens oppgave og er 
tilgjengelig på www.gallerif15.no.

Galleri F 15s formål omtales i § 2: 
Selskapets formål er å fremme kunnskap om og for-
ståelse for norsk og internasjonal kunst. Dette for-
mål skal oppnås ved å arrangere utstillinger, bienna-
ler, utgi publikasjoner, arrangere møter og seminarer, 
gi barn og unge mulighet til kunstnerisk egenaktivi-
tet, og for øvrig alt annet som vedrører dette formå-
let. Selskapets virksomhet skal i hovedsak rette seg 
mot innbyggerne i Viken fylkeskommune, men også 
mot et nasjonalt og internasjonalt publikum. 

STATLIGE FØRINGER
Galleri F 15s samfunnsoppdrag er å utvikle og 
formidle kunnskap om menneskers forståelse av og 
samhandling med sine omgivelser. I dette ligger en 
stor faglig frihet til å definere hva som er aktuelt og 
viktig i et samfunnsperspektiv. 

Galleri F 15 skal ha en faglig fri stilling som gir hand-
lingsrom for kritiske spørsmål som gjelder både fortid 
og nåtid. Dette forutsetter armlengdes avstand til 
offentlige myndigheter.

Målene for bevilgningene er å legge til rette for at:

- Galleri F 15 er aktuell og profesjonell og utøver en         
  aktiv samfunnsrolle.

- Galleri F 15 formidler kunnskap og opplevelser.

- Galleri F 15 tilrettelegger for forskning og utvikler                                                                                    
  ny kunnskap.

- Galleri F 15 er en arena hvor visuelle kunstuttrykk  
  skapes, formidles og blir etterspurt.

Kulturdepartementet forutsetter at Galleri F 15 har 
en forsvarlig og effektiv drift, utnytter sitt egeninn-
tektspotensial, arbeidet med publikumsutvikling, 
følger retningslinjer for søknader til Norsk kulturfond, 
universell utforming, arbeid for å hindre trakassering, 
ivaretar den immaterielle kulturarven, nødvendighe-
ten av oppdaterte og gode vedtekter, pensjonsfor-
pliktelser og ordningen med utstillingsvederlag.
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INNSATSOMRÅDER
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Galleri F 15s arbeid de neste fire år er samlet under 
innsatsområdene:

1.
2.
3.
4. 

Galleri F 15s innsatsområder beskrives videre i dette 
dokumentet med relevante hovedmål og delmål. 
Tiltakene beskrives i virksomhetsplanen for det 
enkelte år.

1. KUNST- OG PROGRAMPROFIL 
Hovedmål: Galleri F 15 skal være ett av Nordens 
ledende kunstsenter for samtidskunst.

PROGRAM
Delmål 1: Galleri F 15 skal presentere kunstfaglig 
sterke utstillinger som speiler utviklingen på kunst-
scenen. 
Delmål 2: Galleri F 15 skal opprettholde Momentum-
biennalens posisjon som en av de viktigste biennaler 
for samtidskunst i Norden. 
Delmål 3: Galleri F 15 skal arbeide for å skape nett-
verk med norske, nordiske og internasjonale kunstin-
stitusjoner og fagmiljøer med mål om kunstfaglig og 
økonomisk samarbeid. 
Delmål 4: Galleri F 15 skal utgi kataloger med ny-
skrevne tekster av interne og eksterne bidragsytere 
og iverksette samarbeid for forskningsinnsats knyt-
tet til utstillingsvirksomheten og formidlingsarbeidet.

PRODUKSJONER
Hovedmål: Galleri F 15s produksjonsavdeling skal 
være ledende i Norge på montering av temporære 
kunstutstillinger, inkludert Momentumbiennalen.
Delmål 1: Galleri F 15s produksjon skal sikre optimal 

Kunst- og programprofil 
Publikum
Utstillingsarenaer og utvikling av infrastruktur
Organisasjon

styring- og ressursforvaltning i alle Galleri F 15s 
utstillingsproduksjoner og formidlingsprosjekter.

2. PUBLIKUM
Hovedmål: Galleri F 15 skal kommunisere og formidle 
kunnskap om galleriets virksomhet til et bredt publi-
kum, presse, støttespillere og samarbeidspartnere.

Åpning av Don’t feed the monster!

Åpning av MOMENTUM10 - The Emotional Exhibition.
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KOMMUNIKASJON
Hovedmål: Galleri F 15 skal gjennom målrettet kom-
munikasjon styrke galleriets omdømme og betydning 
lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Delmål 1: Galleri F 15 skal gjennom aktuell og profe-
sjonell kommunikasjon fremstå med en tydelig profil 
og ha en sterk publikumsappell. 
Delmål 2: Galleri F 15 skal ha en god og tillitsfull 
kontakt med sine eiere Moss kommune, Viken fylkes-
kommune og Kulturdepartementet.

FORMIDLING
Hovedmål: Galleri F 15s formidlingsvirksomhet skal 
være i front i Norge på å formidle samtidskunst, ved 
å utvikle formidlingskonsepter, formidlingsaktivite-
ter og digitale læringsressurser av høy kunstfaglig 
kvalitet. 
Delmål 1: Galleri F 15 skal være et ressurs- og kompe-
tansesenter for barn og unge.
Delmål 2: Galleri F 15s formidlingvirksomhet skal ha 
et bredt tilbud med høy faglig kvalitet og bidra til å 
skape et levende sted som gir positive ringvirkninger.
Delmål 3: Galleri F 15 formidling skal samarbeide 
med relevante aktører lokalt, regionalt, nasjonalt og 
Internasjonalt.

3. UTSTILLINGSARENAER OG INFRASTRUKTUR
Hovedmål: Galleri F 15, inkludert Momentumbienna-
len, skal ha gode og hensiktsmessige utstillingslo-
kaler som imøtekommer kunstens ulike former og 
uttrykk. 
Delmål 1: Videreutvikle det nye Alby i samarbeid 
med Moss kommune for å etablere Galleri F15 som 
hovedarena.
Delmål 2: Gode publikumsfasiliteter med universell 
utforming.

4. ORGANISASJON
STYRET
Galleri F 15s styre skal ivareta sitt arbeid i henhold til 
styrets instruks.

Administrasjonen skal være profesjonell i sin virk-
somhet og skal sørge for at administrative gjøremål 
i Galleri F 15 utøves i samsvar med lover, forskrifter, 
reglement, avtaler og retningslinjer. Administrasjonen 
sørger for fortløpende målrettet og kostnadseffektiv 
drift innen områder som HR, økonomi, virksomhets-
styring, kontoradministrasjon, personal, arkiv, bygg 
og vedlikehold.

PERSONAL- OG ORGANISASJONSUTVIKLING
Hovedmål: Styrke Galleri F 15s omdømme gjennom 
god bedriftskultur som støtter virksomhetens visjon, 
verdier og strategi. 

Delmål 1: Galleri F 15 skal være en arbeidsplass som 
vektlegger den enkelte medarbeiders muligheter 
til å utvikle seg gjennom arbeidet, understøtte god 
kommunikasjon mellom ansatte og mellom ledere og 
ansatte, gode organisatoriske forhold og en mellom-
menneskelig forståelse tuftet på et «vi»-fellesskap.

ØKONOMI
Hovedmål: Galleri F 15 skal ha en målrettet og 
kostnadseffektiv drift. Etablere gode interne kontroll-
rutiner og påse at den interne kontrollen virker etter 
forutsetningene.
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Galleri F 15s styre. Fra venstre til høyre: Birgitte Simers (F 15 og Momentums Venner), Dag Aak Sveinar (direktør), Therese Evensen (Moss kom-
mune), Ingjerd Schou (styreleder, Østfold fylkeskommune), Thor Christian Hansteen (Moss kommune), Egil Frode Olsen (Østfold fylkeskommune), 
Siri Ensrud (ansattes representant), Cecilie Agnalt (Østfold fylkeskommune). 
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Galleri F 15s virksomhetsplan 2020 er basert på 
Galleri F 15s strategi 2020-2025 og utdyper denne 
med tiltak.

2020 er et år det skjer endringer med eierne til Gal-
leri F 15. Østfold fylkeskommune som er hoved-
aksjonær blir en del av Viken fylkeskommune 
sammen med Buskerud og Akershus fylkeskommune. 
Moss og Rygge konsolideres til Moss kommune.

Etter sammenslåingen blir Viken fylkeskommune 
landets mest befolkede fylke og har høye ambisjoner 
innenfor kulturfeltet. Galleri F 15 vil i 2020 følge nøye 
med på hva slags utfordringer og muligheter som 
kommer fra kulturadministrasjonen i Viken.

Konsolideringen i 2006 med Galleri F 15 og Momentu-
mbiennalen til Punkt Ø fortsetter i 2020, men navnet 
Punkt Ø endres til Galleri F 15. Sammenslåingen har 
vist seg å være et meget godt trekk for å gi kontinu-
itet til Momentumbiennalen og et kvalitetsløft til ut-
stillingsvirksomheten og kunstformidlingen på Galleri 
F 15. Utfordringene fremover vil bli å videreutvikle og 
gjøre kjent kvaliteten på vårt arbeid og det nyetabler-
te formidlingsverkstedet F 15 verksted. 

Galleri F 15s ambisjon er å videreutvikle Alby gård til 
å bli hovedarena for vår utstillingsvirksomhet. Dette 
innebærer et målrettet arbeid for at låven på Alby 
skal gi utvidete utstillingsarealer sammen med de 
nåværende lokalitetene; F 15 verksted, Galleri F 15 i 
hovedhuset og Alby kafé F 15. 

Momentum kunsthall i Henrich Gerners gate i Moss 
slutter å være hovedarena for Momentumbienna-
len.  Galleri F 15 har avsluttet leieforholdet for disse 
lokalene. Heldigvis får vi fortsette å ha verksted og 
kunstlager der i påvente av at låven på Alby vil få 
samlet hele gallerivirksomheten på ett sted.

Programmet for 2020 er som alltid allsidig. Galleri F 
15 samarbeider med Moss kommune med feiringen 
av Moss bys 300-årsjubileum med utstillingen; Noe 
må gjøres. I tillegg vises utstillingen Tendenser som 
vil satse internasjonalt i samarbeid med Norwegian 
Crafts og Nordic Network of Crafts Associations.  
2020 avrundes med en Edvard Munch-utstilling som 
et resultat av nytt forskningsarbeid.

Galleri F 15 inngår i det nasjonale museumsnett-
verket som drives av Nasjonalmuseet for kunst, 
design og arkitektur gjennom deres vertskapsrolle.  
18 hovedaktører innenfor det visuelle kunstfeltet 
deltar i nettverket. 

I samarbeid med Bane NOR har vi utarbeidet en 
4-årig plan for visning av samtidskunst ved Moss’ 
nye jernbanestasjon. Vi har dermed både nettverk-
samarbeid med landets ledende kunstinstitusjoner 
og næringslivet. En dynamikk som er spennende og 
som gir oss et bredt, tverrfaglig nettverk og erfa-
ringsfelt. 

Galleri F 15 har hatt en jevn stigning på publi-
kumsoppslutningen og vi tror at lokaliseringen 
på Alby Gård og tilbakeføringen til det anerkjente 
navnet Galleri F 15, vil gi oss enda større oppmerk-
somhet fra publikum. 

Vi har en produktiv stab som vil mye og som greier 
å komme publikum i møte med den utfordrende og 
spennende samtidskunsten. Vi har i de siste årene 
greid å koble utstillingsvirksomheten og kommuni-
kasjonen av denne til vårt publikum ved å ta frem 
sentrale samfunnsproblemstillinger og kulturverdier. 

Velkommen til 2020! 
Dag Aak Sveinar
Direktør
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ÅRSHJUL
Årshjulet inneholder tidsangivelser for rutine-
hendelser som gjelder for planlegging, gjennomføring 
og evaluering innen virksomheten, samt tidspunkt 
for administrative sekvensielle hendelser som rap-
porteringer, økonomisk for- og etterarbeid, møtevirk-
somhet, utviklings/prosjektarbeid og kvalitetskontroll. 

LEDELSEN
Ledelsen skal legge en plan for hvordan leder-
gruppen skal arbeide for å samordne en bevisst, 
planlagt og kontinuerlig forvaltning av faglige-, mate-
rielle-, økonomiske- og personalressurser, og så langt 
det er mulig brukes som en felles ressurs for Galleri 
F 15.

ØKONOMISK FORVALTNING, BUDSJETT OG 
REGNSKAP
Galleri F 15 innretter sin økonomiforvaltning i sam-
svar med de reglene som er trukket opp i retnings-
linjene for økonomiforvaltning og kontroll gitt i 
tilskuddsbrev fra kulturdepartementet.

Det forutsettes at virksomheten utarbeider en plan 
for disponering av inntekter og utgifter, og at styret/
ledelsen varsler departementet umiddelbart dersom 
det oppstår vesentlige avvik i forhold til arbeidsbud-
sjettet eller de forutsetningene som er trukket opp i 
kulturdepartementets tilskuddsbrev.

Budsjettarbeidet legges med tanke på stor grad 
av samhandling innen Galleri F 15 med hensyn til 
materielle og personalmessige ressurser. Årsbudsjett 
for Galleri F 15 planlegges i henhold til økonomiske 
rammer og personalmessige ressurser.

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide 
årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde 
i samsvar med regnskapslovens regler og god regn-
skapsskikk i Norge. Styret og daglig leder skal sørge 
for internkontroll som er nødvendig for å muliggjøre 

utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av mislig-
heter eller feil.

OFFENTLIG ANSKAFFELSER
Galleri F 15 er forpliktet til å følge regelverket for of-
fentlige anskaffelser, jf.§ 1-2(2) i forskrift om offentli-
ge anskaffelser, fastsatt med hjemmel i lov av 16. juli 
1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser. 

Resepsjonen i Galleri F 15.

F 15 verksted, 1. etg.
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INNSATSOMRÅDER 1-5
Her listes de viktigste tiltakene som skal 
gjennomføres i 2020 innenfor strategiplanens 
innsatsområder. Tiltakene kommer ut over faste 
årlige oppgaver som ligger til direktøren og de 
ansattes stillingsbeskrivelser. For å forstå tiltakene 
må de ses i sammenheng med Galleri F 15s 
strategiplan for 2020-2025 og budsjettet for 2020. 
Dokumentet er et arbeidsdokument som skal være 
nyttig for alle ansatte så vel som for Galleri F 15s 
styre og eiere. 

1. KUNST OG PROGRAMPROFIL
PROGRAM
Hovedmål: Galleri F 15 skal være en av Nordens 
ledende kunstinstitusjon for samtidskunst.

Delmål 1: Galleri F 15 skal presentere kunstfaglig 
sterke utstillinger som speiler utviklingen på 
kunstscenen.

Tiltak 1.1: Gjennomføre utstillingsprogrammet for 
2020.

Tiltak 1.2: Tilrettelegge programrådsmøter 
på en god og effektiv måte for å ferdigstille 
utstillingsprogrammet ut året 2022/2023.
  
Tiltak 1.3: Plassere prosjektlederansvar/intern 
kurator til våre utstillinger i 2021 i relasjon til 
kapasitet og kompetanse.

Tiltak 1.4: Etablere en arbeidsmetode for 
målgruppetenkning i alle våre utstillinger og 
formidlingsprosjekter. 
 
Tiltak 1.5: Få på plass et effektivt digitalt 
evalueringsverktøy for våre utstillinger og 
formidlingsprosjekter.

Tiltak 1.6: Etablere en miljøprofil for Galleri F 15s 
utstillingsvirksomhet og formidlingsaktivitet.

Tiltak 1.7: Inngå kontrakt med kurator for Tendenser 
2022.

Delmål 2: Galleri F 15 skal opprettholde Momentums 
posisjon som en av de viktigste biennaler for 
samtidskunst i Norden.

Tiltak 2.1: Ferdigstille rammeverket for Momentum 
11 (målformuleringer, økonomiplan, arenaplan, 
fremdriftsplan mm) i samarbeid med direktør, 
programrådet og produksjonsleder.
  
Tiltak 2.2: Programrådet velger kurator(er) for 
Momentum 11 og bistår i utvikling av biennalens 
konseptuelle rammeverk og kunstnerliste.

Delmål 3: Galleri F 15 skal arbeide for å skape 
nettverk med norske, nordiske og internasjonale 
kunstinstitusjoner og fagmiljøer med mål om 
kunstfaglig og økonomisk samarbeid.

Tiltak  3.1: Gjennomføre et nordisk fagseminar 
og utgi en faglig publikasjon i forbindelse med 
Tendenser 2020 i samarbeid med Norwegian Crafts 
og Nordic Network of Crafts Associations.

Tiltak  3.2: Etablere samarbeid med nordiske 
kunstnerorganisasjoner og ambassader for 
å promotere Momentum 11 i samarbeid med 
direktøren.

Delmål 4: Galleri F 15 skal utgi kataloger med 
nyskrevne tekster av interne og eksterne 
bidragsytere og iverksette samarbeid for 
forskningsinnsats knyttet til utstillingsvirksomheten 
og formidlingsarbeidet.
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Tiltak 1.5: Årlig oppussing av Galleri F 15s 
utstillingslokaler. 

Tiltak 1.6: Årlig gjennomføring av forvaltning, drift 
og vedlikeholdsarbeid (FDV) på Alby som inkluderer 
kontakt og oppfølging av vedlikeholdsplaner med 
MKE.

Delmål 2: Nytt lager, verksted og kontor for 
produksjonsavdelingen. 

Tiltak 2.1: Ferdigstille og flytte inn i nye lokaler i 
Momentum kunsthall pr. 1. mai 2020.

Tiltak 2.2: Årlig gjennomføring av FDV-arbeid i 
Momentum kunsthall som inkluderer kontakt og 
oppfølging opp mot Fauna Eiendom.  

Delmål 3: Den nye låven på Alby.

Tiltak 3.1: Inkludere sikkerhet, brannvern, FDV og 
HMS i planleggingen av den nye låven. 

2. PUBLIKUM
Hovedmål: Galleri F 15 skal kommunisere og 
formidle kunnskap om galleriets virksomhet til et 
bredt publikum, norsk og internasjonal presse, 
støttespillere og samarbeidspartnere.

KOMMUNIKASJON
Hovedmål: Galleri F 15 skal gjennom målrettet 
kommunikasjon styrke galleriets omdømme og 
betydning lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Delmål 1: Galleri F 15 skal ha en god og tillitsfull 
kontakt med sine eiere Moss kommune, Viken 
fylkeskommune og kulturdepartementet.

Tiltak 1.1: Innarbeide Galleri F 15 som nytt navn 
gjennom grafisk tilpasning på alle flater, samt 
oppdatere tekster til Galleri F 15s hjemmeside.

Tiltak 4.1: Utgi publikasjoner eller enklere trykksaker 
med faglig innhold til alle utstillinger i 2020.

Tiltak 4.2: Etablere kontakt med andre norske 
kunstinstitusjoner og miljøer som har forskning på 
agendaen for å inngå i et nettverk for læring- og 
erfaringsinnhenting.

Tiltak 4.3: Gjennomføre deltidsstudiet MUSE620 “Å 
forske i og på museum” ved universitetet I Bergen.
 
Tiltak 4.4: Få på plass en forskningsplan som 
relaterer seg til de viktigste utstillingssatsingene; 
Momentum og Tendenser.

Tiltak 4.5: Utvikle en digital publikasjon om Galleri 
F 15 som beskriver historien og den kunstneriske 
profilen fra 1966, samt presentere de viktigste 
utstillingene.

PRODUKSJONER 
Hovedmål: Galleri F 15s produksjonsavdeling skal 
være ledende i Norge på montering av temporære 
kunstutstillinger. 

Delmål 1: Sikre optimal styring- og 
ressursforvaltning, samt høy utstillingsteknisk 
kvalitet i alle Galleri F 15s utstillingsproduksjoner. 

Tiltak 1.1: Gjennomføring av Galleri F 15s 
utstillingsprogram for 2020. 

Tiltak 1.2: Oppstart og planleggingsarbeid for 
Momentum 11 (2021).

Tiltak 1.3: Bistå formidlingsavdelingen med rigging og 
vedlikehold av turnéprosjekter og F 15 verksted.

Tiltak 1.4: Årlig oppfølging av sikkerhet og brannvern 
for bygg og utstillinger. 
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Delmål 2: Galleri F 15 skal fremstå med en tydelig 
profil og ha en sterk publikumsappell. 

Tiltak 2.1: Tilrettelegge for et internasjonalt 
presseprogram til Tendenser i samarbeid med 
Norwegian Crafts og Nordic Network of Crafts 
Associations.

Tiltak 2.2: Etablere samarbeid med Norsk 
Publikumsutvikling for å finne gode verktøy og 
målemetoder for å evaluere publikums opplevelser 
av våre utstillinger og formidlingstilbud.

Tiltak 2.3: Evaluere publikumsopplevelsen i prioritert 
rekkefølge: 1) sosiale medier, 2) i utstillingen, 3) 
Galleri F 15s hjemmeside.

Tiltak 2.4: Engasjere internasjonalt pressebyrå for 
Momentum 11 (2021).

Tiltak 2.5: Få på plass en avtale med et grafisk 
designbyrå for Momentum 11 (2021).

Tiltak 2.6: Samarbeide med formidlingsavdelingen 
om program for Blikkåpnerne.

Tiltak 2.7: Utarbeide overordnet strategi for sosiale 
medier.

Tiltak 2.8: Utarbeide overordnet strategi for 
pressearbeid.

Tiltak 2.9: Hospitere i en norsk kunstinstitusjons 
kommunikasjonsavdeling (1-3 dager) for å opparbeide 
ny kunnskap og for å bygge nettverk.

FORMIDLING
Hovedmål: Galleri F 15s formidlingsvirksomhet skal 
være i front i Norge på å formidle samtidskunst, 
ved å utvikle formidlingskonsepter og formidlings-

aktiviteter og digitale læringsressurser av høy 
kunstfaglig kvalitet. 

Delmål 1: Galleri F 15 skal være et ressurs- og 
kompetansesenter for skolen.

Tiltak 1.1: Inngå ny samarbeidsavtale med Den 
Kulturelle Skolesekken (DKS) Viken fylkeskommune.

Kunstnersamtale med publikum 
Galleri F 15.

PAULINE FONDEVILA
THE PROMISE BY THE SEA
2019

Performance utført i samarbeid 
med Moss Seilforening under 
MOMENTUM10 - The Emotional 
Exhibition.
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Drageverksted i F 15 verksted. 
I samarbeid med Moss VOKS.
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Henie Onstad Kunstsenter, Astrup Fearnley Museet, 
Kunstneres Hus og Lillehammer kunstmuseum.

3. UTSTILLINGSARENAER OG INFRASTRUKTUR 
Hovedmål: Galleri F 15, inkludert Momentum-
biennalen, skal ha gode og hensiktsmessige 
utstillingslokaler som imøtekommer kunstens ulike 
former og uttrykk. 

Delmål 1: Videreutvikle Det nye Alby i samarbeid 
med Moss kommune for å etablere Galleri F 15 som 
hovedarena.

Tiltak 1.1: Ferdigstille skisseprosjekt som 
presenterer hvordan låven på Alby kan bli et 
fremtidig visningssted for samtidskunst med høy 
attraksjonskraft, god arkitektur og tilrettelagte 
publikumsfasiliteter.

Tiltak 1.2: Når Galleri F 15s styre godkjenner 
forprosjektet starter arbeidet med å skaffe midler 
til byggeprosjektet. I samarbeid med styreleder 
presenteres det for eierne, administrasjonen 
i Moss kommune og Viken fylkeskommune, 
kulturdepartementet m.fl. 

Tiltak 1.3: Samarbeide med Moss 
kommune for å videreutvikle hagen på 
Alby og landskapsvernområdet til å bli en 
publikumsattraksjon og arena for temporære 
kunstverk og arrangementer; spesielt for 
Momentumbiennalen f.o.m. 2021

Delmål 2: Gode publikumsfasiliteter med universell 
utforming.

Delmål 3: Galleri F 15s butikk skal være en 
kunstfaglig spisset og aktuell publikumsfasilitet.

Tiltak 3.1: Opprettholde butikkdriften og videreutvikle 
dens profil med det mål å gjøre hensiktsmessige og 
nødvendige fremtidige endringer.

Tiltak 1.2: Utarbeide en ny samarbeidsavtale med 
Lokal Kulturell Skolesekk (LDKS) i Moss kommune.

Tiltak 1.3: Etablere samarbeid med grunnskolen i 
Moss om utstillingen Noe må gjøres.

Tiltak 1.4: Besøke Tate Modern og Kiasma.

Delmål 2: Galleri F 15s formidling skal ha et bredt 
tilbud med høy faglig kvalitet og bidra til å skape et 
levende sted som gir positive ringvirkninger.

Tiltak 2.1: Etablere kontakt med Norsk 
Publikumsutvikling for å innhente data om ungdom 
og deres holdninger til og bruk av kunstinstitusjoner.

Tiltak 2.2: Etablere familiedag i F 15 verksted som et 
storstilt fast årlig arrangement.

Tiltak 2.3: Utvikle nytt formidlingskonsept med 
fokus på kunst og helse.

Tiltak 2.4: Igangsette en prosess for å se på og 
vurdere mulige samarbeid med kulturskolen i Moss.

Tiltak 2.5: Samarbeid med kurator og kunstnere for 
Momentum 11 om formidlingsprogram 2021.

Tiltak 2.6: Gi opplæring i bruk av nettbasert 
programvare til ansatte i kunstfaglig avdeling.

Delmål 3: Galleri F 15 formidling skal samarbeide 
med relevante aktører lokalt, regionalt, nasjonalt og 
internasjonalt.

Tiltak 3.1 : Opprette kontakt med Kulturtanken med 
det formål å inngå i et nettverk for arbeid med 
digital formidling. 

Tiltak 3.2: Utvikle Blikkåpnerprogrammet i samarbeid 
med Sparebankstiftelsen DNB, Nasjonalmuseet, 
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Administrasjonen 
Galleri F 15s administrasjon skal være profesjonell 
i sin virksomhet og sørge for at administrative 
gjøremål utøves i samsvar med lover, 
forskrifter, reglement, avtaler og retningslinjer. 
Administrasjonen sørger for fortløpende målrettet 
og kostnadseffektiv drift innen områder som HR, 
økonomi, virksomhetsstyring, kontoradministrasjon, 
personal, arkiv, bygg og vedlikehold.

Hovedmål: Administrasjonen skal være et godt 
administrativt støtteapparat for 
Galleri F 15 s kjernevirksomhet og tilføre 
virksomheten gode rutiner og administrative 
løsninger.

Tiltak 2020: 
Administrasjonsavdelingen skal i samarbeid med 
formidlingsavdelingen registrere og forvalte Galleri 
F 15s utstyrspark som benyttes av kommunikasjon- 
og formidlingsavdelingen. 
 
Personal- og organisasjonsutvikling
Hovedmål: Styrke Galleri F 15s omdømme gjennom 
god bedriftskultur som støtter virksomhetens 
visjon, verdier og strategi.

Delmål 1: Galleri F 15 skal være en arbeidsplass som 
vektlegger den enkelte medarbeiders muligheter til 
å utvikle seg gjennom arbeidet, understøtter god 
kommunikasjon mellom ansatte og mellom ledere 
og ansatte, gode organisatoriske forhold og en 
mellommenneskelig forståelse tuftet på et «vi»-
fellesskap.

Delmål 2: Personal- og arbeidsmiljøpolitikken skal 
være et virkemiddel for Galleri F 15 til å rekruttere, 
utvikle og beholde godt kvalifisert personale samt 
sikre gode HMS-rutiner.

Tiltak 3.2: Synliggjøre Galleri F 15s publikasjoner i 
galleributikken.

Delmål 4: Drifte Galleri F 15s lokaler på Alby på 
en effektiv og kostnadsreduserende måte med 
bærekraftige investeringer i samarbeid med Moss 
kommune.

Tiltak 4.1: Sikre infrastruktur som gjør arealene 
attraktive (fiber, el, vei).

Tiltak 4.2: Utrede ulike ordninger for økonomisk 
støtte til oppgradering av moderne og 
hensiktsmessig ledlysanlegg i Galleri F 15.

Tiltak 4.3: Etablere teknisk system med vannbåren 
varme i kaféområdet som et strømbesparende tiltak.

Tiltak 4.4: Utrede muligheten for å sette inn vinduer 
i storsalen.

Delmål 5: Utvikle Det nye Alby ved å innlemme låven 
som del av Galleri F 15s utstillingslokaler. 

Tiltak 5.1: Realisere mål og visjoner for å innlemme 
låven til en del av Galleri F 15s utstillingsvirksomhet.

Tiltak 5.2: Utrede økonomiske konsekvenser samt 
oppnå politisk vilje fra Galleri F 15s tilskuddsytere til 
å endre bruken av låven til utstillingsarealer.

Tiltak 5.3: Utrede alternative arenamodeller for 
Momentum som kan gjøres gjeldende fra Momentum 
11 (2021), og frem til låven på Alby står klar til å tas 
i bruk.

4. ORGANISASJON  
Styret
Galleri F 15s styre skal ivareta sitt arbeid i henhold 
til styrets instruks.



23

Venneforeningen F 15 og Momentums Venner deltar på Kunst & 
Bobler med Trude Johansen, kunstner og formidler i Galleri F 15.
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Delmål 5: Årlig rullering av handlingsplan for 
arbeidet med psykososialt arbeidsmiljø. 

ØKONOMI
Hovedmål: Galleri F 15 skal ha en målrettet og 
kostnadseffektiv drift. Etablere gode interne 
kontrollrutiner og påse at den interne kontrollen 
virker etter forutsetningene.

Delmål 1: Øke Galleri F 15s egeninntekter til 
prosjekter ved å søke gaver og fond, samt 
sikre god utnyttelse av kulturdepartementets 
gaveforsterkningsordning.

Delmål 2: Sikre at de økonomiske ressursene blir 
godt forvaltet, at rapporteringen er pålitelig og 
kontrollere at lover og regler overholdes.

Direktøren
Tiltak 1: Gjøre kjent og implementere i samarbeid 
med ledergruppen Galleri F 15s strategi 2020 – 
2025 og virksomhetsplan, samt budsjett 2020 i 
hele organisasjonen.

Tiltak 2: Ferdigstille skisseprosjekt og forprosjekt for 
Albylåven som ny utstillingsfasilitet til Galleri F 15; 
byggekostnad, sikkerhet, finansiering, risiko m.m.

Tiltak 3: Beregne driftskostnader for låven og 
ferdigstille en skisse for økt behov for kompetanse, 
bemanning og økonomi basert på fremtidig 
programmering i de nye utstillingsarealene i 
Albylåven. 

Tiltak 4: Innhente eksterne finansielle midler 
til utstillinger, publikasjoner og forbedringer 
av utearealer på Alby på ca. 1 mill. ved å 
søke fond, gaver fra Sparebankstiftelser og 
kulturdepartementets gaveforsterkningsordning. 

Delmål 3: Galleri F 15 skal være en attraktiv 
arbeidsplass som til enhver tid tiltrekker seg de 
mest kompetente medarbeiderne.

Delmål 4: Etablere stabilitet og forutsigbarhet rundt 
driften av organisasjonen. Å øke organisasjonens 
evne til å gjennomføre aktiviteter, løse problemer og 
nå våre mål.

Fra åpningen av Don’t feed the monster! En utstilling 
om tekstilindustriens påvirkning på miljøet.

Workshop med tekstilkunstner Tom van Deijnen alias Tom of 
Holland i F 15 verksted under utstillingen Don’t feed the monster! 
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ved å avtale samarbeid om visning av temporære 
kunstverk i Albyhagen og landskapsvernområdet 
på søndre Jeløy i samarbeid med Moss kommune, 
Moss kommunale eiendomsselskap (MKE) og 
fylkesmannens miljøavdeling. Lage avtaler med 
Moss kunstforening og andre arenaer om visning av 
momentumkunst i deres lokaler, samt Bane NOR om 
visning på spuntvegg ved Moss jernbanestasjon.

Tiltak 11: Skape gode relasjoner og utnytte 
potensielle muligheter for samarbeid i Moss 
kommune og Viken fylkeskommune. Etablere 
kontakt med ny rådmann i Moss kommune, samt 
ledere for relevante avdelinger/seksjoner/enheter i 
kommunen. 

Tiltak 12: Delta i det nasjonale museumsnettverket 
med de 14 andre kunstmuseene i Norge hvor 
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design har 
vertskapsrollen. 
 
Tiltak 13: Videreutvikle Momentums Nordiske 
nettverk med Konstnärsnämden i Sverige 
(IASPIS), FRAME, Kunsstyrelsen i Danmark, 
Islandic Contemporary Art Center Island, Office 
of Contemporary Art Norway, Kulturkontakt Nord 
og Nordisk kulturfond ved å reise til de nordiske 
samarbeidspartnerne og delta på seminarer og 
konferanser i Norden.

Tiltak 14: Delta på internasjonale biennale-
nettverkssamlinger og foreta reiser til Barcelona og 
St. Petersburg/Moskva for fremtidige utstillinger og 
nettverkssamarbeid om Antonio Tàpies og Kazimir 
Malevitsj utstilling på Galleri F 15. 
 

 

Tiltak 5: Utvikle nettverksamarbeid med 
Universitetet i Oslo ved institutt for filosofi, idé- 
og kunsthistorie og klassiske språk, Høgskolen i 
Østfold ved scenekunstakademiet, Kunsthøgskolen 
i Oslo og Norges miljø- og biovitenskapelige 
universitet ved institutt for landskapsplanlegging for 
samarbeidsprosjekter med masterstudenter relatert 
til Momentumbiennalen 2021.

Tiltak 6: Planlegge og gjennomføre personal-, 
samarbeidsutvalg- og ledermøter, slik at disse ikke 
overlapper med monteringsperioder.

Tiltak 7: Styrke Galleri F 15s omdømme nasjonalt og 
internasjonalt. Dette gjøres spesielt ved å ha gode 
og relevante utstillinger med høy kvalitet som får 
internasjonal oppmerksomhet. 

Tiltak 8: Prosjektleder og kurator for utstillingen; 
Edvard Munch – Hans meséner, samlere, hjelpere og 
venner 1900 – 1916.
  
Tiltak 9: Søke fondsmidler og gjennomføre et 
FOU-lab-prosjekt om Munch i dag og i sin samtid 
. . fra kunstnerskap og til næringsvirksomhet og 
attraksjon (arbeidstittel) i samarbeid med professor 
Annegreth Dietze-Schirdewahn, Institutt for 
landskapsplanlegging, NMBU, forsker Arne Holm 
OsloMet; statsviter (Dr.polit) og kunsthistoriker 
(MA) UiO førsteamanuensis Ulf Carmesund teol.
dr., HiØ kunsthistoriker Hans-Martin Frydenberg 
Flaatten og Gabriela Grolms, næringsseksjonen, 
regionalutviklingsavdelingen i Viken fylkeskommune. 
Edvard Munch-utstillingen på Galleri F 15 og 
nettverket med Munch-stedene i Norge blir brukt i 
sammenheng med prosjektet.
 
Tiltak 10: Prosjektleder for Momentum 2021.
Forberede omleggingen til Momentumbiennalen 2021 
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ÅRSHJUL
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Januar

Februar

Mars

April

Mai

GeneralforsamlingHalvårsregnskap

Strategi 2020-25

VP og budsjett 2021

Årsrapport 2019, VP og 
budsjett 2020 samt 
søknad budsjett 2021 
levert KUD innen 1. mars. 
Rullering av styrets 
instruks.

2020 - 2021

Galleri F 15 har i snitt 3-4 styremøter vår og høst

JuniJuli

Desember

November

August

September

Oktober
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ORGANISASJONSKART
GALLERI F 15
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                          - Organisassjonskart med oversikt over oppgaver og HMS-ansvar:
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VEDTEKTER
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tre og fire styremedlemmer er på valg 
annethvert år. Styreleder med varamedlem 
velges overensstemmende med forslag fra 
Østfold fylkeskommune. To styremedlemmer 
med varamedlemmer velges overensstemmende 
med forslag fra Østfold fylkeskommune. To 
styremedlemmer med varamedlemmer velges 
overensstemmende med forslag fra Moss 
kommune. Ett styremedlem med varamedlem velges 
overensstemmende med forslag fra Momentum og 
F 15s Venner.  Ett styremedlem med varamedlem 
velges overensstemmende med forslag fra de 
ansatte.  Styret bestemmer selv om det skal 
konstitueres nestleder og arbeidsutvalg.

§ 6
Den ordinære generalforsamling skal behandle og 
avgjøre:
1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen.
2. Valg av styreleder og styremedlemmer med 
personlige varamedlemmer.
3. Andre saker som etter loven eller vedtektene 
hører under generalforsamlingen.
4. Saker som styret anser som særlig viktige eller 
av prinsipiell betydning.

§ 7
Erverv av aksjer ved overdragelse er betinget av 
styrets samtykke. Ved salg av aksjer skal aksjenes 
omsettelighet være begrenset idet Østfold 
fylkeskommune og Moss kommune har forkjøpsrett 
i samme forhold som de har aksjer. Fristen for å 
gjøre forkjøpsrett gjeldende er to måneder fra det 
tidspunkt styret har fått melding om overdragelsen. 
Ved slike overdragelser skal løsningssummen /
kjøpesummen settes til aksjens pålydende, 
og oppgjør skal skje senest 14 dager etter at 
forkjøpsretten er gjort gjeldende.

§ 8
Forslag til vedtektsendringer skal forelegges Kultur- 
og kirkedepartementet til uttalelse.

Punkt Øs generalforsamling 20. mai 2019
Sak nr. 5. Endringer av vedtekt §1
Etter godkjenning fra kulturdepartementet endres 
tekst i §1 til:

«Selskapets navn er Galleri F 15 AS. Selskapets 
forretningskontor ligger i Moss kommune»

Vedtekter 
Vedtatt på generalforsamling 20. mai 2019.

§ 1
Selskapets navn er Galleri F 15 AS. Selskapets 
forretningskontor ligger i Moss kommune.

§ 2
Selskapets formål er å fremme kunnskap om og 
forståelse for norsk og internasjonal kunst. Dette 
formål skal oppnås ved å arrangere utstillinger, 
festivaler og biennaler, utgi trykksaker, arrangere 
møter og seminarer, gi barn og voksne mulighet 
til kunstnerisk egenaktivitet, og forøvrig alt annet 
som vedrører dette formålet. Selskapets virksomhet 
skal i hovedsak rette seg mot innbyggerne i Østfold 
fylke, men også mot et nasjonalt og internasjonalt 
publikum.

§3
Selskapets aksjekapital er på kr. 1700 000 fordelt 
på 170 aksjer á kr. 10 000 fullt innbetalt og lydende 
på navn. 

§ 4 
Det skal ikke utbetales aksjeutbytte. Eventuelt 
overskudd skal avsettes til annen egenkapital. Ved 
oppløsning skal selskapets eiendeler disponeres 
overensstemmende med selskapets formål og 
generalforsamlingens nærmere beslutning.

§ 5
Styret består av syv medlemmer med personlige 
varamedlemmer som velges av generalforsamlingen 
for fire år av gangen, men slik at henholdsvis 
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PROSJEKT OG 
UTSTILLINGSPROGRAM 
2020
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 18 

PROSJEKT OG UTSTILLINGSPROGRAM 2020 
 
 

  Prosjektnummer Periode Utstilling 
        
1 2000 1. jan. - 31. mars Etterslep 
2 1902 19. okt. - 22. jan. Don´t feed the monster 
        

  Galleri F 15 og Momentum 11  
3 2001 1. feb. - 11. mars Gunhild Mathea Olaussen 
4 2090 16. mars - 20. mars  Vedlikehold Galleri F 15 
5 2002 28. mars - 14. juni Tendenser 2020 
7 2003 27. juni - 4. okt. Noe må gjøres 
8 2004 17. okt. - 20. jan.  Edvard Munch 
9 2020 Hele året Momentum 11 
10 2021 Hele året Spuntvegg - Bane NOR 
        
  Digital publikasjon – F 15s historie   
11 2005   Digital publikasjon 

        
  Galleri F 15 program – trykksak   
12 2080 Desember Program 2021 
        

  Galleri F 15 Engasjert   
13 2081 3 søndager Forelesninger til utstillinger på GF 15 
        
  Prekostnader   

14 2082 Hele året Prekostnader/Programrådet 
        

  Formidling Galleri F 15   
15 2040 Hele 2020 Formidling Galleri F 15 utstillinger 
16 2041 Ca. mai LDKS 3. trinn 
17 1942 Ca. september LDKS 7. trinn 
18 2046 Hele 2020 Barn og unges kunstsenter 
19   1747 Hele 2020  Rom for kunst  

    
  DKS til skoler   
20 1432 Vår Stille møter.Store rom 
21 1543 Høst Symphony 
22 1530 Vår Alene Sammen 
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INA HAGEN
IN THE BEFORE OVER SHORE
2019

INA HAGEN
IN THE BEFORE OVER SHORE
2019

Performance utført under MOMENTUM10 - The 
Emotional Exhibition i Albyskogen og Bredebukt.
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STRATEGI OG 
VIRKSOMHETSPLAN 
Foto: Vegard Kleven, Texas AS og 
Ingeborg Øien Thorsland

Virksomhetsplan 2020 er godkjent av 
Galleri F 15s styre 6. desember 2019 og 
revideres årlig.

GALLERI F 15

Albyalleen 60

N-1519 Moss 

+47 69 27 10 33

gallerif15.no
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STRATEGI 2020 - 2025
VIRKSOMHETSPLAN 2020

gallerif15.no


