
Mønstervedtekter for et kulturforum 

Forslag til vedtekter for et kulturforum som er tilsluttet Musikk i Skolen:

1. NAVN
… skoles kulturforum er en forening for alle som har interesse for 
kulturarbeidet ved … skole.
… skoles kulturforum ble stiftet dd.mm.åååå.
… skoles kulturforum er medlem i Musikk i Skolen.

2. FORMÅL
… skoles kulturforum har som hovedoppgaver å:
• fremme og bidra til å utvikle kulturarbeid som skjer på skolens   
 kulturarena, både i skoletiden og på fritiden
• koordinere aktivitetene, samordne ressursene og ivareta lokaler   
 og materiell til kulturaktivitet utenfor skolens rammetimer
• bidra til økt interesse for kunst og kultur blant skolens elever og i  
 lokalmiljøet ellers

3. MEDLEMSKAP
Både enkeltpersoner, grupper, lag, institusjoner og bedrifter kan bli 
medlem i … skoles kulturforum. Personer/ grupper kan være tilknyttet 
kulturforumet uten å tegne medlemskap. 
Alternativt kan kulturforumet også organiseres uten medlemskap. 
Paragrafen lyder da: ”Både enkeltpersoner, grupper, lag, institusjoner og 
bedrifter kan være tilknyttet … skoles kulturforum” (Paragraf 4 Kontingent 
vil utgå hvis man velger denne løsningen!)

4. KONTINGENT
Medlemmene betaler den kontingent som årsmøtet fastsetter,
p. t. kr … pr. skoleår. Semesteravgift betales med tilsendt giro i 
begynnelsen av hvert skoleår.  

5. ÅRSMØTE
Årsmøtet er … skoles kulturforum høyeste myndighet.
Det skal avholdes årsmøte hvert år innen dd.mm. Årsmøtet innkalles 
skriftlig med minst 4 ukers varsel.
Årsmøtet behandler:
• årsberetning 
• regnskap
• handlingsplan for året
• budsjett 
• valg
• vedtektsendringer
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.
Alle medlemmer har tale- og forslagsrett. De som har betalt kontingent 



siste år har stemmerett (denne setningen utgår hvis man ikke har 
medlemskap og kontingent). Det kan avgis én stemme pr. aktivt medlem. 
Ved vedtektsendringer kreves 2/3 flertall. I andre saker kreves simpelt 
flertall.

6. STYRET
… skoles kulturforum ledes av et styre på fem personer. Styret består av:
Leder, kasserer, sekretær og to styremedlemmer.
Styret kan oppnevne egne utvalg.
Styrets leder og kasserer gis fullmakt til å disponere … skoles kulturforum 
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. 
Styret innkaller til medlemsmøter minst to ganger pr. år, en gang per 
semester.

7. VALG
Årsmøtet velger: leder og fire styremedlemmer. 
Skolens representant skal ha plass i styret. 
Styret velger selv hvem som skal være sekretær og kasserer.

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

9. OPPLØSNING
Forslag om nedleggelse av … skoles kulturforum må behandles på 
ordinært årsmøte. Forslag med begrunnelse for nedleggelse må sendes 
styret minst 3 uker før årsmøtet. Vedtak om nedleggelse krever 3/4 
flertall blant de stemmeberettigede.
Dersom … skoles kulturforum besluttes nedlagt, skal Musikk i Skolen 
kontaktes, og avtale inngås om overdragelse av eiendeler til frivillige lag 
eller organisasjoner i skolekretsen eller eventuelt til lokal kulturskole. 


