VEDTEKTER
MEDLEMSFORENINGEN KUNSTHALL GRENLAND
Medlemsforeningen Kunsthall Grenland er en medlemsbasert forening for
Kunsthall Grenland og videreføring av tidligere Porsgrunn kunstforening.
Navnet er Medlemsforeningen Kunsthall Grenland, organisasjonsnummer er
975 609 421.
1. FORMÅL
Formålet for Medlemsforeningen Kunsthall Grenland er å støtte opp under
Kunsthall Grenlands utstillingsaktiviteter. Foreningen skal fremme en
interesse for og kunnskap om kunst, gjennom egne aktiviteter, som styret
ønsker og velger.
2. MEDLEMMER
Medlemskap er åpent for alle som vil støtte Medlemsforeningen Kunsthall
Grenlands formål. Dette oppnås ved å betale medlemskontingenten, som
fastsettes av årsmøtet. Kun betalende medlemmer har stemmerett på
årsmøter, og rett til å fremme forslag til styrebehandling.
3. ORGANISERING
3.1
Medlemsforeningen Kunsthall Grenlands øverste organ er årsmøtet. Ordinært
årsmøte skal avholdes innen utgangen av mars hvert år. Innkalling til
årsmøtet skal gjøres minst 4 uker før møtedato. Årsmøte kan ikke avholdes
før årsberetning med regnskap foreligger.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være levert styreleder
senest 2 uker før årsmøtet. Styreleder bestemmer årsmøtets saksliste og
fungerer óg som ordstyrer på møtet, med mindre årsmøtet velger en annen.
Årsmøtets saksdokumenter legges ut til alle medlemmer på Kunsthall
Grenlands hjemmeside senest 1 uke før årsmøtet. Medlemmer kan også få
sakspapirene tilsendt pr. e-post ved henvendelse.
3.2
Dagsorden for det ordinære årsmøtet skal inneholde følgende punkter:
1. Godkjenning av ordstyrer og referent.
2. Godkjenning av innkalling/dagsorden.
3. Gjennomgang av årsberetning.
4. Gjennomgang av årsregnskap.
5. Plan og budsjett for påfølgende periode.
6. Fastsetting av årskontingent.
7. Behandling av innkommende forslag.
8. Valg.

3.3
Forslag til vedtektsendringer skal gjøres kjent sammen med innkalling til
årsmøtet. Vedtektsendring godkjennes av stemmeberettigede medlemmer på
årsmøtet med 2/3-dels flertall.
3.4
Ekstraordinært årsmøte innkalles på samme måte som for ordinært årsmøte.
Årsak til ønsket møte skal fremkomme i innkallingen. Ekstraordinært årsmøte
kan innkalles når flertallet i styret eller minst 1/3-del av medlemmene i
foreningen krever det.
3.5
Valgkomiteen velges av årsmøtet. Styremedlemmer kan ikke være med i
valgkomiteen. Valgkomiteen fremmer forslag om:
- Styrets leder
- Styrets nye medlemmer og vara-medlemmer
- Ny valgkomité
3.6
Årsmøtet velger, når og om nødvendig, revisor. Revisor kan ikke ha andre
verv i foreningen.
3.7
Det skal føres referat og protokoll av årsmøtet. Referatet må være
underskrevet av minst 3 av styrets medlemmer for å være gyldig. Referatet
skal, med regnskap og budsjett, alltid stilles tilgjengelig for foreningens
medlemmer.
4. STYRET
4.1
Årsmøtet velger et styre på minst 5 medlemmer, med minst 1 vara-medlem.
Styremedlemmene velges for 2 år, vara-medlemmet for 1 år. Det kan ikke
være til valg flere enn tre medlemmer av styret på samme årsmøte.
Styreleder velges av årsmøtet, for en periode på 2 år.
Vara-medlemmer har møterett, men ikke møteplikt. Vara-medlemmer har kun
stemmerett i styresaker når de formelt er innkalt av styreleder.
4.2
Styret konstituerer seg selv på første regulære styremøte etter årsmøte.
Ved første konstituerende styremøte velges også en kasserer.
4.3
Styret er vedtaksdyktig ved flertall eller når minst tre stemmeberettigede er
tilstede. Ved likt stemmeantall har leder dobbeltstemme. Det skal føres
referat fra alle styremøter, og referatene skal underskrives av deltagende

styremedlemmer. Alle referater skal stilles tilgjengelig for foreningens
medlemmer.
4.4
På første konstituerende styremøte etter årsmøtet, skal styrets medlemmer
velge et medlem til styret i Stiftelsen Kunsthall Grenland. Dette medlemmet
har orienteringsplikt for styret av Medlemsforeningen Kunsthall Grenland.
4.5
Leder av Kunsthall Grenland har møteplikt ved innkalling. Lederen skal
observere medlemsforeningens styrevirksomhet og til enhver tid kunne
informere styrets medlemmer om kunsthallens virksomhet.
5. ØKONOMI
Foreningen finansieres ved medlemskontingent, tilskudd fra Porsgrunn
kommune, samt eventuelle bidrag fra sponsorer og tilskudd fra søknader.
Kasserer skal ha tilgang til foreningens konto, og dennes oppgave er å
til enhver tid kunne redegjøre for foreningens disponible midler.
Foreningens midler skal kun fristilles og kunne benyttes etter
styrevedtak. I styreleders frafall kan to styremedlemmer i fellesskap utbetale
midler, dersom dette på forhånd er orientert de andre styremedlemmene.
6. PROFIL OG MARKEDSFØRING
Medlemsforeningen Kunsthall Grenlands skal i all kommunikasjon og i
promotering av egne arrangementer, følge den vedtatte designprofil som
gjelder for Kunsthall Grenland. Medlemsforeningens logo er samme logo som
for kunsthallen. Ved promotering av egne arrangementer skal hele
foreningens navn brukes: Medlemsforeningen Kunsthall Grenland.
7. OPPLØSNING
Dersom Medlemsforeningen Kunsthall Grenland oppløses, tilfaller eventuelle
aktiva Stiftelsen Kunsthall Grenland. Oppløsning skal meldes alle medlemmer
gjennom e-post og annonsering i lokalpresse. Foreningen kan kun oppløses
etter vedtak gjort på årsmøtet eller fremmet som ekstraordinært årsmøte.

