VEDTEKTER FOR KUNST I SKOLEN
§1: FORMÅL:
Kunst i Skolen (heretter KiS) skal arbeide for at visuell
kunst får en sentral plass i lærings- og holdningsdannende
arbeid.
KiS skal bidra til å vekke interessen for og gi kunnskaper
om visuelle uttrykksformer slik de er kommet til uttrykk i
tidligere tider og i dag.
KiS skal sette i verk tiltak som gir opplevelser og som
utvikler kunstforståelse, skapende evner, kritisk sans og
følsomhet overfor visuelle uttrykk.
§2: VIRKSOMHET:
KiS er en frittstående og landsdekkende organisasjon som
gjennom sin virksomhet arbeider for å styrke de visuelle
kunstartenes plass i barnehager, skoler og andre miljøer
knyttet til lærings- og holdningsdannende arbeid.
Virksomheten omfatter m a oppbygging og formidling av
utstillinger, læremidler, kurs, forelesninger, informasjon,
salg av original kunst og andre kunstrelaterte produkter.
§3: MEDLEMSKAP:
3.01
Barnehager, skoler, bibliotek, institusjoner,
organisasjoner, foreninger,
enkeltpersoner, offentlige kontorer og etater kan
bli medlemmer.
3.02
Medlemmer som ikke har betalt kontingent de tre
siste år mister medlemsskapet.
§4: LANDSMØTET
4.01
Landsmøtet er KiS høyeste organ.
4.02
Ordinært landsmøte holdes hver annet år innen
utgangen av april. Det innkalles til landsmøtet med
minst 6 ukers varsel.
Forslag til saker på landsmøtet må være innsendt
senest 4 uker før landsmøtet. Fullstendig saksliste
må være tilgjengelig for medlemmene senest to
uker før landsmøtet.
4.03
Ordinært landsmøte skal behandle:
- Årsmelding for hvert av de to siste år.
- Regnskap for hvert av de to siste år.
- Fastsette kontingent for perioden. (1 periode = 2
år)
- Innkomne forslag.
- Virksomhetsplan for perioden.
- Valg for kommende periode:
- Leder
- 4 medlemmer til styret
- 3 varamedlemmer til styret
- Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1
varamedlem
4.04
Hvert medlemskap innebærer en stemme på
landsmøte.
4.05
Institusjoner, organisasjoner og foreninger kan
være representert ved fullmakt. En
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4.06
4.07
4.08

landsmøtedeltaker kan dermed maksimalt avgi to
stemmer. Personlige medlemmer kan ikke være
representert med ved fullmakt.
Vedtektsendringer må fattes med 2/3 flertall blant
de frammøtte. Andre vedtak fattes med alminnelig
flertall.
Vedtatte vedtektsendringer gjøres gjeldende fra
det tidspunkt årsmøtet er avsluttet, med mindre
noe annet er vedtatt.
Ekstraordinære landsmøter holdes når styret eller
1/3 av de stemmeberettigede medlemmer krever
det. De kunngjøres på samme måte som
landsmøter og innkalles med minst 3 ukers varsel.
Ekstraordinære landsmøter kan bare behandle
saker som er nevnt i innkallingen.

§5: STYRET
5.01
Styret er ansvarlig for at KiS drives i samsvar med
vedtekter og landsmøtevedtak.
5.02
Styret består av 5 medlemmer og 3
varamedlemmer.
Varamedlemmene rangeres.
5.03
Styrets leder og varamedlemmer er på valg hvert
annet år. Styremedlemmer velges for 4 år ved at
to medlemmer velges hvert annet år.
Maksimalt sammenhengende funksjonstid er 8 år
for styremedlemmer.
5.04
Styret bør være bredt sammensatt. Det bør sikres
representasjon fra utdanningssektoren.
5.05
Minst 2 av styrets medlemmer bør være bosatt
utenfor Oslo.
5.06
Styret velger selv nestleder, nødvendige
underutvalg og ev prosjektgrupper.
5.07
For å være vedtaksfør, må minst halvparten av
styrets medlemmer være tilstede.
5.08
Ved stemmelikhet i styret, er leders stemme
avgjørende.
5.09
Styret legger fram årsmeldinger og reviderte
regnskap for landsmøtet.
5.10
Styret tilsetter intendant og annet personale og
fastsetter stillingsinstrukser.
5.11
Intendant er styrets sekretær og har ansvaret for
saksforberedelser.
§6: KOMITEER og UTVALG
Komiteer og utvalg arbeider i henhold til instrukser.
§7: OPPLØSNING
Vedtak om oppløsning av KiS må gjøres med 2/3 flertall
på to påfølgende ekstraordinære landsmøter. Det innkalles
med minst 3 ukers varsel.
Landsmøtet avgjør hvordan de aktiva KiS har skal
disponeres.

