Valgkomiteens innstilling
Generalforsamling Kunsthall Stavanger, 28. april 2022
Valg av
• Styre
• Revisor
• Valgkomite
Utdrag fra vedtektene, § 5 STYRE
Styret skal bestå av fem til sju faste medlemmer. I tillegg har Stavanger kommune
rett til å oppnevne et medlem. Bare halvparten av styremedlemmene bør være på
valg ved den enkelte generalforsamling. Styremedlemmer velges for to år om
gangen. Styret velger selv leder og nestleder.
Det tilkommer styret
a. å lede foreningen i samsvar med formål og disponible økonomiske midler.
b. å fastsette foreningens resultatregnskap og balanse, som sammen med
årsmelding fremlegges for generalforsamlingen.
c. å ansette personale i stillinger hvor dette ikke er delegert, og å fastsette deres
lønn, instruks og øvrige tilsettingsvilkår.
d. å utarbeide mandat for de råd og utvalg styret finner hensiktsmessig å nedsette.
e. å behandle budsjett og utstillingsprogram.
f. å forsikre seg om at foreningen drives etter etiske retningslinjer i henhold til
gjeldende lov- og regelverk.

Styret er beslutningsdyktig når minst fire styremedlemmer er til stede.
Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende.

Valg av styre
Valgkomiteen legger fram følgende forslag:
Stein Bjelland – velges for to år
Morten Norbye Halvorsen – velges for to år
Christen Minos – velges for to år
Ailinn Amundsen Dahle – på valg i 2023
Anne-Berit Hansen – på valg i 2023
Ingrid Moe – på valg i 2023
Siri Borge – kommunens representant og ikke på valg

Valg av revisor
Valgkomiteen legger fram følgende forslag:
Marianne Nesdal, RSM gjenvelges.

Valg av valgkomite
Utdrag av vedtektene, § 4.4 Generalforsamling:
Valgkomiteen skal bestå av tre personer, som velges slik at max to medlemmer er
på valg hvert år. Årlig velges et medlem for to år og et medlem for ett år. I tillegg

velges ett varamedlem for ett år. Valgkomiteen velger selv leder. Valgkomiteen
innhenter, vurderer og fremmer forslag til styremedlemmer og revisor.
Valgkomiteen legger fram følgende forslag:
Kristian M. Utkilen – på valg i 2023
Hanne Beate Ueland – velges for to år
Eirik Moe – velges for to år
Vara: Geir Haraldseth – velges for ett år
Stavanger, 6. april 2022
Valgkomiteen,
Eirik Moe
Kenneth Varpe
Kristian M. Utkilen

