Veiledende vedtekter for alle fylkeslag tilsluttet Norske Kunstforeninger
Følgende standard vedtektformuleringer skal legges til grunn for fylkeslagenes
vedtekter. Eventuelle ønsker om å avvike standardformuleringene må godkjennes av
styret i Norske Kunstforeninger.

VEDTEKTER FOR xx FYLKESLAG
Vedtektene er vedtatt på stiftelsesmøte/årsmøte for XX Fylkeslag DD.MM.ÅÅÅÅ og
godkjent av styret i Norske Kunstforeninger DD.MM.ÅÅÅÅ.
§1. Fylkeslagets navn og geografiske plassering
Fylkeslagets navn er XX Fylkeslag, og dekker xx Fylkeskommune
(«Fylket»). Fylkeslaget er tilsluttet Norske Kunstforeninger.
§2. Formål
Fylkeslagets formål er å arbeide for kunstforeningenes interesser i Fylket. Arbeidet skal
være i tråd med Norske Kunstforeningers til enhver tid gjeldende vedtekter, strategi og
handlingsplan, og derigjennom bidra til at Norske Kunstforeninger når sine mål. Norske
Kunstforeningers formål er å gi flest mulig tilgang til profesjonell kunst.
§3. Hovedoppgaver
Fylkeslaget skal i samråd med Norske Kunstforeninger og de tilhørende medlemsforeninger:
1.
være et talerør inn mot Fylket og ivareta Norske Kunstforeningers og
medlemsforeningenes interesser i Fylket.
2.
arbeide for økte fylkeskommunale driftstilskudd og frie prosjektmidler til
kunstforeningenes virksomhet i Fylket.
3.
styrke kunstforeningenes arbeid i Fylket.
§4. Medlemskap
Alle kunstforeninger i Fylket som er tilsluttet Norske Kunstforeninger har rett til
medlemskap i fylkeslaget. Medlemskap i fylkeskunstlaget er frivillig.
§5. Årsmøte
Årsmøtet er fylkeslagets høyeste organ. Hver medlemsforening har én stemme
på årsmøtet. Årsmøtet finner sted innen utgangen av mars hvert år. Årsmøtet
skal:
behandle regnskap og årsberetning
behandle arbeidsprogram og budsjett
velge leder for styret, for ett år
velge styremedlemmer med varamedlemmer for to år
velge revisor, valgkomité og evt. andre tillitsvalgte
behandle inkomne forslag
Innkalling og saksdokumenter til årsmøtet sendes medlemsforeningene og Norske
Kunstforeningers administrasjon senest tre uker før møtet skal holdes. Tilsvarende sendes
protokoll tre uker etter avholdt årsmøte.
§6. Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøtet innkalles dersom styret eller 1/3 av medlemsforeningene krever
det. Ekstra- ordinært årsmøte innkalles med 2 ukers varsel, innkallingen skal inneholde
hvilken sak(er) som skal behandles.
Saksdokumenter til ekstraordinært årsmøte sendes medlemsforeningene og Norske
Kunstforeningers administrasjon senest en uke før møtet skal holdes. Tilsvarende sendes
protokoll en uke etter avholdt ekstraordinært årsmøte.

§7. Styret
Styret består av minimum tre, maksimum syv personer. I tillegg til de ordinære
styremedlemmene velges to varamedlemmer. Styret leder fylkeslaget mellom
årsmøtene.
Styremedlemmenes sammenhengende funksjonstid er maksimalt seks år. Medlemmet kan,
etter fire år ute av styrevervet, velges på nytt.
Dersom styret finner det hensiktsmessig kan det løpende styrearbeidet ivaretas av et
arbeidsutvalg (AU), valgt av styret. AU skal bestå av styrets leder og minimum to av
styrets medlemmer.
Det føres referat fra alle styremøter. Møtereferatene sendes Norske Kunstforeningers
administrasjon og medlemsforeningene innen 14 dager etter at møtet er avholdt.
Det er styrets ansvar å ansette eventuell daglig leder.
§8. Vedtekter
Vedtektene kan endres med 2/3 flertall på ordinært årsmøte i Fylkeslaget.
Vedtektsendringer forutsetter godkjenning av styret i Norske Kunstforeninger.
§9. Oppløsning
Fylkeslaget opphører som organisatorisk ledd i Norske Kunstforeninger hvis det ikke
lenger oppfyller Norske Kunstforeningers krav til fylkeslag.
Fylkeslaget kan på eget initiativ oppløses etter vedtak med 2/3 flertall på to påfølgende
ordinære års- møter.
Ved oppløsning skal disponible midler gå til de lokale kunstforeningene som er medlem av
fylkeslaget.

