
	

Vedtekter for Norske kulturhus 
Vedtatt på årsmøtet Oseana Kunst og Kultursenter, 23. april 2017. 

1.  NAVN 

Organisasjonens navn er Norske 
kulturhus. 

2.  MISJON OG VISJON 

Misjon: Vi er kulturhusenes 
interesseorganisasjon  

Vi skal styrke medlemmenes stolthet og 
kompetanse, og synliggjøre kulturhusenes 
betydning for samfunnet.  

Visjon 

Attraktiv og levende kultur der folk bor. 

3.  MEDLEMSKAP 

Som medlemmer i organisasjonen tas opp 
profesjonelt drevne kulturhus som ser nytte 
av og ønsker å arbeide for organisasjonens 
formålsparagraf. Medlemmer tas opp 
fortløpende. Styret har fullmakt til å vurdere 
søkere i forhold til 2  og 3 .  

4.  ORGANISASJON 

Norske kulturhus består av: Årsmøtet, som 
er organisasjonens høyeste myndighet, og 
som er sammensatt av organisasjonens 
medlemmer jamfør 3 . Styret består av 5 
faste medlemmer og 3 varamedlemmer og 
er organisasjonens høyeste myndighet i 
perioden mellom årsmøtene.  

Det tilstrebes at følgende forhold er ivaretatt 
ved sammensetning / valg av styre i NKN: 

• Alle deler av landet skal være 
representert 

• Både større og mindre hus skal være 
representert i styret 

• Styret skal bestå av 5 medlemmer, 
hvorav minimum 2 menn / kvinner 

• Styremedlemmer i NKN må ha en 
ledende rolle i ett av medlemshusene 

Styremedlemmer i NKN må bidra aktivt til 
en god og positiv utvikling av 
organisasjonen 

Styret har følgende ramme for sin 
virksomhet: 

• Iverksette årsmøtets vedtak og 
bestemmelser. 

• Fastsette rammer for organisasjonens 
daglige administrasjon og representere 
organisasjonen utad. 

• Forvalte vedtatte samarbeidsavtaler 
med andre organisasjoner. 

• Fullmakt til å oppnevne nye 
varamedlemmer i løpet av 
valgperioden. 

Styret holder møter når styreleder 
bestemmer det, eller når et flertall av 
styremedlemmene forlanger det. 
Styremøteinnkallinger skal være skriftlige og 
innkalling skal skje med minst 2 ukers 
varsel. Styret er vedtaksdyktig når minst 3 
medlemmer av styret er tilstede. Vedtak 
fattes med alminnelig flertall. Ved 
stemmelikhet teller styreleders stemme 
dobbelt. 

5.  MEDLEMSKONTINGENT 

Medlemskontingent betales for 
kalenderåret. Medlemskontingentens 
størrelse fastsettes av årsmøte. Utmelding 
må skje skriftlig innen 31.12 for å unngå 
kontingent for det påfølgende år. 



	

6.  ÅRSMØTET  

Årsmøtet er organisasjonens høyeste 
myndighet og avholdes hvert år, på tid og 
sted som fastsettes av styret til Norske 
kulturhus. Innkalling til ordinært årsmøte 
skjer skriftlig med minst 2 måneders varsel. 
Forslag som skal behandles av årsmøtet 
skal være styre i hende senest 1 måned før 
årsmøtet.  

Fullstendig sakliste skal sendes ut senest 2 
uker for årsmøtet. Årsmøtet behandler kun 
saker oppført på saklisten. Stemmerett på 
årsmøtet har alle medlemmer som har 
innbetalt medlemskontingent senest 1 
måned før årsmøtet. Hvert medlemshus har 
en stemme. Stemmegivning kan ikke skje 
ved fullmakt. Valgbare er representanter fra 
medlemmer som senest 1 måned for 
årsmøtet har innbetalt kontingent. Årsmøtet 
er åpent for observatører uten stemmerett. 
Årsmøtet avgjør i hvert tilfelle tale/og eller 
forslagsrett.  

Årsmøtet skal:  

1. Velge møteleder.  

2. Velge referent og to representanter til å 
signere protokoll. 

3. Godkjenne innkalling og dagsorden. 

4. Behandle styrets 
årsberetning/årsmelding  

5. Behandle organisasjonens regnskap 
med revisjonsberetning.  

6. Behandle innkomne forslag  

7. Vedta strategi og handlingsplan  

8. Vedta medlemskontingent og budsjett.  

9. Velge et styre bestående av fem 
medlemmer og tre varamedlemmer, og 
blant styrets fem faste medlemmer: 

a. Velge leder for ett år av gangen 

b. Velge to styremedlemmer for fire 
år, samt tre varamedlemmer for 
to år 

10. Velge valgkomite på tre medlemmer. 

11. Oppnevne revisor. 

 

7.  EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret 
eller minst 1/5 av medlemmene krever det. 
Ekstraordinært årsmøte innkalles skriftlig 
med minst 3 ukers varsel, og møtet kan 
bare behandle de saker som er årsak til 
innkallingen. 

8.  VEDTEKTSENDRING 

Bare landsmøtet kan foreta endringer i 
vedtektene. Vedtektsendring krever 2/3 
flertall.  Benkeforslag om endringer i 
vedtektene kan ikke tas opp til behandling 
uten at de har tilknytning til et forslag som 
på forhånd er gjort kjent for medlemmene. 

9.  OPPLØSNING 

Landsmøtet kan gjøre vedtak om 
oppløsning av organisasjonen.  

Vedtak om oppløsning krever 2/3 flertall. 
Dersom oppløsning vedtas, skal det sittende 
styret innkalle til nytt årsmøte tidligst 2 
måneder og senest 4 måneder senere. 
Endelig oppløsning vedtas her med minst 
2/3 flertall. Ved oppløsning plasseres 
organisasjonens eiendeler og arkiv etter 
landsmøtets beslutning. 


