
Vedtekter for Kunstklubben v/ UiO 
 

Forslag til behandling på årsmøtet 20.03.2012 

 

1. Formål 

Kunstklubben (heretter kalt KK) er et velferdstilbud til de ansatte. KK skal fremme interessen for 

kunst og kunsthåndverk og gi større innsikt og forståelse for kunst- og kunstretninger. 

2. Medlemskap 

Alle som er ansatt ved UiO kan bli medlemmer i Kunstklubben. Inn- og utmelding skjer til KKs styre 

v/ sekretæren.  Medlemskapet kan opprettholdes etter oppnådd pensjonsalder. Tidligere ansatte ved 

UiO kan ikke opptas som nye medlemmer i KK.  Medlemskapet opphører umiddelbart for ansatt som 

slutter i sin stilling. 

3. Tiltak 

KK skal arrangere omvisninger i museer og gallerier og står for andre aktiviteter  (foredrag, 

atelierbesøk, kunstturer til utlandet o.a.)  

4. Kontingent 

Fastsettes på årsmøtet for det følgende året, og innbetales til KKs konto i Nordea.  Kontingenten 

benyttes til innkjøp/utlodning av kunstverk blant medlemmene og til honorarer /andre utgifter i 

forbindelse med KKs arrangementer. Kontingenten må være innbetalt før årsmøtet. 

5. Årsmøtet 

Årsmøtet holdes ordinært hvert år innen utgangen av mars og skal behandle: 

 Vedtektsendringer  

 Kontingent  

 Budsjett  

 Regnskap  

 Årsberetning  

 Innkomne forslag (sendes styret senest en uke før årsmøtet) 

 Valg 

Årsmøtet velger en ordstyrer.  Vedtak fattes med simpelt flertall. 

 

6. Styret 

KK skal ha et styre på 5 medlemmer og 2 varamedlemmer.  Årsmøtet velger leder for 2 år. Styret 

peker ut nestleder blant styremedlemmene. Styrets medlemmer velges for 2 år av gangen * 
Varamedlemmene velges for 1 år og kan møte på styrets møter. Styret fordeler arbeidsoppgavene 
seg i mellom. 

* Årsmøtet ba styret passe på at ikke alle styremedlemmene var på valg samtidig 

 

 

 



Vedtekter for Kunstklubben v/ UiO 
 

7. Komiteer 

Årsmøtet oppnevner en valgkomite på tre personer som foreslår medlemmer til styret. Styret 

oppnevner en innkjøpskomite på 3 personer.  Styrets leder er permanent medlem av komiteen.  Ved 

innkjøp må minst to av medlemmene være med. Ad-hoc-komiteer (f.eks. reisekomite) kan oppnevnes 

av styret. 

 

8. Utlodning 

Kunst (grafikk, kunsthåndverk o.a.) kjøpes inn og fordeles blant medlemmene etter loddtrekning på 

årsmøtet og julemøtet (vinnerne på julemøtet står over ved loddtrekningen det påfølgende året).  Antall 

kunstverk som loddes ut skal utgjøre 10% av fremmøtte medlemmer.  Første vinner har førstevalg osv. 

9. Forslag til endringer 

Skal stå på sakslisten for årsmøtet og krever 2/3 flertall. 

10. oppløsning 

Oppløsning av KK kan vedtas på et ordinært eller ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall.  Eventuelle 

midler brukes til innkjøp av kunst som loddes (eller auksjoneres) ut blant medlemmene.  Hvis KK ved 

oppløsningen er støttet av Velferdsutvalget kan midlene overføres dit. 

Foreliggende vedtekter erstatter tidligere vedtekter. 

 

 

 

16.02.2012  estang 

Tillegg i henhold til Årsmøtereferat fra 2012 (Merete Bloch) 

 

 

 


