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Takk for praten Tone,
Her sommer noen supplerende kommentarer til vår søknad:
Generelt om kunstforeningens økonomi
 Foreningen har som nevnt snudd skuta de siste tre årene etter å ha vært bokstavelig talt på
konkursens rand
 Vi har drevet på et kostnadsmessig minimum med stor innsats av de frivillige og av daglige
leder som har et beskjedent honorar (ca. kr. 80.000). Daglig leder er 77 år førstkommende
fredag
 Vi må påregne en kostnadsøkningen på personalsiden fremover etter å ha presset sitronen
gjennom de siste årene
 Vi har nå en viss reserve i egenkapital og i banken. Men budsjettet for 2021 er satt opp med
et nullresultat. Budsjett for 2022 foreligger ikke ennå.
 Med de reservene vi har – og med en høy husleie på kr. 600.000 – holder reservene til
ca. ett års drift dersom omsetningene skulle svikte vesentlig

Veien videre
 Viktigst av alt er at vi trenger forutsigbarhet i en verden med sterkt varierende kunstsalg og
med høy husleie
 Et alternativ kan være at kommunen støtter oss på annet vis, for eksempel gjennom å
fremskaffe kommunale lokaler med relevant beliggenhet i Sandvika. Dersom kommunen
dekker husleiekostnaden for disse lokalene – som kan bli lavere enn den leien vi betaler i
dag, ‐ og lavere enn den kommunale støtten vi får på kr. 600.000, ‐ vil dette være en flott
løsning for kunstforeningen
 Vi er veldig glad for å være i Sandvika og nær elven, som vi mener er rett beliggenhet for
kommunenes innbyggere. Vi mener at vi er et godt bidrag til den videre utviklingen av
Sandvika
PS: Vår søknad ble sendt inn på søndag 10.10. Vår kontaktperson i kommunen har vært Mona Rafn.
Vennlig hilsen,
Øystein
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