
1 

 

Stiftelsesprotokoll 

for 

Foreningen Hedalen kulturforum 

År 2018, den 10. august ble det avholdt stiftelsesmøte i  

Foreningen Hedalen kulturforum 

i Kontorparken i Hedalen. 

Tilstede som stiftere var nedennevnte personer som med sin underskrift bekrefter innholdet i 

denne protokollen. 

Til å lede møtet ble valgt: Osvald Fossholm. 

Bakgrunnen for opprettelse av foreningen: En rekke personer i Hedalen arbeider med kultur i 

en eller annen form. Gjennom Foreningen Hedalen kulturforum som et interesseforum, vil 

aktørene ha en felles plattform for å fremme kulturlivet, og å nå ut til publikum, lokalt og/eller 

regionalt. Tanken om å etablere «Hedalen natur- og kulturfestival» som en årlig foreteelse, er 

også en drivkraft, hvor mangfoldet i kulturen kan eksponeres for publikum. 

På denne bakgrunnen etableres en forening benevnt som  

Foreningen Hedalen kulturforum 

Stiftelsesmøtet vedtok forslaget til vedtekter, og disse er å betrakte som en integrert del av 

stiftelsesdokumentet. Av hensyn til kontinuitet er to medlemmer foreslått valgt for 2 år, og 2 

for ett år. 

Til styre ble valgt:    Navn 

Leder, valgt for 2 år  Osvald Fossholm 

Styremedlem, valgt for 2 år Arild Bjørnstad 

Styremedlem, valgt for 1 år Helge Nordby 

Styremdlem, valgt for 1 år Bjørnar Bjørnstad 

Styremedlem, valgt for 2 år Cato Skimten Storengen 

Med dette er Foreningen Hedalen kulturforum stiftet. 

 

Vedtekter 

for 

Foreningen Hedalen kulturforum 

 

1) Foreningens formål er å fremme kulturlivet i Hedalen, i form av å presentere sang, 

musikk, teater, dans, drama, og/eller annen kultur, herunder tradisjonskultur og 
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bygdekultur i videste forstand. Intensjonen er også å etablere «Hedalen natur- og 

kulturfestival», hvor bl.a. kulturaktivitetene kan komme til uttrykk. 

2) Foreningen har sitt virke i Hedalen, i Sør-Aurdal kommune. 

3) Foreningen skal ikke ha daglig leder. 

4) Foreningen er en selvstendig juridisk person og ingen av medlemmene hefter for 

foreningens gjeld. 

5) Innmelding i foreningen skjer ved meddelelse til styret. Alle som ønsker medlemskap 

kan melde seg inn i foreningen, og skal forholde seg til gjeldende vedtekter. Så vel 

juridiske som fysiske personer kan være medlemmer. Innmeldingen er gyldig når 

kontingenten er betalt. Styret skal ajourholde medlemslistene. Utmelding skjer 

skriftlig til styreleder. Medlemmer som ikke har betalt kontingenten for forrige år den 

dagen årsmøtet avholdes, betraktes som utmeldt. 

6) Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.  

7) Den årlige kontingenten fastsettes til kr. 500 for fysiske personer og kr. 1.000 for 

juridiske personer. Pris kan endres av årsmøtet. 

8) Styret for foreningen skal bestå av 3-5 personer. Det kan velges varamedlemmer 

dersom årsmøtet krever det. 

• Styret står for drifta av foreningen.  

• Styret fordeler arbeidsoppgavene mellom seg som det måtte passe, rent bortsett 

fra ivaretakelse av vervet som styreleder. 

• Styrets leder og ett styremedlem innehar signatur i fellesskap. 

• Styret møtes så ofte som det anses nødvendig, eller når minst 1/3 av 

styremedlemmene forlanger møte. Styrelederen innkaller til styremøtene. 

• Styret er vedtaksført når flertallet av styrets medlemmer møter.  

• Det er opp til årsmøtet og bestemme om styremedlemmene skal motta 

godtgjørelse. Foreningen har plikt til å dekke direkte utlegg som 

styremedlemmene har hatt i forbindelse med vervet.  

• Alt som har med økonomi å gjøre skal fortrinnsvis vises over foreningens 

bankkonto, med rene godskrifter og belastninger. Kontantoppgjør skal signeres 

av to av styrets medlemmer. 

• Det skal føres regnskap over foreningens inntekter og kostnader, eiendeler og 

gjeld. Regnskapet føres i samsvar med god regnskapsskikk for foreninger av 

denne størrelsen. 

• Det føres en enkel datert protokoll over hvilke saker som er drøftet i 

styremøtene. 

9) Medlemsmøtet er foreningens høyeste organ, hvor et av møtene i kalenderåret 

benevnes som årsmøte. Årsmøtet annonseres med minst en ukes varsel i media som 

normalt blir lest i Hedalen. 

• Alle medlemmer har møterett i årsmøtet 

• Alle vedtak skjer ved alminnelig flertallsvedtak 

• Det skal foreligge agenda til så vel ordinært som ekstraordinært årsmøte, og 

det skal føres protokoll fra møtene 

• Årsmøtet velger styret, hvor styrelederen årlig velges ved separat valg. 

Gjenvalg av styremedlemmer kan finne sted 

• Det velges to av medlemmene til å være revisorer for å revidere foreningens 

regnskap. Det avgis årlig en kort revisjonsberetning som skal munne ut i 

hvorvidt årsregnskapet anbefales godkjent, eller ikke 

• Årsmøtet foretar ellers beslutninger i saker som styret fremlegger for møtet, 

herunder fastsettelse av kontingentens størrelse 

• Det kan ikke tas avgjørelse i saker som ikke står på dagsordenen. 

• Regnskapet for forrige år skal godkjennes av årsmøtet 
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• Det avgis årlig en kortfattet beretning om hvilke aktiviteter som er utøvd i året  

• Når 10 % av medlemsmassen skriftlig ber om ekstraordinært årsmøte, 

forplikter styret seg til å innkalle til dette.  

10) Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøtet. Blir oppløsning vedtatt                     

med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere, som 

enten stadfester eller forkaster beslutningen gjort i ordinært møte. Vedtak i 

sistnevnte møte kan treffes med alminnelig flertall.  

11) Ved oppløsning av foreningen tilfaller eventuelle midler til beste for kulturlivet i 

Hedalen  

 

Vedtatt i stiftelsesmøtet 10. august 2018.  

 


