
 

       

       

VEDTEKTER 
Sist revidert 11. mars 2020 

§ 1 Navn 
Foreningens navn er Eidsvoll Amatørteater. 

§ 2 Formål 
Foreningen har :l formål å fremme interessen for teater i kommunen. 

Formålet søker en å nå gjennom blant annet å: 
1. oppføre skuespill, revyer og andre former for scenekunst, 
2. :lby kurs og opplæring i ulike teaterfaglige emner, 
3. samarbeide med andre kulturorganisasjoner i kommunen og 
4. arrangere ak:viteter og skape møteplasser for medlemmene i foreningen. 

§ 3 Medlemskap 
Enhver som viser interesse, og som kan godta formålet i § 2, kan bli medlem. 

Foreningen :lbyr to typer medlemskap: 
1. Enkeltmedlemskap 
2. Familiemedlemskap 

Inn- og utmelding skjer skriKlig :l styret. Medlemskap regnes fra den dagen medlemskon:ngenten er betalt. 

Personer som har gjort en ekstraordinær innsats for foreningen kan utnevnes :l æresmedlemmer ved 
enstemmig vedtak i styret. Æresmedlemskap er foreningens høyeste utmerkelse og gir livslangt friO 
medlemskap. Enhver kan nominere æresmedlemmer :l styret. Nominasjonen skal begrunnes. Styret fører 
arkiv over æresmedlemmer med styrets begrunnelse for :ldelingen. 

Styret kan ta opp det enkelte medlemskap :l vurdering og ekskludere medlemmet dersom særlige grunner 
:lsier det. 

§ 4 Medlemskon2ngent 
Medlemskon:ngenten fastseOes av årsmøtet, se § 5. 

Medlemskon:ngenten gjelder per kalenderår og skal betales innen utgangen av januar. Hvis kon:ngenten 
ikke er betalt ved andre gangs purrings betalingsfrist, strykes medlemskapet automa:sk. 

Betalt medlemskap er en forutsetning for å delta på teatrets ak:viteter. 

§ 5 Årsmøtet 
Gjennom årsmøtet utøver medlemmene den øverste myndigheten i foreningen. Årsmøtet avholdes innen 1. 
mai hvert år. 

Styret innkaller medlemmene med minst 14 dagers varsel. Sakspapirene gjøres :lgjengelig for medlemmene 
sam:dig som innkallingen sendes ut. Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende, 
skriKlig, senest sju dager før årsmøtet. 
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Årsmøtet skal behandle: 
1. Årsmelding som inneholder en redegjørelse av styrets og andre utvalgs arbeid, arrangementer, 

fores:llinger med videre. 
2. Regnskap med oversikt over inntekter og utgiKer samt status, og revisjonsberetning 
3. Medlemskon:ngent 
4. Virksomhetsplan for kommende og påfølgende årsmøteperiode (to år) 
5. BudsjeO for kommende årsmøteperiode (eO år) 
6. Innkomne saker 
7. Valg, se § 6 

Stemmebere\gede er de medlemmer som har betalt medlemskon:ngent for inneværende kalenderår. For 
medlemmer under 15 år forvaltes stemmereOen av en foresaO. 

Årsmøtet avgjør saker med alminnelig flertall blant de stemmebere\gede fremmøOe. Avstemminger skal 
være skriKlig hvis minst : av de fremmøOe stemmebere\gede krever det. Ved stemmelikhet gjennomføres 
ny avstemming. Dersom ny avstemming også resulterer i stemmelikhet er stemmen :l styrets leder 
avgjørende, med unntak av valg, der stemmelikheten avgjøres med loddtrekning. 

Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret på samme måte som ordinært årsmøte hvis styret finner det 
nødvendig eller hvis 1/3 av medlemmene krever det. 

§ 6 Valg 
Årsmøtet behandler valget på følgende måte: 

1. EOer inns:lling fra valgkomitéen velges 
a. styrets leder for eO år, 
b. styrets nestleder, kasserer og sekretær for to år, 
c. fire styremedlemmer for to år, 
d. eO varamedlem for eO år 
e. produksjonsgruppeledere for to år og 
f. to revisorer for eO år. 

2. EOer inns:lling fra styret velges eO medlem :l valgkomiteen for to år. 

Styrets medlemmer, produksjonsgruppeledere og medlemmer :l valgkomitéen som velges for to år, velges 
slik at halvparten er på valg hvert år. Tillitsvalgte som har fungert i to år kan frasi seg gjenvalg. 

Valgkomitéen består av tre medlemmer hvorav to er valgt av årsmøtet og en er representant for styret. 
Styret utpeker sin representant for eO år. 

§ 7 Styret 
Foreningen ledes av et styre som forvalter foreningens driK og økonomi mellom årsmøtene. Styret skal bestå 
av leder, nestleder, sekretær, kasserer, fire styremedlemmer og eO varamedlem. Varamedlemmet skal 
innkalles :l styremøtene, men har ikke stemmereO med mindre noen av de faste medlemmene er 
fraværende. 

Styret engasjerer instruktører og produksjonsledere :l sceneproduksjoner og utarbeider retningslinjer for 
produksjonsledere og produksjonsgruppeledere. 

Styret kan besluOe å fravike virksomhetsplanen dersom særlige grunner :lsier det. Styret skal i så fall 
redegjøre for årsaken i årsmeldingen som behandles på første ordinære årsmøte. Virksomhetsplanen er ikke 
:l hinder for at styret kan ini:ere prosjekter som ikke vil ha vesentlige budsjeOmessige konsekvenser. 
Aktuelle produksjonsgruppeledere skal konfereres. 

Styret har mandat :l å oppnevne spesielle utvalg. 
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Styret er beslutningsdyk:g når minst fire av styrets medlemmer er :l stede. Styret avgjør saker med 
alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er stemmen :l styrets leder avgjørende. 

§ 8 Poli2a<est 
Styret skal kreve at personer som, lønnet eller ulønnet, udører eller skal udøre oppgaver for foreningen som 
innebærer et :llits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, legger 
frem poli:aOest, jf. forskriK 20. september 2013 nr. 1097 om behandling av opplysninger i poli:et og 
påtalemyndigheten (poli:registerforskriKen) § 34-1. 

Styret skal utarbeide nærmere retningslinjer for innhen:ng av poli:aOester, instrukser for taushetsplikt og 
instrukser for informasjonssikkerhet. 

§ 9 Foreningens økonomi 
Det årlige reviderte regnskapet behandles av styret og årsmøtet i overensstemmelse med vedtektene. Styret 
ved kasserer er ansvarlig for å føre regnskapet. Styret kan besluOe at regnskapsførselen seOes ut :l 
autorisert regnskapsfører. Revisorene er ansvarlig for å gjennomgå styrets regnskap. 

For sceneproduksjoner skal det føres særskilt prosjektregnskap for den enkelte produksjon. For spesielle 
utvalg og arbeidsgrupper kan det føres særskilt avdelingsregnskap. 

Foreningens midler må ikke deles ut :l medlemmene. 

§ 10 Endring av vedtekter og oppløsning av foreningen 
Endringer av disse vedtektene kan bare foretas av årsmøtet eOer at det i innkallingen er angiO hvilke 
endringer som ønskes foretaO. Til vedtak kreves 2/3 flertall blant de stemmebere\gede fremmøOe. 

Oppløsning av foreningen skal vedtas av årsmøtet med minst 2/3 flertall av de avgiOe stemmer to år på rad. 
Styret valgt på årsmøtet forbereder oppløsningen og utarbeider en oversikt over foreningens eiendeler og 
forpliktelser. 

Ved oppløsning skal :loversbliOe midler overføres Eidsvoll kommunes kulturetat, hvor pengene skal stå på 
sperret konto inn:l fire år. Dersom det i denne perioden er nye grupper eller personer som ønsker å starte ny 
teatervirksomhet, skal midlene :ldeles disse eOer vurdering av det hovedutvalget i kommunen som har 
ansvaret for kultur. EOer fire år kan pengene disponeres av hovedutvalget :l andre kulturelle formål i Eidsvoll 
kommune.
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