VEDTEKTER FOR ØSTFOLD KUNSTSENTER
vedtatt i representantskapet 26.05.21 og 15.09.21

§ 1. FORMÅL
Østfold kunstsenter (ØKS) er en formidlings-institusjon for samtidskunst (billedkunst og
kunsthåndverk), med Østfold som sitt primære virkefelt, og inngår i det nasjonale nettverket
for kunstnerstyrt formidling. ØKS skal være en 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 Viken (NK Viken).
Verne om kunstnernes ytringsfrihet.

§ 2. ORGANISERING
ØKS er en selvstendig forening med ØBK og NK Viken som foreningens to medlemmer.
§ 3. REPRESENTANTSKAPET
Representantskapet er ØKS' høyeste organ og avholder representantskapsmøte for ØKS
minst en gang i året innen utgangen av mai. Representantskapet skal bestå av totalt 8
personer:
• 3 medlemmer bosatt i Østfold oppnevnt av årsmøte i ØBK, med to vara.
• 3 medlemmer bosatt i Østfold oppnevnt av årsmøte i NK Viken, med to vara.
Unntak for bostedsregel kan gjøres for regionleder i NK Viken.
• 1 medlem oppnevnt av Viken fylkeskommune, med en vara.
• 1 medlem oppnevnt av Fredrikstad kommune, med en vara.
Leder av representantskapet har dobbeltstemme og ambulerer mellom ØBK og NK Viken
annen hvert år. Representantskapet skal møtes minst en gang i året innen utgangen av mai.
Styreleder og nestleder i ØKS skal inviteres til representantskapsmøtene og har tale- og
forslagsrett.
Representantskapet innkalles med minst 6 ukers varsel. Styret for ØKS og styrene for
medlemsorganisasjonene kan fremme forslag til saker som ønskes behandlet på
representantskapsmøtet. Slike forslag må være innkommet til ØKS-styret minst 4 uker før
møtet. Senest 2 uker før møtet sendes det ut saksliste og saksdokumenter til
representantskapets medlemmer.
Daglig leder i ØKS er representantskapets sekretær og har talerett i alle saker utenom valg.
Protokoll skal inneholde hvem som har orientert i sakene, stemmegivning og vedtak.

Protokoll fra representantskapsmøtene skal underskrives av 2 representantskapsmedlemmer
og sendes representantskapets medlemmer, ØKS-styret og styrene for ØBK og NK Viken
innen tre uker.

Representantskapet behandler følgende saker:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valg av 2 protokollunderskrivere.
Valg av representantskapets leder og nestleder.
Valg av styre for ØKS jfr. § 5, herunder styreleder og nestleder.
Valg av representanter til ØKS kunstfaglig råd jfr. § 6.
Valg av valgkomité, jfr. § 4.
Revidert årsregnskap - til orientering.
Årsmelding - til orientering.
Årsbudsjett - til orientering.
Strategiske planer og handlingsplaner - vedtas.
Saker fra styret - vedtas.
Lønn og godtgjørelse for styret - vedtas
Saker fra styrene i ØKS, ØBK og NK Viken - orientering/vedtas.

Minst 6 representanter må være tilstede for at møtet skal være beslutningsdyktig.
§ 4. VALGKOMITEEN
Valgkomité velges for 2 år på representantskapets årsmøte og består av 3 personer (med en
vara) oppnevnt fra henholdsvis ØBKs årsmøte, NK Vikens årsmøte og ØKS-styret.
Valgkomiteens mandat er å innstille kandidater til styreleder og styremedlemmer med varaer til
styret for ØKS, etter oppnevninger fra årsmøtene i ØBK og NK Viken og fra Fredrikstad
kommune og Viken fylkeskommune. Valgkomiteen skal også innstille til et 5. styremedlem med
vara på fritt grunnlag.
Innstillingen skal leveres skriftlig innen 3 uker før representantskapets møte i mai.
Valgkomiteens arbeid er regulert i en egen instruks.
§ 5. STYRET
Styret er ØKS' utøvende organ og øverste myndighet mellom representantskapsmøtene.
Styret er ansvarlig for ØKS’ samlede virksomhet, herunder sikre at løpende drift og daglig
ledelse er betryggende ivaretatt.
Styret skal bestå av 5 personer:
•
•
•
•
•

1 representant som er oppnevnt av ØBK, med vara.
1 representant som er oppnevnt av NK Viken, med vara.
1 representant oppnevnt av Viken fylkeskommune, med vara.
1 representant oppnevnt av Fredrikstad kommune, med vara.
1 representant med kunstfaglig kompetanse, med vara, som innstilles av valgkomiteen
på fritt grunnlag som en felles kandidat fra ØBK, NK Viken, Viken fylkeskommune og

Fredrikstad kommunen. Styret som helhet må inneha økonomisk og/eller juridisk
kompetanse.
Styremedlemmer kan utnevnes for 1–4 år for å sikre styrets kontinuitet.
Representantskapet vurderer dette. Tilsvarende gjør Viken fylkeskommune og Fredrikstad
kommune.
Styreleder skal ha kunstfaglig kompetanse og må ha god kunnskap og erfaring i
styrearbeid. Med kunstfaglig kompetanse menes kompetanse som kvalifiserer til opptak i NBKs
grunnorganisasjoner eller NK.
Styreleder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.
Styret er beslutningsdyktig når styret er formelt innkalt og styreleder/nestleder og minst 2 av
styremedlemmene er til stede.
Styret møtes minst 4 ganger i året.
Styrets oppgaver reguleres i egen styreinstruks, som vedtas av representantskapet.
§ 6. ØKS KUNSTFAGLIG RÅD
ØKS kunstfaglig råd skal bestå av 4 personer:
• 1 styrerepresentant i ØKS (medlem av ØBK)
• 1 styrerepresentant i ØKS (medlem av NK Viken)
• 1 representant oppnevnt av årsmøtet i ØBK, med vara
• 1 representant oppnevnt av årsmøtet i NK Viken, med vara
Det kunstfaglige rådet oppnevner selv sin leder som har dobbeltstemme ved stemmelikhet.
Daglig leder er sekretær. Daglig leder kan delegere oppgaven.
Formålet med det kunstfaglige rådet er å bidra til den kunstfaglige utviklingen av ØKS og
sikre at den kunstfaglige kompetansen på ØKS blir ivaretatt. Styret og administrasjonen kan
derfor rådføre seg med den kompetansen det kunstfaglige rådet besitter. ØKS kunstfaglig råd
skal utarbeide utstillingsprogram sammen med administrasjonen. ØKS kunstfaglig råd møtes
ved behov.
§ 7. 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.
Daglig leder har tale-, forslags- og innstillingsrett i styret.
Daglig leder er representantskapets og styrets sekretær.
Ansatte i ØKS kan ikke ha verv i ØKS.
§ 8. VEDTEKTSENDRING
Endringer i vedtektene kan bare foretas på representantskapsmøte etter forslag fra styret
eller medlemsorganisasjonene ØBK og NK Viken. Vedtak om endring krever 2/3
flertall. Vedtekter kan endres først når endringen har blitt vedtatt i 2 representantskapsmøter

etter hverandre.
§ 9 OPPLØSNING, SAMMENSLUTNING OG DELING
Oppløsning av foreningen kan bare behandles på representantskapsmøte. For at oppløsning
skal skje, må vedtaket gjøres med 3/4 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal
forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre og får stilling som
avviklingsstyre om intet valg foretas.
Kapital/verdier som er igjen etter at alle krav er dekket, disponeres i samsvar med
foreningens formål og i dialog med Viken fylkeskommune og Fredrikstad kommune.
Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning.
Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette
treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. § 8. Styret skal i denne
forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som representantskapet skal
stemme over.

§ 10. VOLDGIFT
Oppstår uenighet mellom ØBK og NK Viken om vedtekter eller annet som gjelder drift eller
organisering av ØKS, og som ikke kan løses av representantskapet, kan medlemmene i
representantskapet forlange saken løst i en voldgiftsnemnd bestående av partsrepresentanter
og oppmenn utpekt av partene i fellesskap.
§ 11. RETT TIL INNSYN
Viken fylkeskommune og Fredrikstad kommunes kontrollutvalg, fylkesrevisjonen og
Fredrikstads kommunes revisor, gis innsynsrett i regnskapet og andre aktuelle dokumenter,
samt rett til å foreta kontroll av ØKS etter standard som i selskapskontroll/eierskapskontroll.
ØBK og NK Viken får tilgang på resultatet av selskapskontroll/eierskapskontroll.

