VEDTEKTER
FOR
FORENINGEN NATIONALTHEATRETS VENNER
Vedtatt på konstituerende møte november 1932,
med endringer senest vedtatt på årsmøtet 2015

§1
Foreningens navn er Nationaltheatrets Venner.
§2
Foreningens formål er å samle flest mulig av dem som verdsetter scenens kunst og
føler takknemlighet mot Nationaltheatret for hva det yter. Foreningens oppgave er å gi
Nationaltheatret økonomisk støtte til gjennomføring av konkrete prosjekter, anskaffelser
og tiltak, samt å gi stipend og lignende til dets personale.
§3
Medlemskap
Medlemskap i foreningen følger Nationaltheatrets sesong (høst/vår). Man blir medlem
for ett år ad gangen. Medlemskapet gjelder for inntil 2 personer.
Livsvarig medlemskap
Med dette medlemskapet blir man medlem resten av livet ved å betale ett beløp. Prisen
for et livsvarig medlemskap tilsvarer 25 ganger årskontingent. Livsvarige medlemmer
har alle medlemsrettigheter.
§4
1. Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Kontingenten gjelder til den blir
forandret på nytt årsmøte, og da med virkning fra følgende sesong.
2. Årsmøtet har øverste myndighet over disponeringen av foreningens midler.
Årsmøtet kan gi styret fullmakt til, i samråd med teatrets ledelse, å disponere
midlene til beste for foreningen og teatret innen de rammer som følger av
foreningens formålsparagraf.
§5
1. Hvert år innen utgangen av juni måned holdes ordinært årsmøte med 14 dagers
varsel. Sammen med innkallelsen sendes årsberetning og regnskap, samt
oppgave over de saker som skal behandles på årsmøtet.
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med 14 dagers varsel når styret måtte
bestemme dette, eller når det forlanges av 1/10 av medlemmene.
2. Årsmøtet behandler:
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a. Regnskap og beretning for det forløpne virksomhetsår, som omfatter
perioden 1. januar - 31. desember.
b. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer. Styremedlemmer og
varamedlemmer velges for to år ad gangen, gjeldende fra årsmøte til
årsmøte, og således at hvert annet år uttrer tre styremedlemmer og ett
varamedlem. Et styremedlem eller et varamedlem kan ordinært ikke
gjenvelges flere enn fem ganger. Dersom spesielle forhold tilsier det, kan
imidlertid årsmøtet, med to tredjedels flertall blant de fremmøtte
medlemmer, gjenvelge et styremedlem eller et varamedlem flere enn fem
ganger.
c. Valg av kontrollutvalg med inntil tre medlemmer.
d. Innkomne forslag. Fristen for innsendelse av forslag til årsmøtet er
utgangen av mars måned.
3. Årsmøtet er beslutningsdyktig uansett antall fremmøtte foreningsmedlemmer.
Beslutninger treffes ved alminnelig stemmeflertall blant de møtende. Ved
stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. Blanke stemmesedler holdes
utenfor ved opptelling.
§6
1. Foreningens styre består av inntil seks medlemmer og to varamedlemmer med
møterett.
2. Styret velger selv leder.
Styret ivaretar foreningens virksomhet, inngår avtaler om spesielle
arrangementer for medlemmene, avgir beretning og regnskap til årsmøter m.v.
3. For gyldig vedtak i styret kreves at minst halvparten av styrets medlemmer gir sin
tilslutning.
§7
Beslutning om endring i foreningens vedtekter treffes på årsmøtet med 2/3 flertall blant
de møtende. Forslag fra medlemmer om endringer i vedtektene må fremlegges skriftlig
innen de gitte tidsfrister.
Beslutning om oppløsning av foreningen treffes på årsmøtet med minst ¾ flertall av de
møtende, dog slik at antall stemmer for oppløsning utgjør minst 1/10 av medlemstallet.
Ved oppløsning skal foreningens formue overføres til et fond, hvis midler disponeres i
tråd med foreningens formål av Nationaltheatrets styre.
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