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VEDTEKTER FOR PRIDE ART 

- Oppdatert av Årsmøtet 9/12-2021 

§1 Pride Art  

1) Pride Art består av medlemmer som har deltatt som kunstnere (utstillere eller som har 
bidratt med andre kunstneriske uttrykk) på utstillinger i Pride Arts regi og har betalt 
kontingent for gjeldende medlemsår. 
 
2) Pride Art (tidligere Skeive Kunstnere) er en frittstående, nasjonal organisasjon som 
formidler skeiv kunst og kultur. Pride Art ønsker å fremme rettigheter, stolthet og 
synliggjøring for alle skeive og er livssynsåpne. Pride Art søker å samarbeide med andre 
skeive organisasjoner for å fremme skeiv kunst og kultur. 

§2 Formål  

Pride Art skal:  
• bidra positivt til økt forståelse for skeive menneskers liv og virkelighet, og holdningsendring 
gjennom åpenhet og det sterke verktøyet kunst utgjør i kampen mot diskriminering og 
fordommer.  
• være en sentral formidler av skeiv kunst og kultur i Norge.  
• samle og ivareta kunstnerkollektivet Pride Art (tidligere Skeive Kunstnere). 
• Arrangere den årlige skeive kunstfestivalen Wunderkammer 
 • samle kunstnere og andre kunstneriske arrangementer i forbindelse med Oslo 
Pridefestivalen.  
• bidra kunstnerisk og organisatorisk til andre Pride-arrangementer nasjonalt og internasjonalt. 

§3 Medlemskap  

Medlemmer er de som har som har deltatt som kunstnere ved tidligere utstillinger og har 
betalt kontingent for gjeldende medlemsår.  

§4 Organisasjonen Pride Art  

1) Styret  

• Leder / Fagsjef  
• Nestleder / assisterende fagsjef  
• Sekretær  
• Økonomiansvarlig  
• Inntil 6 styremedlemmer som utgjøres av ledere av arbeidsgrupper i faggruppa.  

2) Faggruppen  

• Leder / Fagsjef  
• Ansvarlige gruppeledere  
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• Arbeidsgrupper  

§5 Pride Arts årsmøte  

1) Innkalling skjer til medlemmene senest 4 uker før årsmøtet. Innkomne forslag til årsmøtet 
skal være styret i hende senest 3 uker før årsmøtet.  

Dagsorden: 
1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder 
3. Valg av møtereferent 
4. Valg av to personer til tellekorps 
5. Godkjenning av årsberetning 
6. Godkjenning av regnskap 
7. Fastsettelse av styrets utgiftsdekning 
8. Godkjenning av budsjett 
9. Innkomne forslag 
10. Valg  

2) Stemmeberettigede til årsmøtet er medlemmer av Pride Art. Styret velges blant 
medlemmer som har deltatt på Pride Art Oslo / Skeive Kunstneres utstillinger.  

3) Vedtak  

• Valg avgjøres ved simpelt flertallsvalg.  
• Endringer av vedtekter krever 2/3 flertall.  
• Alle vedtak skal protokollføres i helhet.  

4) Til innkomne forslag er det anledning til å komme med skriftlig alternativt forslag. 
Dette må være direkte relatert til saken. Forslagsstiller har også anledning til å 
justere sitt forslag.  

5) Ved personvalg skal valget skje skriftlig ved mer enn 1 kandidat eller dersom 
årsmøtedeltagere ønsker 
det. Ved valg, er det anledning til å komme med benkeforslag.  

6) Valgperiode for styrets medlemmer: 
Valgperiode for styrets medlemmer: 
Leder velges for 1 år. 
Nestleder velges for 2 år i oddetallsår.  
Sekretær velges for 2 år i partallsår.  
Økonomiansvarlig velges for 2 år i oddetallsår.  
Styremedlem 1 velges for 2 år i oddetallsår.  
Styremedlem 2 velges for 2 år i partallsår.  
Styremedlem 3 velges for 2 år i oddetallsår.  
Styremedlem 4 velges for 2 år i partallsår.  
Styremedlem 5 velges for 2 år i oddetallsår.  
Styremedlem 6 velges for 2 år i partallsår.  
Styremedlem 7 velges for 2 år i oddetallsår.  
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To fast møtende varamedlemmer som velges for 2 år 

 
7) Valgkomité 
Årsmøtet velger en valgkomité på tre medlemmer, som skal fremlegge innstilling til 
nytt styre for årsmøtet. De tre velges på følgende måte: Valgkomitémedlem 1 – 
Komiteens leder – Velges for 1 år Valgkomitémedlem 2 – Medlem – Velges for 2 år 
Valgkomitémedlem 3– Medlem – Velges for 3 år Komiteen velges etter prinsippet av 
opprykk og bekreftes ved valg av hvert årsmøte. Valgkomiteens innstilling skal være 
styret i hende senest 3 uker før årsmøtet. 

8) Årsmøtet velger en valgkomité på tre medlemmer, som skal fremlegge innstilling til 
nytt styre for årsmøtet. De tre velges på følgende måte: 
Valgkomitémedlem 1 – Komiteens leder – Velges for 1 år 
Valgkomitémedlem 2 – Medlem – Velges for 2 år  

Valgkomitémedlem 3– Medlem – Velges for 3 år 
Komiteen velges etter prinsippet av opprykk og bekreftes ved valg av hvert årsmøte. 
Valgkomiteens innstilling skal være styret i hende senest 3 uker før årsmøtet.  

8) Medlemmene kan kreve avholdelse av ekstraordinærtårsmøte når minst 2/3 av 
medlemmene ber om det, eller halve styret, krever det.  

§6 Utstillinger  

1) Pride Art produserer sammen med Skeivt Kunst og Kultursenter den årlige skeive 
kunstfestivalen Wunderkammer på høsten i Oslo 

2) Kunstutstillinger under andre Pride-arrangementer. 
3) Skeive utstillinger som bidrar positivt for det skeive miljøet i Norge, derunder å bidra og 
delta på internasjonale utstillinger. 

§7 Oppløsning av Pride Art  

1) Pride Art kan bare oppløses når vedtak om dette er gjort på 2 etterfølgende årsmøter og 
med 2/3 flertall av de fremmøtte delegater.  

Vedtak: Forslaget til vedtektene med innspill til endringer, ble enstemmig vedtatt.  

 


