
 

Vedtekter 
for 

Nesodden kulturråd 

 
Stiftet …………2016 

 

§ 1      Formål  

 
1.1 Nesodden kulturråd skal arbeide for best mulige forhold for kunst- og kulturlivet på 

Nesodden, og være rådgivende for kommunen i saker som angår kulturlivet. 

 

1.2 Kulturrådet skal være et samordningsorgan for det profesjonelle og frivillige kunst- og  

kulturlivet på Nesodden satt sammen av personer med kompetanse fra ulike deler av 

kunst- og kulturfeltet. Rådet er frivillig drevet og politisk uavhengig.  

 

1.3 Rådets arbeidsområde gjelder all profesjonell og frivillig kunst- og kulturaktivitet som 

utøves av aktører innenfor formidling og produksjon, lag og foreninger, offentlige 

instanser og andre aktører. Idretten er unntatt.  

  

§ 2      Organisasjon  

 
2.1  Organisering  

Kulturrådet registreres som en frivillig forening i 2016. Årsmøtet er kulturrådets øverste 

instans. Både organisasjoner og enkeltpersoner med tilknytning til kultur kan registrere 

seg som medlemmer i foreningen Nesodden kulturråd. Dersom det er tvil om 

organisasjoner hører inn under begrepet ”kultur,” har styret rett til å avgjøre saken. Det 

betales kontingent for hver organisasjon. Kontingentens størrelse vedtas på årsmøtet, og 

skal holdes på et lavt nivå. 

 

§ 3      Årsmøtet  

 
3.1  Ordinært årsmøtet avholdes hvert år innen 31. mars.  

Kulturrådets styre planlegger, innkaller til, og gjennomfører årsmøtet. Når styret eller 

minst 10 av medlemmene ber om å få behandlet en sak, skal det innkalles til 

ekstraordinært årsmøte med minst åtte – 8 – dagers varsel. 

 

 

3.2  Møterett  
Møterett i årsmøtet har alle medlemmer og dessuten alle organisasjoner, dvs. lag, 

foreninger/foretak i Nesodden som har som hovedmål å utøve kulturaktiviteter.  

 

3.3  Stemmerett  
All som har registrert seg som medlemmer teller en - 1- stemme hver. Kulturrådet baserer 

seg på personlig medlemskap.  

 

3.4  Stemmegivning  
Vedtektsendring krever 2/3 flertall. Alle andre vedtak og valg avgjøres med alminnelig 

flertall. Ved eventuell stemmelikhet foretas ny votering. Avstemning skal foregå skriftlig 

dersom det fremmes krav om det.  



 

3.5  Årsmøtet skal behandle:  
1. Registrere de fremmøtte organisasjoner og organisasjonenes stemmerettshavere. 

2. Velge møteleder, referent samt to representanter til, sammen med møteleder å underskrive 

protokoll  

3. Godkjenne innkalling og saksliste  

4. Behandle kulturrådets årsmelding  

5. Behandle innkomne saker, herunder eventuelle forslag til vedtektsendringer  

6. Behandle kulturrådets handlingsplan for kommende år  

7. Velge representanter til kulturrådets styre etter nominasjon fra valgkomiteen. 

 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være kulturrådets styre i hende senest 3 uker før 

årsmøtet. 

 

3.6    Nominasjon og valg  

 

3.6.1 Nominasjon til kulturrådets styre 
 

Kulturrådets styre skal bestå av 7 representanter og 4 vararepresentanter. Kulturrådets valgkomité 

legger fram nominasjonslisten på årsmøtet.  

 

3.6.2.  Valgbar er:  
Styremedlemmer skal være bosatt i Nesodden, og har fylt 16 år på valgdagen. Det er ikke 

påkrevet med medlemskap i noen organisasjon for å være valgbar til Kulturrådet.  

 

3.6.3.  

 

3.6.3.  Funksjonstid i kulturrådets styre  

Alle representantene velges for 2 år, vararepresentantene for 1 år. Ved valg til det første 

Kulturrådet velges halvparten av representantene for 1 år. Årsmøtet velger lederen av kulturrådet, 

mens det påtroppende kulturrådet selv velger nestleder, kasserer og sekretær.  

Valget er personlig og bindende for valgperioden. Uttreden av Kulturrådets styre før valgperioden 

er omme, eller eventuell permisjon, skjer bare etter søknad til Kulturrådets styre.  

 

§ 4.0     Kulturrådet  

 
Kulturrådets styre ivaretar Kulturrådets mandat i valgperioden. Styret avholder egne møter etter 

behov, men minst 2 møter hvert halvår.  

Varamedlemmene møter i kulturrådet med tale- og forslagsrett, men har stemmerett kun i 

rådsmedlems fravær. Ved stemmelikhet har kulturrådets leder dobbeltstemme.  

 

4.1   Kulturrådets mandat  
Nesodden Kulturråd skal:  

 

4.1.1    Arbeide for best mulig vilkår for kunst- og kulturlivet på Nesodden  

kunst- og kulturlivet på Nesodden 

 

kunsten og kulturens egenverdi og betydning i samfunnet 

 

4.1.2 Være en arena for samordning og samhandling mellom flere kulturaktører  

temaer for kunst- og kulturlivet på Nesodden 

t på tvers av organisasjoner, enkeltaktører og kommuneadministrasjonen  



 kunst- og kulturaktørenes egenart, ressurser og 

behov  

 

 

4.1.3 Være høringsinstans/drøftingsråd for Nesodden kommune i saker som vedrører  

kulturlivet  
mulig sammenfallende med kunst- og kulturlivets ønsker 

og behov  

 

 

4.2  
Kulturrådet står fritt til å ta opp og fremme enhver sak som kan styrke og synliggjøre kunst- og 

kulturlivets stilling og betingelser i kommunen.  

 

4.3 Valgkomite på inntil 5 personer oppnevnes av kulturadministrasjonen i Nesodden kommune 

(2) og Nesodden kulturråds styre (3). Det bør tilstrebes at en av de avtroppende styremedlemmene 

blir med i valgkomiteen. Tre av medlemmene i valgkomiteen oppnevnes for to år og to 

medlemmer oppnevnes for ett år. 

 

§ 5.0     Kulturrådets folkemøter  

 
5.1  
Kulturrådet skal årlig forberede og invitere bredt til kulturrådets folkemøte. Folkemøtet består av:  

sedel som belyser aktuelle utfordringer i kunst- og kulturlivet 

 kunst- og kulturinformasjon som berører aktørene på Nesodden 

- Dialog 

Alle kunst- og kulturinteresserte har møte- og talerett. 

Folkemøtet kan avholdes samtidig med årsmøtet. 

 

§ 6     Oppløsning av Kulturrådet  

 
Oppløsning av Nesodden kulturråd kan kun skje ved 3/4 flertall på 2 påfølgende ordinære eller 

ekstraordinære årsmøter.  

 

 


