VEDTEKTER - TEATERVENNER NORGE
- revidert på landsmøtet 22.4.2017
1. Organisasjonens navn skal være Teatervenner Norge
(heretter kalt TN).
2. FORMÅL
• TN har til formål å fremme den allmenne interesse for god profesjonell
scenekunst.
• TN skal arbeide for å øke det totale scenekunsttilbudet i hele landet.
• TN skal særlig arbeide for økt teatertilbud til barn og ungdom.
• TN skal være et støtteapparat for teatervennforeninger.
• TN skal aktivt støtte opp om etablering av teatervennforeninger/
ungdomsforeninger.
3. MEDLEMMER I TN ER:
• Teatervennforeninger i Norge.
• Ungdomsforeninger; Teatrets Unge Venner (heretter kalt TUV).
• Formidlere av profesjonell scenekunst lokalt, og andre grupper/virksomheter med
interesse for scenekunst, kan tas opp som medlemmer etter vedtak av landsmøtet.
• Foreningene sender sin årsmelding til TN innen en måned før TNs landsmøte.
• Enkeltmedlemmer fra steder hvor det ikke er lokale foreninger kan være direkte
tilknyttet TN.
• Foreningene oppnevner delegater til landsmøtet. Hver forening har en stemme.
• Direktemedlemmer har ikke stemmerett.
4. KONTINGENT
Landsmøtet fastsetter kontingenten for de forskjellige medlemsgruppene.
Medlemmer
som ikke har betalt årskontingent innen landsmøtet, mister stemmeretten på
landsmøtet.
Nye medlemmer er fritatt for årskontingent i innmeldelsesåret.
5. UTMELDELSE
Medlemmer som ønsker å tre ut av TN er kontingentpliktig i utmeldelsesåret.
Utmeldelsen er effektiv fra 31. desember.
6. LANDSMØTE
Landsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av april.
Styret innkaller til landsmøte med 2 måneders varsel.
Saker som ønskes behandlet på landsmøtet må sendes sekretariatet 1 måned før
landsmøtet. Dagsorden med saksdokumenter skal være utsendt senest 14 dager før
landsmøtet.
Dagsorden skal inneholde følgende saker:
1. Åpning ved styrets leder.
2. Valg av møteleder.
3. Dagsorden.
4. Navneopprop i henhold til påmelding, eventuelle korrigeringer av deltakerlisten.
5. Valg av 2 referenter.
6. Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen.
7. Gjennomgang og godkjenning av årsberetning.
8. Gjennomgang og godkjenning av regnskap med revisjonsberetning.

9. Fastsettelse av medlemskontingenter.
10.Godkjenning av budsjett.
11.Behandle forslag fra styret, og innkomne forslag.
12.Valg av leder.
13.Valg av styremedlemmer og varamedlemmer som er på valg.
14. Valg av revisor.
15. Valg av valgkomité (etter forslag fra styret).
Stemmeregler:
Hver medlemsforening har 1 stemme ved landsmøtet.
Navn på representanter evt. vararepresentanter må være styret i hende senest 3
dager før landsmøtet.
Landsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt.
Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet anses forslaget som
falt. Benkeforslag faller dersom det ikke oppnår alminnelig flertall.
Styrets medlemmer har ikke stemmerett med mindre de representerer en forening.
Det er ikke anledning til å stemme ved fullmakt.
7. EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE
Styret kan på eget initiativ, eller etter skriftlig krav fra minst 1/3 av medlemmene,
innkalle til ekstraordinært landsmøte. Det kan bare behandles saker som ligger til
grunn for innkallingen. Reglene for landsmøte får tilsvarende anvendelse.
8. STYRE
Styret består av leder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer, og
sammensetningen skal tilstrebe regionale hensyn.
Bare medlemmer fra aktive teatervennforeninger/formidlere av scenekunst kan
velges til TNs styre.
Styrets leder velges for 1 år.
De 4 styremedlemmene velges for 2 år (2 ved hvert landsmøte),
De 2 varamedlemmene velges for 2 år av gangen.
TUV har rett til å foreslå 1 av styremedlemmene.
Dersom TUV medlemmer blir valgt inn i styret, er valget for 1 år.
Medlemmer av styret kan ikke velges som varamedlemmer.
Styret leder TN mellom landsmøtene, og sørger for gjennomføring av landsmøtets
vedtak. Styret konstituerer seg selv, og fordeler arbeidet seg imellom, slik det er
hensiktsmessig. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede. Ved
stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Det føres protokoll over styrets møter.
Møteinnkalling og referater fra møtene sendes medlemsforeningene. Styret ansetter
daglig leder. Styret kan invitere gjester til landsmøtet.
Vederlag for tapt arbeidsfortjeneste i forbindelse med styremøter:
Det avsettes et fast styrehonorar pr. år etter følgende fordelingsnøkkel;
Styreleder kr. 2000, nestleder kr. 1500, styremedlemmer kr. 500 og varamedlemmer
kr. 500.
9. SEKRETARIAT/DAGLIG LEDER
TN har et fast sekretariat med en daglig leder. Daglig leder forbereder saker til
styremøter og landsmøtet. Daglig leder fører protokoll fra disse møtene.
TNs regnskap føres av daglig leder, eller av styre-valgt regnskapsfører. Daglig leder
står ansvarlig overfor styret. Daglig leder skal arbeide innenfor de retningslinjer styret

fastsetter. Mellom styremøtene bør daglig leder kunne rådføre seg med styret.
Sekretariatets kontakt med medlemmene og medlemmenes kontakt med TN går via
daglig leder.Daglig leder, sammen med styret, er TNs ansikt utad og skal
representere TN mot myndigheter og formidlere av scenekunst.
Daglig leder bistår TNs styre i etableringen av nye lokale teatervennforeninger og
ungdomsforeninger.
10. REVISJON
Regnskapet revideres av revisor valgt av landsmøtet.
11. VALGKOMITÉ
Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer. En av medlemmene skal stille for 2
år: Valg på ett medlem for 2 år og to for 1 år. Valgkomiteen foreslår kandidater til
landsforbundets leder og styremedlemmer med varamedlemmer. Valgkomiteens
innstilling skal følge sakspapirene til landsmøtet.
12. VEDTEKTER
Vedtektene kan endres med 2/3 flertall av landsmøtet dersom endringsforslagene er
sendt ut skriftlig med sakspapirene.
13. OPPLØSNING
TN kan oppløses når minst 2/3 av utsendingene til landsmøtet vedtar det, og når
denne beslutningen er gjentatt med 2/3 flertall på et ekstraordinært landsmøte.
Ekstraordinært landsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel innen 2 måneder
etterordinært landsmøte.Beslutningen om disponering av forbundets midler tas av
styret i Riksteatret (som er offentlig oppnevnt).

