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1 Navn
Organisasjonens navn er Labro Art.
2 Formål
Formålet med Labro Art er å formidle kunnskap om og opplevelse av kunst.
3 Virksomhet
Labro Art er en fritstående, selveiende og uavhengig kunstorganisasjon. Virksomheten er knytet tl stedet Labro, og
omfater foredrag/kåserier, kunstutstllinger og sosialt samvær med arrangerte tref og reiser. Aktviteter i Labro Art
annonseres på dertl egnede steder.
4 Organer
• Årsmøtet
• Styret
• Kunstnerisk Råd
5 Årsmøtet
Årsmøtet er foreningens øverste myndighet.
Årsmøte avholdes normalt innen utgangen av mars måned hvert år. Tidspunktet fastsetes av styret, og innkalles
senest 14 dager før møtet.
Årsmøtet skal behandle årsberetning fra styret i Labro Art og Kunstnerisk Råd, regnskap og revisjon, valg av styre og
andre verv, samt innkomne saker.
Alle medlemmer har stemmeret ved årsmøtet forutsat at kontngent er betalt. Vedtak trefes med simpelt fertall,
med unntak av vedtektsendringer som kan trefes med 2/3 fertall. Ved stemmelikhet avgjør møteleders stemme.
Ekstraordinært årsmøte kan kreves ved styrefertall.
6 Foreningens ledelse
Styret velges av årsmøtet. Styremedlemmene skal fylle rollene styrets leder, nestleder og kasserer. Styret er
beslutningsdyktg med tre styremedlemmer. Styremedlemmer kan velges for 2 år.
Styrets leder er å regne som daglig leder.
Styrevervene er ulønnede, men styremedlemmer har krav på å få dekket spesielle utgifer forbundet med vervet når
dete er vedtat i styret.
Eventuell galleridrif administreres av et Kunstnerisk Råd som er underlagt og rapporterer tl styret i Labro Art. Rådet
har egne møter. Plan og budsjet skal godkjennes av styret før bindende kontrakt med kunstnere undertegnes.
Kunstnerisk Råd foreslår selv sine medlemmer, som skal godkjennes av styret. Kunstnerisk råd kan ved årsmøtet selv
velge en representant i styret som har stemmeret.
7 Medlemskap
Medlemskap er åpent for alle. Medlemmer benevnes "Labro Kunstvenn".
Årsmøtet fastseter kontngent eller delegerer dete tl styret.
Medlemskap skal opphøre ved skriflig utmeldelse.
Medlemmer kan anmodes om å hjelpe tl med aktviteter tlknytet foreningens virksomhet.
Medlemmer som grovt motarbeider foreningen og medlemmenes felles interesser, kan ekskluderes ved 2/3 fertall i
styret. Dersom dete gjelder styremedlemmer skal vedtak om eksklusjon fates av årsmøtet. Vedtak om eksklusjon kan
appelleres eter et år. All tdligere skyldig kontngent og eventuelt annet økonomisk mellomværende skal da være
oppgjort.
8 Oppløsning
Oppløsning av Labro Art vedtas av årsmøtet, eter innstlling fra et fulltallig styre som også foreslår hvordan Labro Art
sine aktva skal likvideres. Årsmøtet skal velge en bobestyrer som skal iverksete vedtaket.
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