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VEDTEKTER

FOR BRAK

Vedtatt på årsmøte 29.05.2019

20.05.2022
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Kap 1: Formål og innledning

§ 1 Navn og stiftelse

Organisasjonens navn er Brak.

Brak ble konstituert 17.09.03.

Organisasjonen ble opprinnelig startet 27.11.1996 under navnet Bergen Rockeaktører som

arbeidsgruppe overfor Kulturby Bergen 2000. Stiftelsen Brak ble konstituert i mai 1998 av følgende

parter: AKKS, Aktive Studenters Forening, Bergen Blues & Roots Festival, Bergen Realistforening,

Det Akademiske Kvarter, Kulturhuset USF, Norsk Rockforbund, Opplysningskontoret for band,

Stiftelsen Hulen, Studentfestivalen FeBer, UKEN (NHHS) og VIBB.

Oppstartskapitalen var kr 100.000.

Brak var frem til 2022 registrert under organisasjonsform “Lag, forening” frem til 2022. Ved

årsmøtet 20.05.2022 ble det vedtatt at organisasjonen skal omregistreres til Stiftelse i

Brønnøysundregistrene og omfattes av Stiftelsesloven.

§ 2 Formål

Brak skal være en partipolitisk uavhengig interesse-, kompetanse- og samarbeidsorganisasjon for

det rytmiske musikkmiljøet i Vestland.

Formålet er å bedre og tilrettelegge rammebetingelser for musikkmiljøet i regionen for å fremme

rytmisk musikk, likestilt med andre kulturuttrykk.

Brak skal bidra til å bygge og styrke en internasjonalt ledende musikkregion.

Brak skal arbeide for å bedre brukernes medlemmenes rammebetingelser ut i fra vedtatt strategi.

§ 3 Organisasjon

Braks organisasjon består av følgende ledd:

1. Årsmøtet

2. Styret

3. Administrasjon

4. Utvalg satt ned av styret
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Kap 2: Medlemskap

§ 4 Medlemskap

Alle aktører som slutter seg til Braks formålsparagraf, og som oppfyller medlemskriteriene, kan

innvilges medlemskap i Brak. Både frivillige og profesjonelle aktører kan være medlem av Brak. En

aktør driver musikkrelatert virksomhet i perioden vedkommende er medlem.

Medlemmer i Brak skal:

✔ Ha tilhørighet i Vestland

✔ Være en aktiv aktør innenfor musikkbransjen

✔ Rette seg etter vedtak som fattes på Braks årsmøte

Medlemskap innvilges av Braks administrasjon etter innmelding på nettsidene forutsatt at de

overnevnte kriterier er innfridd.

Brak er lukket for personer og andre aktører med rasistisk og/eller fascistisk tilknytning.

§ 5 Tap av medlemskap

✔ Medlemmer som ikke retter seg etter Braks vedtekter kan ekskluderes av styret.

✔ Ankeinstans for eksklusjonsvedtak er årsmøtet.

Kap 3: Årsmøtet

§ 6 Innledning

Årsmøtet er organisasjonens øverste organ, og avholdes en gang i året. Tid og sted bestemmes av

styret.

Innkalling til årsmøtet sendes ut senest en måned før møtet skal avholdes. Saker og

vedtektsendringer som ønskes behandlet må være styret i hende skriftlig senest to uker før

årsmøtet finner sted. Saksdokumenter sendes ut umiddelbart etter denne frist.

Protokoll sendes ut senest en måned etter at møtet har funnet sted.

§ 7 Beslutningsdyktighet

Årsmøtet til Brak er beslutningsdyktig ved et oppmøte på minimum ⅔ av styret 3 medlemmer.
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§ 8 Stemmeberettigelse

Alle medlemmer har stemmerett på årsmøtet. Disse har en stemme hver.

Stemmeberettigede aktører må ha vært medlem i minst én måned i forkant av årsmøtet.

Braks styre har stemmerett og administrasjon har kun tale- og forslagsrett. Observatører og gjester

kan inviteres til årsmøtet.

§ 9 Møteavvikling

Årsmøtet skal:

✔ Godkjenne innkalling

✔ Velge møteledelse

✔ Behandle årsmelding og årsregnskap for foregående år

✔ Behandle organisasjonens strategi for kommende periode

✔ Behandle innkomne saker

✔ Velge styre

✔ Velge revisor

✔ Velge valgkomité for kommende år

Det skal føres vedtaksprotokoll fra årsmøtet.

§ 10 Valg

Årsmøtet skal velge et styre på minst fem, maksimalt syv representanter, samt en

vararepresentant.

Det velges særskilt leder.

Styret velges for 2 år, hvor halve styret går på valg hvert år. I de tilfeller hvor hele styret velges

samtidig, velges halve styret (hhv 2+vara eller 3+vara) for 1 år og de resterende (hhv 3 eller 4 faste

medlemmer) for 2 år. Varamedlemmet inngår i valgsyklusen.

Personvalg foretas skriftlig.

§ 11 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes dersom styrets flertall eller minimum 1/3 av Braks medlemmer

skriftlig krever dette.

Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle de saker den er innkalt til å behandle.
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§ 12 Vedtaksregler

✔ Alle vedtak fattes normalt ved simpelt flertall.Dette gjelder vedtak i saker som ikke er

spesielt omtalt i vedtektene og/ eller forretningsorden hvor en annen flertallsform kreves.

✔ Vedtektsendringer kan kun foretas på årsmøtet, og krever 2/3 flertall blant de frammøtte

stemmeberettigede.

✔ Vedtektsendringer trer i kraft umiddelbart etter at vedtak er fattet.

Kap 4: Styret

§ 13 Innledning

Styret er øverste besluttende myndighet for Brak i perioden mellom to årsmøter. Styret skal følge

vedtak og retningslinjer fattet av årsmøtet, samt de føringer som følger av § 2.

Styret skal avholde styremøte minst fire ganger i året, to i første halvår, og to i annet.

§ 14 Sammensetning

✔ Valgkomiteen skal etterstrebe å sette sammen et styre som både representerer

medlemsmassen Braks brukere og innehar nødvendig faglige kompetanse.

✔ Personer som har sitt daglige virke i Brak kan ikke velges til styret.

✔ Styret konstituerer seg selv med unntak av leder som velges særskilt av årsmøtet.

✔ Ved frafall i perioden mellom to årsmøter supplerer styret seg selv ved at

vararepresentanten trekkes inn som ordinært medlem.

✔ Ved leders frafall trer nestleder inn i lederens sted.

✔ Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

✔ Minst ett styremedlem skal representere tidligere Sogn og Fjordane.

✔ Styremedlemmer kan maks sitte i to perioder (4 år)

§ 15 Arbeidsoppgaver

✔ Ved årets avslutning er styret ansvarlig for utformingen av årsmelding, regnskap og

budsjett.

✔ Styret forbereder årsmøtene.

✔ Styret kan iverksette nye prosjekter og ansette det antall hel- eller deltidsansatte som er

nødvendig.

✔ Styret utarbeider stillingsinstrukser for de ulike stillingene.

✔ Styrets arbeidsutvalg består av styreleder, nestleder og daglig leder.

✔ Styret utpeker prokurist(er) for Brak.

✔ Styret og arbeidsutvalget skal føre vedtaksprotokoll.
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§ 16 Godtgjørelse

✔ Hvert styremedlem mottar kr 1.500 per deltakende styremøte. Beløpet inkluderer

godtgjørelse for forberedelse, reisetid og oppgaver som dukker opp mellom styremøtene

§ 17 Valgkomiteen

✔ Styret sender innstilling til valgkomité, som velges av årsmøtet.

✔ Styremedlemmer kan ikke velges som medlemmer av valgkomiteen.

✔ Valgkomitéens arbeid skal igangsettes senest to måneder før årsmøtet.

Kap 5: Diverse bestemmelser

§18 Økonomi:

Braks regnskap følger regnskapsåret. Revisjon av bøker og bilag foretas av organisasjonens revisor.

Innsyn i styrets disposisjoner skal kunne fremlegges ved forespørsel for organisasjonens medlemmer

på en måneds varsel.

§19 Oppløsning:

Oppløsning av organisasjonen kan kun vedtas av et årsmøte, og krever ¾ flertall blant de

frammøtte stemmeberettigede. For at vedtaket skal være gyldig kreves ¾ flertall for oppløsning av

organisasjonen på to årsmøter etter hverandre som avholdes med ikke mindre enn to måneders

mellomrom. Ved oppløsning skal årsmøtet disponere organisasjonens midler etter

formålsparagrafen.

§20 Ikrafttredelse for vedtektene

Vedtektene trer i kraft etter vedtak av årsmøtet.


