Vedtekter Foreningen MØST – Musikknettverk Østlandet
Stiftet: 11.01.2018

§1
Navn
Foreningens navn er MØST – Musikknettverk Østlandet. Foreningen ble stiftet 11.01.2018, og er en
videreføring av prosjektet MØST. Virkeområdet er Østlandet og foreningen har kontoradresse i Oslo.
§2
Formål
MØST har som formål å styrke, utvikle og dele kompetanse innen det frie musikkfeltet. Dette skal
bidra til at aktørene settes i stand til å utvikle, produsere, formidle og administrere egen virksomhet –
slik at denne blir effektiv og bærekraftig både kunstnerisk og økonomisk.
MØST har ikke inntekts erverv til formål.
MØST jobber for et mangfoldig og likestilt musikk- og kulturliv.
§3
Medlemmer
Alle virksomheter og enkeltpersoner som stiller seg bak formålet kan bli medlem. Det er ingen
medlemskontingent. Tilbud og aktiviteter i regi av MØST skal ikke forbeholdes medlemmer.
§4
Årsmøte
Årsmøtet avholdes hvert år, og innen utgangen av juni måned.
Årsmøtet innkalles med minst én måneds varsel. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet skal være
sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Sakspapirer gjøres tilgjengelig for medlemmene senest én
uke før årsmøtet. Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten.
Alle medlemmer har stemmerett på årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall
stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan
ikke skje ved fullmakt. Vedtak fattes med simpelt flertall, bortsett fra saker som gjelder
vedtektsendringer.
Observatører og gjester kan inviteres av styret til å delta på årsmøtet.
Årsmøtet skal etterstrebe mangfold og kjønnsbalanse i alle organer.
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Årsmøtet skal:
1.
Behandle årsmelding
2.
Behandle regnskap i revidert stand
3.
Behandle innkomne forslag
4.
Velge:
a) Styreleder
b) Styremedlemmer og varamedlemmer
c) Valgkomité - Valgkomiteen bør bestå av tre personer.
d) Revisor
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp
på stemmeseddelen.
§5
Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av de stemmeberettigede
medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14
dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort
i innkallingen.
§6
Styret
Foreningen ledes av et styre på seks medlemmer inklusiv styreleder. Det velges i tillegg to
varamedlemmer.
Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Styremedlemmene velges for en periode på to år. Dersom et styremedlem fratrer, trer vara automatisk
inn i deres sted.
Styret skal bestå av minst 1/3 av hvert kjønn.
Styret har det overordnede ansvar for den løpende virksomheten i foreningen, herunder økonomien,
og skal sørge for at det til enhver tid finnes vedtatte planer og rutiner som gjør det mulig for styret å
ivareta sitt ansvar på en fullt ut tilfredsstillende måte.
Styret kan opprette og inndra stillinger og ansetter daglig leder. Styret kan opprette underutvalg etter
behov.
Vedtak kan fattes med simpelt flertall når minst tre av styrets medlemmer er til stede. Ved
stemmelikhet teller styreleders stemme dobbelt.
§7
Vedtektsendring
Vedtektsendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på
sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.
§8
Signatur
Styreleder, økonomiansvarlig i styret og daglig leder har, hver for seg, fullmakt til å opptre og
underskrive på vegne av MØST. Styret fastsetter den økonomiske rammen for fullmakten.
§ 10 Oppløsning, sammenslutning og deling
Oppløsning, sammenslutning eller deling av foreningen kan behandles på årsmøte. Oppløsning,
sammenslutning eller deling krever minst 2/3 flertall.
Foreningens eventuelle aktiva skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen
arbeider for.
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