
                               

                                      Vedtekter for Strand Revylag. 
                                       Vedtatt av årsmøtet 11.12.2021                         

§ 1 Formål

Strand Revylag er en interesseorganisasjon for revy/teater interesserte. Og er en partipolitisk- og 
livssyn-nøytral organisasjon.

Strand Revylag skal:

• jobbe for å gi medlemmene mulighet for kunstnerisk/kreativ utfoldelse

• bidra til Voksengruppa og Ungdomsgruppa Sceneverket skal bestå

• bidra til å styrke det kulturelle tilbudet i Strand kommune

§ 2 Organisatorisk tilknytning

Strand Revylag er en frittstående interesseorganisasjon, uten binding til andre organisasjoner.

§ 3 Medlemmer

Medlemskap i Strand Revlag er åpent for alle over 18.år.

§ 4 Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i Strand Revylag.

§ 5 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

§ 6 Årsmøtet

Årsmøtet er Strand Revylags høyeste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen slutten av mai 
måned og innkalles av styret med 2. ukers varsel.

Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være mottatt av styret senest 1. uke før årsmøte.

Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 3. dager før årsmøtet.



§ 7 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

• Behandle Strand Revylags årsmelding

• Behandle Strand Revylags regnskap i revidert stand

• Behandle innkomne forslag

• Fastsette kontingenten

• Vedta Strand Revylags budsjett

• Velge:

        a. 6. styremedlemmer: 

            * Styreleder

            * Sekretær

            * Kasserer

            * 1. styremedlem

            * 2. styremedlem

            * 3. styremedlem/Kunstnerisk leder

         b. 2. valgkomitemedlemmer

            * valgkomiteleder

            * Medlem

§ 8 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de 
stemmeberettige medlemmene krever det.

Møteinnkallelse og vedtak skjer etter samme regler som for ordinære årsmøter.

§ 9 Styret

Strand Revylag ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:

• Iverksette årsmøtets bestemmelser

• Administrere og føre nødvendig kontroll med Strand Revylags økonomi, eiendeler og Råd i 

            henhold til de enhver tid gjeldene instrukser og bestemmelser

• Annet hvert år oppnevne Kunstnerisk leder som 3.styremedlem

• Oppnevne Kunstnerisk Råd med to rådsmedlemmer og Kunstnerisk leder.

• Representere Strand Revylag utad.



Leder innkaller til styremøter ved behov. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer 
er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet gjelder det som 
styrelederen, eller stedfortreder utpekt av styreleder, har stemt for. 

§ 10 Kunstnerisk Råd

Strand Revylag har til enhver tid et Kunstnerisk Råd som er oppnevnt av styret.                            
Bestående av Kunsterisk leder som er 3.styremedlem valgt av styret.                                                   
Kunsterisk Råd består av inntil tre medlemmer inkludert Kunstnerisk leder, som til enhver tid 
jobber etter vedtatte budsjett og planer.

§11 Ungdomsgruppen Sceneverket

Tilhørighet under Strand Revylag, og vedtektenes §1 Formål. Ved aktivitet i ungdomsgruppen  
Sceneverket kan alder over 18 år fravikes.

§ 12 Vedtektsendringer

Endringer i disse vedtektene kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha 
vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 13 Suspensjon – Eksklusjon

Tillitsvalgte som misligholder sine verv, og medlemmer som motarbeider vedtekter og ikke bøyer 
seg for lovlige vedtak i Strand Revylag, kan supsenderes.

I grove tilfeller kan den tillitsvalgte eller medlemmet eksluderes.

Suspensjon/ekslusjon avgjøres av Strand Revylag sitt styre etter skriftlig forslag fra påklager. 
Årsmøtet er ankeinstans.

§ 13 Oppløsning (§ 13 kan ikke endres.)

Oppløsning av Strand Revylag kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med
minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje 
må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

                                     

                                                      Jørpeland 11.12.2021

                                                     Styret i Strand Revylag


