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Vedtekter Kunstsentrene i Norge (KiN) 

§ 1 Navn  

Foreningens navn er Kunstsentrene i Norge.  

§ 2 Organisasjon  

Kunstsentrene i Norge er en landsforening bestående av kunstsentrene i Norge. Landsforeningen er en 
frittstående juridisk enhet med upersonlig og begrenset ansvar.  

§ 3 Formål  

Landsforeningens formål er å styrke og synliggjøre kunstsentrenes posisjon i samfunnet, gjennom 
kompetanse- og nettverksbygging internt og dialog med samarbeidspartnere og myndigheter eksternt.  

§ 4 Hovedoppgaver  

Landsforeningen skal ivareta sitt formål og medlemmenes interesser ved å:  

1. Styrke kunstsentrenes landsdekkende nettverk og formidling av visuell kunst.  

2. Arbeide for bedre vilkår og rammebetingelser for kunstsentrene.  

3. Markere og utvikle kunstsentrenes posisjon i den landsdekkende formidlingen av kunst.  

4. Representere medlemmene overfor myndigheter, organisasjoner og samarbeidspartnere.  

5. Administrere og forvalte ordningen Regionale prosjektmidler for visuell kunst og stå som formell 
eier av ordningen.  

§ 5 Medlemskap  

5.1. Medlemskap forutsetter at Kunstsenterets styre har representanter som er direkte eller indirekte 
valgt av medlemmene i grunnorganisasjonene til Norske Billedkunstnere og Norske 
Kunsthåndverkere.  

5.2. Kunstsentre som ønsker opptak som medlem søker styret, og opptas fortløpende, med påfølgende 
godkjenning på årsmøte.  

5.3. Medlemskap er gyldig når kontingent er betalt. Utmelding skal skje skriftlig. 

 
5.4. Utmeldelse fører ikke til fritak for skyldig kontingent, eller andre påløpte forpliktelser.  
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§ 6 Organisering  

6.1 Kunstsentrene i Norge ledes av et styre. Styret skal ha fem medlemmer, hvorav 3 velges blant 
medlemmene og 2 velges eksternt utenom kunstsentrene på grunnlag av relevant kompetanse. I tillegg 
velges tre varamedlemmer. Eksterne kandidater oppnevnes av styret og velges på årsmøtet. 
Medlemmer og varamedlemmer velges på årsmøtet. Styret konstituerer seg selv.  

6.2. Interne styremedlemmer velges blant daglig ledere og styreledere for to år, slik at ett eller to 
medlemmer står på valg hvert år. Varamedlemmer velges for 2 år. Eksterne styremedlemmer velges 
for 2 år av gangen.  

6.3. Valg av styremedlemmer er begrenset til totalt tre sammenhengende perioder. Senere gjenvalg til 
styret kan skje først etter to år. 

6.4. Styremøter skal avholdes minst 4 ganger per år og så ofte som nødvendig, eller når minimum to 
medlemmer krever det.  

6.5. Styret er beslutningsdyktig når tre medlemmer er til stede. Vedtak blir fattet ved alminnelig 
flertall.  

6.6. Det føres referat over styrets møter.  

6.7. Styret har ansettelsesmyndighet.  

§ 7 Styrets oppgaver  

7.1. Styret skal sørge for en forsvarlig organisering og drift av foreningens virksomhet, herunder kan 
styret meddele prokura.  

7.2. Styret utarbeider en rullerende 4-årig strategiplan, en årlig handlingsplan, budsjetter og 
retningslinjer for foreningens virksomhet.  

7.3. Styret legger fram forslag til budsjett, strategiplan, handlingsplan og medlemskontingent.  

7.4. Styret innkaller til årsmøte.  

7.5. Styret utarbeider og vedtar retningslinjer og veiledning for ordningen Regionale prosjektmidler 
for visuell kunst i samråd med bevilgende myndigheter.  

§ 8 Regnskap – revisjon  

Regnskapene skal revideres.  

§ 9 Signatur  

Selskapets signatur tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.  

§ 10 Valgkomité  

10.1. Foreningens årsmøte velger valgkomité på 2 medlemmer som velges for tiden fram til neste 
årsmøte. Valgkomiteen konstituerer seg selv. Instruks for valgkomiteen utarbeides av styret.  
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10.2. Valgkomiteen foreslår kandidater til tre interne styremedlemmer, varamedlemmer, styreleder og 
valgkomite. Valgkomiteens innstilling skal følge med sakspapirene til Årsmøte.  

§ 11 Årsmøte  

11.1. Årsmøte er Kunstsentrene i Norges høyeste organ, og avholdes hvert år innen 1. juni.  

11.2. Styret innkaller til årsmøte med -3 måneders- varsel. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, 
må være skriftlig og styret i hende innen -1 måned før- Årsmøtet. Saksliste med saksdokumenter skal 
være utsendt innen -20 dager før- årsmøtet.  

11.3. Hvert kunstsenter har 1 stemme på årsmøtet.  

11.4. Årsmøte velger møteleder.  

11.5. Årsmøte godkjenner nye medlemmer. Ordinært årsmøte skal omfatte:  

1. Valg av møteleder  
2. Valg av referent, tellekorps på 1 representant samt to til å signere referat  
3. Godkjenning av innkalling, delegater, saksliste og møtereglement.  
4. Godkjenning av Årsberetning og Årsregnskap.  
5. Godkjenning av Strategi- og Handlingsplan  
6. Fastsette kontingent  
7. Godkjenne budsjett  
8. Innkomne forslag  
9. Valg av:  

1. a)  tre styremedlemmer  
2. b)  tre varamedlemmer  
3. c)  valgkomité  

10. Andre saker som i henhold til vedtektene skal behandles av årsmøtet.  

11.5. Det kan ikke treffes beslutninger i andre saker enn dem som er oppført i innkallingen.  

11.6. Årsmøtet er beslutningsdyktig når det lovlig er innkalt. Beslutninger på årsmøtet fattes med 
simpelt flertall hvis ikke vedtektene bestemmer noe annet. Ved stemmelikhet har forslaget falt.  

§ 12 Ekstraordinært Årsmøte  

Styret kan på eget initiativ eller etter skriftlig krav fra minst 1/3 av de stemmeberettigede 
medlemmene innkalle til ekstraordinært årsmøte. Innkalling foretas som for ordinært årsmøte. Reglene 
for årsmøtet får tilsvarende anvendelse.  

§ 13 Vedtektsendring  

Endring av vedtektene krever 2/3 flertall av de stemmeberettigede på ordinært årsmøte.  

§ 14 Oppløsning - sammenslutning  

14.1 Vedtak om oppløsning av foreningen Kunstsentrene i Norge foretas med 2/3 flertall på ordinært 
årsmøte. Beslutning om disponering av foreningens midler tas av Norske Billedkunstnere og Norske 
Kunsthåndverkere i fellesskap.  
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