Vedtekter for Østfold kunstsenter
Sist vedtatt på generalforsamling 31. mai 2016.
§1. FORMÅL FOR ØSTFOLD KUNSTSENTER (ØKS)
ØKS er en formidlingsinstitusjon for samtidskunst (billedkunst og kunsthåndverk), med
hele Østfold fylke som sitt primære virkefelt, og inngår i det nasjonale nettverk for
kunstnerstyrt formidling.
ØKS skal arbeide for økt bruk av, kjennskap til og forståelse for samtidskunst av høy
kvalitet, uten å ta kommersielle hensyn.




Være kontaktledd mellom kunstnere, offentlige og private instanser og andre
brukere/publikum.
Skape og formidle arbeidsoppgaver for kunstnerne.
Stimulere til et faglig og sosialt kunstmiljø.
Sikre kunstnernes ytringsfrihet

§2. ORGANISERING
ØKS er en selvstendig institusjon som drives i samarbeid mellom Østfold Bildende
kunstnere (ØBK) og Norske Kunsthåndverkere Sørøst-Norge. Vedtekter/endringer fastsettes av generalforsamlingen i ØKS som avholdes 1 gang pr. år.
§3. GENERALFORSAMLING
 Generalforsamlingen er ØKS sitt øverste organ, og avholdes hvert år innen utgangen av mai.
 Medlemmer av ØBK og medlemmer av NK-Sørøst-Norge som er bosatt i Østfold, har
stemmerett og rett til å fremme saker for generalforsamlingen.
 Saker som skal fremmes for generalforsamlingen må være innkommet styret senest 4 uker før
møtet.
 Innkalling med foreløpig dagsorden sendes ut minst 6 uker før generalforsamlingen.
 Dagsorden med samtlige sakspapirer sendes ut minst 2 uker før generalforsamlingen.
 Billedkunstnere og kunsthåndverkere kan avgi stemmer gruppevis, dersom noen krever
dette. Det må være flertall i begge organisasjonene før et vedtak har gyldighet. Ved
vedtaksendringer gjelder 2/3 flertall.
 Medlemmer som ikke kan møte til generalforsamlingen kan gi skriftlig fullmakt til et
annet medlem. Ingen kan ha mer enn 3 fullmakter.
 Personer foreslått av styret, eller etter forslag fremmet gjennom styret, kan delta på
generalforsamlingen uten stemmerett.
GENERALFORSAMLINGEN BEHANDLER:
 Revidert regnskap
 Årsmelding
 Årsbudsjett




Strategisk plan og Handlingsplan
Saker fra styret og medlemmer

GENERALFORSAMLINGEN VELGER:
 Styrerepresentanter til ØKS styret.
 Representanter til andre råd og utvalg.
§ 4 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
 Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles av styret for ØKS, styrene i ØBK eller
NK-Sørøst-Norge.
 Innkalling sendes medlemmene minst 4 uker før møtet.
 Møtet kan bare behandle saker nevnt i innkallingen.
 Regler for saksbehandling er forøvrig som for ordinær generalforsamling.
§ 5 STYRET
Sammensetning:
ØKS ledes av et styre med følgende sammensetning:
 1 representant oppnevnt fra ØBK med personlig vara.
 1 representant oppnevnt fra NK-Sørøst-Norge med personlig vara.
Disse nomineres av grunnorganisasjonene, og velges på generalforsamlingen.
 2 representanter som velges av ØKS generalforsamling på fritt grunnlag.
 1 ansatt representant valgt av og blant de ansatte på ØKS med personlig vara.
 1 medlem med vara oppnevnes av Østfold fylkeskommune.
 1 medlem med vara oppnevnes av vertskommunen.
Styremedlemmene velges for 3 år, og slik at en billedkunstner og en kunsthåndverker er på
valg hvert år for å opprettholde kontinuitet i styret. Styret konstituerer seg selv, og velger
selv sin leder blant kunstnerrepresentantene.
Styrets oppgaver:
Styret skal innkalle til generalforsamling en gang i året og legger fram saker til behandling:
 Revidert regnskap
 Årsmelding
 Årsbudsjett
 Strategisk plan og Handlingsplan
 Saker fra styret og medlemmer
Styret har ansvaret for drift og utvikling av ØKS her under:
- foreta ansettelser av daglig leder
- sørge for at virksomheten skjer i samsvar med vedtekter, vedtatt handlingsplan og
innenfor de til enhver tid forsvarlige økonomiske rammer.
- i kunstneriske spørsmål trekke opp de langsiktige og overordnede retningslinjene
Styret plikter å følge instruks for styret.
§ 6 DAGLIG LEDER
Daglig leder har ansvaret for den daglige driften og ledelsen av ØKS med de fullmakter, retningslinjer,
planer og vedtak som til enhver tid er gitt av styret. Daglig leder rapporterer til styret.

§ 8 VOLDGIFT
Uenighet mellom ØBK og NK Sørøst-Norge om vedtekter eller andre saker som gjelder driften eller
organisering av ØKS, og som IKKE kan løses på generalforsamlingen, kan hver av partene forlanges løst ved vo
voldgiftsnemnd skal bestå av partsrepresentanter og oppmenn utpekt av NBK og NK i fellesskap.

§ 9 OPPLØSNING
Oppløsning finner sted når 2 påfølgende generalforsamlinger stemmer for dette. På den første generalforsamlingen kreves 2/3 flertall. Ved oppløsning av ØKS skal midlene og eiendelene overføres til ØBK
og NK Sørøst-Norge i samråd med NBK/NK-Sørøst-Norge og offentlige myndigheter. Inventar som
ØBK/NK har tilført ØKS går tilbake til de respektive organisasjonene.

