	
  

	
  
	
  
	
  

VEDTEKTER FOR ASSITEJ Norge
Vedtatt på konstituerende møte 30. april 1982, revidert på årsmøte 19. april 1990, 13.
juni 1991, 24. april 1992, 29. oktober 2010, 2. september 2011, 7. juni 2012, 30. mai
2013, 1. mars 2014, 27. mai 2015, 15. april 2016 og 30. april 2017.

§ 1 ORGANISASJONEN
ASSITEJ Norge er en avdeling av den internasjonale organisasjonen for
scenekunst for et ungt publikum, ASSITEJ, Association Internationale du
Theatre pour l’Enfance et la Jeunesse (International Association of Theatre for
Children and Young People). Som sådan forplikter ASSITEJ Norge seg til å
følge organisasjonens mål og vedtekter (Constitution).
§ 2 FORMÅL
ASSITEJ Norge skal fremme profesjonell scenekunst for et ungt publikum
gjennom internasjonal faglig utveksling. Organisasjonen er ikke bundet av
politisk system, tro eller rase.
§ 3 MEDLEMSKAP
Beslutning om medlemskap tas av styret. Medlemskap i ASSITEJ Norge kan
søkes av:
a) Profesjonelle scenekunstnere og teatre som retter seg mot et ungt publikum.
b) Fagpersoner fra tilstøtende fagfelt.
c) Kollektivt medlemskap kan søkes av organisasjoner, institusjoner og grupper.
Kollektivt medlemskap gir mindre enheters medlemmer rett til individuelt
medlemskap i ASSITEJ Norge. Unntatt fra retten til individuelt medlemskap
gjennom kollektivt medlemskap er organisasjoner som har betalende
medlemmer.
Ved avstemninger gir kollektivt medlemskap kun én stemme.
§ 4 STYRET
ASSITEJ Norge ledes av et strategisk styre, som er høyeste myndighet mellom
årsmøtene. Styret velges av Årsmøtet som også velger styreleder. Det kan kun
velges medlemmer til styret som er medlem av ASSITEJ Norge. Styret består ut
over styreleder av seks medlemmer. I tillegg kan det velges to ikke-personlige
vararepresentanter. Styremedlemmer velges for en periode på to år av gangen
med vekselvis avgang. Dersom styreleder fratrer sitt verv mellom to årsmøter,
velger styret selv ett av styrets medlemmer til konstituert styreleder. Konstituert
styreleder virker fram til neste årsmøte.
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styrets medlemmer er til
stede. Styrets leder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn
under styret. Styremedlemmene og daglig leder kan kreve at styret behandler
bestemte saker. Styret kommer sammen etter innkalling fra leder eller når minst
halvparten av styremedlemmene krever det. Styremøter og annen
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styrebehandling varsles på hensiktsmessig måte og med nødvendig frist. Ved
stemmelikhet avgjør leders dobbeltstemme.
§ 5 STYRETS MYNDIGHET
Styret er ansvarlig for driften av ASSITEJ Norge mellom to årsmøter. Styret
velger selv sin nestleder. Styret ansetter daglig leder på åremål. Styret ansetter
i øvrige faste stillinger/åremålsstillinger etter innstilling fra daglig leder.	
  Styret
forpliktes ved underskrift av styrets leder, eller i leders fravær, av nestleder
sammen med annet medlem i styret. Styret kan meddele prokura og gi
fullmakter. Styret skal legge fram forslag om medlemskontingentens størrelse
for Årsmøtet.
§ 6 REVISOR
ASSITEJ Norge skal ha revisor, statsautorisert eller registrert, som velges av
Årsmøtet.
§ 7 VALGKOMITE
Årsmøtet velger en valgkomité bestående av tre medlemmer. Valgkomiteen
skal legge frem sitt forslag til styreleder og styremedlemmer for styret og
medlemmene senest to uker før årsmøtet, eller så snart som praktisk mulig.
§ 8 ÅRSMØTET
Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mai måned, og legges i forbindelse
med relevant arrangement hvis mulig. Styret skal sende skriftlig innkalling og
dagsorden til medlemmene med senest fire ukers varsel. Alle medlemmer som
har betalt kontingenten for inneværende år har stemmerett. Andre har kun
møterett. Årsmøtets leder og referent velges av årsmøtet. Innkallingen skal angi
alle saker som skal til behandling. Styrets årsberetning, regnskaper og revisors
beretning skal følge vedlagt innkallingen, eller så snart som praktisk mulig.
Forslag til innkomne saker må være styret i hende senest tre uker før årsmøtet,
slik at disse kan behandles av styret. Oppdatert innkalling skal sendes ut senest
én uke før årsmøtet. Årsmøtet skal kun behandle saker som står på dagsorden.
Årsmøtet skal behandle følgende saker:
1. Godkjenning av dagsorden og møteinnkalling
2. Valg av møteleder, referent og protokollvitner
3. Godkjenning av årsmelding og beretning om styrets virksomhet
4. Godkjenning av regnskap og revisjonsberetning for foregående
regnskapsår
5. Fastsetting av kontingentens størrelse
6. Fastsetting av styrehonorar og honorar til valgkomité etter forslag fra
styret. Størrelsen på honoraret skal stå i proporsjon til arbeid som vervet
krever og til ASSITEJ Norges økonomiske situasjon.
7. Orientering om budsjett
8. Innkomne saker
9. Valg
a. Styre
b. Revisor
c. Valgkomité
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Ved avstemninger gjelder majoritetsvedtak. Vedtektsendringer krever 2/3
flertall. Dersom likt stemmevalg ved personvalg gjør det nødvendig med
omvalg, skal det skje skriftlig.
§ 9 ORGANISASJONENS OPPLØSNING
Vedtak om organisasjonens oppløsning kan bare fattes etter vedtak på to
påfølgende Årsmøter. Mellom de to Årsmøtene skal det gå minst fire måneder.
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