
Vedtekter for RianGalleriet SA 
 

            § 1. Sammenslutningsform og foretaksnavn 

Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavn Riangalleriet SA. Medlemmene hefter ikke 

ovenfor kreditorene for foretakets forpliktelser 

 

§ 2. Foretningssted 

Forretningskontoret er i Namsos kommune. 

    § 3. Viksomhet 

Foretaket skal drive samling, forskning, forvaltning og formidling av Johs. Rian sin billedkunst. Laget 

eies og drives av medlemmene i henhold til vedtekter og de retningslinjer for virksomhet som årsmøtet 

fastsetter. Virksomhetens avkastning blir stående i virksomheten. 
 

§ 4. Andelsinnskudd og medlemskontingent 

Hvert medlem skal betale kr 1000,- i andelinnskudd. 

Det skal ikke betales medlemskontingent. 

Andelsinnskudd skal ikke forrentes. Styret fører protokoll over andelseierne. Andelene kan ikke 

omsettes, pantsettes eller tas utlegg i. 

Ved utmelding har medlemmene ikke krav på å få tilbakebetalt sitt andelsinnskudd. 

§ 5. Anvendelse av årsoverskudd. 

Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. Det kan ikke 

besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar, men årsmøtet kan selv bestemme 

anvendelse innenfor følgende rammer:        

  1. Godskriving av foretakets egenkapital 

§ 6. Styre og daglig leder. 

Foretaket skal ha et styre på minst 5 medlemmer.           

Foretaket skal ikke ha daglig leder da denne oppgaven tillegges styreleder som velges av årsmøtet hvert 

år. Styremedlemmer velges for 2 år og varamedlemmer for 1 år av årsmøtet etter innstilling fra 

valgkomite´.           

      § 7. Ordinært årsmøte. 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden      

     2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer for underskrift av protokoll  

     3. Styrets beretning.         

     4. Regnskap og budsjett.         

     5. Anvendelse av disponible midler.       

     6. Arbeidsplan for kommende år.        

     7. Valg            

  - styreleder for 1 år.         

  - styremedlemmer for 2 år.        

  - Revisor          

  - valgkomite         

     8. Innkomne saker                    

 



§ 8 Inn og utmelding 
 

Nye andelseiere tas opp etter skriftlig søknad. Andelseiere kan ikke gå ut av laget før etter 4 år og 

medlemskap må sies opp med minst 4 måneders skriftlig. 

§ 9 Vedtektsendring 

Årsmøtet kan vedta å endre vedtektene med 2/3 flertall av de stemmene som er avgitt. 

§ 9 Oppløsning av foreningen 
 

Forslag om oppløsning av foreningen må fremsettes minst en måned før innkalling til ordinært årsmøte. 

Vedtak om oppløsning av laget krever minst ¾ flertall på ordinært årsmøte, med minst 2/3 av 

medlemmene til stede. Møter det færre, må forslaget opp på nytt årsmøte. Forslaget kan da vedtas med 

3/4 flertall selv om det er færre enn 2/3 av andelseiere til stede. Ved oppløsning av foreningen skal all 

eventuell gjeld betales. Deretter deles lagets eventuelle netto formue på andelshaverne i tråd med 

samvirkerettslige prinsipper. 

 

Namsos 21.03.2013 

 

   

 


