VEDTEKTER FOR SIRKUNST - NORSK SIRKUSNETTVERK

§ 1 Stiftelse og navn
1.1 Organisasjonens fulle navn er «Sirkunst - Norsk Sirkusnettverk», men kortversjonen
«Sirkunst» kan også benyttes.
1.2 Disse vedtektene er gyldige så lenge Sirkunst, stiftet 23. august 2007, eksisterer som
organisasjon.

§ 2 Organisasjonens formål
2.1 Sirkunst er en landsdekkende interesseorganisasjon med formål å:
a) Fremme sirkus som scenekunst og undervisningsform på alle nivåer i hele Norge.
b) Være et nasjonalt og internasjonalt kompetansesenter for alle utøvere på den norske
sirkusarenaen.
c) Være det nasjonale knutepunktet for nasjonalt og internasjonalt samarbeid, nettverksbygging
og formidling av og med sirkus.
d) Ta avstand fra bruk av ville dyr i sirkusøyemed, både nasjonalt og internasjonalt.

§ 3 Medlemskap
3.1 Sirkunst organiseres som en interesseorganisasjon man kan tegne medlemskap i.
3.2 Som medlem av Sirkunst regnes den eller de som har betalt kontigent for inneværende eller
foregående år, og ikke aktivt meldt seg ut.
3.3 Medlemskap kan tegnes av individer samt sammenslutninger som arbeider med
sirkusuttrykk i en eller annen form; herunder profesjonelle utøvere, utøvere under utdanning,
semi-profesjonelle utøvere, kompanier, undervisningssteder, produsenter, samt amatører.
3.4 Utøvere bosatt i utlandet kan søke medlemskap dersom de har deler av sitt virke tilknyttet
Norge.
3.5 Det er ingen aldersgrense for medlemskap, stemmerett er fra året man fyller 15 og oppover.

3.6 Styret fastsetter kriterier samt størrelse på kontingent for de fire ulike kategoriene
medlemmer (se § 4.2). Kontingenten betales én gang i året.

§ 4 Stemmerett og valgbarhet
4.1 Alle medlemmer som oppfyller kriteriene ifølge § 3 har stemmerett og er valgbare til
tillitsverv i organisasjonen.
4.2 Antall stemmer tildeles på grunnlag av fire kategorier:
a) Profesjonell utøver – én stemme
b) Amatør/student – én stemme
c) Profesjonelt kompani/sammenslutning – opptil fem stemmer
d) Undervisningssted – opptil fem stemmer
4.3 Medlemmer kan, dersom forhindret fra selv å delta på årsmøtet, gi sin fullmakt til et annet
medlem. For at fullmakten skal være gyldig skal den være i skriftlig form, og undertegnet av
begge medlemmer.
4.4 Det kreves alminnelig flertall for å gjøre beslutninger i Sirkunst organer, såfremt annet ikke
er opplyst i vedtektene. Blanke stemmer anses som ikke avgitt.
4.5 Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter.
4.6 Votering foregår normalt ved håndsopprekning eller fremvisning av stemmekort. Personvalg
foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag, eller dersom én eller flere
stemmeberettigede krever det. Ugyldige stemmesedler regnes som ikke avgitte stemmer.

§ 5 Årsmøtet

5.1 Årsmøtet er organisasjonens høyeste organ, og har som hensikt å føre tilsyn med
organisasjonens virksomhet, og å sette kursen for Sirkunsts arbeid.
5.2 Årsmøtet skal avholdes årlig, og innen utgangen av juni. Endelig tidspunkt og sted fastsettes
av styret.

5.3 Skriftlig innkalling med dagsorden til årsmøtet, tidspunkt og sted, skal være medlemmer av
Sirkunst i hende senest fire uker før første møtedag. Fullstendig saksliste skal være ettersendes
medlemmene senest én uke før årsmøtet.
5.4 Frist for å melde inn saker til årsmøtet er to uker før første møtedag, og sakene sendes til
styret. Saker meldt inn etter fristen kan behandles dersom 2/3 av de fremmøtte krever det.
5.5 På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på
sakslisten senest en uke før årsmøtet. En slik beslutning kan bare tas i forbindelse med
godkjenning av sakslisten.
5.6 Alle medlemmer definert i §3 har forslags- og talerett på årsmøtet. Årsmøtet er åpent for
alle, såfremt ikke årsmøtet vedtar noe annet.
5.7 Medlemmer som har betalt medlemskontigent for inneværende år har stemmerett på
årsmøtet. Stemmerett kan også tildeles medlemmer som har betalt kontigent for foregående år
ved 2/3 flertall blant medlemmene som har betalt for inneværende år.
5.8 På årsmøtet skal følgende saker behandles:
a) Godkjenning av innkalling og dagsorden
b) Valg av ordstyrer, referent, og to protokollunderskrivere
c) Årsmelding fra styret
d) Godkjenning av regnskap fra foregående år
e) Arbeidsplan og hovedretningslinjer for organisasjonens videre arbeid
f) Budsjett
g) Vedtektsendringer
h) Generell debatt
i) Fastsetting av eventuell godtgjørelse for styret
j) Valg av styremedlemmer og varamedlemmer, samt valgkomité
k) Valg av revisor
l) Øvrige innmeldte saker
5.9 Ekstraordinære årsmøter kan avholdes ved styrevedtak, eller hvis minst 1/3 av
medlemmene krever det. Det innkalles til ekstraordinært årsmøte på samme måte som for
ordinære årsmøter, men kun de sakene som er kunngjort i innkallingen vil bli behandlet.

§ 6 Det nasjonale styret
6.1 Nasjonalstyremedlemmer velges av årsmøtet for perioder på to år av gangen, med mindre
årsmøtet vedtar noe annet.

6.2 Gjenvalg kan finne sted, men et enkelt styremedlem kan ikke sitte lenger enn tre
sammenhengende 2-års-perioder.
6.3 Det nasjonale styret skal bestå av 5-7 styremedlemmer og opptil 3 upersonlige varaer.
6.4 Styreleder velges av det nasjonale styret selv for 2 år av gangen, med mindre årsmøtet
vedtar noe annet.
6.5 Det nasjonale styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av det nasjonale styrets faste
medlemmer, eller supplerende varaer, er tilstede. Varaer kan delta på styremøter, men er uten
stemmerett dersom styret er fulltallig. Saker avgjøres ved simpelt flertall blant styrets
medlemmer. Ved stemmelikhet teller styreleders stemme dobbelt.
6.6 Styremedlemmene kan motta rimelig honorar for sitt arbeid, samt refusjon av faktiske
utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter
skal fremgå av budsjett og regnskap.
6.7 Styrets arbeid er å påse:
a) Organisasjonens virksomhet og forvaltning.
b) At organisasjonens formål ivaretas og fremmes på beste måte.
c) At bokføring, økonomistyring og formueforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll, og i
tråd med god praksis.
6.8 Det skal føres protokoll over styrets behandling. Protokollen skal underskrives av alle
medlemmer som har deltatt i styrebehandlingen.

§ 7 Valgkomité
7.1 Årsmøtet velger valgkomité for perioder på to år av gangen.
7.2 Valgkomiteen skal bestå av minst to og opptil fem faste medlemmer.
7.3 Valgkomiteen innstiller på alle verv som skal velges av årsmøtet, og følge instrukser
utarbeidet av styret.
7.4 Tilfredsstillende kjønnsfordeling, landsfordeling, og aldersspenn skal tilstrebes i innstillingen
til sentralstyre.

§ 8 Organisering

8.1Når det nasjonale styret er konstituert er det Sirkunst høyeste organ mellom årsmøter.
8.2 Sirkunst kan organiseres i avdelinger og/eller grupper ledet av oppnevnte tillitspersoner eller
sentralstyret, og/eller i fylkes- og lokallag med eget styre.
8.3 Ved opprettelse av et nytt fylkes- eller lokallag, må minst tre personer utgjøre interimsstyret.
8.4 Etableringsdokumentet skal signeres av deltakerne på oppstartsmøtet, og sendes
sentralstyret.
8.5 Sentralstyret skal deretter vedta om den/det nyoppstartede avdelingen/gruppen/laget
godkjennes som del av Sirkunst, kan inngå avtaler på vegne av organisasjonen, og
representere Sirkunst utad.
8.6 Fylkes- og lokallag skal avholde årsmøte hvert år, der valg av nytt styre, budsjett, regnskap,
og årsmelding behandles. Signert referat fra årsmøtet, budsjett, regnskap og årsmelding skal
sendes styret innen fire uker etter møteslutt.
8.7 For avdelinger/grupper/lags økonomiske forpliktelser hefter hele organisasjonen.
8.8 Dersom en/et gruppe/avdeling/lag blir oppløst, skal kapital og eiendeler overføres til Sirkunst
sentralt. Grupper/avdelinger/lag regnes som oppløst dersom den/det ikke har avholdt årsmøte
inneværende eller foregående år, og ikke er nyoppstartet.

§ 9 Vedtektsendringer
9.1 Endringer av Sirkunst vedtekter skal behandles på årsmøtet. Det kreves 2/3 kvalifisert
flertall, eller simpelt flertall to årsmøter på rad, for at en endring av vedtektene, en
tilleggsparagraf eller et strykningsforslag skal være gyldig.
9.2 Vedtektene er gyldige og trer i kraft fra det øyeblikket de vedtas av årsmøtet.

§ 10 Oppløsning
10.1 Oppløsning av Sirkunst - Norsk Sirkusnettverk kan bare behandles på
ordinært årsmøte, og er kun gyldig med minst 2/3 kvalifisert flertall.
10.2 Dersom oppløsning av organisasjonen vedtas på årsmøtet, skal det innkalles til
ekstraordinært årsmøte mellom 3 og 6 måneder senere. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall på det
ekstraordinære årsmøtet for at vedtaket om oppløsningen skal skje.

10.3 Sammenslutning med andre interesseorganisasjoner anses ikke som oppløsning av
interesseorganisasjonen. Vedtak om sammenslutning og nødvendig vedtaksendring i tilknytning
til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring.

