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Kunstnernes Eget Materialutsalg SA 
 

Årsberetning 2017 
 
 
 
 
 

Virksomhetens art og hvor den drives  
Kunstnernes Eget Materialutsalg SA – KEM, er et samvirke som forhandler kunstnermateriell 
innenfor teknikkene maleri, grafikk og tegning. KEM har forretningsutsalg og kontor i Oslo og 
sender varer til kunder/andelshavere, skoler og bedrifter i hele landet. Virksomheten ble 
etablert i 1974.  
 
Styret  
for Kunstnernes Eget Materialutsalg SA har i 20176 vært:  
 
Medlemmer: 
John S. Gulbrandsen styreleder 
Kari Gjæver Pedersen  
Käthe Øien 
Harald Holter  
Dag Lydersen 
 
Vara medlemmer: 
Martin Biehl/Grete Marstein 
Marianne Gihle  
 
Ansattes representant: 
Julie Markhus 
 
Valgkomiteen: 
Åsa Helle/Martin Biehl 
Astrid Slettevold/Lars Strand 
 
Revisjon 
Revisjonsfirma BDT Viken Revisjon AS har utført revisjonen for samvirket.  
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Personale og administrasjon 
Ved årsslutt i 2017 omfattet personalet 20 ansatte, herav 2 ekstra/tilkallingsvakter. Totalt er 
det 8 menn og 12 kvinner. Ledergruppen består av 1 mann og 3 kvinner. De fleste ansatte i 
KEM arbeider deltid, da de også arbeider med kunstnerisk virksomhet. Det er planlagt en 
rekke kurs og opplæringstiltak for de ansatte i 2018. 
 
Arbeidsmiljø og likestilling 
Det er et tilfredsstillende arbeidsmiljø i Kunstnernes Eget Materialutsalg SA. Sykefraværet 
gikk opp fra 1,95% i 2016, til 3,77% i 2017 grunnet en langtidssykemeldt. Arbeidet som 
utføres i KEM, er av en art der risiko for fysiske skader er minimal. Det har ikke forekommet 
arbeidsulykker av noen art. Blant dem som jobber i mer enn 80 % stilling, er det 2 menn og 5 
kvinner. Ved rekruttering av nytt personell legges det vekt på å få til en balansert kjønns- og 
aldersmessig fordeling.  
 
Miljø 
Virksomheten forurenser ikke det ytre miljøet. 
 
Driften i 2017 
 
Driften har hatt en økning i omsetningen på kr 1 195 911,- i forhold til 2016, dvs. en økning 
på 5,5% Vi har hatt en økning i lønnskostnader på kr 328 811,- Lønnsøkningen generelt var 
på 3,5%. Det har vært en økning i de faste kostnadene på kr 448 538,-, noe som bl.a. skyldes 
ombygging av diskområdet, redesign av Sirkel samt innkjøp av nye bord og traller på 
pakkeavdelingen.  

 
 
Det er en økning på ordreavdelingen i forhold til 2016, og ordre står nå for 39,58% av 
omsetningen, mot butikken på 60,42%. Nettbutikken, som er en del av ordreavdelingen, 
hadde en økning på 22% ift. 2016.  
Markedsføringsbudsjettet har for det meste blitt benyttet til videreutvikling av nettbutikken 
også i 2017. 
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KEM har fortsatt fokus på faremerking og datablader, og vi har en ekstern konsulent som 
oversetter datablader og legger dem ut på Eco online for oss.  
 
SIRKEL kom med 4 nye nummer i 2017, og abonnementstallene er stabile. Designet ble 
oppgradert i 2017.  
 
Galleri DC9 på Fornebu har fremdeles et lite podium med varer for salg til lokale kunstnere. 
Dette regnes som en del av servicen overfor de andelshaverne som holder til i Bærum og 
omegn. Daglig leder fortsetter med leveranser diet og til Vøyenenga kunstnersenter. 
 
Det ble ansatt ny butikkleder i 2017, samt en person 30% stilling til på regnskap, som en 
forberedelse til at Åsa regnskapsansvarlig skal slutte. Mye av regnskapet ble satt ut fra 
desember 2017, og kun det daglige vil gjøres på KEM. Det har vært avholdt 
brannvernelederkurs for butikklederen, samt logistikk kurs for innkjøp, butikkleder, daglig 
leder og regnskap. 
 
SSL-sertifikat for bedre sikring av handelen i nettbutikken er på plass, og det jobbes med 
sikring av interne rutiner i foirbindelse med internkontrollforskriften. 
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Kundefordeling 2017: 

 
 
Lønn 
De prosentvise lLønnskostnadene er tilnærmet uendret, og utgjør ca. 35 % av de totale 
kostnadene. KEM ser på personalet som en viktig ressurs, og har ingen planer om vesentlige 
endringer.  
 
Andre driftskostnader 
I 20176 ble det fortsatt skiftet ut en del lamper i butikken, ny vegg ble bygget i 
papiravdelingen, nytt diskområde ble satt opp i butikken og også ny vegg til lerret. I 2018 vil 
vi fortsette med resten av papiravdelingen, penselavdelingen og ny vegg for bøker/blader. Vi 
har også holdt en rekke kurs for skoler på KEM i år, og vi har fortsatt med en planlagt økning 
av varelageret. I forbindelse med nye, pålagte regler for kassasystemer, vil det også bli 
innkjøpt et nytt system for dette.  
 
Likviditet 
Virksomheten har en tilfredsstillende likviditet.  
 
Virksomheten 2018 
I budsjettet for 2018 er forventet omsetning økt med 3,5%, noe som tilsvarer en 
gjennomsnittlig prisøkning hos våre leverandører.  
 
Fortsatt drift 
Regnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift. Etter styrets oppfatning gir det 
fremlagte regnskapet og årsberetningen et korrekt bilde av utviklingen i virksomheten i 
regnskapsåret og stillingen per 31. desember 2017. 
   
Resultatdisponering 
Årets overskudd på 520.354,- foreslås brukt til inndekning av tidligere underskudd.  
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Oslo, den 31. desember 2017/06.03.2018  
  
  
 
 
 John S. Gulbrandsen  Harald Holter     Dag Lydersen    
       Styreleder     
 
  
 Kari Gjæver Pedersen Käthe Øien    Grethe Fernandes da Silva  
         Daglig Leder   
  
  
  
  


