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H.M. Dronning Sonjas kunstnerstipend – Årsberetning for året 2011.
1. Innledning
Stiftelsen H.M. Dronning Sonjas kunstnerstipend ble stiftet 14.januar 2011.
Stiftelsens formål er å skape interesse for og inspirere til utvikling av papirbasert
kunst, primært ved å dele ut kunstnerstipend til kunstnere fra de nordiske
landene. Kunstnerstipendet skal deles ut hvert annet år, og første gang i 2012,
og kan bestå av hele eller deler av avkastningen av grunnkapitalen, samt
eventuelle gaver eller andre bidrag som tilføres stiftelsen. Endelig størrelse av
stipendet fastsettes av styret. Den som tildeles stipendet gis også anledning til et
studieopphold ved Ole Larsens verksted i Helsingborg, Sverige. Stipendet deles
ut første gang i 2012.
Stiftelsen har en grunnkapital på kr 100.000,2. Året 2011
Året 2011 har medført stor aktivitet for å etablere og sikre stiftelsen økonomisk til
den første utdelingen i 2012. H.M. Dronning Sonja, Kjell Nupen og Ørnulf Opdahl
(kunstnerne) og Ole Larsen etablerte samtidig med stiftelsen et samarbeidsprosjekt for å utarbeide en grafisk mappe for salg. Mappen har blitt produsert i 50
eksemplarer for salg. 6 EA-mapper har også blitt inkludert for salg. I tillegg har
stiftelsen produsert 3 innrammede utstillingseksemplar. Salget av den grafiske
mappen skjer gjennom stiftelsen, og gjennomføres som subskripsjonssalg.
Stiftelsen dekker påløpte produksjonskostnader av mappen. Inntektene ved
salget tillegges stiftelsens kapital og danner det økonomiske grunnlag for utdeling
av stipendet.
Mappen har bestått av 24 trykk (8 av hver av kunstnerne) og ble presentert første
gang i forbindelse med Ole Larsens jubileumsutstilling på Dunkers kulturhus i
Helsingborg 10.november 2011.
Den grafiske mappen skal presenteres i Norge 14.juni 2012 på Henie Onstad
Kunstsenter og deretter turnere til et mindre antall institusjoner i Norge.
Det er også i 2011 igangsatt et arbeid med en bok som skal dokumentere
samarbeidsprosjektet i tekst og bilder. Karin Hellandsjø har det redaksjonelle
ansvaret for boken. Utgivelsen skjer på Orfeus forlag.
3. Regnskap
Stiftelsens bokførte kapital pr. 31.desember 2011 utgjør kr 4 706 090. Av dette er
kr 100 000 urørlig kapital og kr 4 606 090 fri kapital.
Regnskapet viser at stiftelsen har hatt renteinntekter på kr 77 840.
Stiftelsens resultat pr 31.desember 2011 er et overskudd på kr 4 606 090 som er
tilført stiftelsens frie kapital.
Etter styrets mening gir det fremlagte resultatregnskap og balanse med noter for
regnskapsåret 2011 rettvisende informasjon om stiftelsens stilling og resultat.

Styret vil arbeide videre med stiftelsens kapitalforvaltning og utarbeide
investeringsinstruks i 2012.
4. Arbeidsmiljø, likestilling og ytre miljø.
Stiftelsen har ingen ansatte. De administrative tjenester utføres vederlagsfritt av
Det Kongelige Hoff. I stiftelsens styre er det 2 kvinner og 3 menn.
Det drives ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø.
5. Registrering av stiftelsen i Brønnøysundregistrene og i Stiftelsestilsynet
Stiftelsen er registrert i Brønnøysundregistrene og i Stiftelsestilsynet med
Organisasjonsnummer 996 528 715.
6. Fremtidig drift
Styret forutsetter at driften av stiftelsen skal fortsette i samsvar med lov og
stiftelsens formål og denne forutsetning er lagt til grunn ved utarbeidelse av
årsregnskapet.
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