Vedtekter vedtatt 2011, revidert april 2016

Stiftelsen RingsakerOperaen
Vedtekter
§ 1. Navn.
Stiftelsens navn er RingsakerOperaen
§ 2. Adresse.
Stiftelsen er hjemmehørende i Ringsaker kommune.
§ 3. Stiftere
RingsakerOperaen er en stiftelse med 4 likeverdige stiftere:
 Hedmarken Symfoniorkester
 Ringsaker Operakor
 RingsakerOperaen Produksjon
 RingsakerOperaens Venner
§ 4. Formål.
Stiftelsen har som formål å arrangere opera- og operetteoppsetninger på høyt kunstnerisk nivå,
basert på et samarbeid mellom profesjonelle og frivillige.
§ 5. Grunnkapital.
Stiftelsens grunnkapital er kr. 100.000.- som består av bankinnskudd.
§ 6. Styret.
Stiftelsen RingsakerOperaen ledes av et styre på 7 medlemmer:
4 medlemmer velges av stifterne for to år av gangen:
 1 representant fra Hedmarken Symfoniorkester
 1 representant fra Ringsaker Operakor
 1 representant fra Ringsaker Operaen produksjon
 1 representant fra RingsakerOperaens venner
Hver representant for stifterne skal ha personlig vararepresentant.
3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer velges av årsmøtet i Stiftelsen RingsakerOperaen, etter
forslag fra stiftelsens valgkomité. Styremedlemmene velges for to år av gangen og
varamedlemmer for ett år. Av hensyn til kontinuiteten i styret velges to medlemmer i partallsår
og ett medlem i oddetallsår. Styret velger selv leder og nestleder hvert år.
§ 7. Styrets ansvar.
Styret er stiftelsens øverste myndighet og representerer stiftelsen utad.
Styret kan meddele prokura. Styret nedsetter de råd og utvalg som anses nødvendig.
Styrets leder sørger for at styret holder møter så ofte som det trengs og har ansvar for innkalling.
Innkalling skal skje på hensiktsmessig måte og med nødvendig frist. Medlem av styret og daglig
leder kan kreve at styret sammenkalles. Hvis ikke styret bestemmer noe annet for det enkelte
tilfellet, har daglig leder rett og plikt til å være tilstede og uttale seg på styrets møter.
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Som styrets
beslutning gjelder det som flertallet blant de møtende har stemt for, eller ved stemmelikhet det
som møtets leder har stemt for.
Styrets forvaltning av stiftelsens midler skal være slik at det hvert år, inkludert eventuell lovpålagt
avsetning til tilleggskapital, sikres en egenkapital stor nok til å dekke tap som kan oppstå ved
bortfall av budsjetterte billettinntekter.
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§ 8. Daglig ledelse/administrasjon
Styret tilsetter operasjef og eventuelt annet administrativt personale. Operasjefstillingen er en
åremålsstilling, og åremålets lengde angis når stillingen lyses ut. Operasjefen leder den daglige
driften i henhold til stillingsbeskrivelse og rapporterer til styret.
§ 9. Valgkomité
Valgkomiteen består av 3 medlemmer og velges av årsmøtet for en periode på to år av gangen.
Valgkomiteen konstituerer seg selv. Valgkomiteens oppgaver er å fremme forslag overfor
årsmøtet på valg av styremedlemmer.
Av hensyn til kontinuiteten i valgkomiteen velges 2 medlemmer i oddetallsår og 1 medlem i
partallsår.
§ 10. Årsmøte
Årsmøte holdes hvert år innen 1. juli med minst 14 dagers varsel og kunngjøres i lokale aviser og
på relevante elektroniske plattformer. Møte-, tale-, forslags- og stemmerett, har styrets
medlemmer samt alle medlemmer i de fire stifterorganisasjonene.
Årsmelding og regnskap samt innkalling til årsmøte sendes med minst 14 dagers varsel til de fire
stifterne.
Årsmøtet skal:
 Føre tilsyn med stiftelsens virksomhet, herunder gi uttalelse om årsmelding og regnskap
 Velge 3 styremedlemmer, 2 varamedlemmer samt 3 medlemmer til valgkomiteen
 Velge revisor
Saker på årsmøtet:
a) Godkjenning av innkalling og saksliste
b) Valg av møteleder, referent og 2 til å underskrive protokollen
c) Orientering om årsmelding og revidert regnskap
d) Godtgjørelse til styret
e) Valg
§ 11. Vedtektsendring, oppløsning
Etter forslag fra styret kan årsmøtet foreta endring av vedtektene med 2/3 flertall blant de
møtende. Omdanning av stiftelsen eller oppløsning vedtas på årsmøte med 2/3 flertall, og må
vedtas på nytt
med 2/3 flertall på neste års årsmøte for å være gyldig.
For øvrig må omdanning eller oppløsning skje i samsvar med reglene i
Stiftelsesloven.
For andre forhold enn de som er omtalt i vedtektene gjelder Stiftelsesloven.

