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Vedtekter for LABRO ART
1 Navn

Organisasjonens navn er Labro Art (LA).
Medlemmer av Labro Art benevnes
«Labros kunstvenner»

2 Formål

(Org.nr 912 027 767, stiftet 14.09.2006)
med vakter under utstillinger og andre aktiviteter
tilknyttet utstillingsvirksomheten.
Som motytelse innvilges medlemmer 10% rabatt
ved kunstkjøp, samt rabatt på kåseri/foredrag.

Labro Arts formål er å formidle kunnskap
om og opplevelse av bildende kunst,
samt å arrangere utstillinger med plastisk
kunst av høy kunstnerisk verdi.
Utstillingene skjer i Galleri Labro.

Dersom et medlem blir ekskludert fra foreningen,
kan medlemskap etter visse betingelser gjenopptas.
All tidligere skyldig kontingent skal da være betalt
og eventuelt annet økonomisk eller annet
mellomværende være oppgjort.

3 Virksomhet

8 Opphør av medlemskap

Labro Art er en frittstående, selveiende og
uavhengig kunstorganisasjon.
Virksomheten ytrer seg gjennom
kunstforedrag/kåserier og sosialt
samsvær, også i forbindelse med arrangerte
treff og reiser.
Aktiviteter i Labro Art og utstillinger i Galleri
Labro formidles på hjemmeside og facebook,
samt ved oppslag, blant annet på Labro.

4 Besluttende organ

Labro Art ledes av et valgt styre, samt et
«kunstnerisk råd» som er knyttet til styret
via sin leder. Kunstnerisk råd består fortrinnsvis av
utøvende kunstnere eller personer med
kunstfaglig bakgrunn.
Styret er beslutningsdyktig med tre styremedlemmer.
Årsmøtet/Generalforsamlingen er organisasjonens
øverste myndighet og besluttende organ.

5 Foreningens ledelse
Labro Arts styre består av minimum seks personer,
leder, nestleder, sekretær, kasserer og ett varamedlem,
samt styremedlem fra Kunstnerisk Råd.
Styrets leder er å regne som daglig leder.
Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
Styrevervene er ulønnete, men styremedlemmer
har krav på å få dekket sine eventuelle utgifter
forbundet med vervet.
Styret fastsetter inngangspris til Labro Arts
arrangementer.
Kunstnerisk Råd har det hele og
fulle ansvar for Galleri Labros kunstfaglige
utstillingsprofil, mediekontakt og utforming av
trykksaker og plakater. Rådet har egne møter.

6 Medlemskap

Medlemskap er åpent for alle.

Medlemskap skal kun opphøre ved skriftlig
utmeldelse, eller ved forfalt, ikke betalt medlemskontingent.
Styret kan ekskludere medlemmer som anses
uskikkete til å være tilsluttet Labro Art.

9 Årsmøte

Årsmøte avholdes innen utgangen av mars
måned hvert år. Tidspunktet fastsettes av styret,
og innkalling med saksliste sendes medlemmene
senest 14 dager før møtet.
Ordinært årsmøte skal behandle: Årsberetning
fra Labro Arts styre og Kunstnerisk Råd,
regnskap, revisjon, budsjett, medlemskontingent,
valg av styre og andre verv, samt innkomne
forslag fra medlemmene. Vedtak treffes med
alminnelig flertall. Styremedlemmer kan
velges for 2 år.
Endringer av vedtekter krever minst 2/3 flertall.
Ekstraordinært årsmøte kan kreves av årsmøtet,
eller 2/3 flertall i styret.

10 Stemmerett

Alle medlemmer som har betalt medlemskontingent
har stemmerett på årsmøtet. Ved stemmelikhet har
leder dobbeltstemme.

11 Oppløsning

Labro Art kan oppløses ved vedtak på to
etterfølgende årsmøter, begge med minst 3/4 flertall.
Ved eventuell oppløsning, skal økonomiske midler
settes inn på sperret konto i 5 år,
i fall Labro Art skulle gjenoppstå. Hvis så
ikke skjer, fordeles disse midlene som vedtatt
på siste årsmøte. Siste årsmøte oppnevner
samtidig bobestyrer og varabobestyrer,
i tilfelle bobestyrers frafall, som da, uten
opphold, skal iverksette vedtaket, slik siste
årsmøte har besluttet.

7 Medlemmenes plikter

Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten,
eller delegerer denne myndighet til styret.
Medlemmer kan anmodes om å hjelpe til

9. mars 2017

