Vedtekter for KunstSkansen
Sist endret på årsmøte 3.mai 2022
§1 NAVN
Foreningens navn er KunstSkansen.
§2 FORMÅL
KunstSkansen skal være et regionalt fyrtårn for kunstproduksjon og kunstformidling, og foreningens
formål skal være å:
 legge til rette for profesjonell produksjon og formidling av billedkunst og kunsthåndverk i
lokalene på Blaker Skanse
 bidra til samarbeid, nettverksbygging og erfaringsutveksling mellom billedkunstnere og
kunsthåndverkere
 bidra til samarbeid med øvrige aktører på Blaker Skanse
 bidra til at Blaker Skanse blir et attraktivt sted å besøke
§ 3 MEDLEMMER
Alle kunstnere som er leietakere ved KunstSkansen er medlemmer i foreningen.
§4 REPRESENTANTSKAPET
Representantskapet er KunstSkansens årsmøte og høyeste beslutningsorgan. Representantskapet
består av 6 personer fordelt på følgende måte:
- 1 representant med 1. vara oppnevnt av BKA (Billedkunstnerne i Akershus).
- 1 representant med 1. vara oppnevnt av NK Viken (Norske Kunsthåndverkere i Viken).
- 3 representanter med 1. og 2. vara i prioritert rekkefølge oppnevnt av leietakerne ved
Kunstskansen
- 1 representant med 1 personlig vararepresentant oppnevnt av kommunen.
De offentlige representantene (både den faste representanten og vararepresentantene) i
representantskapet oppnevnes av kommunestyret for en fireårsperiode.
De øvrige faste representantskapsmedlemmene oppnevnes for en toårsperiode, med mulighet for
gjenoppnevnelse for to nye år. Vararepresentantene velges for 1 år av gangen. Leietagernes
representanter velges på Husmøtet som er deres høyeste organ. BKA og NK Viken velger sine
representanter.
Representantskapet avholder årsmøte én gang i året innen utgangen av mai.
Representantskapet konstituerer seg selv og velger leder og nestleder med ett års funksjonstid.
Representantskapet er beslutningsdyktig når minst 3 representanter er til stede. Det føres Protokoll fra
møtene. Protokollen godkjennes av to medlemmer, valgt av og blant representantskapets medlemmer.
Respektive representanter for hhv. BKA og NK Viken skal ikke være på valg i samme år. Kun en av
de to representantene fra leietagerne skal være på valg i samme år.
§ 5 ÅRSMØTET
Årsmøtet skal behandle følgende saker:
1. Styrets årsberetning og revidert regnskap
2. Budsjett
3. Valg av tillitsrepresentanter, herunder valgkomité og revisor
4. Handlingsprogram
5. Vedtektsendringer.
Endringer i vedtektene for KunstSkansen kan bare foretas av representantskapet når minst 3
representanter er tilstede. Vedtektsendring krever 3/4 flertall av de tilstedeværende. Forslag til
KunstSkansen
Organisasjonsnummer 998288959

1

endringer av vedtekter skal være vedtatt med alminnelig flertall i KunstSkansen styre før vedtak i
representantskapet.
Årsmøtet kunngjøres senest en måned før møtet. Endelig saksliste sendes ut senest 14 dager før
årsmøtet.
Alle medlemmer av KunstSkansen har møte og talerett, men ikke stemmerett på årsmøtet.
§ 6 EKSTRAORDINÆRT MØTE I REPRESENTANTSKAPET
I tillegg til årsmøtet, kan møter i representantskapet kreves av:
- flertallet i representantskapet
- styret ved KunstSkansen
Møtene skal innkalles med minst én måneds varsel etter samme regler som for årsmøtet i
representantskapet.
§ 7 STYRET
KunstSkansens styre er det utøvende organet. Styret består av følgende representanter:
-1 representant med vararepresentant, oppnevnt av BKA
-1 representant med vararepresentant, oppnevnt av NK Viken
-2 representanter med 1. og 2. vara i prioritert rekkefølge oppnevnt av leietakerne
-1 representant med vararepresentant oppnevnt av kommunen
-1 uavhengig representant med vararepresentant
Den offentlige representanten i styret (den faste representanten og vararepresentanten) oppnevnes av
kommunestyret for en fireårsperiode.
De øvrige styremedlemmene oppnevnes for en toårsperiode, med mulighet for gjenvalg. Leietagernes
representanter velges på Husmøtet som er deres høyeste organ. BKA og NK Viken velger sine
representanter.
Styret konstituerer seg selv og velger leder og nestleder. Styret er beslutningsdyktig når minst 4
representanter er tilstede på styremøtet. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.
Styret ansetter prosjektleder og øvrig personale ved KunstSkansen. Det føres protokoll fra møtene.
Styret skal påse at driften er i samsvar med vedtekter, årsplan og andre vedtak fattet på årsmøtet.
De to representantene fra leietakerne skal ikke være på valg i samme år.
§ 8 VALGKOMITE
Styret fungerer som valgkomite.
§ 9 OPPTAK AV LEIETAKERE
Leietakerne tas inn i henhold til søknadskriterier fastsatt av styret. Styret oppnevner kunstfaglig råd
som godkjenner nye leietakere. Leietakerne organiserer seg i husmøter som er et rådgivende organ
for styret.
§ 10 OPPLØSNING
Oppløsning av KunstSkansen kan besluttes av representantskapet, etter forslag fra styret. I begge
organer krever 2/3-dels flertall.
Kapital som er igjen etter at alle krav er dekket, disponeres i samsvar med foreningens formål. Vedtak
om dette fattes med alminnelig flertall. Foreningens midler kan ved evt. oppløsing ikke utbetales til ett
eller flere enkeltmedlemmer.
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