Venneforeningen
Stavanger kunstmuseum

Vedtekter
for

Venneforeningen Stavanger kunstmuseum
§1

Formål

Venneforeningen Stavanger kunstmuseum er knyttet til Stavanger kunstmuseum for å
støtte museets virksomhet ved å:
a. gi økonomisk støtte til innkjøp av kunst til samlingene
b. yte museet annen støtte
c. fremme forslag om og selv foreslå aktiviteter som kan stimulere bruken og interessen
for museet

§2

Medlemskap

Foreningen er åpen for alle som betaler årlig kontingent.
Kontingenten vedtas av årsmøtet med simpelt flertall

§3

Ledelse

Foreningen ledes av et styre på 6 medlemmer. I tillegg skal Stavanger kunstmuseums
leder være medlem av styret.
3 styremedlemmer velges hvert år av årsmøtet for 2 år
Styret konstituerer seg på første styremøte etter årsmøtet.
Forslag til valg av styremedlemmer fremmes på årsmøtet av en valgkomite på 2
medlemmer.
Årsmøtet velger også revisor for ett år etter forslag fra valgkomiteen.
Valgkomiteen velges på årsmøtet etter forslag fra styret.

§4

Formalitet

Innkalling til styremøter skal skje med minst 5 dagers skriftlig varsel.
For at styret skal være beslutningsdyktig, må minst 3 styremedlemmer være til stede.
Beslutninger gjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er styrelederens stemme
avgjørende.
Hvis bare 3 styremedlemmer er til stede, må alle være enige for å fatte gyldig beslutning
Styrets leder og kasserer har økonomisk fullmakt.
Det skal skrives referat fra styremøter og årsmøter.

§5

Styrets mandat

Styret fatter beslutninger om økonomisk støtte til innkjøp av kunst til Stavanger
kunstmuseum og om støtte til annen virksomhet.
Venneforeningens medlemmer skal ha informasjon angående støtte og hva midlene er blitt
brukt til.
Innkjøp av kunstverk skal skje i samarbeid med Stavanger kunstmuseums innkjøpskomite.
Disse kunstverkene kan ikke overdras eller pantsettes uten styrets samtykke.
Styret kan når som helst fremme forslag til Stavanger kunstmuseum om tiltak og aktiviteter
som styret mener museet og medlemmene vil være tjent med. Styret kan også selv foreslå
aktiviteter eller tiltak som er i tråd med foreningens formål.

§6

Årsmøtet

Årsmøtet avholdes innen utgangen av mars etter minst 14 dagers skriftlig innkalling til
medlemmene.
Årsmøtet velger selv møteleder og referent etter forslag fra styret.
Følgende saker skal bli behandlet:
1. Valg av 2 medlemmer til undertegnelse av protokollen
2. Styrets årsmelding
3. Revidert regnskap og budsjett
4. Fastsettelse av kontingent
5. Saker som styret eller medlemmer måtte ønske bli behandlet. Forslag må være meldt
styret innen utgangen av januar. Alle forslag som skal behandles på årsmøtet, må
være referert i innkallingen
6. Valg av styremedlemmer, revisor og valgkomite
Ekstraordinært årsmøte kan sammenkalles av styret eller når det forlanges av minst ¼ av
medlemmene.

§7

Beslutningsmyndighet

På årsmøtet avgjøres enhver sak, utenom vedtektsendringer og oppløsning, med
alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har møteleder den avgjørende stemmen.

§8

Vedtektsendring og oppløsning

Endringer av vedtektene vedtas av årsmøtet med 2/3 av de fremmøtte medlemmene.
Vedtektsendring angående foreningens formål krever tilslutning av minst ¾ foreningens
medlemmer. Det samme flertallet kreves for beslutning om oppløsning av foreningen.
Ved oppløsning av foreningen tilfaller foreningens midler Stavanger kunstmuseum og skal
disponeres til innkjøp av kunst.
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