FORSLAG TIL VEDTEKSTENDRING I HEIMDAL KUNSTFORENING
Bakgrunn: Heimdal Kunstforening er en ideell og frivillig organisasjon, som ikke skal tjene
penger på å drive kunstforening. For at dette skal stemme, og for at foreningen skal komme
innunder rett reglement, må det stå en paragraf i vedtektene hva som skal skje med midlene
til foreningen ved en eventuell oppløsning/sammenslutning. Uten en slik paragraf betyr det i
teorien at foreningens medlemmer kan stemme for oppløsning og ta eventuelle midler
foreningen besitter til eget bruk.
Forslaget fra styret er at ved eventuell oppløsning/sammenslutning av Heimdal
Kunstforening bestemmer vår paraplyorganisasjon Norske Kunstforeninger over foreningens
midler. Dette er for å sikre at ved oppløsning blir overføringen til en stiftelse eller
organisasjon som arbeider for kunstens fremme uten kommersielle tilsnitt. Forslag på ordlyd
kan leses i kursiv (paragraf 9) helt nederst.

Vedtekter ved Heimdal Kunstforening
§ 1. Navn
Foreningens navn er Heimdal Kunstforening.
§ 2. Formål
Heimdal Kunstforenings formål er å gi flest mulig tilgang til profesjonell kunst og fremme
interesse for den bildende kunst. Foreningens formål fremmes gjennom utstillinger,
utgivelser av skrifter, formidling og andre arrangementer.
Kunstforeningen skal også drive kursvirksomhet ved å tilby undervisning i ulike kunstuttrykk
og samle amatørkunstnere i et aktivt miljø.
§ 3.Medlemskap
Medlemskap er åpent for alle og er gyldig når årskontingent er betalt. Institusjoner,
foreninger og bedrifter kan være støttende medlemmer uten stemmerett. Betalende
medlemmer er stemmeberettiget og valgbare på årsmøte. Æresmedlemmer utnevnes av
generalforsamlingen etter enstemmig forslag fra styret. Æresmedlemmer betaler ikke
kontingent.
§ 4. Styre
Heimdal Kunstforening ledes av et styre på 7 medlemmer og 2 varamedlemmer.
Styremedlemmer velges på årsmøte og for 2 år av gangen. Leder og varamedlemmer velges

1år av gangen. Leder velges særskilt på årsmøtet. Styret fordeler selv oppgaver til de enkelte
styremedlemmene, herunder valg av nestleder, styreleders stedfortreder.
Ved årsmøtet velges det i tillegg en valgkomite på 2 personer. Valgkomiteen leverer et
skriftlig forslag på nytt styre før årsmøte og komiteen redegjør for arbeidet på årsmøte.
§ 4.1
Signatur og prokura: Foreningens signatur tegnes av styreleder og dagligleder/ nestleder i
fellesskap, eller av fire av styrets medlemmer i felleskap.
§ 4.2 Styrets oppgaver
Styret skal sørge for en forsvarlig organisering og drift av foreningens virksomhet.
Styret utarbeider planer og retningslinjer for foreningens virksomhet. Samt budsjetter i
samarbeid med regnskapsfører.
Styret er ansvarlig for ansettelser, oppfølging og arbeidsbeskrivelser.
Styret legger fram årsberetning for huset, skolen og kunstforeningens virke ved årsmøte.
Styret legger fram forslag til medlemskontingent.
Styret utarbeider retningslinjer og handlingsplan, samt budsjett.
Det føres protokoll over styrets møter.
Styret er beslutningsdyktig når minst fem stemmeberettigede er til stede, vedtak blir fattet
ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.
§ 5. Årsmøte
Årsmøtet holdes innen utgangen av mars måned. Møtedato og frist for innsendelse av saker,
offentliggjøres senest 5 uker (35 dager) før møtet. Forslag til saker som skal behandles, må
være i hende senest 3 uker (21 dager) før årsmøte. Saksliste offentliggjøres senest 2 uker (14
dager) før møtet. Saksdokumentene blir å utlegge i foreningens lokaler 2 uker (14 dager) før
årsmøtet.
Møteberettigede (medlemmer med betalt kontingent) har en stemme hver, den avgis ved
personlig fremmøte.
§ 5.1
Årsmøtet kan med 2/3 flertall vedta at kunstforeningen skal oppløses. Årsmøte kan videre
med 2/3 flertall gjøre vedtak om disponering av foreningens midler, og om plassering av
foreningens verk. Alle andre saker avgjøres med et simpelt flertall. Ved stemmelikhet avgjør
styrelederens stemme utfallet.

Styret kan i forståelse med årsmøte fastsette medlemskontingent for kunstforeningen.
§ 6. Ekstraordinær generalforsamling
Styret innkaller til ekstraordinær generalforsamling dersom styret eller ¼ av foreningens
medlemmer ønsker det. En ekstraordinær generalforsamling berammes med tre ukers
varsel. Den kan bare behandle saker som er nevnt i innkallingen. Møteberettigede
(medlemmer med betalt kontingent) har en stemme hver, den avgis ved personlig
fremmøte. Saker avgjøres med et simpelt flertall.
§ 7. Endring av vedtektene
Forslag til endring av vedtektene blir å behandle på ordinær eller
ekstraordinærgeneralforsamling, og krever 2/3 – to tredjedeler – av de avgitte stemmer.
§ 8. Medlemsfordeler
Medlemmer får mulighet til å delta på medlemsutstillinger og søke om å ha utstillinger i
kafégalleriet. Medlemmene har adgang til å leie verksted ved ledig kapasitet. De får
invitasjoner til utstillinger og arrangement på e-post.
§ 9. Oppløsning - sammenslutning
9.1 Vedtak om Heimdal Kunstforeningen oppløsning må gjøres med 2/3 flertall på to
etterfølgende ordinære årsmøter. Beslutning om disponering av foreningens midler tas av
Norske Kunstforeninger.
9.2. Sammenslutting med andre forbund, besluttes av årsmøtet etter de regler som gjelder
for oppløsning.

