
VEDTEKTER FOR ØSTFOLD KUNSTSENTER 

Vedtatt på ØKS Ekstarordinær Generalforsamling den: 14.12.2017 

 

§ 1. FORMÅL 

Østfold kunstsenter (ØKS) er en formidlingsinstitusjon for samtidskunst (billedkunst og 

kunsthåndverk), med Østfold fylke som sitt primære virkefelt, og inngår i det nasjonale 

nettverket for kunstnerstyrt formidling. ØKS skal være en eksperimentell og nyskapende 

pådriver innen kunstfeltet i regionen og en viktig aktør på den nasjonale kunstarenaen. 

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. 

•Være initiativtaker til samarbeidsprosjekter. Initiere og gjennomføre egne produksjoner. 

•Være et kompetansesenter for kunst i offentlig rom. 

•Være et samarbeidsorgan for Østfold Bildende Kunstnere (ØBK) og Norske 

Kunsthåndverkere Sørøst-Norge (NK Sørøst). 

•Verne om kunstnernes ytringsfrihet. 

 
§ 2. ORGANISERING 

ØKS er en selvstendig organisasjon som drives i samarbeid mellom Østfold Bildende 

Kunstnere (ØBK) og Norske Kunsthåndverkere Sørøst-Norge (NK Sørøst). Vedtekter 

kan endres først når endringen har blitt vedtatt i to representantskapsmøter etter 

hverandre. 

 
§3. REPRESENTANTSKAPET 

Representantskapet er ØKS høyeste organ. Representantskapet skal bestå av totalt 

åtte personer: 

•Tre medlemmer bosatt i Østfold oppnevnt av Årsmøte ØBK, med to vara. 

•Tre medlemmer bosatt i Østfold oppnevnt av Årsmøte i NK Sørøst, med to vara (unntak 

for bostedsregel kan gjøres ved oppnevning av regionleder i NK Sørøst). 

•Ett medlem oppnevnt av Østfold fylkeskommune, med én vara. 

•Ett medlem oppnevnt av vertskommunen, med én vara. 



Leder av representantskapet har dobbeltstemme og ambulerer mellom ØBK og NK 

Sørøst hvert år. Representantskapet skal møtes minst to ganger i året. Styreleder og 

nestleder i ØKS skal inviteres til representantskapsmøtene og har tale- og forslagsrett. 

Daglig leder i ØKS er representantskapets sekretær. Ansatte i ØKS kan ikke være 

medlem av representantskapet. 

Representantskapet behandler følgende saker: 

•Oppnevne styremedlemmer ut fra kandidater innstilt av Årsmøte for ØBK og NK Sørøst, 

samt felles kandidat innstilt av ØBK, NK Sørøst, Østfold fylkeskommune og 

vertskommunen i fellesskap (jf. § 4). 

•Østfold fylkeskommune og vertskommunens styrerepresentanter velges av hhv. 

fylkeskommunen og vertskommunen. 

•Konstituering av styret og valg av styreleder og nestleder. 

•Revidert årsregnskap 

•Årsmelding 

•Årsbudsjett 

•Strategiske planer og handlingsplaner 

•Saker fra styret 

•Lønn og godtgjørelse for styret 

•Saker fra styrende organer i ØBK og NK Sørøst 

•Oppnevne personer til Kunstnerisk råd (totalt 4 personer) 

 
§ 4. STYRET 

Styret skal bestå av fem personer: 

•En representant som er medlem av ØBK, med vara. 

•En representant som er medlem av NK Sørøst, med vara. 

•En representant oppnevnt av Østfold fylkeskommune, med vara. 

•En representant oppnevnt av vertskommunen, med vara. 

•En representant med kunstfaglig kompetanse som innstilles som en felles kandidat fra 

ØBK, NK Sørøst, Østfold fylkeskommune og vertskommunen (heretter kalt «Partene») 

Styret som helhet må inneha økonomisk og/ eller juridisk kompetanse. 

Styremedlemmer kan utnevnes for 1–3 år for å sikre styrets kontinuitet. 

Representantskapet vurderer dette. Tilsvarende gjør Østfold fylkeskommune og 

vertskommunen. 



Styreleder skal ha kunstfaglig kompetanse og må ha god kunnskap og erfaring i 

styrearbeid. 

Styreleder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. 

Styrets oppgaver reguleres i egen styreinstruks, som vedtas av Representantskapet. 

 
§ 5. KUNSTNERISK RÅD 

Kunstnerisk råd skal bestå av fire personer: 

•Styrerepresentant i ØKS (medlem av ØBK) 

•Styrerepresentant i ØKS (medlem av NK Sørøst) 

•En representant innstilt av Årsmøte i ØBK, med vara 

•En representant innstilt av Årsmøte i NK Sørøst, med vara 

Representantskapet fatter endelig vedtak på hvem som skal sitte i det kunstneriske 

rådet. Det kunstneriske rådet oppnevner selv sin leder (som får dobbeltstemme ved 

stemmelikhet). Daglig leder er sekretær. 

Formålet med det kunstneriske rådet er å være en veiledende aktør for styret; bidra til 

den kunstneriske utviklingen av ØKS og sikre at den kunstfaglige kompetansen på ØKS 

blir ivaretatt. Styret kan derfor rådføre seg med den kompetansen det kunstneriske rådet 

besitter. Kunstnerisk råd skal utarbeide utstillingsprogrammet sammen med 

administrasjonen. Kunstneriske råd møtes ved behov. 

 
§ 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. 

 
§ 7. OPPLØSNING 

ØKS kan oppløses først når to Årsmøter i begge grunnorganisasjonene krever det. 

Midlene fordeles da likt mellom disse. 

 
§ 8. VOLDGIFT 

Oppstår uenighet mellom Partene om vedtekter eller annet som gjelder drift eller 

organisering av ØKS, og som ikke kan løses av representantskapet, kan hver 

av Partene forlange saken løst i en voldgiftsnemnd bestående av partsrepresentanter og 

oppmenn utpekt av Partene i fellesskap. 


