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Årsberetning 2013

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 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.
Stiftelsen har en grunnkapital på kr 100.000,2. Året 2013
Den landsomfattende utstillingen «Tre reiser. Tre landskap»
fortsatte i 2013. Turneen avsluttes i januar 2014 i Hammerfest.
13. juni åpnet H.M. Dronningen stiftelsens utstilling i Galleri
Dronning Josephine på Oscarshall der man viste «Tre reiser. Tre
landskap» i tillegg til et arbeid av prisvinneren fra 2012, Tiina
Kivinen.
Stiftelsen arrangerte en mottakelse for subskribentene 4.
september på Oscarshall hvor de fikk en omvisning på slottet i
tillegg til å se utstillingen i Galleri Dronning Josephine.
Det ble i 2013 igangsatt et arbeid med grafisk profil og nettside.
Arbeidet forsetter i 2014.
Gry Mølleskog gikk inn i styret i desember 2013. Karin Hellandsjø
slutter som prosjektleder 1/1-2014. Fra samme tid begynner Sune
Nordgren som prosjektleder i stiftelsen. Karin Hellandsjø
fortsetter som styremedlem.
Anders Flågen sluttet som daglig leder og ble erstattet av Mette
Tverli 1. april 2013.
Det har i løpet av 2013 blitt avholdt årsmøte, to styremøter og ett
ekstraordinært styremøte i stiftelsen.
3. Regnskap
Stiftelsens bokførte egenkapital pr. 31.desember 2013 utgjør kr
9 354 410. Av dette er kr 100 000 urørlig kapital og kr 9 254 410 fri
kapital.
Stiftelsens resultat pr 31.desember 2013 er et overskudd på kr 1 330
179 som er tilført stiftelsens frie kapital.
Etter styrets mening gir det fremlagte resultatregnskap og balanse
med noter for regnskapsåret 2013 rettvisende informasjon om
stiftelsens stilling og resultat.

4. Arbeidsmiljø, likestilling og ytre miljø
Stiftelsen har én ansatt. De administrative tjenester utføres
vederlagsfritt av Det kongelige hoff. I stiftelsens styre er det 3
kvinner og 2 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.
Oslo, 7. april 2014
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