Innkalling til ekstraordinært årsmøte
Det avholdes ekstraordinært årsmøte i Bærum Kunstforening i foreningens lokaler 23. august kl.1900.
Møtet innkalles i henhold til vedteknene, pkt. 3:
3. ÅRSMØTET
Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Det avholdes hvert år innen utgangen av mars. Alle som har
betalt kontingent kan møte og avgi stemme. Det kan ikke stemmes ved fullmakter.
Årsmøtet innkalles med seks ukers varsel ved kunngjøring i lokalavisen. Saker/forslag som ønskes
behandlet på årsmøtet, må sendes inn senest fire uker før møtet. Sakspapirer og forslag til dagsorden
skal utsendes minst to uker før årsmøtet. Regnskapsåret følger kalenderåret.
Årsmøtet skal:
- velge ordstyrer, referent og tellekorps
- behandle årsberetningen
- godkjenne årsregnskapet
- fastsette kontingent for det følgende år
- velge medlemmer til styret, herunder leder
-velge medlemmer til valgkomité, herunder leder
- velge revisor
Vedtak fattes med simpelt flertall. Vedtektsendringer krever to tredjedels flertall av de fremmøtte ved
møtets åpning.
Viktige prinsippsaker, organisasjonsspørsmål og saker av stor betydning for foreningen skal forelegges
årsmøtet til avgjørelse. Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret beslutter det eller det kreves skriftlig
av minst 10 % av medlemmene.

Til behandling vil være to mindre vedtektsendringer; 1. Mulighet for å velge ett varamedlem, og 2.
Spesifisering om at foreningens midler skal tilfalle annen frivillig organisasjon innen formidling av
kunst ved oppløsning. Se tekst gjengitt nedenfor.
Saksliste for møtet:
1. Vedtektsendring 1 – Vedtektenes pkt.4
Det foreslås føyet til følgende:
Det kan velges ett varamedlem når dette er ønskelig, for ett år av gangen.

2. Vedtekstendring 2 – Vedtektenes pkt.7
Det foreslås føyet til følgende, ihht til anbefaling fra Norske Kunstforeninger:
Foreningens aktiva må ved oppløsning tilfalle en annen frivillig organisasjon innen formidling
av kunst, eller gå i rett linje oppover til fylkeslag eller forbund. Kommunen eller
privatpersoner kan ikke tilgodesees. Kommunen kan likevel få en underordnet rolle ved
oppløsning, hvis det bidrar til at kunstforeningens kunstsamling eller eiendom blir tatt hånd
om.
Mvh,
Styret i Bærum Kunstforening

Dagsorden:
1. Godkjenning av innkallingen
2. Godkjenning av dagsordenen
3. Valg av møteleder
4. Valg av referenter
5. Valg av tellekorps
6. Opptelling av stemmeberettige
7. Valg av vedtektsendring 1
8. Valg av vedtektsendring 2

