
Vedtekter for Oppland Kunstsenter 
 
§ 1 Navn og eierskap  
Oppland kunstsenter (OK) er en selvstendig, kunstnerstyrt institusjon for formidling av 
billedkunst og kunsthåndverk. OK eies i fellesskap av Billedkunstnere i Oppland og Norske 
Kunsthåndverkere Øst-Norge. 
Oppland kunstsenter er medlem av det nasjonale nettverket Kunstsentrene i Norge.  
 
§ 2 Formål  
Oppland kunstsenters formål er å styrke det regionale kunstfeltet ved å synliggjøre kunstens 
posisjon gjennom formidling og dialog med samfunnet.  
 
§ 3 Hovedoppgaver  
- Formidle og produsere utstillinger og prosjekter med samtidskunst 
- Verne om kunstnerisk ytringsfrihet 
- Være pådriver for kunstdiskurs og offentlig meningsutveksling om kunst - Være regionalt 
kompetansesenter for kunst i offentlig rom 
- Initiere kunstfaglige arrangement  
 
§ 4 Kunstsenterets organer  
4.1 Representantskapet  
Representantskapet er Oppland kunstsenters høyeste beslutningsorgan og har 7 medlemmer:  
3 medlemmer utnevnt av BKOs årsmøte 
3 medlemmer utnevnt av NK-Øst årsmøte 
1 politisk representant fra fylkeskommunen 
3 vara - medlemmer,(fra hver grunnorganisasjon og fylkeskommunen)  
Minst seks medlemmer må være tilstede for at møtet skal være beslutningsdyktig. Minst to 
representanter fra begge grunnorganisasjonene og politisk representant må møte. 
 
4.1.1 Valgprosedyre  
Representantskapets medlemmer og vara - medlemmer velges for 2 år. Deres funksjonstid 
regnes fra den dagen de velges av den respektive grunnorganisasjonens årsmøte. 
Representantskapet konstituerer seg selv. Lederen fungerer til neste årsmøte.  
Representantskapets årsmøte holde innen utgangen av april hvert år.  
4.1.2 Representantskapets årsmøte  
Representantskapets årsmøte holdes innen utgangen av april hvert år. 
Styret for OK er ansvarlig for innkalling og gjennomføring. 
På årsmøtet møter representantskapets medlemmer. 
Styreleder, nestleder (evt. vara for disse) og daglig leder skal møte med tale- og forslagsrett.  
Styrets øvrige medlemmer kan møte, med talerett.  
 
§ 5 Styret  

• Styret er ansvarlig overfor representantskapet  
• Styremedlemmers funksjonstid regnes fra den dagen de velges av  

Representantskapets årsmøte  
• Styret har ansvar for den kunstneriske profilen ved senteret, og den løpende  

driften mellom årsmøtene  
• Styret har overordnet økonomiansvar og påser at senteret drives innenfor  

gjeldende økonomiske rammer  
• Administrasjonen fører protokoll for møtene og innstiller saker for styret  



• Styret har ansvar for ansettelser, og fastsetting av arbeidsinstruks for senterets  
ansatte og har arbeidsgiveransvar for de ansatte  

• Styret innstiller i alle saker som fremmes for representantskapet på årsmøte  
5.1 Styrets sammensetning  
Styret skal arbeide i samsvar med senterets vedtekter og representantskapets vedtak. Styret 
har 5 medlemmer og har følgende sammensetning:  
To medlemmer fra BKO. Oppnevnes av BKO årsmøte 
To medlemmer fra NK-Øst. Oppnevnes av NK-Øst årsmøte. Et medlem valgt på fritt 
grunnlag. Oppnevnes av OKs styre.  
Det velges vara for hver kunstnerrepresentant og ett for frittstående medlemmer. 
Styremedlemmene velges for to år. 
Styret velger nestleder for ett år av gangen.  
Styret konstituerer seg selv med valg av leder.  
5.2 Styrets møter  
Styremøter avholdes 4-6 ganger i året, eller når styrets leder finner det påkrevd. Styremøter 
skal innkalles med minst 8 dagers varsel.  
Styret er beslutningsdyktig når styret er lovlig innkalt, når leder eller nestleder og minst tre av 
styremedlemmene er tilstede.  
Styrets vedtak fattes ved alminnelig flertall. Lederen innehar dobbeltstemme ved 
stemmelikhet.  

 
§ 6 Kunstfaglig utvalg  
Styret i OK nedsetter Kunstfaglig utvalg bestående av 4 medlemmer; daglig leder, 2 
kunstnerrepresentanter fra styret og 1 ekstern representant med kunstfaglig bakgrunn. De 2 
kunstnerrepresentantene fra styret velges for 2 år, den eksterne representanten velges for ett år 
av gangen. Daglig leder er leder for utvalget, og innehar dobbeltstemme ved stemmelikhet. 
De 4 medlemmene har det faglige hovedansvaret for Oppland Kunstsenter sitt 
utstillingsprogram og for den kontinuerlige utviklingen av kunstsenterets kunstfaglige profil. 
Kunstfaglig utvalg møtes 4-6 ganger i året. Kunstfaglig utvalg behandler og  innstiller 
innkomne søknader, har ansvar for senterets utstillingsprogram og legger fram 
innstillingsforslag for vedtak i styret. Dersom styret finner det hensiktsmessig, utvides 
utvalget med ytterligere medlemmer. Styret er ansvarlig for at begge grunnorganisasjonene til 
enhver tid er representert. Sittende medlemmer av det kunstfaglige utvalget kan ikke søke 
utstillingsplass eller produksjonsstipend fra Oppland Kunstsenter. 
 
§ 7 Oppland kunst i offentlig rom  
Oppland kunst i offentlig rom behandler saker vedrørende kunst i offentlig rom, og er 
opprettet i henhold til vedtektene for KORO ( Kunst i offentlig rom). 
Kunstutvalget oppnevner kunstkonsulenter .  
Utvalgets sammensetning er: 
1 representant valgt av BKO 
1 representant valgt av NK-Øst 
Representantene velges med personlige vara - medlemmer. Representantene velges for 2 år av 
gangen.  Daglig leder er sekretær og medlem i utvalget.  
 
§ 8 Oppløsning av Oppland kunstsenter  
Oppløsning finner sted dersom minst 2/3 av medlemmene i BKO og NK-Øst stemmer for det 
gjennom uravstemning etter ordinært eller ekstraordinært årsmøte i representantskapet.  



Ved oppløsning av Oppland kunstsenter skal gjenstående midler og besittelser overføres til 
NBK og NK, som i samråd med BKO og NK-Øst skal benytte disse i henhold til Oppland 
kunstsenters vedtekter,§1.  
	  


