VEDTEKTER FOR VISP - PRODUKSJONSENHET FOR VISUELL KUNST
Vedtatt av Stiftelsesmøtet 10. juni 2009
- oppdatert etter årsmøtet 21. april 2015 .
§ 1 Navn og organisasjon
Organisasjonens navn er VISP - produksjonsenhet for visuell kunst, og ble stiftet
10. juni 2009. Organisasjonsform er forening. Foreningen har sete i Bergen.
§2 Formål
VISP skal bedre og tilrettelegge vilkårene for produksjon og formidling av visuell
kunst i Hordaland, Rogaland og Sogn & Fjordane
VISP skal fungere som en inngangsportal til og veileder for det visuelle kunstfeltet,
både for kunstnere, produsenter og andre aktører.
VISP skal styrke den faglige infrastrukturen innen det visuelle kunstfeltet og
samhandlingen med tilstøtende fagfelt.
VISP skal arbeide for kompetanseheving og økt profesjonalisering hos aktørene på
det visuelle kunstfeltet, samt tilrettelegge for bruk av produsenter innen feltet.
VISP skal være en partipolitisk uavhengig forening med et ideelt formål.
§3 Virksomhetsidé
VISP skal konsentrere sin virksomhet om fire kjerneområder:
Informasjonsbank
Råd og veiledning
Synliggjøring, samhandling og nettverksbygging
Kompetanseheving og økt profesjonalisering
§ 4 Organer
VISP består av følgende ledd:
1. Årsmøtet
2. Styret
3. Sekretariat for styret
4. Eventuelle utvalg satt ned av styret
§5 Medlemskap
Alle profesjonelle kunstnere og andre aktører med aktivt virke innen det visuelle
kunstfeltet kan bli medlem i VISP. Utøvere innen følgende fagfelt oppfyller kravene
som medlem av VISP:
1. Profesjonelle kunstnere
For å regnes som profesjonell må han / hun fylle en eller flere av følgende kriterier:
relevant utdanning
relevant kunstnerisk arbeid de siste tre årene
arbeider på et profesjonelt kunstnerisk nivå

arbeider i en profesjonell kunstnerisk sammenheng
2. Institusjoner innen det visuelle kunstfeltet (utdanningsinstitusjoner,
kunstforeninger, gallerier m.fl.)
3. Andre aktører med aktivt virke innen det visuelle kunstfeltet (kuratorer,
produsenter, kritikere m.fl.)
Alle aktører som slutter seg til VISP produksjonsenhet for visuell kunst sin
formålsparagraf, og som har tilknytning til Hordaland, Rogaland eller Sogn &
Fjordane kan innvilges medlemskap.
Medlemskap er gratis og registreres på VISPs eget nettsted visp.no.
§6 Medlemsforpliktelser
Medlemmer som grovt motarbeider foreningen og medlemmenes felles interesser,
kan ekskluderes og utelukkes for kortere eller lengre tid. Vedtak om eksklusjon
krever 2/3 flertall på årsmøte. Vedtaket kan appelleres til neste årsmøte.
§7 Årsmøtet
Årsmøtet er organisasjonens øverste myndighet, og avholdes en gang i året, etter
at BKFH og NKVN har avholdt sine årsmøter og senest innen utgangen av april. Tid
og sted bestemmes av styret. Innkalling til årsmøte sendes ut senest fire uker før
det skal avholdes. Saker og vedtektsendringer som medlemmene vil ha tatt opp på
årsmøtet må være styret i hende skriftlig tre uker før årsmøtet. Saksdokumenter
sendes ut senest to uker før årsmøtet.
Daglig leder for VISP har møteplikt og fører protokoll fra årsmøtet. Protokollen
godkjennes av to medlemmer valgt blant de frammøtte på årsmøtet. Protokoll
sendes ut senest en måned etter at møtet har funnet sted.
Alle medlemmer har stemmerett på årsmøtet med en stemme hver. Det er kun
mulig å representere en aktør ved avstemming. For å være stemmeberettiget må
man ha vært medlem i minst en måned i forkant av årsmøtet. Stemmegiving kan
ikke skje ved fullmakt. Årsmøtet er vedtaksdyktig når det er lovlig innkalt. Dersom
årsmøtet ikke er vedtaksdyktig, innkalles det til nytt årsmøte innen fire uker. Dette
kan bare behandle de saker som var fremmet til det ordinære årsmøtet.
Alle vedtak fattes normalt ved alminnelig flertall. Dette gjelder vedtak i saker som
ikke er spesielt omtalt i vedtektene og/ eller forretningsorden hvor en annen
flertallsform kreves.
VISP sitt styre og ansatte har møte- , tale- og forslagsrett på årsmøtet, men ikke
stemmerett.
Årsmøtet skal:
Godkjenne innkalling
Velge møteledelse
Orienteres om årsmelding for foregående år
Behandle og vedta regnskap med revisjonsberetning for foregående år
Behandle og vedta organisasjonens handlingsplan og budsjett for kommende
periode

Behandle innkomne saker
Velge styremedlemmer og styreleder
Velge medlemmer til nominasjonsutvalget
Velge revisor
§ 8 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte avholdes med minst fire ukers varsel dersom styrets flertall
eller minimum 1/3 av VISP sine medlemmer skriftlig krever dette. Sakspapirer skal
følge innkallingen. Bare den eller de saker som det ekstraordinære årsmøtet
sammenkalles for, kan behandles på møtet.
§9 Styret
VISP sitt styre er produksjonsenhetens utøvende organ, og står ansvarlig for ledelse
og drift av VISP. Styret skal føre tilsyn med VISPs virksomhet og påse at
regnskapsførsel, økonomiforvaltning samt daglig ledelse er betryggende ivaretatt.
Styret har fem medlemmer og to varamedlemmer.
Styrets medlemmer:
1 medlem som velges av og blant Bildende kunstneres forening Hordaland (BKFH)
1 medlem som velges av og blant Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge (NKVN)
1 medlem med arbeidserfaring og kompetanse innen jus og økonomi
2 medlemmer valgt på fritt grunnlag
Styrets varamedlemmer:
1 varamedlem som velges av og blant Bildende kunstneres forening Hordaland
(BKFH)
1 varamedlem som velges av og blant Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge
(NKVN)
Styret i VISP bestemmer hvem av disse som er 1. og 2. vara.
Styret konstituerer seg selv med unntak av styreleder som velges særskilt av
årsmøtet. Styremedlemmer velges for to år, dog med mulighet for valg av
medlemmer for kun ett år for å sikre at ikke hele styret skiftes ut samtidig.
Maksimal sammenhengende funksjonstid for et medlem i styret er seks år. Personer
som har sitt daglige virke i VISP kan ikke velges til styret.
Styret er øverste besluttende myndighet for VISP i perioden mellom to årsmøter.
Styret skal følge vedtak og retningslinjer fattet av årsmøtet, samt de føringer som
følger av § 2 og 3.
Styret skal avholde styremøte minst fire ganger i året, to i første halvår, og to i
annet. Styremøter innkalles med minst to ukers varsel. Daglig leder for VISP møter
som sekretær for styret og fører protokoll fra møtene. Protokollen sendes ut senest
to uker etter at møtet har funnet sted. Protokollen skal godkjennes av styrets
medlemmer. Styret er vedtaksdyktig når minst tre av medlemmene er til stede,
herav styreleder eller nestleder.
Ved frafall i perioden mellom to årsmøter supplerer styret seg selv ved å trekke inn
et av varamedlemmene (om nødvendig begge) som ordinært medlem. Ved

styreleders frafall trer nestleder inn i styrelederens sted. Ved stemmelikhet har
styreleder dobbeltstemme. Styret skal behandle årsmelding, regnskap med
revisjonsberetning, forslag til handlingsplan og budsjett, og avgi innstilling til
årsmøtet.
Styret har ansvar for VISPs faglige profil og skal årlig vedta handlingsplan basert på
forslag utarbeidet av daglig leder for VISP. Styret skal påse at driften av VISP er i
samsvar med vedtektene, samt vedtatt handlingsplan og budsjett og eventuelle
særskilte vedtak fattet av årsmøtet. Styret ansetter daglig leder for VISP og
fastsetter instruks for denne stillingen. Styret vedtar signatur og prokura for VISP.
§ 10 Nominasjonsutvalg
Nominasjonsutvalget består av tre medlemmer valgt for to år av årsmøtet.
Nominasjonsutvalget foreslår kandidater til de verv som skal besettes på årsmøtet.
For styre- og varamedlemmene fra hhv. BKFH og NKVN innstiller utvalget de
kandidater som er valgt av foreningene. Innstilling presenteres i saksdokumentene
til årsmøtet.
§ 11 Medlemsmøter
Medlemsmøter innkalles av styret og uttaler seg om de saker som styret eller
medlemsmøtet selv tar opp. Daglig leder for VISP møter som sekretær og fører
protokoll fra møtet. Medlemsmøtets uttalelser er rådgivende for styret.
§ 12 Regnskap og revisjon
VISP sitt regnskap følger regnskapsåret. Regnskap skal føres i samsvar med de til
enhver tid gjeldende regnskapsregler og prinsipper for god regnskapsskikk.
Regnskapet skal omfatte alle midler VISP har til rådighet. Regnskapene med
spesifikasjoner skal revideres av revisor som velges av årsmøtet.
§ 13 Vedtektsendring
Vedtektsendringer kan kun foretas på årsmøtet, og krever 2/3 flertall blant de
frammøtte stemmeberettigede. §14 kan ikke endres. Vedtektsendringer trer i kraft
umiddelbart etter at vedtak er fattet.
§ 14 Oppløsning
Oppløsning av organisasjonen kan kun vedtas av et årsmøte, og krever 2/3 flertall
blant de frammøtte stemmeberettigede. For at vedtaket skal være gyldig kreves 2/3
flertall for oppløsning av organisasjonen på to årsmøter etter hverandre som
avholdes med ikke mindre enn 2 måneders mellomrom. Ved oppløsning skal styret
for VISP forestå avviklingen. Etter foretatt gjeldsavleggelse skal VISPs eventuelle
eiendeler og midler benyttes innen formålsparagrafens intensjon.
§ 15 Ikrafttredelse for vedtektene
Vedtektene trer i kraft 10. juni 2009 etter vedtak av Stiftelsesmøtet.

	
  

