
 
VEDTEKTER 

FOR 
Kultur Vest AS 

(Vedtatt i generalforsamling 15. Juni 2017)  
 
§ 1       Foretaksnavn  
 
            Selskapets foretaksnavn er Kultur Vest AS. Selskapet er et aksjeselskap. 
  
§ 2       Forretningskontor 
 

Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune. 
  
§ 3       Virksomhet 
 

Kultur Vest AS er en medlemsorganisasjon for profesjonelle kulturorganisasjoner i 
Bergensområdet med formål å legge til rette for samarbeid og samhandling i et overordnet og 
langsiktig perspektiv. Gjennom prosjekter, utredninger, faglige forum og felles løsninger skal 
selskapet bidra til å styrke den enkelte institusjons muligheter for å realisere egne visjoner og 
mål på kort og lang sikt og arbeide for å sikre bedre rammevilkår.  

Selskapets ambisjon er å bidra til at Bergensområdet styrker sin posisjon blant de beste i 
Norden for produksjon og formidling av kunst og kultur. En forutsetning for dette er arenaer i 
toppklasse innen musikk, teater, opera, dans og visuell kunst. 

Selskapet skal fremme og synliggjøre kulturpolitiske saker som angår institusjonene og 
gjennom sin virksomhet bidra til en bred offentlig kulturdebatt. Virksomheten skal til enhver 
tid reflektere den strategi som er besluttet av selskapets generalforsamling.   
 
Selskapet har ikke til formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte. Ved eventuell oppløsning 
av selskapet skal dets overskudd og øvrige formue etter avviklingsstyrets beslutning tilfalle 
andre selskaper med tilvarende formål. 

 
 
§ 4       Aksjekapital 
 

Selskapets aksjekapital er NOK 300.000,- fordelt på 12 aksjer,  
hver pålydende NOK 25.000,-. 

 
§ 5       Ledelse 
 

1. Styret 
Selskapets styre består av 6 -seks- medlemmer med 3 -tre- numeriske 
vararepresentanter. 1. vararepresentant møter fast i styrets møter. Styrets 
medlemmer skal, som hovedregel, velges blant styrelederne eller annet 
styremedlem hos selskapets aksjonærer. Styreleder trenger ikke representere en 
medlemsorganisasjon. Dersom det ansees som viktig for selskapet kan inntil ett av 
styrets øvrige medlemmer velges uten å ha tilhørighet til selskapets aksjonærer. 
Styret skal ha kjønnsbalanse både blant styrets medlemmer og styrets 
varamedlemmer. Varamedlemmene skal så langt som mulig ikke representere de 
samme institusjoner som har medlemmer i styret. Valgte styremedlemmer kan 



fullføre sin funksjonstid som styre- eller varamedlem i Kultur Vest AS selv om 
vedkommende har trådt tilbake som styremedlem hos selskapets aksjonær(er).  	

2. Styrets leder velges av generalforsamlingen. 
3. Styret velger selv sin nestleder.  
4. Møteplasser og faglige forum 

Organisasjonens medlemmer inviteres jevnlig til møteplasser og faglige forum. 
5. Etter innstilling fra styret velger generalforsamlingen  en valgkomite bestående av 

4 medlemmer blant styrelederne hos selskapets aksjonærer. Generalforsamlingen 
velger også komiteens leder.  

6. Valgkomiteens leder tar nødvendig initiativ til valgkomiteens arbeid og fremmer 
forslag til generalforsamlingen om valg av styremedlemmer og styreleder. 

7. Styreverv utøves for en periode på 2 - to - år.   
8. Valgkomiteens medlemmer fungerer for en periode på 2 -to- år. Valgte 

medlemmer av valgkomiteen kan fullføre sin funksjonstid som medlem av 
valgkomiteen selv om vedkommende har trådt tilbake som styreleder hos 
selskapets aksjonær(er).   

  
 
§ 6       Generalforsamling 
 

Den ordinære generalforsamling skal behandle: 
 

1. Årsregnskapet og årsberetningen. 
2. Valg av styre og styreleder.  
3. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen, 

herunder fastsettelse av årskontingent. 
4. Saker som er meldt inn fra aksjonærene innen den fastsatte fristen på 3 -tre- uker.  

 
I generalforsamlingen har Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Staten 
v/Kulturdepartementet møte-, tale- og forslagsrett.   

  
 
§ 7       Overdragelse av aksjer 
 
 Aksjene i selskapet er uomsettelige og kan ikke overdras. 
  
§ 8       Forholdet til aksjeloven 
 

For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.  
		
	


