Eidsvoll Amatørteater
Stiftet 21. oktober 1978
Til medlemmene i Eidsvoll Amatørteater
Torsdag 1. april 2021

Innkalling )l årsmøte i Eidsvoll Amatørteater 2021
Styret innkaller herved <l årsmøte i Eidsvoll Amatørteater torsdag 15. april kl. 19:00.
Årsmøtet avholdes digitalt på Teams. Bruk følgende lenke for å logge deg på årsmøtet:
ÅRSMØTE EIDSVOLL AMATØRTEATER

Møterommet er åpnet fra kl. 18:00. Andreas (993 60 665), Tone (906 93 099) og Christer (992 75
794) er <lgjengelige på telefon fra samme <dspunkt, og kan bistå ved behov for hjelp <l pålogging.
Sakliste med saksdokumenter følger vedlagt. Saksdokumentene gjøres også <lgjengelig på
www.eateater.no og blir vist på skjerm under årsmøtet.
Saker som et medlem ønsker behandlet av årsmøtet, må sendes styret senest torsdag 8. april <l
eidsvollamatorteater@gmail.com.
For å ha stemmereU må medlemskon<ngenten for 2021 være betalt og medlemmet må ha fylt 15
år. For medlemmer under 15 år forvaltes stemmereUen av en foresaU.
For mer informasjon om årsmøtet, herunder regler for stemmereU, krav <l vedtak mv., se vedlagte
vedtekter. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styrets leder Andreas Gravdal kontaktes på
telefon 993 60 655 eller e-post andreascrew@gmail.com.
Valgkomiteen har ikke kommet med inns<lling <l valg av revisorer for 2021. To revisorer skal velges
av årsmøtet, og vi ber de som er interessert i å melde seg under valget på årsmøtet.
Velkommen <l årsmøtet!

Vennlig hilsen
styret
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Sakliste *l årsmøte i Eidsvoll Amatørteater 2021
Sak 1: Registrering av deltakere
Sak 2: Valg av møteleder
Sak 3: Valg av referent og to *l å underskrive protokollen
Sak 4: Godkjenne innkalling
Sak 5: Godkjenne sakliste
Sak 6: Behandle årsmelding
Saksdokument: Styrets årsmelding, følger vedlagt.
Sak 7: Behandle årsregnskap
Saksdokument: Styrets årsregnskap for 2020 og revisorberetning, følger vedlagt.
Sak 8: FastseJe medlemskon*ngent
Saksdokument: Styrets inns=lling =l medlemskon=ngent for 2022, følger vedlagt.
Sak 9: Behandle virksomhetsplan
Saksdokument: Styrets inns=lling =l virksomhetsplan for 2021-2022, følger vedlagt.
Sak 10: Behandle budsjeJ
Saksdokument: Styrets forslag =l budsjeB for 2021, følger vedlagt.
Sak 11: Innkomne saker
Eventuelt innkomne saker og styrets inns=lling, publiseres på www.eateater.no.
Sak 12: Valg
Saksdokumenter: Valgkomiteens inns=lling samt styrets inns=lling =l medlem =l valgkomiteen,
følger vedlagt.
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ÅRSBERETNING FOR 2020
STYRET
Leder - Andreas Gravdal
Nestleder - Bjørn Ivar Toftnes
Kasserer - Gretha Klungseth
Sekretær - Christer Holtet Dahlin
Styremedlem - Brit Bunæs
Styremedlem - Anita Nyhagen
Styremedlem - Tonje Haukner
Styremedlem - Tone Winnem
Varamedlem - Tom Olsen
PRODUKSJONSGRUPPELEDERE
Kulisser - Bjørn Dalbo
Rekvisitter - Brit Bunæs
Kostymer - Sissel Kjærnsbeck
Sminke/hår - Merethe Aaslund Kjær
Lyd/lys - Jørgen Formoe
PR - Marlen Helmersen Hoel
ØVRIGE GRUPPER
Valgkomitéen
Leder - Ragnhild Elise Owe
Medlem - Aina Sørensen
Repr. fra styret - Gretha Klungseth
Revisor Elin Nystad
Regnskapsfører Sissel Kjærnsbeck
MEDLEMMER
Eidsvoll Amatørteater hadde i 2020 143 betalende medlemmer. Eidsvoll Amatørteater har syv
æresmedlemmer: Brit Bunæs, Jens R. Christiansen, Frøydis Baukop, Aina Sørensen, John Erik Vika,
Hanne Østby og Tom Olsen.

MØTER
Årsmøte - Årsmøtet ble avholdt 11. mars 2020.
Styremøter - Det har blitt avholdt 10 styremøter siden forrige årsmøte.
Andre møter
• To møter i koordineringsgruppa for prestegården (OVF´s kontaktperson Arnstein Johnsen,
menighetsrådet og Eidsvoll Amatørteater v/Brit Bunæs og Knut Bergerud)
• Et møte for innspill til barne- og familieforestilling i 2021. Manusforslag og diskusjon. Arbeidet
fortsatte på e-post.
REGNSKAPSFØRING OG ØKONOMI
Sissel Kjærnsbeck har ført regnskapet.
Likviditeten til Eidsvoll Amatørteater er pr. 31.12.2020 pålydende kr 1.402.886,-

PRESTEGÅRDEN
Det er Brit Bunæs som er prestegårdsansvarlig. Hun tar imot og administrerer utleie og har tilsyn med huset.
Det blir holdt to møter (vår og høst) med vår kontaktperson mot eier (OVF) Arnstein Johnsen og
Menighetsrådet (pilgrimsansvarlig), hvor vi evaluerer sesongen som har vært og planlegger neste sesong.
Knut Bergerud har vært med i prestegårdsgruppa, og har hatt særlig ansvar for oppfølging av Mari Mork som
har klippet plenen. Det er ikke avklart noe angående hva som skjer når jernbanearbeidene er ferdig i 2023.
Prestegården har i 2020 blitt utleid til tre arrangementer: 1 begravelse i juli, 2 konfirmasjoner i september.

SCENEPRODUKSJONER
«Gled deg pappa, her er jeg!»
Regissør: Lars Trygve Rømmerud
Produksjonsleder: Brit Bunæs
Antall skuespillere:
Premieredato: Avlyst/Utsatt pga pandemi
Antall forestillinger: 0
Vedlegg nr. 1

KURS
For å være med på kurs må man være medlem i Eidsvoll Amatørteater, i tillegg kommer kursavgift.
Vår
4. trinn
Antall deltakere: 15
5. og 6. trinn
Antall deltakere: 12
Instruktører: Anita Nyhagen og Ingrid Grimdalen
Administrasjon: Styret
Antall kursdager: 4 – De resterende ble avlyst pga pandemien. Styret tilbudte tilbakebetaling av kursavgiften
til de som ønsket det.
Sted: Prestegården
Innhold: Teaterøvelser. Visning for foreldre siste kursdag
Vedlegg nr. 2
7.-10. trinn Antall deltakere: 6
Instruktør: Lasse Friborg
Administrasjon: Frøydis Baukop og Tom Olsen
Antall kursdager: 7 – med planlagt deltagelse i UKM. UKM ble avlyst pga pandemi.
Sted: Panorama
Innhold: Scenekamp.
Sommerkurs:
Det ble planlagt et sommerkurs i august, men dette måtte avlyses pga begrensninger i bruk av lokaler i
forbindelse med pandemien.

Høst 4. -6. trinn
Antall deltakere: 23
Administrasjon og instruktør: Anita Nyhagen
Antall kursdager: Ikke rapportert
Sted: Prestegården
Innhold: Teaterøvelser
Vedlegg nr. 2

ANDRE FREMFØRINGER, TILTAK OG AKTIVITETER
Teaterkor:
Teaterkoret deltok på årsmøtet, øvelser etter dette ble avlyst for hele 2020 pga pandemien.
Dugnader
Det er blitt holdt vår og høst-dugnad ute på prestegården. I tillegg er det avholdt en dugnad for flytting av
kostymer fra meieriet, og en dugnad for scenografi og kulisser, og for utflytting av rekvisitter fra stabburet.
Lagring av kulisser, kostymer, rekvisitter og sminke
Alle rekvisitter, kostymer, all scenografi og sminke lagres nå i eller ved prestegården. EAT har flyttet ut av
rekvisittlageret i stabburet ved BOA, og det er satt opp nye reoler for lagring av rekvisitter i kjelleren på
prestegården. Kulisser lagres i garasjen ved prestegården. Sminke og parykker lagres på forværelset på
prestegården
Medlemsinformasjon
Medlemsinformasjonen legges ut på Facebook og på eateater.no. Styret har satt sammen en gruppe som
jobber med å forbedre tilstedeværelsen til EAT på nett og i sosiale medier.

Styret

VEDLEGG TIL ÅRSBERETNING FOR 2020
Vedleggstekst nr 1

Gled deg, pappa, her er jeg!/Den spanske flue – Brit Bunæs

Vi startet optimistisk med audition 06.06.20. Guro Ekornholmen, Lars Trygve Rømmerud, Marlen
Hoel Helmersen og Brit Bunæs var med under hele seansen.
Alle roller ble besatt.
18.06.20 ble manus kopiert i kommunen.
30.06.20 invitasjon til første leseprøve sendt ut
08.07.20 første leseprøve i prestegården
Fra 01.09.20 alle prøver i Panorama
Vi innhentet informasjon om renholdsrutiner og rutiner for teaterprøver, og prøvene fulgte oppsatt
plan.
Kostymegruppa kom godt i gang.
Rekvisittgruppa likedan.
Kulissegruppa var klar, men hadde ikke begynt å flytte ned noe til Panorama.
Det tilsendte notematerialet var svært mangelfullt. Kjell-Asbjørn Bunæs tok på seg å finne ut av det.
Notene ble så sendt til Ole Marius Gaasø som tok på seg å spille inn musikken.
Vi planla med renholdsgruppe i Panorama, ekstra mange billettører, bruk av 3 innganger, ekstra
informasjon før start på forestillingene etc.etc. Men vi måtte innse at det ikke ville være mulig å
gjennomføre forestillingene. 29.09.20 ble det bestemt at vi måtte avlyse.
Vi hadde ei avslutningssamling i prestegården 10.oktober. Alle var enige om at det bare var et
pausesignal. Vi vil sette opp flua!

Vedleggstekst nr 2
Barnekurset i Eidsvoll Amatørteater 2020 – Anita Nyhagen
Tirsdag 11. februar startet vi teaterkurs for barn. Ingrid Grimdalen og Anita Nyhagen ledet kursene. Det var
stor interesse og vi hadde 2 kurs på tirsdager. Ett fra 4. til 5. klasse og ett fra 5. til 6. klasse, og en fra 8. klasse
som ønsker å være med på disse kursene. Det var 15 på det ene kurset og 12 på det andre.
Etter 12. mars måtte vi avslutte kursene og kursavgiften ble betalt tilbake.
15. september startet høstkurset, 2 kurs på tirsdager, 4. til 5. klasse og 5. til 6. klasse og en i 8. klasse som
ville være med.
Det var 11 på det ene kurset og 12 på det andre, ledet av Anita Nyhagen. Det skulle fremføres en forestilling
på Panorama 20. november, dette måtte skyves på, men for å få til en avslutning på kurset møttes vi 16.
Februar og 23. februar (2021) for øvelser, og den etterlengtede avslutningen ble på Panorama 2. mars med
en fornøyd gruppe barn og foresatte.

Årsregnskap 2020
for
Eidsvoll Amatørteater
Organisasjonsnr. 993646202

Utarbeidet av:
Regnskapstjenester Eidsvoll AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Vormavegen 15
2080 EIDSVOLL

Eidsvoll Amatørteater

Resultatregnskap
Note

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Salgsinntekt
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Varekostnad
Avskrivning på varige driftsmidler
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
DRIFTSRESULTAT

2020

2019

72 200
134 001
206 201

1 092 539
181 467
1 274 005

42 839
63 912
176 246
282 997
-76 797

856 229
11 278
327 130
1 194 637
79 369

744
5 584
2 221
8 549
8 549

0
12 782
2 806
15 588
15 588

-68 248

94 957

0

0

ORDINÆRT RESULTAT

-68 248

94 957

ÅRSRESULTAT

-68 248

94 957

OVERF. OG DISPONERINGER
Overføringer annen egenkapital
SUM OVERF. OG DISP.

-68 248
-68 248

94 957
94 957

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Verdiøkning av andre finansielle oml.m.
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt
Sum finansinntekter
NETTO FINANSPOSTER
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD
Skattekostnad på ordinært resultat

Årsregnskap for Eidsvoll Amatørteater

Organisasjonsnr. 993646202

Eidsvoll Amatørteater

Balanse pr. 31.12.2020
Note

31.12.2020

31.12.2019

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.
Sum varige driftsmidler
SUM ANLEGGSMIDLER

127 824
127 824
127 824

191 736
191 736
191 736

900
900
1 402 886
1 403 786
1 531 610

3 787
3 787
1 434 824
1 438 611
1 630 347

EGENKAPITAL
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
SUM EGENKAPITAL

1 548 665
1 548 665
1 548 665

1 616 913
1 616 913
1 616 913

GJELD
KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld
Annen kortsiktig gjeld
SUM KORTSIKTIG GJELD
SUM GJELD
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

2 659
-19 715
-17 056
-17 056
1 531 610

13 434
0
13 434
13 434
1 630 347

OMLØPSMIDLER
Fordringer
Kundefordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.
SUM OMLØPSMIDLER
SUM EIENDELER

EGENKAPITAL OG GJELD

Årsregnskap for Eidsvoll Amatørteater

Organisasjonsnr. 993646202

Eidsvoll Amatørteater

Noter 2020

Uttalese fra regnskapsfører.
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle
organisasjoner.
Regnskapet er bokført etter mottatt bilag.
Det er bokført egne regnskap for alle aktiviteter i teateret.
Utvikling i resultat og stilling
Driftsinntekter
Driftsresultat
Årsresultat
Balansesum
Egenkapital
Egenkapitalprosent

2020
206 201
-76 797
-68 248

2019
1 274 005
79 369
94 957

2018
593 409
9 389
23 081

31.12.2020
1 531 610
1 548 665
101,1%

31.12.2019
1 630 347
1 616 913
99,2%

31.12.2018
1 533 498
1 521 956
99,2%

Pga covid pandemien var det ingen produksjoner i 2020.
Medlemskontingent er kr.400 for enkelt medlemmer og kr. 500 for famile medlemmer.
Innbetalt medlemskontinget for 2020 utgjør kr. 57 000, som tilsvarer 142,5 enkelt medlemmer.
Alle kursdeltakere må betale medlemskontinent. det ble også sendt ut purringer på kontingenten
i 2020.
Sissel Kjærnsbeck
Autorisert Regnskapsfører
Regnskapstjenester Eidsvoll AS

Noter for Eidsvoll Amatørteater

Organisasjonsnr. 993646202

Eidsvoll Amatørteater
Stiftet 21. oktober 1978

Sak 8: Fastse+e medlemskon1ngent
Medlemskon*ngenten fastse0es av årsmøtet, jf. vedtektene §§ 4 og 5. Styret har følgende
inns*lling *l årsmøtet for fastse0elsen av medlemskon*ngenten for 2022:
«Gjeldende satser pålydende 400 kroner for enkeltmedlemskap og 500 kroner for
familiemedlemskap videreføres.»
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Budsjett 2021 - Eidsvoll Amatørteater
Konto
3000
3100
3200
3400

Kontonavn
Medlemskontingent
Kursavgift
Utleie Prestegården
Tilskudd

Sum inntekter
6340
6500
6570
6600
6615
6705
6730
6830
6940
7000
7230
7240
7320
7410
7430
7500
7780
7790

40,000.00
20,000.00
10,000.00
55,000.00
125,000.00

Lys, varme
Inventar
Rekvisita
Rep og vedlikehold
Div. bevertning, møter etc
Rekneskap
Div honnorarer, inkl instruktør
kurs
Data kostnader
Porto
Bensin
Kurs
Møteutgifter
Annonsering
Kontingenter
Gaver
Forsikring
Bankgebyr
Andre kostnader

35,000.00
30,000.00
15,000.00
10,000.00
5,000.00
40,000.00
90,000.00

Sum kostnader

325,500.00

20,000.00
500.00
1,000.00
20,000.00
10,000.00
10,000.00
8,000.00
8,000.00
9,000.00
4,000.00
10,000.00

Resultat drift, underskudd

Inntekter

Kostnader

-200,500.00

Forestilling
Billletter
Program
Annonser program

350,000.00
10,000.00
20,000.00

Sum

380,000.00

Kulisser,sminke, kostymer etc
Lyd/lys, musikk
Filming
Program trykksaker
Premiere/teppefall
Instruktør
Manus
Leie Panorama
Sum

35,000.00
80,000.00
15,500.00
25,000.00
5,000.00
80,000.00
40,000.00
65,000.00
345,500.00

Resultat forestilling oversk.

34,500.00

Underskudd

-166,000.00

Dekkes av egenkapitalen

166,000.00

Eidsvoll Amatørteater
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Sak 12: Valg
Årsmøtet behandler valget e1er reglene i vedtektene § 6. Valgkomiteen har i perioden
bestå1 av Ragnhild Elise Owe og Aina Sørensen, begge valgt av årsmøtet, og styrets
representant Gretha Klungseth.
1. Valgkomiteens innsGlling Gl verv i styret:
Leder:
Andreas Gravdal (på valg)
Valgkomiteens innstilling, Gjenvalg! Velges for 1.år
Nestleder:
Bjørn Ivar Toftnes (på valg)
Valgkomiteens innstilling, Gjenvalg! Velges for 2 år
Kasserer:
Gretha Klungseth
Sekretær:
Christer Holtet Dahlin
Styremedlem: Anita Nyhagen
Styremedlem: Brit Bunæs (på valg)
Valgkomiteens innstilling, Gjenvalg! Velges for 2 år
Styremedlem: Tone Winnem (på valg)
Valgkomiteens innstilling, Dina Olea Bakkehaug Velges for 2 år
Styremedlem: Tonje Haukner
Varamedlem: Tom Olsen (på valg)
Valgkomiteens innstilling, Frøydis Baukop! Velges for 1. år

2. Valgkomiteens innsGlling Gl verv som produksjonsgruppeledere:
Kostymer:
Kulisser:

Sissel Kjærnsbeck
Bjørn Dalbo

Lyd/lys:
Jørgen Formoe (på valg)
Valgkomiteens innstilling, Gjenvalg!
PR:
Marlén Helmersen Hoel
Rekvisitter: Brit Bunæs (på valg)
Valgkomiteens innstilling, Gjenvalg!
Sminke:

Merethe Aaslund Kjær
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3. Valgkomiteens innsGlling Gl verv som revisorer:
Revisor: Kjell Brendløkken (på valg)
Revisor: Elin Nystad (på valg)
Valgkomiteens forslag til årsmøtet: Kutte revisorer så lenge vi har autorisert regnskapsførsel.

4. Styrets innsGlling Gl medlem av valgkomiteen:
Styret innsGller på gjenvalg av Ragnhild Elise Owe som medlem av valgkomiteen for
to år.
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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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