
 
 

V E D T E K T E R 
 

Vedtatt på årsmøtet 13. oktober 1988 
Tilføyelse: $3, p. 7 vedtatt på årsmøte oktober 1993 

Endring: $3, vedtatt på årsmøte 6. februar 2003 
Endring: $3, pkt 1, 2, 3,4. Avvikling av pkt. 5 Møtekomité, pkt. 6 Innkjøpskomité, og pkt. 7 

Kunstnerisk Råd som herved innlemmes i Styret, vedtatt på årsmøte 2. mars 2016. 
Endring: §1, §2, $3, §4 og tillagt ny §9, vedtatt på årsmøte 18. februar 2021 

 
$ 1   
Ås Kunstforening sitt formål er å arbeide for kunnskap om og forståelse av visuell 
kunst, kunsthåndverk og beslektede uttrykksformer. Bidra til å synliggjøre kunst og 
kunstuttrykk som del av kulturen i Ås. Være en rådgivende part for Ås kommune i kunst- og 
kulturpolitiske saker. 
 
$ 2   
Formålet søkes oppnådd bl.a. ved: 

1. Utstillinger og aktiviteter i forbindelse med disse 
2. Foredrag og annen formidling av kunst  
3. Synliggjøring av aktivitetene til foreningen  
4. Omvisning på utstillinger under sakkyndig ledelse 
5. Kurs- og studieaktiviteter 
6. Innkjøp av kunst og kunsthåndverk 
7. Samarbeid med andre organisasjoner med lignende formål 

 
$ 3  
På det ordinære årsmøtet som holdes i januar/februar måned med 14 dagers varsel velger 
de fremmøtte medlemmer med simpelt flertall: 

1. Styre bestående av: 
Leder, nestleder, kasserer, sekretær, 2 styremedlemmer, 2 styremedlemmer som 
utgjør Kunstnerisk Råd og 2 varamedlemmer. Ett av styrets medlemmer skal også 
sitte i styret for Andelslaget D6.. 
2. 1 Revisor 
3. Valgkomité på 2 medlemmer 
4. Utstillingskomité på 4 medlemmer. 
 
Samtlige blir valgt for 2 år, og slik at omtrent halvparten er på valg hvert år. Årsmøtet 
kan gi det nye styret fullmakt til å velge medlemmer til komitéer nevnt under pkt. 3 
og 4. 

 
$ 4  
Årsmøtet fastsetter medlemskontingent. Årsmøtet behandler for øvrig de saker som av 
styret er ført på dagsorden. Sakene avgjøres ved simpelt flertall, unntatt saker nevnt under 
$$ 7 og 8.$ 5  
 



 
$ 5  
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må meddeles styret senest 1 – en – uke før 
årsmøtet. 
 
$ 6  
Styret kaller sammen til ekstraordinært årsmøte når det finner det påkrevet, eller etter 
skriftlig krav fra minst halvparten av medlemmene. 
 
$ 7  
Bare årsmøtet kan gjøre om disse vedtektene. Forslag fra medlemmene om 
vedtektsendringer må komme inn til styret senest 3 – tre – uker før årsmøtet. 
Vedtektsendringer krever 2/3 flertall blant årsmøtets deltakere. 
 
$ 8  
Vedtak om oppløsning av foreningen kan bare gjøres på et årsmøte, og minst 2/3 av samtlige 
medlemmer må stemme for forslaget. Samme årsmøte bestemmer hvordan foreningens 
midler skal disponeres ved oppløsning. 
 
$ 9  
Medlemmer av Ås kunstforening, som har nedlagt mangeårig arbeid eller på annen måte 
utvist ekstraordinær stor innsats for å virkeliggjøre foreningens formål kan, etter innstilling 
fra styret og vedtak i påfølgende årsmøte, tildeles æresmedlemskap. 
 


