
 

 

UKS VEDTEKTER 
 
 
 
§ 1.  NAVN OG ORGANISASJON 
 

Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk 
fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere og et visningssted for 
samtidskunst. 
 
Organisasjonen er tilsluttet Norske Billedkunstnere (NBK). 
 
UKS er organisert som en forening uten selvstendig økonomisk formål. 

 
 
§ 2.  FORMÅL 
 

UKS skal ivareta medlemmenes faglige, sosiale, økonomiske og ideelle 
interesser. 

 
 
§ 3.  MEDLEMSKAP 
 

§ 3-1 Medlemskap oppnås av profesjonelle kunstnere som oppfyller 
opptakskravene vedtatt på UKS' årsmøte. Skriftlig søknad om 
medlemskap stilles UKS' styre. Medlemskap i UKS medfører 
automatisk medlemskap i Norske Billedkunstnere (NBK). 

 
§ 3-2  Kontingent til UKS fastsettes av årsmøtet. Medlemmer plikter å 

svare kontingent til både UKS og NBK. Kontingentene innbetales 
til NBK.  

 
§ 3-3  Medlemmer som ikke har betalt kontingenten innen årets utgang 

og som har mottatt skriftlig påkrav, mister sitt medlemskap i 
UKS. Nytt medlemskap kan bare oppnås etter betaling av 
skyldig kontingent for inneværende år.  

 
§ 3-4  Ved innmelding gir det enkelte medlem fullmakt til at UKS kan 

forhandle om og inngå kollektive avtaler for tilfeller der 
forhandlingene og avtalene bare omfatter unge kunstnere  

 
§ 3-5  Medlemmer av andre organisasjoner som diskriminerer på 

bakgrunn av etnisitet, religion, kjønn eller legning kan ikke være 
medlem av UKS. 

 
 



 

 

§ 4.  UKS ORGANER 
 

Årsmøtet (§5), Styret (§7), Nominasjonsutvalget (§8), UKS-jury (§10) 
 
 

§ 5.  ÅRSMØTET 
 

§ 5-1  Årsmøtet er UKS' øverste organ. Vedtak fattet på årsmøtet er 
bindende for UKS' medlemmer. 

 
§ 5-2  Frister. Årsmøtet arrangeres hvert år innen 31. mars. Innkalling 

med foreløpig dagsorden sendes ut minst fire uker før møtet. 
Saker til årsmøtet fremmes til styret og må være innkommet tre 
uker før årsmøtet. Dagsorden med samtlige sakspapirer sendes 
ut minst to uker før møtet. Bare saker som er fremmet på denne 
måten kan tas opp på årsmøtet. 

 
§ 5-3  Årsmøtet. Alle medlemmer av UKS har rett til å møte på 

årsmøtet. Medlemmer som ikke kan møte på årsmøtet kan gi 
skriftlig fullmakt til et annet medlem. Fullmakt med åpent mandat 
sendes et medlem, fullmakt med bundet mandat sendes styret. 
Ingen medlemmer kan ha mer enn to fullmakter. 

 
§ 5-4  Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. Dersom 

det ikke er beslutningsdyktig, innkalles det til et nytt årsmøte 
som må finne sted innen én måned. Nytt innkalt årsmøtet er 
beslutningsdyktig uansett fremmøte, men kan bare behandle 
saker som var fremmet til det ordinære årsmøtet. 

 
§ 5-5  Årsmøtet er åpent. Kun medlemmer som har betalt kontingent 

har forslags-, tale- og stemmerett. 
 

§ 5-6  Årsmøtet konstitueres ved godkjenning av innkallingen, 
fastsettelse av dagsorden og valg av møteleder, referent og to 
medlemmer til å godkjenne referatet. 

 
§ 5-7  Årsmøtesaker.  

 

Årsmøtet behandler: 
 

• Styrets årsberetning 
• Regnskap med revisjonsberetning 
• Saker fremmet av eller gjennom styret 
• Handlingsprogram for kommende periode 
• Budsjett for kommende periode 
• Fastsettelse av medlemskontingent 
• Oppnevninger 
• Valg 



 

 

 
§ 5-8  Valg.  

 
Årsmøtet velger:  

 
• Styreleder. Styreleder velges først separat. Styreleder velges 

for to år. Styreleder kan ikke sitte mer enn tre suksessive 
perioder.  

 
• Styremedlemmer. Seks ordinære styremedlemmer og to 

varamedlemmer. Ordinære styremedlemmer velges for to år. 
Det velges henholdsvis to og fire styremedlemmer på 
annethvert årsmøte. Varamedlemmer velges for ett år. 
Varamedlemmer velges på hvert årsmøte. Styremedlemmer 
kan ikke sitte mer enn tre suksessive perioder. 

 
• Nominasjonsutvalget. Tre medlemmer til 

nominasjonsutvalget og en vara. Medlemmer til 
nominasjonsutvalget velges for to år. Varamedlem velges for 
ett år. Varamedlem velges på hvert årsmøte. Medlemmer til 
nominasjonsutvalget kan ikke sitte mer enn tre suksessive 
perioder . 

 
• Delegater til Landsmøtet i Norske Billedkunstnere. 

 
• Samme person kan ikke velges til flere av UKS' organer. Ved 

alle valg som finner sted på årsmøtet er det bare medlemmer 
av UKS som er valgbare. 

 
 

§ 5-9  Avstemning. Avstemningene skjer ved håndsopprekning. Skriftlig 
avstemning avholdes dersom en eller flere medlemmer krever 
det. Alle vedtak fattes med alminnelig flertall. Medlemmer med 
stemmerett som er forhindret fra å møte til årsmøtet kan 
forhåndstemme på saker meldt i sakspapirene eller ved skriftlig 
erklæring overdra sin stemme til et navngitt annet medlem. Jf. § 
5.3 
 
 

§ 6.  EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 
 

Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 4 ukers varsel når minst 
1/10 av medlemmene, eller et flertall i styret, krever det. Krav om 
ekstraordinært årsmøte skal fremmes skriftlig til styret. Sakspapirer skal 
følge innkallingen. Kun den eller de saker det blir krevd ekstraordinært 
årsmøte for kan behandles. Møtet konstituerer seg på samme måte som 
et ordinært årsmøte. Jf. § 5 



 

 

 
 
§ 7.  STYRET 
 

§ 7-1  Styret er UKS' øverste organ mellom årsmøtene. Styret velger 
selv sin nestleder. 

 
§ 7-2  Styret har det overordnede ansvar for UKS' virksomhet, med 

unntak av de oppgaver som etter vedtektene er tillagt Årsmøtet 
(§5), Nominasjonsutvalget (§8) og UKS jury (§9) 

 
§ 7-3  Styret innkaller til Årsmøte. Styret har ansvar for gjennomføring 

av vedtak fattet på årsmøtet. 
 

§ 7-4  Styret innkalles og sakspapirer sendes ut i rimelig tid før 
styremøtet. Det skal føres referat fra styremøtene. Innkalling, 
saksliste og referat gjøres fortløpende tilgjengelig for 
medlemmene etter forespørsel. 

 
§ 7-5  Styret er beslutningsdyktig når styreleder, eller i dennes fravær 

nestleder, og minst tre styremedlemmer er tilstede. Alle vedtak 
treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er leders, eller i 
dennes fravær, nestleders stemme avgjørende. 

 
§ 7-6  Styret ansetter daglig leder. 

  
§ 7-7  Styret velger revisor. 

 
§ 7-8  Styret oppnevner styret til stiftelsen Snorre Andersen, Maleren 

Ambrosius Egedius og hustrus legat. 
 

 
§ 8.  NOMINASJONSUTVALG 
 

§ 8-1  Nominasjonsutvalget skal med hensyn til Styrets og 
medlemmers forslag nominere kandidater til valg av styreleder, 
ordinære styremedlemmer og nominasjonsutvalg. 
Nominasjonsutvalgets innstilling skal følge sakspapirene til 
årsmøtet. 

 
§ 8-2  Nominasjonsutvalget er beslutningsdyktig når 3 (alle) av 

utvalgets medlemmer eller varamedlemmer, er til stede. Alle 
vedtak treffes med alminnelig flertall. 
 

 
  



 

 

§ 9.  DAGLIG LEDER 
 

§ 9.1  Daglig leder har ansvar for daglig drift og rapportering til styret. 
 
§ 9.2  Daglig leder ansettes på åremål for fire år av gangen. Daglig 

leder kan ikke ansettes for mer enn to perioder suksessivt. 
 

 
§ 10.  UKS JURY 
 

§10-1  UKS Jury er ansvarlig for kunstneriske vurderinger og juryering i 
forbindelse med medlemsopptak, utstillingsprogrammet, 
stipendtildelinger og lignende. 

 
§10-2  UKS Jury består av UKS' styre. UKS' styreleder er leder for UKS 

Jury. UKS Jury velger selv sin nestleder. Styret kan gi den som 
har ansvar for programarbeidet stemmerett i juryeringen av 
utstillingsprogram og stipendtildelinger. 

 
 

§ 10-3  UKS Jury utfører sitt arbeid selvstendig og innenfor sitt mandat. 
Juryens avgjørelser kan ikke overprøves og behøver ikke 
begrunnes. 

 
§10-4  Man kan ikke juryeres inn i utstillinger i UKS' regi eller motta 

midler UKS forvalter i perioden man sitter med verv i UKS. 
 

§10-5  UKS Jury er beslutningsdyktig når minst 4 jurymedlemmer, 
herunder leder eller nestleder, er til stede. Styret kan, for 
oppgaver det finner det hensiktsmessig, redusere antall 
jurymedlemmer, slik at juryen som minimum består av UKS' 
styreleder og tre styremedlemmer. Alle vedtak treffes med 
alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er leders eller, i dennes 
fravær, nestleders stemme avgjørende. 

 
 
§ 11.  OPPLØSNING 
 

§11-1  Oppløsning av foreningen krever to tredjedels flertall på to 
ordinære årsmøter to år på rad. I tilfelle vedtak om oppløsning, 
skal det samtidlig besluttes hvorledes UKS' midler og andre 
aktiva skal ivaretas og/eller disponeres. 

 
 
 
 



 

 

§ 12.  VEDTEKTSENDRINGER 
 

§12-1  Endringer av disse vedtektene er gyldige etter vedtak på 
årsmøte med et to tredjedels flertall av de avgitte stemmer. Ved 
endring av vedtektene skal styret i Norske Billedkunstnere (NBK) 
orienteres. 

 
 
 
Disse lovene er vedtatt på årsmøte i 1946.  
De er senere revidert i 1948, 1960, 1964, 1972, 1973, 1976, 1977, 1978, 1979, 
1980, 1982, 1984, 1987, 1990, 1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 
2002, 2008, 2010, 2013, 2014, 2015, 2017, 2021.  
 


