VEDTEKTER FOR TROMSØ KUNSTFORENING
Vedtatt på årsmøte 20.04.2016

§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
kontingent.

§3 Organer
Foreningen har følgende organer:
 Årsmøtet
 Styre
 Valgkomité
 Kunstnerisk råd

§4 Stiftelsen Tromsø Kunstsenter
Tromsø Kunstforening oppnevner 2 av 3 styremedlemmer, med personlige
varamedlemmer, til styret i Stiftelsen Tromsø Kunstsenter, hvis urørlige grunnkapital
er Muségata 2 og 4.

§5 Årsmøte
Årsmøte er foreningens høyeste organ. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen
utgangen av april måned. Det innkalles elektronisk (e-post, nettside og sosiale
medier) av styret med minst 4 ukers varsel. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet
må være styret i hende innen 2 uker før årsmøtet. Sakspapirer legges 1 uke før
årsmøtet. Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. Stemmerett har en
hver som var registrert som medlem det året det avgis beretning og regnskap for.
Valgbare er foreningens medlemmer.
Årsmøtet skal behandle:
1. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps, ingen av dem fra styret.
2. Godkjenning av forretningsorden
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Årsberetning
5. Regnskap med revisjonsberetning fra foregående år
6. Budsjett for inneværende og kommende år
7. Medlemskontingent
8. Fastsettelse av godtgjørelse til styreleder og styre
9. Vedtektsforslag
10. Instruks for styret
11. Instruks for valgkomité

12. Andre saker av stor viktighet for foreningen
13. Saker fremmet av medlemmene
14. Orientering om regnskap, årsberetning og budsjett for Stiftelsen Tromsø
Kunstsenter
15. Valg:
a)
Styreleder
b)
Styremedlemmer
c)
Styremedlemmer til Stiftelsen Tromsø Kunstsenter
d)
Valgkomite

§6 Styret
Styret leder foreningen mellom årsmøtene i henhold til årsmøtevedtak og styrets
instruks. Styret består av styreleder, 4 medlemmer og 2 varamedlemmer. Minst et
styremedlem skal være utøvende kunstner, samt en ansattrepresentant. Styreleder
velges særskilt for et år av gangen, de øvrige for 2 år. Gjenvalg til samme posisjon kan
ikke foretas når vedkommende har hatt denne i 6 år. Styret er beslutningsdyktig når
minst halvparten av medlemmene er til stede. Beslutninger fattes ved alminnelig
flertall. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Det føres protokoll fra
styrets møter.

§7 Valgkomité
Valgkomitéen skal ha to medlemmer med personlige varamedlemmer. Valgkomitéen
arbeider i henhold til instruks og skal foreslå
 Styreleder
 Styremedlemmer og varamedlemmer
 2 styremedlemmer Stiftelsen Tromsø Kunstsenter

§8 Kunstnerisk råd skal være en fagressurs og dialogpartner for intendant og kurator.
Rådet holder ingen møter og har ikke stemmerett. Rådet rapporterer til styret.

§9 Revisjon
Foreningens regnskap skal revideres av registrert eller statsautorisert revisor.

§10 Intendant
Intendanten leder den daglige virksomheten i henhold til instruks og er styrets
saksforbereder.

§11 Oppløsning
Foreningen kan løses opp etter vedtak med ¾ flertall av de fremmøtte
stemmeberettigede på to påfølgende ordinære årsmøter. Foreningens aktiva
overføres etter oppløsning til Nord Norsk Kunstmuseum.

