VEDTEKTER FOR
HARSTAD KUNSTFORENING
REVIDERT: 13.02.2001
§ 1. FORMÅL
Foreningens formål er å fremme kunstforståelse og
formidle kunst.
§ 2. MEDLEMSKAP
Medlemskap er åpent for alle som støtter
foreningens formål, og oppnås ved å betale
medlemskontingent.
§ 3. FORENINGENS ORGANER
• Årsmøte
• Styre
• Valgkomité
• Revisor
• Intendant
§ 4. ÅRSMØTE
Årsmøtet er foreningens høyeste organ.
Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av
mars måned. Medlemmene innkalles av styret med
minst 6 ukers varsel og det kunngjøres med annonse i
lokalavisen. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må
være styret i hende innen 4 uker før årsmøtet.
Sakspapirer skal sendes ut innen 10 dager før årsmøtet.
Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt.
Stemmerett har alle som var registrert som medlem det
året det avgis beretning og regnskap for, og som har
betalt sin medlemskontingent.
Årsmøtet skal
1. velge ordstyrer, referent og tellekorps, ingen av
dem fra styret.
2. godkjenne forretningsorden.
3. godkjenne innkalling og dagsorden.
4. behandle årsberetning .
5. behandle regnskap med revisjonsberetning fra
foregående år.
6. vedta
arbeidsprogram
og
budsjett
for
inneværende og kommende år.
7. vedta medlemskontingent.
8. fastsette godtgjørelser for styreleder og styre.
9. behandle eventuelle forslag til vedtektsendringer.
10. vedta instruks for styret.
11. vedta instruks for valgkomité.
12. vedta instruks for intendant.
13. behandle andre saker av stor betydning for
foreningen.
14. behandle saker fremmet av medlemmene.
15. gjennomføre valg på
•
Styreleder
•
Styremedlemmer
•
Varamedlemmer til styret

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall blant de fremmøtte
stemmeberettigede. Andre vedtak fattes med
alminnelig flertall. Stemmelikhet ved valg avgjøres ved
loddtrekning. Ved stemmelikhet i andre avstemninger
anses saken nedstemt.
Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når minst 2/3 av
styret eller minst 1/10 av foreningens medlemmer skriftlig
krever det, innkallingen skjer med minst 3 ukers varsel.
Møtet kan bare behandle saker som er årsak til
innkallingen.
§ 5. STYRET
Styret leder foreningen mellom årsmøtene i henhold til
årsmøtevedtak og styrets instruks. Styret består av
styreleder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
Styreleder velges særskilt for et år av gangen, de øvrige
for 2 år. Ved første gangs valg, velges ved loddtrekning
halvparten for ett år. Gjenvalg til samme posisjon kan
ikke foretas når vedkommende ha hatt denne i 6 år.
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av
medlemmene er til stede. Beslutninger fattes med
alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har styreleder
dobbeltstemme. Det føres protokoll fra styrets møter.
§ 6. VALGKOMITEEN
Valgkomiteen skal ha 3 medlemmer som velges for 3
år. Ved første gangs valg, velges ved loddtrekning 1 for
ett år og 1 for 2 år. Deretter velger årsmøtet 1 nytt
medlem til valgkomiteen hvert år. Komitémedlem som
har fungert i 2 år rykker opp og overtar etter leder som
går av. Valgkomiteen arbeider i henhold til instruks og
skal foreslå:
• Styreleder
• Styre og varamedlemmer
• Revisor
§ 7. REVISJON
Foreningens regnskap skal revideres av registrert eller
statsautorisert revisor.
§ 8. INTENDANT
Intendanten ansettes av styret og leder den daglige
virksomhet i henhold til instruks og er styrets
saksforbereder.
§ 9. OPPLØSNING
Foreningen kan oppløses etter vedtak med ¾ flertall av
de fremmøtte stemmeberettigede på to påfølgende
ordinære årsmøter. Hvis foreningen oppløses, tilfaller
foreningens samlede eiendeler Harstad kommune
under forutsetning av at kommunen ser til at
kunstverkene blir tatt hånd om på forsvarlig måte og
sørger for at foreningens øvrige midler nyttes i samsvar
med foreningens formålsparagraf.

