
Innkalling til Årsmøte for Brak 2022
Dato: 20.mai 2022 / Klokken: 13.00 / Sted: Litteraturhuset i Bergen

Saksliste:

Sak 0122 Valg av referent og underskriver av protokoll
Vedtaksforslag: ... …. velges som referent ... velges som underskriver av protokoll

Sak 0222 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Vedtaksforslag: Innkalling og dagsorden godkjennes

Sak 0322 Årsregnskap og årsmelding 2021 / Budsjett 2023
Styret anbefaler at årsmøtet godkjenner Braks revidert regnskap og årsmelding for 2021
samt budsjett for 2023
Vedtaksforslag: Årsmøtet godkjenner Braks regnskap og årsmelding for 2021 samt budsjett
for 2023

Sak 0422 Valg av styre i Brak for perioden 2021-2023
Årsmøtet skal velge et styre på minst fem, maksimalt syv representanter, samt en
vararepresentant.Tre av styrets representanter samt et varamedlem er på valg nå.
Styremedlemmer velges for en periode på to år. De som er på valg er Svein Inge Bjørkedal,
Lise Fredrikke Engedal og styreleder Øyvind Solheim samt varamedlem Mira Thiruchelvam.
Øyvind Solheim stiller til gjenvalg.
Det  har satt ned en valgkomité bestående av Ivar Chelsom Vogt og Hanne Thunestvedt.
Komiteen vil komme med sin innstilling på årsmøtet.

Vedtaksforslag: ... velges som styremedlemmer i Brak 2021-2023 i henhold til valgkomiteens
innstillinger.

Sak 0522 Vedtektsendring: endring av organisasjonsform
Forslag om endring av Braks organisasjonsform fra «Lag, forening» til «Stiftelse»

Brak har siden 1996 jobbet for å bedre og tilrettelegge rammebetingelser for musikkmiljøet i
regionen for å fremme rytmisk musikk, likestilt med andre kulturuttrykk. Organisasjonen har
kontinuerlig utviklet seg for å kunne best tjene sitt formål, og nå opplever Braks styre og
administrasjon at dagens organisasjonsform ikke er tjenlig.

Årsaken til dette er at Brak ønsker å være et åpent, tilgjengelig og inkluderende
kompetansesenter for hele Vestland. Medlemskap skaper en unødig terskel for å ta kontakt.
Kulturrådet er vår største finansiør og de ønsker at Musikkontorene og andre lignende
kompetansesentre skal være åpne. Braks administrasjon kjenner igjen dette argumentet om
dørterskel, ettersom de stadig blir kontaktet av potensielle brukere som er usikre på om de
kvalifiserer til å få hjelp av Brak dersom f.eks. ikke alle medlemmene i et band eller prosjekt



er bosatt i Vestland. Det er også stor usikkerhet blant medlemmene angående deres eget
medlemskap, og flere som tar kontakt for å spørre om de har rett til å delta på arrangementer
inkludert årsmøtet.
Det er andre fordeler ved at Brak blir stiftelse, som henger sammen med at slik Brak ser ut i
2022 hører bedre hjemme under denne organisasjonsformen. Brak underlegges
stiftelsesloven, noe som tilbyr tydelige og hensiktsmessig rammer til rundt Braks økonomi og
drift. Samtidig vil avvikling av medlemsrapportering og oppbevaring av personopplysninger
frigi tid i administrasjonen som kan rettes mot Braks kjernevirksomhet.

Det er av styrets oppfatning at endring av organisasjonsform vil være til det beste for Brak,
våre brukere og musikkmiljøet på Vestlandet.

Forslag til nye vedtekter ligger som eget dokument med forslag i rødt samt overstrykning der
det er foreslått endringer.

Vedtaksforslag: Årsmøtet vedtar at Brak skifter organisasjonsform til stiftelse.

Sak 0622 Valg av revisor
Brak bruker Terje Næss hos Bergen Revisjon, og er fornøyd med dette.
Ledelsen i Brak anbefaler at årsmøtet vedtar at vi bruker Terje Næss hos Bergen Revisjon

Vedtaksforslag: Årsmøtet vedtar Terje Næss hos Bergen Revisjon som revisor

Sak 0722 Valg av valgkomite
Styret foreslår at Hanne Thunestvedt og Ivar Chelsom Vogt velges for et år til.

Vedtaksforslag: Årsmøtet vedtar at Hanne Thunestvedt og Ivar Chelsom Vogt er valgkomite
til 2023.


