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 VEDTEKTER FOR TRONDHEIM OPEN
Organisasjonsnummer 912 060 969
Godkjent av årsmøtet 5. april 2022

§ 1 Foreningens navn
Foreningens navn er TRONDHEIM OPEN og den ble stiftet 16.04.2013

§ 2 Foreningens formål
• Formålet til Trondheim Open er å synliggjøre og formidle profesjonell kunstnerisk 

virksomhet i Trondheim og Trøndelag for et bredt publikum.
• Hovedvirksomheten til Trondheim Open er å arrangere åpne atelier annethvert år med 

kunsthåndverkere og billedkunstnere i Trøndelag. 
• Trondheim Open skal også gjennomføre andre faglige arrangementer som bidrar til å 

styrke kontaktflaten mellom lokale kunstnere, kunstfelt og publikum.

§ 3 Organisering
Trondheim Open er en frittstående forening hvor styremedlemmene i Trøndelag Bildende 
Kunstnere (TBK) og Norske Kunsthåndverkere Midt-Norge (NKM) (heretter omtalt som 
grunnorganisasjonene) utgjør foreningens medlemmer. Det betales ikke kontingent for 
medlemskap

§ 4 Årsmøte

§ 4-1
Årsmøtet er Trondheim Opens høyeste styrende organ. 

§ 4-2
Årsmøte bør bestå av 4 representanter fra hvert av styrene i de to grunnorganisasjonene, 
men er beslutningsdyktig når minst 3 representanter fra styrene i hver organisasjon er 
tilstede. 

Styret i Trondheim Open har møterett og møteplikt, men ikke stemmerett. Årsmøtet 
konstituerer seg selv og velger møteleder.

Årsmøtet innkalles med minst en måneds varsel. Forslag til saker som skal behandles på 
årsmøtet skal skal være sendt til styrene senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste 
må være tilgjengelig for årsmøtets deltakere senest én uke før årsmøtet.

Årsmøtet skal avholdes tidligst 3 uker etter at TBK og NKM har avholdt sine årsmøter.
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§ 4-3 
Med mindre annet er bestemt skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med 
alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitte 
stemmer. Valg foregår skriftlig hvis et medlem krever det.

§ 4-4 
Årsmøtet skal behandle:
• årsmelding
• regnskap i revidert stand
• forslag
• budsjett
• valg av revisor
• fastsettelse av honorar for styret
• valg av styreleder og dennes vara

§ 4-5 
Styrene i TBK og NKM skal utpeke en representant og en vara fra sine respektive 
grunnorganisasjoner til styret i Trondheim Open. I tillegg skal grunnorganisasjonene 
sammen utpeke en representant og en vara som velges fritt, på bakgrunn av relevant 
erfaring innenfor drift av festival, kulturfeltet eller organisasjonsvirksomhet. Én av disse 
representantene blir valgt som styreleder av årsmøtet, slik at styret består av styreleder, 
to ordinære medlemmer og tre personlige varaer

§ 5 Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller når minst en tredjedel 
av styremedlemmene i grunnorganisasjonene krever det. Det innkalles på samme måte 
som for ordinære årsmøter, med minst to ukers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare 
behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 6 Styret 

§ 6-1
Styret er Trondheim Opens høyeste styrende organ mellom årsmøtene. 

§ 6-2 
Alle styreverv har to års funksjonstid. Av hensyn til kontinuitet bør det ikke være valg på 
hele styret samme år.

§ 6-3
Styret er beslutningsdyktig når tre styremedlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall 
av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet fattes det ingen avgjørelse i saken.
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§ 6-4
Styret har det overordnede ansvaret for Trondheim Opens virksomhet, med unntak av de 
oppgaver som etter vedtektene er tillagt Årsmøtet. Styret skal mellom årsmøtene: 

• Sørge for at årsmøtets vedtak blir iverksatte
• Ansette og være arbeidsgiver for daglig leder
• Ha overordnet ansvar for Trondheim Opens økonomi og rapporteringer
• Rapportere til TBK og NKM, herunder foreløpig årsrapport og fremdriftsplan innen 

fristene for årsmøte.

Styret skal møtes minimum fire ganger i året. Ekstraordinære styremøter innkalles når 
styreleder eller et styremedlem krever det.

§ 7 Daglig leder

§ 7-1
Daglig leder har ansvar for daglig drift og rapportering til styret. 

§ 7-2
Daglig leder ansettes på åremål for ett år av gangen. Styret kan, dersom det er anledning 
til det, utvide åremålet til to år ved ansettelse eller fornying av kontrakt.

§ 8 Vedtektsendring
Endringer i disse vedtektene kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte 
i Trondheim Open etter å ha vært på sakslisten. For at vedtaket skal være gyldig kreves 
det 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 9 Oppløsning
Oppløsning av Trondheim Open må først behandles på ordinært årsmøte. Blir 
oppløsningen vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte tre 
måneder senere. For at oppløsningen skal skje, må vedtaket her gjentas med minst 2/3 
flertall. For at vedtaket skal være gyldig kreves det i tillegg til at 2/3 flertall på ordinært 
eller ekstraordinært årsmøte i TBK og NKM.
Ved oppløsning skal styret for Trondheim Open forestå avviklingen. Etter foretatt 
gjeldsavleggelse skal Trondheim Opens eventuelle eiendeler og midler benyttes innen 
formålsparagrafens intensjon.
Sammenslutning med andre interesseorganisasjoner anses ikke som oppløsning av 
Trondheim Open. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til 
dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring. Jfr. § 8.


