LOVER FOR NFUK
1. FORENING
NORSK FORENING FOR UAVHENGIGE KUNSTNERE, forkortet til NFUK, er en landsdekkende forening
for bildende kunstnere som er engasjert på hel- eller deltid, uavhengig av utdanning og bakgrunn.
NFUK er en selvstendig og livssynsuavhengig forening.

2. FORMÅL
Foreningens formål er:
A.

- å ivareta medlemmenes interesser, faglig og kunstnerisk.

B.

- å skape samarbeid innenfor et bildende kunstnermiljø.

C.

- å høyne kvaliteten hos den enkelte, og ivareta mangfoldet i foreningen

D.

- å arrangere utstillinger som viser kvalitet og gjør navnet NFUK kjent.

3. MEDLEMSKAP
Søkere skal være fylt 18 år og myndige.
Alle uavhengige bildende kunstnere kan søke om medlemskap gjennom juryering i foreningen.
Juryen kan avvise å vurdere bildeuttrykk den selv ikke behersker eller uttrykk som vurderes som
kunsthåndverk, brukskunst eller arkitektonisk utsmykning av type stukkatur og tilsvarende.
Juryen ledes og organiseres av en sekretariatsleder og et sekretariatsmedlem som blir valgt på
generalforsamling for en periode på 2 år. Jurymedlemmene utpekes av Styret (s.d.).
Søkere kan oppnå medlemskap i NFUK ved fremvisning / innsendelse av minst 5 bilder i digitalt materiale
/originalbilder/dias - for juryering. Gjennomsnittsnivået på bildene må godkjennes av juryen.
De fremviste / innsendte kunstverk skal være utført innenfor en periode på maksimum 3 år.
NFUK bør legge til rette for juryering av bilder/kunstverk to ganger i året.
Medlemmer som melder seg ut av NFUK er velkommen tilbake ved en senere anledning, men må da
søke om medlemskap på nytt på linje med andre som ønsker medlemskap.

Rettigheter
Medlemmer kan få mulighet til å stille ut bilder i NFUK’S regi, og de kan henvise til medlemskap i NFUK
ved egne utstillinger og nettapplikasjoner. Dette under den forutsetning at kontingent er betalt.
Juryerte utstillinger arrangert av NFUK gjennomføres i henhold til retningslinjer for fagjuryens medlemmer
og bestemmelser beskrevet i invitasjon til søkere av den enkelte utstilling.
Medlemmer plikter å følge de til enhver tid gjeldende juryerings- og utstillingsregler.
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Kontingent
Kontingenten fastsettes på årsmøtet.
Kontingenten for kalenderåret skal betales innen 1.mai. Medlem som ikke har betalt årets kontingent
innen
1. september blir automatisk strøket fra medlemsregisteret.
Kontingenten for nye medlemmer blir redusert med 50% dersom juryering finner sted etter 1. september.
Kontingent må være betalt innen fristen for å kunne delta på utstillinger i NFUK’S regi.
Utmelding fra foreningen skal gjøres skriftlig til styret.

4. ORGANER
Foreningens organer er: ÅRSMØTE, EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE, STYRE, JURY, VALGKOMITÉ og
LOKALE GRUPPER

Årsmøte
Årsmøte skal holdes en gang i året, normalt før utgangen av mars, og innkalles til senest 5 uker i
forveien. Til årsmøtet skal foreligge dagsorden, årsberetning, årsregnskap undertegnet av revisor,
forslag til budsjett og valgforslag. Medlemsforslag til behandling på årsmøtet må komme styret i hende
senest 3 uker i forveien. Årsmøtet behandler bl.a. følgende saker:
-

valg av møteleder

-

valg av referent

-

valg av to medlemmer (skriver under protokoll)

-

valg av evt. tellekorps ved behov

-

årsberetning

-

regnskap

-

budsjett for kommende år

-

fastsettelse av kontingent

-

valg og fremlegging av valgkomiteens forslag

-

planer / drift for kommende år

Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte innkalles hvis en tredjedel av medlemmene krever dette, eller hvis styret anser
det nødvendig.
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Styret
Styret skal bestå av:
-

leder

-

kasserer

-

sekretær

-

et styremedlem med ansvar for nettapplikasjonen

-

et styremedlem med ansvar for rekvirering av jurymedlemmer

-

nestleder

-

2 varamedlemmer

Styret har ansvar for at foreningen drives i henhold til årsmøtets beslutninger, foreningens lover og vedtatt
årsbudsjett.
Betalte oppdrag for NFUK kan i prinsippet ikke gis til nærstående av medlemmer i det sittende styret: Et
styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for
egen del eller for noen nærstående at medlemmet må anses for å ha fremtredende personlig eller
økonomisk særinteresse i saken. Avtalt honorar utbetales etter årsmøte i.e. utgangen av mars, forutsatt at
forpliktelsen i verv er gjennomført. (*Ved egenfratreden i løpet av styreperioden anses styreforpliktelsen
for å være ikke gjennomført. Utbetaling av honorar og km-godtgjørelse følger gjeldende skatteregler.
Fremtidige avgjørelser med hensyn til nivå på styrehonorarer avgjøres av annet organ enn Styret, t.d.
Valgkomiteen.
Viser det seg at styret ved valg ikke får valgt alle medlemmene, kan styret konstituere seg selv etter
generalforsamlingen.
Styret arrangerer medlemsmøter og utstillinger og andre aktiviteter etter behov.
Utstillinger er normalt juryert av personer som er godkjent til dette av styret. Jurymedlemmer velges av
styret for hver utstilling. Juryen må bestå av tre til fem personer, hvorav minst en tredjedel og høyst en
halvdel kommer fra foreningen. De eksterne jurydeltakerne skal være bildekunstnere eller kunstfaglig
kompetente.
Styret kan også arrangere lokale ujuryerte medlemsutstillinger.
Styret er beslutningsdyktig angående provisjoner og deltakelsesavgifter ved utstillinger.

Valg og valgkomite
Valgkomitéen består av minst 2 personer og velges på årsmøtet. Valgkomiteen finner kandidater til
styreposter som blir tomme, og sender sitt forslag til styret 5 uker før årsmøtet.
Valgkomiteen presenterer sine forslag til årsmøtet, der endelig valg skjer.
Samtlige styreverv velges for 2 år, med unntak av varamedlemmer og revisor, som velges for 1 år.
Styret har plikt til å sikre kontinuitet i styrearbeidet ved å unngå at alle verv blir tomme samtidig. Det skal
skje en rullering der minst to innehavere av sentrale styreverv fortsetter.
Styret konstituerer seg selv.
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Medlemmer som ikke kan møte, kan skriftlig stemme på saker eller foreslå kandidater på forhånd.
Forslaget må være levert til valgkomiteen/styret senest ved årsmøtets begynnelse. Avstemming ved
årsmøte kan skje med håndsopprekning. Hvis fem medlemmer krever skriftlig avstemming, må skriftlig
avstemming foretas.

Regionale grupper
Etter styrets godkjennelse kan regionale grupper opprettes. Grupper må bestå av foreningens
medlemmer, som på en naturlig måte regionalt og kommunikasjonsmessig kan danne en gruppe.
Gruppene skal arbeide etter NFUK'S lover.
Regionstyret må til enhver tid innordne seg etter hovedstyrets retningslinjer.
Gruppene kan ikke drive arrangementer som kolliderer med NFUK'S arrangementer.
Gruppene må sende hovedstyret årsberetning samt regnskap hvis de driver inntektsgivende virksomhet
og avholde årsmøte med valg.
Medlemskontingent tilfaller alltid NFUK.
Ujuryerte medlemsutstillinger kan arrangeres og markedsføres: Medlemmer av NFUK stiller ut
Nettsiden nfuk.no – om NFUK: Hovedstyret v/nettansvarlig lager logoer og publiserer informasjon fra
gruppene.

5. FORENINGENS LOGO OG NAVN
Enkeltmedlems bruk av navn og logo må godkjennes av styret.

6. OPPLØSNING
Foreningens oppløsning må skje med minst to tredjedeler av medlemsstemmene. Eventuelle midler i
foreningen ivaretas av styret i fellesskap til det er gjort vedtak om bruken.

Oppdatert, 18.11.2019
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