VEDTEKTER FOR FORENINGEN KLOKKEKLOVNENE
Vedtatt på Årsmøtet 7. juni 2018.
§1

Foreningens navn

Klokkeklovnene

§2

Formål

Klokkeklovnenes formål er å jobbe for at alle med demens på sykehjem og andre institusjoner i
Norge skal få mulighet til å få møte Klokkeklovner.

§3

Juridisk person

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for
gjeld. Foreningen er registrert i Frivillighetsregisteret.

§4

Klokkeklovnenes virksomhet

Klokkeklovnene driver en virksomhet der spesialtrente, profesjonelle klovneteam jevnlig kommer på
besøk til mennesker med demens på sykehjem eller lignende institusjoner. Klokkeklovnene har som
mål at minst 10% av virksomheten skal være basert på frivillighet. Klokkeklovnene som organisasjon
virker ut i fra organisasjonens retningslinjer. Ledelsen i organisasjonen består ved et minimum av
daglig leder som ansatt. Når økonomisk situasjon tilsier det skal kunstnerisk leder også være ansatt i
organisasjonen. Klokkeklovnene skal ha et kunstnerisk råd bestående av medlemmer.

§5

Organisatorisk tilknytning

Klokkeklovnene er en ideell organisasjon som er politisk og religiøst uavhengig.

§6

Medlemmer

For å være medlem av Klokkeklovnene må man ha vært igjennom en spesialiseringsprosess. Man må
videre ha vært aktiv som klovn de siste 12 måneder, med unntak av permisjon og sykdom. Videre må
man jobbe i samsvar med foreningens formål og vedtekter. Spesialisering skjer med utgangspunkt i
Klokkeklovnenes retningslinjer som fastsettes av kunstnerisk leder i samsvar med kunstnerisk råd.
Når man kvalifiserer til medlemskap melder man seg inn ved å betale kontingenten.
For å melde seg ut av foreningen må man sende Styret en utmelding senest 1 uke før årsmøtet.
Medlemmer som ikke betaler kontingent innen forfall skal varsles skriftlig om at innbetaling må finne
sted 8 uker etter kontingentens forfallsdato. Manglende innbetaling etter dette medfører automatisk
eksklusjon fra foreningen inntil kontingent er betalt.

For alle som ikke kvalifiserer til medlemskap er det mulig å være klovnevenner. Det skal til enhver tid
foreligge retningslinjer for hva dette innebærer. Disse retningslinjene skal være godkjent av Styret.

§7

Stemmerett og valgbarhet

Alle ordinære medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Gjelder ikke
Klovnevenner.

§8

Kontingent

Kontingent fastsettes av årsmøte. Kontingenten skal i all hovedsak gå til foreningens administrasjon
og drift. Foreningen skal kunne motta sponsormidler og støtte fra privatpersoner, bedrifter samt
offentlige og private organisasjoner. Foreningens retningslinjer for kommersielle samarbeid skal
følges.

§9

Årsmøte

Årsmøtet, som holdes hvert år i løpet av første halvår, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet
innkalles av styret med minst to måneders varsel, direkte til medlemmene. Forslag som skal
behandles på årsmøtet skal være sendt styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må
være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Forslag til endring av vedtekter skal
forelegges styret minst seks uker før årsmøtet.
Styret behandler forslag til vedtektsendringer og stemmer over sine anbefalinger til årsmøtet. Alle
medlemmer har stemmerett på årsmøte. Dette gjelder ikke klovnevenner.
Årsmøtet er vedtaksført når 2/3 av medlemmene er tilstede eller representert ved fullmakt. Ingen
har mer enn en stemme. Hver oppmøtte representant kan i tillegg ha med en fullmakt fra et annet
medlem.
På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten
senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever
det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.
Møtet fatter vedtak med alminnelig flertall blant de fremmøtte, bortsett fra vedtektsendringer som
krever to tredelers flertall.
Årsmøtet ledes av valgt dirigent.
Det føres protokoll over vedtatte saker og vedtak. To medlemmer velges til å undertegne
protokollen. Kopi av protokollen sendes til medlemmene.
Årsmøtets oppgaver:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Behandle Klokkeklovnenes årsmelding
Behandle Klokkeklovnenes regnskap i revidert stand
Behandle innkomne forslag og forslag til vedtektsendringer.
Fastsette kontingent
Velge styre
Velge vararepresentanter for medlemsrepresentanter

7. Velge valgkomite
8. Velge revisor og dennes stedfortreder
Valgkomiteen har 2-3 medlemmer, som velges av årsmøtet. Valgkomitéen foreslår medlemmer til
styret og revisor. Valgkomiteen består av tre representanter som velges av årsmøtet for to år. Det
velges en representant hvert år som ender på oddetall, og to representanter hvert år som ender på
partall. Valgkomiteen utarbeider forslag til styremedlemmer, varamedlemmer, og valgkomite.
Valgkomiteens representanter kan sitte sammenhengende i fire år. Valgperioden opphører ved
avslutning av det ordinære årsmøtet i det året valgperioden utløper.
Daglig leder og kunstnerisk leder kan ikke være representanter av valgkomiteen. Minimum 1
representant i valgkomiteen skal komme fra medlemmene.

§10

Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de
stemmeberettigede medlemmene krever det.
Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i
innkallingen.

§11

Styret

Foreningen ledes av styret – bestående av inntil 7 personer, hvorav 2 er medlemmer av
organisasjonen – som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styremedlemmene velges for to år
med mulighet for gjenvalg. For å sikre kontinuitet skal minimum to styremedlemmer velges et annet
år enn de øvrige styremedlemmer. Det skal tilstrebes at Styret består av minimum 40% kvinner.
Styret kan konstituere seg selv. Medlemmene velger sine to styremedlemmer. Styreverv utføres
vederlagsfritt.
Styret skal:
1. Iverksette årsmøtets bestemmelser
2. Føre nødvendig kontroll med Klokkeklovnenes økonomi i henhold til de til enhver tid
gjeldende instrukser og bestemmelser
3. Ansette daglig leder og være ansvarlig for stillingsinstruks
4. Sammen med Kunstnerisk Råd, utpeke Kunstnerisk leder, og være ansvarlig for
stillingsinstruks
5. Styret skal vedta Klokkeklovnenes budsjett
6. Være representanter for Klokkeklovnene utad
7. Styret godkjenner foreningens retningslinjer
Styret skal avholde styremøter minimum 4 ganger i året, eventuelt ut over dette når lederen eller et
flertall av styremedlemmene ber om det.
Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de
avgitte medlemmene. Alle styremedlemmer har en stemme. Hver oppmøtte representant kan i

tillegg ha med fullmakt fra andre medlemmer. Ved likt stemmetall har lederen, eller hvis denne ikke
er tilstede, nestlederen dobbeltstemme.
Styreleder eller styret som sådan skal ikke legge kunstneriske føringer for kunstnerisk leder eller
kunstnerisk råd.
Dersom Kunstnerisk leder ikke er styremedlem, har denne møterett i alle styremøter.
Daglig leder er styrets sekretær og ikke styremedlem.
Styret kan binde foreningen rettslig. Firma tegnes av styrets leder og daglig leder i fellesskap. Styret
kan meddele prokura.
§12

Vedtektsendring

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

§13
Oppløsning av Klokkeklovnene kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med
minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. Sammenslutning med andre
foreninger anses ikke som oppløsning av Klokkeklovnene. Vedtak om sammenslutning og nødvendige
vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring,
jfr. § 15. Nettoformue etter driftsregnskap, balanse og fordringer, skal gå til Nasjonalforeningen for
folkehelsens demensforeninger.

