Vedtekter for Malvik kulturråd
Sist revidert på årsmøtet 14. mars 2013. ( Endring av §3.3.j )
Malvik kulturråd er et lokalt organisasjonsledd av Norsk musikkråd avd.
Sør-Trøndelag, og en interesseorganisasjon for kulturutøvere i Malvik.

§1. Formål
Malvik kulturråd har som formål å fremme kulturlivets interesser
generelt og særlig i Malvik kommune ved å:
a) Være kontakt-, koordinerings- og samarbeidsorgan for alle
kulturorganisasjoner som arbeider med musikkaktiviteter, samt
øvrige uttrykksformer som for eksempel dans, teater og bilde.
b) Arbeide for best mulig kulturopplæring.
c) Drive informasjonsvirksomhet for å gjøre kulturorganisasjonenes arbeid bedre kjent og verdsatt utad.
d) Være rådgivende organ i kulturpolitiske spørsmål.
e) Gi råd om fordeling av kommunale kulturmidler.
§2. Medlemsskap
Medlemsskap i Malvik kulturråd er åpent for alle lag, grupper og
institusjoner som arbeider med eller for kultur (jfr. tidligere definisjon).
Årsmøtet tar opp nye medlemmer. Årsmøtet kan, med simpelt flertall,
avvise søknad om medlemsskap og grupper som naturlig bør være
tilsluttet organisasjoner som fra før av er medlem.
§3. Årsmøtet
1. Årsmøtet er rådets høyeste myndighet, og holdes en gang i året,
innen utgangen av februar måned.
2. Årsmøtet består av
a. To representanter med stemmerett fra hver
medlemsorganisasjon. Ytterligere to medlemmer fra hver
organisasjon kan møte uten stemmerett.
b. Representanter fra kulturskolen, fra kommunens kulturetat og
eventuelt andre, innbys til møtet uten stemmerett.
3. Dagsorden for årsmøtet:
a. Godkjenning av innkalling
b. Godkjenning av fullmakter
c. Godkjenning av dagsorden
d. Valg av møteleder og referent
e. Årsmelding
f. Revidert regnskap
g. Opptak av nye medlemmer

h. Innkomne forslag
i. Plan og budsjett for neste periode/kontingent
j. Valg av arbeidsutvalg (leder, nestleder og kasserer, samt to
styremedlemmer). Leder velges for ett år, de øvrige velges for
to år, men ikke på samme årsmøte. To vararepresentanter
velges for ett år ad gangen.
k. Valg av valgkomite for ett år, bestående av tre medlemmer.
l. Valg av to revisorer for ett år.

Prioriterte arbeidsområder
•
•
•
•

Fremme kulturorganisasjonenes interesser overfor kommunen bl.a
i spørsmål angående tilpasning og bygging av kulturlokaler
Gi råd i kulturpolitiske spørsmål og om fordeling av kulturmidler
Være samarbeidspartner og pådriver overfor Malvik kommune
både politisk og administrativt.
Drive synliggjøring av musikk- og kulturlivet overfor media.

