
HITRA KOMMUNE
Kulturenheten

7240 HITRA

Side l

STIFTELSESMØTE HITRA KULTURRÅD 11. JUNI 2018

DELTAGERE Epost Merknad

Omar Pleym omar. Dleym@hitra. kommune. no Kulturenheten
Steinar Haugen Steinar.Haugenøskaun.kommune. no Foredragsholder
Karine Møller nine_0308@ hotm a i l. co m
Kristine Endestad Jensen kristine. endestad@gmail.com
Hege Terese Myhren Hege. Terese. Mvhrenøhitra. kommune. no Kirken
Bjørn Erik Herskedal biorn@herskedal.net
Silvio Krauss Silvio. Kraussøhitra. kommyne^no
Ove Fiskvik ove-fiskøonline. no

Alfrida Karlsen alfridakarlsenøgmail. com
10 Wenche Børø Larsen wbproøonline.no
11 Ann Kristin K. Willmann akkwøhitra. kommune. no Hitrahallen

SAK l Presentasjon av «Vinterkulturuka -Skaun»
Ved Steinar Haugen, Skaun kommune
Eget vedlegg med presentasjonen.

SAK 2 Stiftelsesmøte - Hitra kulturråd

l. Konstituering
1. 1 Valg av ordstyrer og referent
Vedtak:

Omar Pleym, ordstyrer
Hege Terese My h ren, referent

1. 2 Valg av to protokollunderskrivere
Vedtak:

Wenche Børø Larsen

Ann Kristin KJerringvåg Willmann

2. Vedtekter for Hitra kulturråd
Vedtak:

Forslag til vedtekter for Hitra kulturråd vedtas.

Protokoll godkjent (sign. ):

^MkéV^^ ^^^/.^
Wenche Børø Larsen Ann Kristin KjerringvågWillmann

r>^a\^
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Vedtekter for Hitra kulturråd
Stiftet 11. juni 2018

l. FORMÅL
1. 1 Hitra kulturråd skal være et interesse-, samordnings- og samhandlingsorgan for
kulturlivet på Hitra, basert på frivillig innsats, likeverd, fellesskap og lojalitet.

1. 2 Kulturrådet skal arbeide for best mulige forhold for kunst- og kulturlivet på Hitra, og
være rådgivende for kommunen i saker som angar kulturlivet. Kulturrådet er partipolitisk
nøytralt.

1. 3 Kulturrådets arbeidsområde gjelder all profesjonell og frivillig kunst- og kulturaktivitet
som utøves av aktører innenfor formidling og produksjon, lag og foreninger, offentlige
instanser og andre aktører. Idretten er unntatt.

2. MEDLEMSSKAP

2. 1 Hitra Kulturråd er apen for alle kulturorganisasjoner, offentlige og frivillige og
enkeltpersoner på Hitra.

2. 2 De som vil slutte seg til Hitra Kulturråd skal registreres som medlem når kontingenten er
betalt. Det betales årlig kontingent for hver organisasjon; offentlige, frivillige eller enkelt-
personer. Kontingentens størrelse vedtas på årsmøtet, og skal holdes på et lavt nivå. Inn- og
utmelding av medlemskap skal skje skriftlig.

2. 3 Styret avgjør søknader om medlemskap, men kulturrådets Årsmøtet kan overprøve
dette. Dersom det er tvil om organisasjoner/personer hører inn under begrepet "kultur", har
styret rett til å avgjøre saken.

3. ÅRSMØTET
Årsmøtet er kulturrådets høyeste myndighet. Årsmøtet avhotdes hvert år innen utgangen av
mars.

3. 1 Representasjon og rettigheter
På årsmøtet møter:

Protokoll godkjent (sign. ): l^^k&Ls^/x A^-^z&tiA K. l//Can^^
Wenche Børø Larsen Ann Kristin Kjerringvåg Willmann
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Med tale-, forslag- og stemmerett:
. To representanter frå hvert medlemslag
. Enkeltpersoner som er medlem

. Styret med varamedlemmer - har ikke stemmerett ved behandling av regnskap og
årsmelding

Med tale- og forslagsrett:
. Representant for Hitra kommune
. Representant for kirkelig fellesråd
. Medlemmer i komiteer valgt av årsmøtet

Følgende kan møte som observatører:

. Representanterfra medlemslag

. Gjester invitert av styret

3. 2 Innkalling og sakspapirer
Innkalling til ordinært årsmøte sendes ut senest tre uker før årsmøtet holdes. Forslag som
ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest to uker før årsmøtet. Styret
sender ut fullstendig saksliste senest en uke før årsmøtet.

3. 3 Dagsorden for årsmøtet

l. Konstituering
1. 1 Godkjenning av representantenes fullmakter
1. 2 Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
1. 3 Valg av ordstyrer og referent
1.4 Valg av to protokollunderskrivere

2. Årsmelding
3. Regnskap

4. Kontingent
5. Budsjett

6. Godkjenning av nye medlemmer
7. Innkomne saker

7. 1 Handlingsplan for kommende perioden
8. Valg

8. 1 Leder - velges særskilt for ett år

8. 2 To styremedlemmer - velges for to år, dog slik at kontinuitet sikres
8. 3 Ett varamedlem - velges for to år

8. 4 Tre medlemmer til valgkomiteen - velges for to år, dog slik at
kontinuitet sikres

Protokoll godkjent (sign. ):

[^^ l^y^ ^n ̂ . ̂ ^v ̂  \//cu ^^
Ann Kristin Kjerringvåg WillmannWenche Børø Larsen
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8.5 En revisor - velges for ett år
Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag, eller hvis noen forlanger det.

3.4 Ekstraordinært årsmøte
Dersom minst 1/3 av medlemslagene skriftlig forlanger det, eller om minst 2/3 av
styretsmedlemmer krever det, innkaller styret til ekstraordinært årsmøte med minst l
måneds varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er sått opp i innkallingen til møtet.
Det skal gå fram av innkallingen hva som utløser ekstraordinært årsmøte.

4. STYRET
Styret består av leder og to styremedlemmer med l varamedlem valgt av årsmøtet. Styret
konstituerer seg selv. Styret er beslutningsdyktig når 3 er til stede. Ved stemmelikhet har
leder dobbeltstemme.

Tale- og forslagsrett på styremøter:
. Representant for Hitra kommune
. Representant for kirkelig fellesråd

Styret skal:
. Lede rådet i perioden mellom årsmøtene.
. Iverksette årsmøtets vedtak.

Det skal avholdes minst l møte pr. halvår i kulturrådet.

5. ENDRINGER l VEDTEKTENE
Endring i vedtektene kan bare skje på ordinært årsmøte. Til gyldig vedtak kreves 2/3
stemmeflertall.

6. OPPLØSNING
Forslag om oppløsning behandles på ordinært årsmøte. Begrunnet forslag må være sendt
styret og alle tilsluttede medlemslag minst fire måneder før årsmøtet.
Til oppløsning kreves 3/4 flertall av de frammøtte stemmeberettigede, på årsmøtet.
Ved oppløsning avgjør årsmøtet hvordan rådets eventuelle midler skal anvendes. Uansett
skal de anvendes til beste for kulturen i Hitra.

Protokoll godkjent (sign. ): [)]ajM)nu^ f\^. iZa^^ v. - ^ai^i^A
Wenche Børø Larsen Ann Kristin Kjerringvåg Willmann
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3. Kontingent
Vedtak:

Kontingenten for medlemsskap i Hitra kulturråd settes til kr 100, - pr år.

4. Budsjett
Vedtak:

Budsjett for Hitra kulturråd utarbeides av styret.

5. Innkomne saker
5. 1 Handlingsplan for kommende perioden
Vedtak:

Handlingsplan for Hitra kulturråd 2018 - 2019:

. Etablere kulturrådet administrativt med org. nr. og bankkonto m. v.

. Arbeide for rekruttering av medlemmer til kulturrådet

. Arbeide for å få etablert en Vinterkulturuke på Hitra

. Arbeide for bedre kulturarenaer på Hitra

6. Valg
6. 1 Leder - velges særskilt for ett år

Silvio Krauss

6. 2 To styremedlemmer - velges for to år, dog slik at kontinuitet sikres
l. Ka rine Møller -lår

2. Arve t//r/^ Fjeldberg -2 år
6. 3 Ett varamedlemmer - velges for 2 år

l. Kasia Czaplis -2 år
6. 4 Tre medlemmer til valgkomiteen - velges for to år, dog slik at kontinuitet sikres

l. Kristine Endestad Jenssen

2. Ove Fiskvik

3. Alfrida Karlsen
6. 5 En revisor - velges for ett år.

l. Bjørn Erling Herskedal

Fillan den 11. juni 2018

J^M^
HegeCferese Myhren
Referent (sign.)

^w^
e^
Omar PleQ

Ordstyrer

Protokoll godkjent (sign. ):
l'J^c/W>'^v^
Wenche Børø Larsen

\^^^^\Ua\^^
Ann Kristin Kjerringvåg Willmann


