VEDTEKTER
Vedtatt av årsmøtet 25. juni 2012

§1 Formål
Galeiscenen er en ideell forening. Galeiscenen skal gi bidrag til utvikling av kultur som
oppleves å ha høy kvalitet. Galeiscenen skal bidra til økt interesse for historie, kultur og
scenekunst i nærmiljøet.
§2 Medlemskap
Foreningen Galeiscenen er en organisasjon som består av enkeltpersoner.
Enhver som tilslutter seg vedtektene, kan bli medlem av foreningen. Medlemskapet trer i
kraft når kontingenten er betalt. Medlemskapet fornyes automatisk for ett år av gangen ved
årsskiftet. Utmelding skjer skriftlig til foreningens styre. Kontingenten refunderes ikke.
§3 Årsmøte
Årsmøtet er foreningens høyeste organ og avholdes hvert år - senest i løpet av første halvdel
av hvert kalenderår.
Årsmøtet skal om mulig avholdes sammen med en faglig konferanse.
Årsmøtets dagsorden skal inneholde følgende punkter:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Konstituering (valg av møteledelse, referent, tellekorps og protokollunderskrivere)
3. Årsberetning (forening og undergrupper)
4. Godkjenning av regnskap og budsjett
5. Fastsettelse av kommende års kontingent
6. Innkomne saker
7. Valg
Innkalling til årsmøtet skal inneholde dagsorden og årsberetning. Innkallingen skal sendes ut
4 uker i forveien. Innkomne saker må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.
Medlemmer som ønsker innsyn i regnskap/budsjett før årsmøtet kan få dette tilsendt ved
henvendelse til styret etter mottak av innkalling til årsmøtet.
Innkomne saker behandles av styret, og sendes ut før årsmøtet med styrets innstilling.
Hvert medlem har én stemme som utøves ved personlig frammøte. Kontingent skal være
betalt før årsmøtets start.
Årsmøtet velger styret. Leder og nestleder velges annethvert år for to år. Gjenvalg er tillatt.
Ved stemmegivning på årsmøtet har leder og nestleder dobbeltstemme.
Årsmøtet skal sikre kontinuitet og variasjon i sammensetningen av styret. Valgkomité velges
av årsmøtet og skal ha to medlemmer. Komitéens leder velges separat. Regnskap må være
godkjent av valgte revisorer før godkjenning av årsmøtet.
§4 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 4 ukers varsel når et flertall i styret eller 1/4 av
medlemmene krever dette skriftlig.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle saker som er nevnt i innkallingen. Ekstraordinært
årsmøte kan ikke heves før protokollen er godkjent.
§5 Styret
Foreningen Galeiscenen ledes av et styre på minst fire medlemmer. Styret skal bestå av
leder, nestleder, sekretær og kasserer. Styret kan ha inntil tre styremedlemmer i tillegg.
Styret er beslutningsdyktig hvis minst tre av medlemmene avgir stemme, hvorav en stemme
må være leders. Vedtak gjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har leder
dobbeltstemme.
Styret arbeider gratis. Styremedlemmer som går inn i konkrete prosjekter kan forvente
honorering ut fra de enkelte oppgavenes art etter avtale med styret.
Styret skal godkjenne alle prosjekter og aktiviteter som bærer Galeiscenens navn.
§6 Prosjektgrupper
Styret kan nedsette prosjektgrupper for å ivareta foreningens ulike interesser. Disse
prosjektgruppene kan delegeres myndighet for å handle på foreningens vegne, dog med
orientering til styret. Prosjektgruppene fører egne regnskap, og arbeider selvstendig med
rapporteringsplikt til Galeiscenens styre.
§7 Vedtektsendringer
Vedtektsendringer kan foreslås av alle medlemmer. Endringsforslag sendes til styret minst 2
uker før årsmøtet for behandling. Styret sender sin innstilling til medlemmene før årsmøtet.
Endringsforslag vedtas med et flertall på minst 2/3 av de avgitte stemmene på årsmøtet.
§8 Oppløsning
Foreningen kan oppløses med et flertall på minst 2/3 av de avgitte stemmene på årsmøtet.
Hvis foreningen oppløses, gjør årsmøtet vedtak om hvordan foreningens midler skal
benyttes.

