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       ÅRSMELDING NORDNORSK FORFATTERLAG 2015 

 

 

 

STYREMØTER  

Det har vært avholdt fire ordinære møter og ett telefonstyremøte i løpet av 2015. Styret har 

behandlet ca. 40 saker.   

 

Litteraturhus Nord 

Nnf har etablert seg på Litteraturhuset, 

der vi deler kontor med Ordkalotten. 

Laget har nå et fast møtested, der de 

fleste styremøtene blir holdt. 

Kontorfellesskapet omfatter også 

Nordnorsk filmsenter AS, Norsk 

forfattersentrum - Nord og Troms turlag.  

 

MEDLEMMER 

Nordnorsk forfatterlag har pr. 31.12.2015 130 medlemmer, inkl. mange samiskspråklige, og 

ni æresmedlemmer - Lars Saabye Christensen, John Gustavsen, Liv Lundberg, Ragnhild 

Nilstun, Herbjørg Wassmo, Eivor Bergum, Helge Stangnes, Rauni Magga Lukkari og Arthur 

Arntzen. Nnf opplever en økende interesse fra unge nordnorske forfattere, og laget tok i 2015 

opp 13 nye medlemmer.  

 
Nye medlemmer  
Kjersti Bjørkmo 
Claudia Ulloa Donoso 
Inger Ellen Eftevand Orvin 
Rita Kristin Klausen 
Maria Lundberg 
Nathan Haddish Mogos 
Preben Mørkbak 
Tor Martin Leines Nordaas 
Iraj Nouri 
Angelique Prick 
Ida Zachariassen Sagberg 
Monika Steinholm 
Sylvi Jane Husebye  
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To litteraturlag står tilsluttet Nnf; “Uglene” (Mo i Rana)  og “Vesterålen litteraturlag”.   

 

AKTIVITETER GJENNOM ÅRET  

Januar  

10. januar ble det avholdt styremøte i Tromsø, der planlegging av ”Vettig og uvettig” var 

hovedsak.  

 

23.januar var Den norske Forfatterforening på besøk i Tromsø og vi arrangerte et felles 

medlemstreff med DnF, Samisk forfatterforening, Norsk forfattersentrum og Forfatterstudiet 

ved UiT. Tema var informasjon fra DnF om avtaleverk og aktuelle saker, som f.eks. 

omlegging av innkjøpsordningene og møte med Sametinget. Opplesninger ved: Niillas 

Holmberg, Ingvild Solstad-Nøis, Irene Larsen og Espen Stueland.  

 

Kine Hellebust holdt siste helgen i januar et skrivekurs i dramatikk for Vesterålen 

litteraturlag. Kurset ble støttet økonomisk av Nnf.    

 

Februar  

27.februar arrangerte Nnf ”Vettig og uvettig” på Litteraturhuset i Oslo, der 13 av lagets 

medlemmer bidro med opplesninger og musikalske innslag. Kine Hellebust var konferansier 

og medlemmer som deltok på programmet var: Herbjørg Wassmo, Laila Stien, Ellisiv 

Lindkvist, Kjersti Kollbotn, Siri Broch Johansen, Dag Kajander, Dag Ove Johansen, Olava 

Bidtnes, Marry A. Somby, Anni Henriksen, Ragnar Olsen, Sylvi Inez Liljegren og Ingeborg 

Arvola. Om lag 130 publikummere fikk oppleve en stor bredde av nordnorsk litteratur, både i 

tematikk og sjanger, der både lyrikk, prosa og sakprosa var representert. Fra Dag Kajander 

åpnet med barneboka Kod og Tod, til Herbjørg Wassmos avsluttende lesning fra sin siste bok 

Disse øyeblikk, fikk vi litterære godbiter om oppvekst, mellommenneskelige forhold, natur og 

miljø, historie, tro og overtro. Kine Hellebust fortalte mellom innslagene om forfatterlagets 

historie og aktiviteter.  Arrangementet er behørig dokumentert på nettsiden med tekst og 

bilder: http://nordnorskforfatterlag.no/flere_nyheter/nordnorske_forfattere_skapte_historie/ 
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Kine Hellebust som konferansier, foto: Lill-Karin Nyland  

 

 
Publikum på Litteraturhuset, foto: Lill-Karin Nyland  
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 I forbindelse med arrangementet fikk vi også produsert 

rollup og poetiske postkort med tekster av medlemmer i 

laget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

April 

Årsmøtet ble gjennomført på Sulitjelma hotell 24 - 26.april med 22 medlemmer og to 

observatører fra Vesterålen litteraturlag til stede. På det offisielle programmet fredag kveld 

var det opplesning i peisestua ved Eirik Skrede, Maja Anette Flønes Monsen og Sanne 

Mathiassen. Deretter var det åpen mikrofon med flere spontane litterære innslag.   

 

Lørdag formiddag var det besøk på museet og i gruva, og på kvelden holdt Kjartan Fløgstad 

foredraget ”Sub terra, sub sole” om de underjordiske i gruver og litteratur. Kjell Sture Hugaas 

fortalte om planene for gjenåpning av Sulitjelma gruver. Under festmiddagen lørdag kveld 

fikk vi høre historier og ankedokter fra Sulitjelma ved Cato Hultmann og Marit Lund 

Bødtker. Selve årsmøtet ble holdt søndag formiddag.  
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Kjartan Fløgstad omgitt av avtroppende styreleder Marit Lund Bødtker og påtroppende styreleder 

Kine Hellebust. Foto: Cato Hultmann  

 

Juli 

Styremøte i Tromsø 7. juli, der blant annet tid og sted for årsmøtet 2016 ble vedtatt; Tromsø 

22.-24.april.  

 

 

August 

Nordnorsk bokdag som 

arrangeres av Norsk 

forfattersentrum ble holdt i Alta 

28. – 29. august. En rekke av 

lagets medlemmer var 

representert; Laila Stien, 

Monika Steinholm, Eva 

Strandbu,  
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Henning Howlid Wærp, Marry A Somby, Caroline Kaspara Palonen, Tor Martn Leines 

Nordaas, Nathan Haddish Mogos, Roald Larsen, Sylvi Inez Liljegren, Kjersti Kollbotn, Siri 

Broch Johansen, Dag Ove Johansen, Sissel Horndal, Inga Ravna Eira.  

 

I forkant av bokdagen var Sissel Horndal også på skoleturné i Finnmark.  

 

September 

Saga Visefestival i Balsfjord ble også i år støttet av Nnf, der blant annet Sigrid Merethe 

Hanssen ble bokbadet av Anne O. Bjørkli.   

 

Oktober 

3. oktober hadde Nnf styremøte i Tromsø under Ordkalotten Tromsø internasjonale 

litteraturfestival. Medlemmer som deltok på Ordkalotten i forbindelse med opplesninger 

/bokbad /lanseringer var: Sigbjørn Skåden, Kjersti Kollbotn, Irene Larsen, Henning Howlid 

Wærp, Jan Tore Noreng, Morten Wintervold, Ellisiv Lindkvist, Ingvild Solstad-Nøis, Laila 

Stien, Vibeke Thorp, Lene Westerås, Monika Steinholm, Sissel Horndal.  

 

November/desember  

Telefonstyremøte 4.desember  

På nettsiden hadde laget i desember en adventkalender med presentasjon av nye medlemmer 

de to siste år. 

 

ØVRIG AKTIVITET 

I Forfattersentrumsrekka til Norsk forfattersentrum har Caroline Kaspara Palonen vært 

representert. Kine Hellebust og Sissel Horndal var på programmet på litteraturfestivalen Det 

Vilde Ord i Bodø, og Kjersti Kollbotn, Ingvild Solstad-Nøis og Vibeke Thorp deltok på 

Ersfjorddagen Rett Vest. Vi kan, forståelig nok, ikke nevne alle aktiviteter som det enkelte 

medlem har deltatt på i året som gikk, men mange av forfatterlagets medlemmer har utgitt 

bøker i 2015, og mange er blitt bokbadet, deltatt på litteraturvandringer, cabareter, holdt 

skrivekurs osv.  

 

Gjennom året er også mange av våre medlemmer engasjert i Den kulturelle skolesekken og 

foretar en rekke skoleturnéer med forfattermøter, opplesninger og skrivekurs.  
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Fra Skrivekurs for de over 60 i Balsfjord med Anne O Bjørkli (nr. 2 fra venstre) og Lill-Karin Nyland 

(foto)  

 

PRISER OG UTMERKELSER  

Flere av våre medlemmer har utmerket seg i året som gikk.  

 

• Laila Stien ble æresdoktor ved UiT Norges Arktiske Universitet i mars 2015. Hun fikk 

også pris for “Årets novelle” i Nrk P2 og ble nominert til Ungdommes kritikerpris for 

Over Elva.  

• Sigbjørn Skåden fikk Havmannprisen 2015 for Våke over dem som sover. 

• Sissel Horndal fikk Blixprisen 2015 av Samlaget for sine barnebøker på nynorsk og 

dialekt.  

• Kine Hellebust er utnevnt til leder for juryen til Blixprisen.  

• Kjersti Kollbotn ble tildelt Tanums kvinnestipend for 2015 

• Agenda Nordnorges nyinnstiftede ærespris ble tildelt Arthur Arntzen  

• Johannes	  Eines,	  vant	  diktkonkurransen	  arrangert	  av	  Haugesunds	  avis	  i	  anledning	  

Vise-‐og	  lyrikkfestivalen	  i	  Haugesund,	  22.	  og	  23.	  mai. 

• Ellisiv	  Lindkvist	  ble	  tildelt	  hedersprisen	  til	  foreningen	  Leser	  søker	  bok,	  

Ordknappen	  for	  2015.	   
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• Ragnar	  Olsen	  ble	  tildelt	  Nordlysprisen.	   

• Sandy	  Goldbeck	  Wood	  fikk	  “commended”	  i	  Hippocrates	  Prize	  for	  Medicine	  and	   

Poetry,	  2015,	  og	  blir	  dermed	  publisert	  i	  årets	  Hippocrates-‐antologi.	  
	  

• Kontorleder	  Ingebjørg	  Liland	  vant	  NM	  i	  poesislam	  2015.	   

 

NETTSIDE OG SOSIALE MEDIER 

Nestleder i styret, Lill-Karin Nyland har hatt ansvaret for nettsiden fram til november 2015. 

Hun har lagt ut aktuelle litterære nyheter (f.eks prisutdelinger og boklanseringer) og orientert 

om Nnf sine gjøremål. Takket være Nylands innsats har nettstedet fått en ”ansiktsløftning”, 

og fremstår nå som et tiltalende møtested for medlemmer og andre interesserte. 

(www.nordnorskforfatterlag.no) Fra November 2015 har kontorleder overtatt ansvaret for 

oppdatering av nettsiden. Nnf bruker også Facebook aktivt for å fremme nordnorsk litteratur, 

markedsføre egne og andres litterære arrangement, boklanseringer, skrivekurs, prisutdelinger 

og markeringer. Nnf har pr. desember 548 følgere på Facebook.  

 

REGNSKAP  

Årsmelding og regnskap følger kalenderåret. Årsmøtet får i tillegg presentert et særskilt 

regnskap for inneværende års to første måneder, for å være oppdatert på den økonomiske 

situasjonen idet budsjett for inneværende år behandles.  Regnskapet føres av Gabrielsens 

Regnskapskontor AS i Tromsø. 

 

ANSATTE  

Ingebjørg Liland er ansatt i 40 prosent stilling som kontorleder hos Nordnorsk forfatterlag og 

i 60 prosent stilling som daglig leder for Ordkalotten.  

 

OPPSUMMERING  

Nnf har gjennom hele året en bevisst politikk på at vi skal presentere solide litterære tilbud, 

spredt utover våre tre vertsfylker. Vi rullerer blant annet mellom fylkene på valg av sted for 

årsmøtene, for bedre å nå våre medlemmer der de bor. I 2014 var det Kirkenes, og i 2015 

Sulitjelma, og i 2016 står Tromsø for tur.  I tillegg til støtte gjennom den nordnorske 

kulturavtalen kommer medlemskontingent og ulike former for prosjektstøtte.  
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Den økonomiske støtten gjør det mulig for oss å gjennomføre produksjoner av kunstnerisk 

kvalitet i landsdelen, samt å opprettholde tradisjonen med ordinære styremøter istedenfor 

telefonmøter, noe som øker inspirasjonen og kreativiteten i styrearbeidet. Vi ser at arbeidet 

vårt skaper innovasjon, og at det genererer flere litterære produksjoner og markeringer over 

hele landsdelen.  

 

STYRET 2015 

Kine Hellebust, styreleder  

Lill-Karin Nyland, nestleder  

Sylvi Inez Liljegren, styremedlem  

Jan Tore Noreng, styremedlem 

Eva Huseby, styremedlem           

 

Tromsø 30.04.16  

 

 


