Vedtekter Tekstallianse
§ 1 Foreningens navn
Foreningens navn er Tekstallianse og ble stiftet 8.mai 2019.
Organisasjonsformen er forening. Foreningen har sete i Bergen. Tekstallianse skal være en
partipolitisk uavhengig interesse-, kompetanse- og samarbeidsorganisasjon for litteraturfeltet
på Vestlandet.
§ 2 Formål
Foreningen har til formål å fremme skriftkulturen på Vestlandet. Programmet og aktivitetene
skal utvikles i samarbeid med relevante miljøer, og skal bidra til kompetanseheving, bedre
vilkår for produksjon og formidling av litteratur, samt styrking av profesjonelle bransjeaktører.
Foreningen har et ikke-kommersielt formål.
.
§ 3 Organisasjonsform
Foreningen består av følgende organer:
1.
2.
3.
4.

Årsmøtet
Styret
Administrasjon
Eventuelle utvalg satt ned av styret

§ 4 Medlemmer
Aktører med aktivt virke innen litteraturfeltet kan bli medlem i foreningen.
Det inkluderer, men er ikke begrenset til: forfattere, kritikere og andre skrivende,
litteraturprodusenter, litteraturformidlere, forlag, tidsskrift, agenturer, litteraturhus,
utdanningsinstitusjoner, litteraturfestivaler, bibliotek, andre aktører.
Aktører som slutter seg til foreningen sin formålsparagraf, og som har tilhørighet til Vestland
og Rogaland fylke, kan innvilges medlemskap.
Medlemskap er gratis og registreres på foreningens hjemmeside.
§ 5 Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet
Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i
foreningen. Organisasjoner, stiftelser eller lignende kan representeres ved en
stemmeberettiget representant på årsmøtet.
Medlemmer som ikke retter seg etter foreningens vedtekter kan ekskluderes av styret.
Ankeinstans for eksklusjonsvedtak er årsmøtet.

§ 6 Årsmøte
Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og avholdes årlig.
Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel. Forslag som skal behandles på
årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før avviklingen. Saksdokumenter må være
tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Protokoll skal publiseres senest en
måned etter at årsmøtet har funnet sted.
Årsmøtet er vedtaksdyktig når lovlig innkalt. Alle medlemmer har én stemme. Møteleder
velges av årsmøtet. Stemmeberettigede aktører må ha vært medlem minst en måned i
forkant av årsmøtet, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.
Foreningens administrasjon har møte-, tale- og forslagsrett.
Foreningens styre og administrasjon kan invitere observatører etter egen vurdering, eller
etter ønske fra medlemmene.
Dersom årsmøtet ikke er vedtaksdyktig, innkalles det til nytt årsmøte innen fire uker. Dette
kan bare behandle de saker som var fremmet til det ordinære årsmøtet.
Alle vedtak fattes normalt ved alminnelig flertall. Dette gjelder vedtak i saker som ikke er
spesielt omtalt i vedtektene og/ eller forretningsorden hvor en annen flertallsform kreves.
Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de
fremmøtte krever det.
§ 7 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal
• Godkjenne innkalling og dagsorden
• Velge møteledelse
• Orienteres om årsmelding fra foregående år og budsjett for inneværende år
• Behandle regnskap for foregående år
• Fastsette eventuell medlemskontingent og styrehonorar
• Behandle eventuelle vedtektsendringer
• Behandle organisasjonens handlingsplan for kommende periode
• Behandle innkommende saker
• Velge styre
• Velge revisor
Det skal føres vedtaksprotokoll fra årsmøtet.
§ 8 Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det, eller når minst 1/3 av
medlemmene krever det. Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, med
minst 14 dagers varsel.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelser i de sakene som er kunngjort i
innkallingen.

§ 9 Styret
Årsmøtet skal velge et styre på minst fem, maksimalt syv representanter, samt en
vararepresentant.
Det velges særskilt leder. Valgkomiteen legger frem innstilling til nye styrerepresentanter på
årsmøtet, og bør sørge for en balansert fordeling av kandidater som avspeiler bredden av
medlemmene. Faktorer som kjønn, kompetanse og nedslagsfelt innenfor litteratur bør
vektlegges. Det bør alltid være representasjon fra regionen utenfor Bergen i styret.
Styret konstituerer seg selv med unntak av styreleder som velges særskilt av årsmøtet.
Styremedlemmer velges for to år, men med mulighet for valg av medlemmer for kun ett år for
å sikre at ikke hele styret skiftes ut samtidig. Personer som har sitt daglige virke i foreningen
kan ikke velges til styret.
Styret er øverste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal avholde styremøte minimum fire
ganger i året, og utover dette ved behov eller når styreleder eller et flertall av
styremedlemmene forlanger det. Styremøtet er vedtaksdyktig når 2/3 av styret er tilstede.
Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.
Styret skal
•
•
•
•
•
•
•
•
•

iverksette årsmøtebestemmelser
oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle
oppgaver, og utarbeide arbeidsinstruks for disse
ansette daglig leder / engasjere prosjektleder
føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til gjeldende instrukser
og bestemmelser
vedta årsmelding og budsjett
fremme forslag til strategi- og handlingsplan for foreningen
representere foreningen utad samt utføre strategisk og nødvendig forefallende arbeid
utnevne valgkomité til årsmøtet
vedta signaturrett og utpeker prokurist(er) for foreningen

Alle vedtak fattes normalt ved alminnelig flertall. Dette gjelder vedtak i saker som ikke er
spesielt omtalt i vedtektene og/eller forretningsorden hvor en annen flertallsform kreves.
§ 10 Regnskap og revisjon
Foreningens regnskap følger regnskapsåret. Regnskap skal føres i samsvar med de til
enhver tid gjeldende regnskapsregler og prinsipper for god regnskapsskikk. Regnskapet skal
omfatte alle midler foreningen har til rådighet. Regnskapene med spesifikasjoner skal
revideres av revisor som velges av årsmøtet.
§ 11 Vedtektsendring
Endringer av vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha
vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Vedtektsendringene
trer i kraft umiddelbart etter at vedtaket er fattet, med unntak av foreningens praksis for
oppløsning jf § 12
Vedtektsendringer trer i kraft umiddelbart etter at vedtak er fattet.

§ 12 Oppløsning
Oppløsning av foreningen kan kun vedtas av et årsmøte, og krever ¾ flertall blant de
frammøtte stemmeberettigede. For at vedtaket skal være gyldig kreves ¾ flertall for
oppløsning av organisasjonen på to årsmøter etter hverandre som avholdes med ikke mindre
enn 2 måneders mellomrom. Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse
tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme, ved at nettoformuen blir gitt til en ideell
organisasjon som årsmøte bestemmer.
Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.
Sammenslutning med andre organisasjoner anses ikke som oppløsning av foreningen.
Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i
samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf §11.
§ 13 Ikrafttredelse for vedtektene
Vedtektene trer i kraft 8. mai 2019 etter vedtak av Stiftelsesmøtet.
Siste endring 4. juni 2020.

