Vedtekter for Drøbak Kunstforening
§1
Foreningens navn, sete og virkefelt
Foreningens navn er Drøbak Kunstforening, med sete i Frogn kommune og med Frogn
kommune som virkefelt.
§2.
Formål
Foreningens formål er å formidle kunst med hovedvekt på billedkunst og kunsthåndverk, og
samtidig være åpen for å presentere andre kunstarter/kunstuttrykk.
§3.
Oppgaver
Foreningens hovedoppgaver er å arrangere utstillinger og medlemsmøter med
foredrag/kåserier. Tradisjonelt har foreningen også arrangert en viseaften og en bokaften hvert
år, samt arrangert croquistegning for medlemmene. En hovedoppgave er å forvalte den faste
kunstsamlingen ved registrering, vedlikehold og fornyelse.
§4
Medlemskap
Medlemskapet er åpent for alle som støtter foreningens formål. Medlemskap oppnåes ved å
betale medlemskontingent som fastsatt av årsmøtet. Medlemskontingent regnes pr. kalenderår.
Styret kan utnevne æresmedlemmer, og æresmedlemmer er fritatt for kontingent for resten av
livet.
§5
Foreningens faste organer
Årsmøte, styre, valgkomité, og revisor.
Styret kan ved behov opprette andre organer som det kan delegere myndighet til.
§6
Årsmøtet
Årsmøtet er foreningens øverste myndighet, og skal innkalles skriftlig med fire ukers varsel.
Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av april måned. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet
må være styret i hende innen to uker før årsmøtet. Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er
lovlig innkalt. Stemmerett har ethvert medlem som har betalt sin kontingent for det året som
det blir avgitt beretning og regnskap for.
Årsmøtet skal:
•
•
•
•
•
•

velge ordstyrer, referent og tellekorps
godkjenne innkalling og dagsorden
behandle årsberetning,
behandle regnskap og revisjonsberetning
vedta kontingent
vedta eventuelle vedtektsendringer
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•
•
•
•

behandle saker av stor viktighet for foreningen
behandle innkomne forslag
gjennomføre valg på styre med varamedlemmer etter forslag fra valgkomité
foreta valg av valgkomité

Alle vedtak fattes med simpelt flertall. Når årsmøtet har godkjent årsberetning og regnskap er
styret meddelt ansvarsfrihet så sant de har handlet innenfor norsk lov.
Ekstraordinært årsmøte avholdes når minst 3/5 av styrets medlemmer krever det, eller det
fremsettes krav fra minst 10% av medlemmene. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle
saker som står i innkallingen.
§7
Styret
Styret leder foreningen mellom årsmøtene. Styret består av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer.
Styremedlemmer velges for 2 år av gangen, slik at 2 henholdsvis 3 er på valg hvert år.
Varamedlemmer velges for ett år av gangen. Styrets leder velges direkte av årsmøtet, og for
øvrig konstituerer styret seg selv.
Styrets ansvar er å:

-

gjennomføre aktiviteter i samsvar med foreningens vedtekter og angitte hovdeoppgaver.
gjennomføre årsmøtets vedtak
forvalte foreningens arkiver, eiendeler og avtaler
sørge for at det foreligger forbindtlige avtaler i samsvar med nærmere instrukser, ved utleie av
kunst fra samlingen.
oppnevne nødvendige komiteer og utvalg
sørge for god regnskapsførsel
gjennomgå, oppdatere og videreutvikle foreningens strateginotater

-

innstille medlemmer til valgkomiteen overfor årsmøtet

-

Det skal føres protokoll fra styrets møter, som skal være tilgjengelig for revisor, valgkomité og
årsmøte.
§8
Valgkomité
Valgkomiteen velges av årsmøtet etter innstilling fra styret. Komiteen skal innstille på
styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer samt revisor. Revisor kan ikke ha andre verv i
foreningen. Årsmøtet kan vedta nærmere instruks for valgkomiteen.
§9
Vedtektsendringer
Disse vedtekter kan endres av årsmøtet med 2/3 flertall.
§10 Oppløsning av foreningen
Foreningen kan oppløses etter 2/3 flertall på to på hverandre følgende ordinære årsmøter.
Årsmøtet avgjør hvordan foreningens eiendeler skal forvaltes etter oppløsningen, men verdiene
kan ikke endelige overdras til andre før fem år er gått, slik at de kan brukes som startkapital
dersom foreningen skulle gjenoppstå innen den tid.

Vedtektsendringer sist vedtatt av årsmøtet 10. mars 2010
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