
VEDTEKTER FOR TELEMARK KUNSTSENTER 

 
§ 1. NAVN/ORGANISASJON  
Telemark Kunstsenter (TKS) er en selvstendig fag- og formidlingsinstitusjon for visuell kunst, etablert i 
1986 av Billedkunstnerne i Telemark (BIT) og Norske Kunsthåndverkere Sør-Norge (NK Sør-Norge). TKS 
har tilholdssted i Skien, men har hele regionen som sitt primære arbeidsområde. TKS er medlem av 
det landsomfattende nettverket Kunstsentrene i Norge (KIN). 

 
§ 2. FORMÅL 
• Ivareta og utvikle kunstnerstyrt formidling av samtidskunsten 
• Aktualisere og stimulere til økt interesse for og økt bruk av billedkunst og kunsthåndverk. 
• Bidra til debatt og samtaler om kunst, både institusjonelt og i samfunnet ellers. 
• Virke som et kontaktskapende organ for regionens profesjonelle kunstnere, og mellom 

kunstnerne og de offentlige og private brukere. 
• Være et kompetansesenter for Kunst i offentlige rom og miljøer. 
• Verne om ytringsfriheten og være en motvekt til uheldig kommersialisering og ensretting av 

kunstfeltet. 

 
§ 3. ORGANER 
Organene ved TKS er Representantskapet (§ 4.), Styret (§ 5.), Arbeidsutvalg (§ 5., 5.3.), Kunstfaglig 
råd (§ 6.) og Valgkomiteen (§ 7.). 
 
§ 4. REPRESENTANTSKAPET  
4.1. Representantskapet er TKS høyeste organ. TKS styret er ansvarlig overfor Representantskapet. 

4.2. Representantskapets sammensetning  
Representantskapet har 8 medlemmer og er sammensatt slik: 

• 4 representanter og 2 vara representanter oppnevnt av BITs årsmøte. En av representantene 
kan være valgt på fritt grunnlag. 

• 4 representanter og 2 vara medlemmer oppnevnt av NK Sør-Norges årsmøtet. En av 
representantene kan være valgt på fritt grunnlag. 

Representantskapets medlemmer får dekket reisegodtgjørelse etter statens satser. Det utbetales 
ikke møtehonorar til Representantskapets medlemmer. Representantskapets leder mottar et årlig 
honorar som fastsettes av Representantskapet. 

4.3. Valgprosedyrer  
• Representantskapets medlemmer og varamedlemmer velges for fire år av 

grunnorganisasjonene.  
• For å sikre kontinuitet skal ikke alle medlemmene ha sammenfallende funksjonstid. 
• BIT og NK Sør-Norge sender skriftlig tilbakemelding til TKS hvert år etter sine årsmøter med 

informasjon om hvem som er valgt. 
• Medlemmenes funksjonstid regnes fra og med det ordinære årsmøtet i Representantskapet i 

det året de velges, med varighet fram til det ordinære årsmøtet i Representantskapet det 
året de trer ut. 

• Representantskapet konstituerer seg selv og velger Representantskapets leder. 



• Leder for Representantskapet velges med en funksjonstid på et år, og fungerer til neste 
årsmøte i Representantskapet. 

4.4. Representantskapets årsmøte  
• Representantskapets årsmøte holdes innen utgangen av mai hvert år. 
• Styret for TKS er ansvarlig for innkalling og gjennomføring av årsmøtet. 
• Årsmøtet kunngjøres senest to måneder før møtedato.  
• Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt TKS styre senest 4 uker før 

årsmøtet. Forslag fra enkelt medlemmer i BIT og NK Sør-Norge kan bare fremmes gjennom 
organisasjonenes årsmøter eller styrer. 

• På årsmøtet møter Representantskapets medlemmer med stemmerett. TKS styre, 
representert ved styreleder og eventuelt andre styremedlemmer, daglig leder ved TKS (som 
fungerer som møtets sekretær), leder for valgkomiteen og observatører invitert av TKS styre. 
Disse har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. 

• Representantskapets medlemmer og inviterte observatører skal ha mottatt sakspapirer 
senest 14 dager før årsmøtet. 

• Årsmøtet skal ha følgende dagsorden: 
1. Valg av møteleder og 2 representanter til å underskrive protokoll. 
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 
3. Godkjenning Styrets årsmelding. 
4. Godkjenning av regnskap med revisjonsberetning. 
5. Vedta Handlingsplan og budsjett for årsmøteperioden. 
6. Behandle innkomne saker. 
7. Valg av revisor. 
8. Fastsettelse av honorar til styreleder, styremedlemmer og leder av Representantskapet. 
9. Valg av styre og valgkomite. 

• Representantskapet er beslutningsdyktig når 2/3 av representantene er til stede. Vedtak 
gjøres ved alminnelig flertall. Ved vedtektsendringer må det være 2/3 flertall og minst 2 
representanter fra hver av organisasjonene (BIT og NK Sør-Norge) må være til stede. 

• Møter i Representantskapet, i tillegg til årsmøtet, skal det innkalles til når styret eller et 
flertall i Representantskapet krever det. Slike møter skal innkalles med minst to ukers varsel 
og skal bare behandle den/de saken(e) som er nevnt i innkallingen. 

• Referatet fra møter i Representantskapet skal være skrevet og godkjent senest en måned 
etter at møtet ble holdt. De gjeldene vedtektene skal i sin helhet følge referatet. 

• Referatet sendes til undertegning og godkjenning av Representantskapet med kort frist, 
maksimalt tre dager. Etter dette tidspunktet regnes referatet som endelig godkjent. 

 
§ 5. STYRET  

• Styret er ansvarlig overfor Representantskapet. 
• Styret er TKS sin øverste myndighet mellom Representantskapsmøtene. 
• Styremedlemmenes funksjonstid regnes fra den dagen de velges av Representantskapets 

årsmøte. 
• Styret har ansvaret for den kunstneriske profilen ved senteret. 
• Styret har arbeidsgiveransvar for daglig leder. 
• Styret innstiller i alle saker som fremmes for Representantskapet på årsmøtet. 
• Styrets ansvar og oppgaver skal være nedfelt i Instrukser for styreleder og styret. 

 
 



5.1 Styrets sammensetning  
• Styret ved TKS er et kompetansestyre og skal bestå av styreleder og fire styremedlemmer, 

hvorav begge grunnorganisasjonene, BIT og NK Sør-Norge, er representert. To av 
medlemmene kan velges på fritt grunnlag på bakgrunn av den kompetansen det er behov for 
i styret. 

• Fire vara medlemmer i prioritert rekkefølge, hvorav begge grunnorganisasjonene er 
representer. 

• Styreleder og styremedlemmer velges for to år av gangen. 
• For å sikre kontinuitet skal ikke alle styremedlemmene ha sammenfallende funksjonstid. 
• Varamedlemmene velges for 1 år. 
• Styreleder, styre- og varamedlemmer velges på årsmøtet i Representantskapet. 

 
5.2. Styremøter  

• På styremøter behandles de store linjer i den daglige driften av TKS. 
• Rutiner for hva slags saker og hvordan de behandles på styremøtet skal være nedfelt i 

instruks for styre, styreleder og daglig leder. 
• Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. 
• Ved stemmelikhet under votering er styreleders stemme avgjørende. 
• Styret innkalles av daglig leder når styreleder, daglig leder eller minst to av 

styremedlemmene ønsker det. Innkallingen skal skje med minst 8 dagers varsel. 
• Kultursjefene i Vestfold og Telemark fylkeskommune og vertskommunen kan ha hver sin 

representant med observatørstatus på styremøtene. Også andre kan innvilges slik rett av 
styret. 

 
5.3 Arbeidsutvalget (AU)  

• Styret velger AU. 
• AU består av to styremedlemmer, hvorav den ene er styreleder. Daglig leder tiltrer AU. 
• AU fatter vedtak i tilknytning til daglig drift i saker der styret har delegert ansvar, og/eller 

hastesaker. 

§ 6. KUNSTFAGLIG RÅD  
• Kunstfaglig råd består av tre medlemmer, alle oppnevnt av styret ved TKS. 
• Daglig leder tiltrer Kunstfaglig råd. 
• Kunstfaglig råd har ansvaret for utstillings- og det kunstfaglige programmet ved TKS, som skal 

utarbeides i et forpliktende samarbeid med administrasjonen. 
• Programmet skal godkjennes av styret, som påser at virksomheten skjer i samsvar med 

gjeldene vedtekter, handlingsplan og budsjett. 
 

§ 7. VALGKOMITE 
• Valgkomiteen innstiller kandidater til alle tillitsverv som vedtas på årsmøtet i 

Representantskapet. For å sikre kontinuitet skal ikke alle medlemmene ha sammenfallende 
funksjonstid. 

• Valgkomiteen legger fram skriftlig innstilling på styreleder, styremedlemmer og 
varamedlemmer, samt valgkomiteens medlemmer og varamedlemmer. Innstillingen sendes 
ut sammen med de resterende sakspapirene til årsmøtet i Representantskapet. 

• Valgkomiteen skal ha dialog med daglig leder og styreleder ved TKS for å avklare behov for 
kompetanse i styret. 



• BIT, NK Sør-Norge og styret ved TKS har forslagsrett over for valgkomiteen. 
• Valgkomiteens forhandlinger er interne. Komiteens medlemmer skal arbeide med 

fortrolighet. 

7.1.Valgkomiteens sammensetning 
• Valgkomiteen har tre medlemmer og to varamedlemmer, hvorav begge organisasjonene, BIT 

og NK Sør-Norge, skal være representert. En av representantene kan velges på fritt grunnlag. 
• Medlemmene i valgkomiteen velges av årsmøtet i Representantskapet for to år.  

 

§ 8. ADMINISTRASJON  
• Daglig leder er ansvarlig for at driften av senteret skjer i henhold til instruks, og etter styrets 

retningslinjer. 
• Daglig leder er saksforbereder for styret. 
• Styret gir daglig leder prokura for å ivareta den daglige driften. 

 

§ 9. REGIONALT SAMMARBEIDSUTVALG (RSU)  
• RSU er et rådgivende utvalg for offentlige kunstprosjekter i fylket. 
• Utvalget har tre medlemmer (BIT/billedkunstner, NK Sør-Norge/kunsthåndverker og 

TeAF/arkitekt), alle oppnevnt av sine representative organisasjoner og med personlige 
vararepresentanter. 

• Organisasjonene sender skriftlig tilbakemelding til TKS hvert år etter sine årsmøter med 
informasjon om hvem som er oppnevnt. 

• Utvalgets medlemmer godkjennes av styret ved TKS. 
• RSU konstituerer seg selv og velger sin leder. 
• Daglig leder for TKS er saksbehandler/sekretær for RSU 

 

§ 10. OPPLØSNING  
• TKS kan oppløses ved 2/3 flertall på Representantskapsmøtet, etter forutgående vedtak fra 

årsmøtene i BIT og NK Sør-Norge, og etter uttalelser fra de offentlige bidragsyterne. 
• TKS aktiva tilfaller da BIT og NK Sør-Norge, og fordeles i forhold til antall medlemmer i 

Telemark i de to organisasjonene. 

 

Godkjent av styret 27.04.2020. 
Vedtatt av Representantskapet 27.05.2020. 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

 

 

 


