
Vedtekter for Larvik kunstforening, vedtatt på årsmøtet 12.04. 2017 

§1 Formål                                                                                                                                                         

Foreningens formål er å fremme interesse og forståelse for kvalitetskunst kunst og 

kunsthåndverk av høy kvalitet, gjennom utstillinger og annen kunstfremmede 

virksomhet.  

§ 2 Tilhold                

Foreningen har sitt tilhold i Larvik. 

§ 3 Medlemskap                

Alle kan bli medlem av foreningen mot en årlig kontingent som fastsettes på 

årsmøte. Betalt kontingent gir et lodd i foreningens medlemsutlodning, samt 10% 

rabatt ved kjøp av kunst.                  ( Medlemskontingenten må da være betalt) Hvis 

utmeldelsen ikke er skjedd skriftelig innen kalenderårets utgang, ansees 

vedkommende å stå som medlem også følgene år. Ikke innbetalt kontingent i to år, 

medfører tap av medlemskap. 

§ 4 Styret            

Styret består av 5 medlemmer:  leder, sekretær, kasserer og 2 styremedlemmer. samt 

2                   varamedlemmer. Styret og varamedlemmer velges på årsmøte. Leder 

for 1 års, styremedlemmer og varamedlemmer  for2 år, men slik at det hvert år er 2 

styremedlemmer og 1 varamedlem på valg. Foreningen forpliktes ved underskrift av 

lederen samt med et av de andre styremedlemmene. 

§ 5 Årsmøte                       

Årsmøte holdes etter kunngjøring innen medio april. Stemmeberettigede er de 

medlemmer som har betalt siste års kontingent. Forslag som ønskes behandlet på 

årsmøte, må være innlevert til styret innen medio mars.                                                                                                                                                   

På årsmøte behandles:                     

Årsberetningen, revidert regnskap, valg av leder, 2 styremedlemmer og 2 

varamedlemmer. Valg av valg - komité bestående av 2 representanter.                                                                                            

Hvert medlem har en stemme som gis ved personlig fremmøte. Beslutninger fattes 

med alminnelig flertall, unntatt for de i § 9 og § 10 nevnte tilfeller. Ved stemmelikhet 

avgjør lederens stemme utfallet. Det føres protokoll over årsmøtets og styrets 

forhandlinger. 

§ 6 Ekstraordinært årsmøte                 

Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel når styret finner det 

nødvendig eller at det  blir krevd av minst 25 medlemmer. Innkallingen foretas som 

for ordinært årsmøte.  

 

 

 



 

§ 7 Forvaltning og regnskap                    

Kasserer fører regnskap som fremlegges til revisjon og styret godkjennelse innen 3 

uker før årsmøtet. Regnskapsåret følger kalenderåret. Innkjøp til foreningens drift 

foretas slik styret finner det hensiktsmessig. Innkjøp til det faste galleri og til 

medlemsutloddingen, foretas av styret. Medlemmer har adgang til å foreslå slike 

innkjøp. Kunstforeningens eiendeler eller kunstverk fra det faste galleri kan ikke selges 

eller avhentes uten årsmøtes samtykke. 

 

 

§8  Bedriftsmedlemskap                    

Bedrifter som ønsker å støtte kunstforeningen, kan tilby bedriftsmedlemskap . 

Årskontingenten fastsettes  av årsmøte, og styret gis fullmakt til å differensiere 

kontingenten etter bedriftens størrelse. Bedriften gis 10% rabatt ved kjøp av kunst på 

foreningens utstillinger. Bedriften er også med i trekkingen i det årlige kunstlotteriet. 

Bedriften mottar informasjon om aktiviteter og utstillinger. Kunstforeningen kan yte 

hjelp ved eventuell utsmykning av bedriften. 

§ 9 Vedtektsendringer                     

Endringer av vedtektene krever 2/3 flertall på ordinære årsmøte. 

§ 10 Oppløsning                                                               

Vedtak om oppløsning av Larvik kunstforening må gjøres med 2/3 flertall på to på 

hverandre følgene ordinære årsmøter. Foreningens aktiva og det faste galleriet skal 

da anvendes på en måte som er i samsvar med foreningens formålsparagraf.  

Forvaltningen overdras til Larvik kommune. 

 

  

Larvik 12. 04. 2017 

 


