
Vedtekter for

Ås kulturforum
Vedtatt på årsmøtet 18. mars 2010

1) NAVN og organsiasjonsform  
Ås kulturforum er en forening med medlemmer som betaler årlig kontingent.

   2) FORMÅL  
Ås kulturforums formål er å legge til rette for å organisere og utvikle kulturaktivitetene  
på kommunens kulturarenaer og gjøre dem mer spennende og mer synlige  gjennom å få 
både eksisterende og nye grupper til å være engasjert i kulturlivet som utøvere og  som 
publikum. 

3)  MEDLEMSKAP
Både enkeltpersoner, grupper, lag, institusjoner og bedrifter kan bli medlem i  Ås 
kulturforum

4) KONTINGENT
Medlemmene betaler den kontingent som årsmøtet fastsetter.  Kontingenten betales med
tilsendt giro i begynnelsen av hvert  år. Om ikke kontingenten betales, strykes 
medlemskapet.
Kontingent beregnes etter antall medlemmer i laget etter følgende skala:

 Enkeltmedlemmer 
 2-10 medlemmer 
 11-20 medlemmer
 21-50 medlemmer 
 Over 50 medlemmer
 Bedrifter etter antall fast ansatte

5) ÅRSMØTE
Årsmøtet er  Ås kulturforum høyeste myndighet. Det skal avholdes årsmøte hvert år 
innen 1. april. Årsmøtet innkalles skriftlig med minst 4 ukers varsel. Forslag til saker som 
ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet.
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles dersom styret eller 1/3 av de stemmeberettigede
krever det.
Årsmøtet behandler:

 Godkjenning av innkalling og dagsorden
 Valg av ordstyrer, referent og to til å undertegne protokollen
 Årsberetning
 Regnskap
 Handlingsplan for året
 Kontingent
 Budsjett
 Innkomne saker
 Valg

Årsmøtet velger leder og styremedlemmer, revisor og valgkomité, alle for to år av 
gangen, dog slik at ca halvparten av styret er på valg ved hvert årsmøte. Styret foreslår 
valgkomité. 
Alle medlemmer har tale- og forslagsrett. De som har betalt kontingent siste år har
stemmerett etter en fordelingsnøkkel. Ved vedtektsendringer kreves 2/3 fertall. I andre 
saker kreves simpelt fertall. Styrets leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

 Personlige medlemmer  1 stemme
 Forening med 2-10 medlemmer   2 stemmer
 Forening med 11-20 medlemmer 3 stemmer
 Forening med 21 – 50 medlemmer 4 stemmer
 Forening med over 50 medlemmer 5 stemmer
 Bedrifter uansett antall fast ansatte 1 stemme



6) STYRET
Ås Kulturforum ledes av et styre på inntil ni  personer. Styret består av:
Leder, nestleder, kasserer, sekretær og inntil fem styremedlemmer.  En tredjedel av 
styret skal bestå av personer under 25 år og styret bør være sammensatt med god og 
representativ bredde.  
Styret kan oppnevne egne prosjektgrupper og utvalg.
Styrets leder og kasserer gis fullmakt til å disponere Ås kulturforums midler.
Alle utgiftsbilag anvises av leder og kasserer sammen.
Styret har ansvar for den daglige driften. Styret skal gjennomføre den handlingsplanen 
som
årsmøtet har fastsatt og iverksette de nødvendige tiltak som følger av den.
Det er alltid styret i Ås kulturforum som står som søker av midler til felles tiltak.
Styret innkaller til medlemsmøter minst to ganger pr. år, en gang per semester.

8) VEDTEKTSENDRINGER
Forslag om vedtektsendringer må sendes skriftlig med begrunnelse til styret senest 2 
uker
før årsmøtet. Vedtektsendringer krever 2/3 fertall blant de stemmeberettigede på 
årsmøtet.

9) OPPLØSNING
Forslag om nedleggelse av Ås kulturforum må behandles på to påfølgende ordinære 
årsmøter.
Forslag med begrunnelse for nedleggelse må sendes styret minst 3 uker før årsmøtet.
Vedtak om nedleggelse krever 3/4 fertall blant de stemmeberettigede på begge 
årsmøter.
Dersom  Ås kulturforum besluttes nedlagt, skal alle eiendeler tilfalle i 
kulturorganisasjonene i Ås og Ås kommune i felleskap.
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