
 

 
 

 

Besøksadr. “Badeparken”, Scandic Park Hotell 
Postboks 2025, 3202 Sandefjord 
Telefon: 33 46 88 10 / 93 22 56 89 
Bankgiro 2480.04.35303 Org.nr: 971 317 639 
Epost: kunstforening@sandefjord.online.no 
www.sandefjordkunstforening.no 
Åpningstid: Onsdag til søndag kl.12.00 – 16.00 

                                                                                                      

 
 

 

VEDTEKTER FOR SANDEFJORD KUNSTFORENING 
 
Vedtatt i årsmøte 8. juni 2020 
 
§ 1:  Foreningens navn er Sandefjord Kunstforening 
 
§ 2: Formål 

Foreningens formål er å fremme interessen for og formidle kunnskap om 
samtidskunst og kunstens plass i samfunnet. Foreningen har ikke erverv som formål. 

 
§ 3:  Medlemskap 

Enhver kan opptas som medlem i foreningen. Medlemskapet opphører ved 
utmeldelse. 
 

§ 4:  Styret 
Foreningens styre består av 1 leder, 6 styremedlemmer og 3 vararepresentanter. 
Leder velges for ett – 1 år, medlemmene og vararepresentantene velges for to – 2 år. 
Leder og tre av styremedlemmene er på valg hvert år. Alle kan gjenvelges.  
Styret velger selv sin nestleder, og en representant til valgkomiteen utenfor styret.  
Styret er beslutningsdyktig når minst tre styremedlemmer og leder eller nestleder er til 
stede. 

 
Daglig leder er styrets sekretær. 

 
 

§ 5:   Styrets oppgaver 
 

 Ha det overordnede ansvaret for foreningens virksomhet. 

 Avholde jevnlige styremøter. 

 Styret sørger for at årsberetning, revidert regnskap, forslag til valg og saker til 
behandling, foreligger til årsmøtet. Årsmøte kunngjøres med tre ukers varsel. 

 Styret har ansvar for forsvarlig forretningsmessig drift. 

 Styreleder er foreningens rettslige representant og undertegner på foreningens 
vegne.  Ved forfall overtar nestleder dette ansvaret. 

 
 
§ 6:   Årsmøtet 
         

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. 
Årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av mars måned og kunngjøres som nevnt 
i § 5.  Saker som ønskes behandlet, må være skriftlige, og styret i hende senest 14 
dager før årsmøte.  Møtet ledes av styreleder eller av en valgt møteleder om årsmøtet 
ønsker dette. 

 
         Følgende saker behandles: 

 Godkjenning av innkalling 

 Godkjenning av saksliste 
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 Valg av ordstyrer 

 Årsberetning. 

 Revidert årsregnskap 

 Fastsettelse av medlemskontingent 

 Innkomne forslag og eventuelle saker som årsmøtet måtte bli enige om 
behandle. 
 

         Valg: 

 Foreningens leder for ett-1- år. 

 Tre – 3 styremedlemmer og tre - 3 vararepresentanter velges for to - 2-år. 

 Revisor velges for ett – 1 år. 

 Valgkomitè med to - 2 medlemmer velges for to – 2 år. 
 
 Styret finner selv det 3. medlem i valgkomitèen, utenom styret. 
 
         Årsmøtet kan etter innstilling fra styret utnevne æresmedlemmer.   

 
Beslutninger i årsmøte fattes med alminnelig flertall.  Ved stemmelikhet avgjør 
styreleders stemme utfallet. 

 
 
 
§ 7:   Generelle bestemmelser 
 

Foreningen er medlem i andre foreninger og institusjoner som styret mener er 
formålstjenlig å være tilknyttet. 
 
Vedtektsendringer krever 2/3 flertall for å bli vedtatt. 

 
          Ekstraordinært årsmøte holdes når det bestemmes av styret.  
 
          Vedtak om oppløsning av foreningen er bare gyldig ved behandling i ordinært  
          årsmøte, og krever 2/3 flertall. 
 
          Foreningens aktiva skal, ved oppløsning, tilfalle Norske Kunstforeninger. 
 


