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Vedtektsendringer Årsmøtet 2018 
 
§13 Vedtektsendringer 
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.  
 
Endres til:  
 
Vedtektsendringer kan kun foretas på årsmøtet, og krever 2/3 flertall blant 
de frammøtte stemmeberettigede. §1 og §14 kan ikke endres uten forslag 
fra styret. Vedtektsendringer trer i kraft umiddelbart etter at vedtak er 
fattet.  
 
Grunn: §1 stadfester at organisasjonen har sete i Bergen.  
 
§9 Styret  
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)  
 
Endres til:  
 
Styrets medlemmer: 
1 medlem som velges av Bildende kunstneres forening Hordaland (BKFH) 
1 medlem som velges av Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge (NKVN) 
1 medlem med arbeidserfaring og kompetanse innen jus og økonomi 
2 medlemmer valgt på fritt grunnlag 
Styrets varamedlemmer: 
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1 varamedlem som velges av Bildende kunstneres forening Hordaland 
(BKFH) 1 varamedlem som velges av Norske Kunsthåndverkere Vest-
Norge (NKVN)  
 
Grunn: En slik endring gjør at det fremdeles er de lokale fagforeningene 
som bestemmer hvem som representerer dem i styret, men de står fritt til 
å velge ressurspersoner bosatt andre steder i landet som styremedlemmer 
dersom de ønsker det. 
  
§2 Formål 
VISP skal bedre og tilrettelegge vilkårene for produksjon og formidling av 
visuell kunst i Hordaland, Rogaland og Sogn & Fjordane. 
 
Endres til: 
 
VISP skal bedre og tilrettelegge vilkårene for produksjon og formidling av 
visuell kunst i Norge. 
 
Grunn: VISP skal være en nasjonal organisasjon. 
 
§5 Medlemskap 
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. 
 
Endres til: 
 
Alle aktører som slutter seg til VISP produksjonsenhet for visuell kunst sin 
formålsparagraf, og som er bosatt i Norge, kan innvilges medlemskap. 
 
Grunn: VISP skal være en nasjonal organisasjon. 
 


