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       ÅRSMELDING FOR NORDNORSK FORFATTERLAG 2016 

 

 

 
Styret 2016: Ane Grydeland, Sylvi Inez Liljegren, Jan Tore Noreng, Eva Huseby og Lill-Karin 

Elvestad, på Finnmark internasjonale litteraturfestival november 2016. Foto: Ingebjørg Liland  

 

1) STYREMØTER  

Det har vært avholdt seks ordinære møter og to telefonstyremøter i løpet av 2016. Styret har 

behandlet 54 saker.   

 

MEDLEMMER 

Nordnorsk forfatterlag har pr. 31.12.2016 115 medlemmer, inkl. mange samiskspråklige, og ti 

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

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

Laila Stien. To litteraturlag står tilsluttet Nnf: “Uglene” (Mo i Rana) og “Vesterålen 

litteraturlag”.   

Nye medlemmer i 2016 
 
Birger Amundsen, Aino Hivand og Birte Svatun.  
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AKTIVITETER GJENNOM ÅRET  

 

Januar/februar/mars 

Styremøte på Mylla i Maridalen utefor Oslo og i Tromsø med blant annet planlegging av 

årsmøte. 

 

April  

Årsmøtet ble avholdt i Tromsø 30. april der Laila Stien ble utnevnt til nytt æresmedlem. Det 

var også lagt opp til en grundig strategidebatt om lagets vei videre, med planlegging av 

spesialnummer av magasinet Skarven i forbindelse med 45-årsjubileet i 2017 og en 

jubileumsbok til 50 –årsjubileet i 2022 som viktige saker.  

 

Årsmøtet ble avsluttet med konstituerende møte for det nye styret.  

 

Mai 

Styremøte under Norsk Litteraturfestival på Lillehammer, der Jan Tore Noreng vant U-prisen 

for beste ungdomsroman med #Alfahann. 

 

Styreleder og kontorleder var invitert til møte med Troms fylkesbibliotek ved Birgit Larsen 

og Guro Nesse vedrørende nordnorsk litteraturpolitikk og innspill til revisjon av Den 

nordnorske kulturavtalen.  

 

Juni  

På Festspillene i Nord-Norge deltok Nnf med stand på Nordnorsk bokdag i Harstad, der 

mange av våre medlemmer var representert. (Jan Tore Noreng, Aase Falch, Helge Stangnes, 

Nathan Mogos, Roald Larsen, Tor Eystein Øverås).	  

 

Kontorleder var til stede og presenterte laget for administrativ og politisk ledelse på 

fylkeskommunenes møte under Festspillene vedrørende revisjon av ”Den nordnorske 

kulturavtalen”.  

 

August  

Nnf deltok med stand på Hamsundagene på Hamarøy 4. - 7. august. 

Det var styremøte i Tromsø 27. august med planlegging av Fjørtoftseminaret 2016.  
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Oktober 

Fjørtoftseminaret ble arrangert under Ordkalotten litteraturfestival 8. oktober. Tema var ”Krig 

og Flukt”, med Knut Erik Jensen, Asbjørn Jaklin, Elisabeth Johansen og Fadi Abou Hassan. 

Seminaret var på Tromsø bibliotek og ble ledet av biblioteksjef Paul-Henrik Kielland. Det 

kom over 100 tilhørere.  
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Fra Fjørtoftseminaret: Fadi Abou Hassan intervjues av Paul-Henrk Kielland. Arabisk tolk: Nihal 

Afana. Foto: Lene E. Westerås 

 

26. - 29. oktober ble Barnebokdagan i Bodø arrangert, initiert av Kine Hellebust og med støtte 

fra Nnf. Dag Kajander, Kine Hellebust og Endre Lund Eriksen deltok på programmet.  

 

Sist i oktober ble det klart at vår kontorleder gjennom fire år, Ingebjørg Liland gikk over i ny 

stilling som arrangementsansvarlig på Tromsø bibliotek. Det ble avholdt telefonstyremøte 18. 

oktober vedrørende skifte av kontorleder og fortsatt samarbeid med Ordkalotten. Nordnorsk 

forfatterlag vil fortsette kontorsamarbeidet med Ordkalotten, men ønsker ikke lenger å dele 

personalressurs.  

 

November  

Den 20. november var det styremøte under Finnmark internasjonale litteraturfestival i 

Kirkenes. Flere av medlemmene var representert på festivalprogrammet, blant andre Irene 

Larsen, Ingeborg Arvola, Laila Stien, Sigbjørn Skåden, Marry A Somby, Marit Bjerkeng, 

Rauni M Lukkari og Jan Tore Noreng. Forfatterlaget hadde også en egen post på programmet 

i år, med stunt-opplesning på Ritz fredag kveld ved Sylvi Inez Liljegren, Jan Tore Noreng og 

Ingebjørg Liland.  
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Desember 

Den 20. desember var det telefonstyremøte med ansettelse av ny kontorleder.  

 

ØVRIG AKTIVITET 

Forfatterlaget har vært høringspart og har kommet med innspill til ”Nordnorsk 

litteraturpolitikk” som er under utarbeiding av de tre fylkeskommunene. Blant annet har Nnf 

foreslått at fylkene oppretter tre arbeidsstipend a 100.000,- til forfattere bosatt i landsdelen.  

 

Mange av forfatterlagets medlemmer har utgitt bøker i 2016, 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.  

 

PRISER OG UTMERKELSER  

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

	  

• Åshild	  Thune	  vant	  en	  tekstkonkurranse	  i	  det	  litterære	  magasinet	  STEMMER	  med	  

novellen	  Orange	  	  i	  november.	  	  

• Siri Broch Johansen vant Samerådets litteraturpris for Mun	  lean	  čuoigi. 

•  Marry A Somby ble nominert til Nordisk Råds Litteraturpris for Reinkalven Bizi 

• Sigbjørn Skåden fikk Heddaprisen for Særlig kunstnerisk innsats for ”Vidas Extremas” 
(Beaivváš Sámi Našunálateáhter). 

• Endre Lund Eriksen fikk Heddaprisen for ”Den sommeren pappa ble homo” 
(Hålogaland teater). 

• Jan Tore Noreng vant U-prisen for Alfahann. 

• Ragnar Olsen ble utnevnt til æresmedlem i Norsk Viseforum. 

• Endre Lund Eriksens film ”Dunder” vant kategorien "beste animasjonskortfilm" på 

filmfestivalen "24fps" i Mumbai, India, og ble nr. to på Northern Character-festivalen 

i Murmansk.  
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Fra filmen ”Dunder”. Foto: Fabelfjord  

 

NETTSIDE OG SOSIALE MEDIER 

Nettsiden (www.nordnorskforfatterlag.no) fikk en ”ansiktsløftning” i 2015, og har vært driftet 

av kontorleder og styreleder. 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 589 følgere på Facebook.  

 

Nnf har ingen egen forfatterkatalog på sine nettsider, men henviser til forfatterpresentasjoner 

på Litteraturnett Nord-Norge som driftes av Nordland fylkesbibliotek. Her er imidlertid ikke 

sakprosaforfatterne med. Styret i Nnf har derfor tatt initiativ til et utvidet litteraturbegrep der 

sakprosa ønskes innlemmet som en naturlig del av Litteraturnett Nord-Norge.  

 

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. 
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KONTOR 

Nnf holder til i Kirkegata 2 i Tromsø, der vi deler kontor med Ordkalotten. Laget har nå et 

fast møtested, der de fleste styremøtene blir holdt. Medlemmene har hatt anledning til – og 

har benyttet muligheten til å låne kontorplass og fasiliteter etter avtale. Kontorfellesskapet 

omfatter også Nordnorsk filmsenter AS, Norsk Forfattersentrum – Nord-Norge og Troms 

Turlag.  

 

ANSATTE  

Kontorleder Ingebjørg Liland gikk i november 2016 over til ny stilling på Tromsø bibliotek. 

Avtroppende kontorleder og styreleder delte på kontorets oppgaver ut året. I desember 2016 

ble det vedtatt å ansette ny kontorleder i 40 % stilling med virkning fra januar 2017.  

 

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 2015 var det Sulitjelma, i 2016 var 

det Tromsø og i 2017 står Alta for tur.   

I tillegg til støtte gjennom den nordnorske kulturavtalen kommer medlemskontingent og ulike 

former for prosjektstøtte. Den økonomiske støtten gjør det mulig for oss å gjennomføre 

produksjoner av kunstnerisk kvalitet i landsdelen, samt å opprettholde tradisjonen med 

ordinære styremøter i stedet for 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.  

 

STØTTESPILLERE 

Nnf har mottatt prosjektstøtte til Fjørtoftseminaret 2016 av Tromsø kommune, Fritt Ord, NFF 

og Tromsø bibliotek.  
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STYRET 2016 

Lill-Karin Elvestad, leder  

Eva Huseby, nestleder          

Sylvi Inez Liljegren, styremedlem  

Jan Tore Noreng, styremedlem 

Ane Solvik Grydeland, styremedlem  

 

DET LITTERÆRE RÅD 2016 

Gro Kaasen 

Eirik Skrede 

Tove Myhre  

 

 

Tromsø 07.01.17  

 

 

Ingebjørg Liland         Lill-Karin Elvestad 

Kontorleder         Styreleder  

 

 


