Protokoll fra årsmøte 29. januar 2016

Sted: Sandbekkstua kl. 19
Det var 34 medlemmer tilstede.
Åpning
Leder Geir Hareide Andersen ønsket alle vel møtt og innledet med 1 min stillhet for avdøde RKF
æresmedlem Bjørn Abelseth. Leder spurte så om det var innvendinger til innkallelse og dagsorden.
Konstituering
Dagsorden.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Valg av møteleder
Valg av møtesekretær
Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen
Styrets årsmelding for 2015
Regnskap for 2015 med revisjonsberetning
Fastsetting av kontingent for 2016
Innkomne saker: 3 saker
8a Vedtektsendring styrets sammensetning
8b Ønske om bedre belysning i Sandbekkstua
8c Ønske om at det deles ut et fast beløp til hver datterforening hvert år
9. Valg
1

Det framkom ingen merknader til innkalling og dagsorden.
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Valg av møteleder:
Styrets forslag: Roald Nilsen
Vedtak: Roald Nilsen. Møteleder overtok og fortsatte på dagsorden.
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Valg av møtesekretær
Styrets forslag: Annik Grue
Vedtak: Annik Grue

4

Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen
Forslag: …Klaus Clausen………Lene Haanshus……
Vedtak: …Klaus Clausen………Lene Haanshus……

1

5

Styrets årsmelding for 2015
Styrets leder, Geir Hareide Andersen, kommenterte hovedpunktene i årsmeldingen.
Lederne av datterforeningene kommenterte sine årsmeldingsområder. Årsmeldingen var
lagt ut på RKF hjemmeside. Info om dette sto på medlemsinfo angående siste utstilling.
Vedtak: Årsmeldingen ble enstemmig vedtatt

6

Regnskap 2015 med revisjonsberetning
Regnskapet ble gjennomgått av regnskapsfører Anny Aune.
Revisor Terje Moberg refererte revisjonsberetningen.

Vedtak:
1
2
7

Regnskap enstemmig godkjent
Revisjonsberetningen tatt til orientering

Fastsetting av kontingent for 2016
Styret foreslo ingen endringer i kontingenten for 2016.
Vedtak: Kontingenten er fortsatt kr 200 per år

8

Innkomne saker:
Det er kommet inn 3 saker

8a Vedtektsendring angående styrets sammensetning
1)Sak fra RKFs styre:
RKFs styre har høsten 2015 diskutert arbeidsfordelingen i styret, og fremmer i den forbindelse et
forslag om en vedtektsendring slik at det skal velges en nestleder på årsmøtet. Det er samtidig gjort
en justering i fordelingen mellom antallet faste styremedlemmer og varamedlemmer til styret.
Innen fristen for saker til årsmøtet kom det også inn en sak med samme formål, og styret mener at
disse sakene kan behandles sammen siden styrets innstilling er i tråd med den innkomne saken.
2)Innkommet sak fra Wenche Halvorsen
SAK TIL ÅRSMØTET 29. Januar 2016
Rælingen kunstforening har et styre som har en leder, men den har ingen nestleder.
Hva er organiseringen og strukturen hvis leder ikke er tilgjengelig?
For medlemmene er det ikke lett å vite hvem man da skal henvende seg til.
Det vil også kunne lette arbeidsbyrden for leder/Lederrekruttering
Forslag: • Det velges en nestleder uten å øke totale antall personer i styret.
Styrets innstilling:
§ 6 i gjeldende vedtekter deles i opp, slik at paragrafen kun vil omhandle hvilke saker som skal
behandles og tidsfrister. Ny § 7 vil omhandle STYRE. Sammensetningen av styre og valgperiode.
Nytt i forhold til eksisterende vedtekter er at ett av styremedlemmene av årsmøtet velges til
nestleder. Samlede antall styre- og varamedlemmer er det samme som tidligere, men antallet faste
medlemmer øker fra 7 til 8, mens antallet varamedlemmer senkes fra 5 til 4. Påfølgende paragrafer
forskyves tilsvarende slik at det blir totalt 13 paragrafer.
Styrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt som følger:
Vedtak 8a: Vedtektsendring innføres ved at §6 endres og ny §7 innføres. Valget i dagens
årsmøte gjennomføres i henhold til nye vedtekter. (Som gjengitt nedenfor)
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RÆLINGEN KUNSTFORENING (RKF) – VEDTEKTER
Gjeldende fra og med 29. januar 2016.

§1 Foreningens navn og formål
Rælingen kunstforening er åpen for alle.
Foreningens formål er å arbeide for økt interesse for bildende kunst og kunsthåndverk.
Foreningen skal engasjere seg i allment kulturarbeid ved å arrangere utstillinger, møter,
kåserier og konserter.
Foreningen v/styret kan tildele stipend til en person som arbeider med bildende kunst.
Vedkommende må være bosatt i Rælingen eller være medlem av Rælingen kunstforening.
§2 Medlemskap
Medlemmer plikter å betale årskontingent fastsatt av årsmøtet, kontingent fastsettes med
satser for enkeltmedlemmer og familiemedlemskap. Medlemmer som ikke betaler kontingent
i to påfølgende år strykes av medlemsregisteret.
Medlemmer som motarbeider foreningen og dens formål kan av årsmøtet utelukkes som
medlem. Før et slikt vedtak kan fattes skal vedkommende ha hatt anledning til å uttale seg.
§3 Oppgaver
For å fremme foreningens formål skal det søkes stønad fra offentlige myndigheter og andre
institusjoner.
Hjelp/stønad kan også søkes fra andre. Til stønad må det ikke være knyttet betingelser som
strider mot intensjonene i foreningens vedtekter.
§4 Innkjøp av kunst – rådgivning ved kjøp av kunst for offentlige midler.
Etter grundig økonomisk vurdering skal foreningen foreta innkjøp av kunst for foreningens
egne midler.
Innkjøpte kunstverk skal være foreningens eie og nyttes til fast eller tidsbegrenset utsmykking
på offentlige steder. Unntak fra denne bestemmelsen kan imidlertid vedtas med vanlig flertall
på årsmøtet.
Ved innkjøp av kunstverk for egne midler fungerer styret som innkjøpskomite. Foreningen
skal være villig til å foreta eller bistå som rådgiver ved innkjøp av kunst for offentlige
midler.
§5 Samarbeid med andre.
Foreningen skal være åpen for samarbeid med enkeltpersoner, andre lag eller foreninger
som arbeider med andre kulturoppgaver. Samarbeid med og eventuelt medlemskap i andre
foreninger avgjøres av styret.
§ 6 Årsmøtet.
Årsmøtet holdes hvert år innen 1. mars. Det innkalles til årsmøte med 4 ukers varsel.
Innkallingen skal inneholde dagsorden, tid og sted for årsmøtet.
Årsmøtet behandler årsmelding, regnskap, innkomne saker og valg. Saker som ønskes
behandlet på årsmøtet må være sendt styret innen 3 uker før møtet. Årsmelding og regnskap
følger kalenderåret og legges frem i årsmøtet.
§ 7 Styre
Styret består av 8 medlemmer og 4 varamedlemmer.
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Årsmøte velger hvert år:
4 medlemmer til styret for to år
4 varamedlemmer for ett år.
Blant styremedlemmene velges for 2 år:
-

Leder

-

Nestleder

-

Sekretær

-

Kasserer

-

Regnskapsfører

-

3 styremedlemmer

Andre valg:
2 revisorer for ett år.
4 medlemmer til huskomiteen for ett år, hvorav minst en sitter i styret.
3 medlemmer til valgkomiteen for ett år.
Årsmøtet kan også oppnevne personer til andre tillitsverv.
§8 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret finner det nødvendig, eller når minst 1/3 av
medlemmene ønsker det. Dette kan varsles på et møte, og ekstraordinært årsmøte kan
tidligst finne sted etter 4 uker.
Det ekstraordinære årsmøtet kan bare behandle den/de sakene som gjorde møtet
nødvendig.
§9 Møteledelse og hvordan saker avgjøres.
Leder leder alle møter, men etter forslag kan det velges dirigent.
Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
§10 Styret
Rælingen kunstforening ledes og forpliktes av styret som er høyeste myndighet mellom
årsmøtene. Styret er beslutningsdyktig når minst fire av styrets medlemmer eller
varamedlemmer er tilstede.
§11 Huskomite.
Huskomiteen bestyrer Sandbekkstua i henhold til avtale med kommunen.
§12 Vedtektsendringer
Vedtektsendringer kan bare foretas av årsmøtet med 2/3 flertall.
§13 Oppløsning av foreningen.
Foreningens protokoller, regnskaper og andre arkivalia er foreningens eiendom. Foreningen
kan bare oppløses ved at to etterfølgende årsmøter går inn for dette med 2/3 flertall.
Foreningens aktiva går i tilfell til det formål som oppløsningsmøtet bestemmer.
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8b Ønske om bedre belysning i Sandbekkstua
Sak innsendt av Grethe Grønnestad
«Sandbekkstua er flittig brukt av mange både når det gjelder malegruppen, viseklubben,
fotogruppa og åpen stue. I tillegg har RKF utstillinger hele året. Jeg har brakt i erfaring at
belysningen kunne vært mye bedre. Spottene må justere hele tiden og er ikke av en slik
kvalitet at de tåler vridningene. Taklampene gir dunkelt lys fordi glassene slipper lite lys
igjennom. Forslag: Jeg foreslår en gjennomgang av en lysekspert som ivaretar
Sandbekkstuas mange behov. Som et resultat av denne eksperten foreslår jeg ny
belysning.»
Saken legges frem uten innstilling fra styret
8b: Vedtak: Saken går til styret for utredning, prisoverslag og utførelse.
8c: Ønske om at det deles ut et fast beløp til hver datterforening hvert år
Sak til årsmøtet 29. januar 2016 fra Wenche Halvorsen «Forslag:
• Foreslår en årlig overføring av økonomiske midler fra Rælingen kunstforening til alle
søsterforeningene.
• Samme sum til alle søsterforeningene.
• Foreslår en samlet årlig overføring på kroner 10 000 – 20 000.
• Beløpet deles likt mellom søsterforeningene. «
Styrets innstilling:
Styret har et tidligere styrevedtak og innarbeidet praksis gjennom flere år for at hver av
datterforeningene har forhåndsgodkjent inntil kr 3.000,- i året til arrangementer i egen regi.
Dette utgjør til sammen kr 12.000,- pr år. Det er en forutsetning for forhåndsgodkjenningen at
arrangementet er åpent for alle medlemmer i foreningen. Styret mener at det vil være
urimelig å pålegge datterforeninger som ikke har det, å opprette eget regnskap og konto for å
følge opp et fast beløp. Styret har også selvfølgelig åpning for og praksis for at alle
datterforeningene kan søke styret om støtte til utstyr, arrangementer og tiltak, uavhengig av
om de er åpne for andre medlemmer.
Styrets forslag til vedtak:
Styret fortsetter vedtatt og innarbeidet praksis med et forhåndsgodkjent beløp til
datterforeningene for arrangementer som er åpne for alle medlemmer. Styret vil kunne
oppjustere det forhåndsgodkjente beløpet fra dagens kr 3.000,- for hver datterforening
dersom økonomi og behov tilsier det.
8c Vedtak: Styrets forslag til vedtak ble vedtatt
9.

Valg
Valgkomiteen har bestått av Wenche Halvorsen, Kari Sharma og Frode Delbekk som
la fram forslagene – valget ble så enstemmig vedtatt etter de nye vedtektenes §6 og
§7 som følger:
Styremedlemmer
Leder: Geir Hareide Andersen – ikke på valg
Nestleder: Ada Bakke – valgt for 2 år
Kasserer: Hanne Rognerud – ikke på valg
Regnskap: Anny Aune – gjenvelges for 2 år
Sekretær: Annik Grue – valgt for 1 år
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Styremedlem: Magne Versland – ikke på valg
Styremedlem: Oddny Hoff – gjenvelges for 2 år
Styremedlem: Kari Sharma – valgt for 2 år
4 varamedlemmer
Eva Nigar – gjenvelges for 1 år
Harald Jørstad – gjenvelges for 1 år
Birthe Christensen – gjenvelges for 1 år
Anne Berit Knudsen – ny – valgt for 1 år
Revisor
Terje Moberg – gjenvelges for 1 år
Arild Rambøl – gjenvelges for 1 år
Huskomite
Kari Hareide Lønstad – gjenvalg for 1 år
Astrid Olsen – gjenvalg for 1 år
Niranjan Sharma – gjenvalg for 1 år
1 fra styret (velges av det nye styret)
Vaktledere
Inger Christensen – ny – valgt for 1 år
Kari Sharma – ny – valgt for 1 år
Valgkomite for 2016:
Lene Haanshus – ny – valgt for 1 år
Det nye styret i RKF sørger snarest for 2 medlemmer til

Møteleder Roald Nilsen avsluttet deretter årsmøtet:
Han overlot møtet til kunstforeningens leder. Leder takket møteleder for fin gjennomføring
og overrakte en flaske vin. Vaktlederne Kjersti Jørstad og Wenche Halvorsen ble takket for
innsatsen som vaktledere. Etter årsmøtet var det hyggelig samvær med musikk, diktlesing
og kunstutlodning blant de fremmøtte og vaktene.
Mange Versland presenterte høstens kunsttur:til Wroclaw i Polen 23.-26.9.2016.

Rælingen 29. januar 2016

……………………...
Annik Grue
Møtesekretær
Valgt til å underskrive protokollen:

Klaus Clausen……………………………….. Lene Haanshus………………………...
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