
 

 

VEDTEKTER  FOR  KEM  
 
– Kunstnernes Eget Materialutsalg SA 
 
Endret på årsmøte 2019: 
 
 
 
§ 1 Selskapets navn  
 
Selskapets navn er KEM – Kunstnernes Eget Materialutsalg SA 
 
§ 2 Selskapsform 
 
KEM – Kunstnernes Eget Materialutsalg SA er et selskap med begrenset ansvar og vekslende 
andelskapital og medlemstall. 
 
§ 3 Formål 
 
Selskapet er opprettet for og av bildende kunstnere, og har til formål å tilby andelseiere og andre 
kunstmateriell av høy kvalitet til lavest mulige priser. 
 
§ 4 Forretningskontor 
 
Selskapets forretningskontor er i Oslo. 
 
§ 5 Andelskapital 
 
Andelskapitalen består av personlige andeler som i dag er på kr. 1000,- og kr. 1500,-. Endringer i 
verdifastsettelse fastsettes av årsmøtet. 
Andelen gir rett til rabatt ved kjøp av kunstmateriell. 
Andelshaverne er ikke ansvarlige ut over sin innskutte kapital. Innskutt kapital tilbakebetales 
ikke uten i de tilfeller som er beskrevet i § 12. 
 
§ 6 Medlemskap 
 
Andelslaget er åpent for alle. 
 
§ 7 Årsmøte 
 
Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av juni. Innkalling skjer på KEM – Kunstnernes Eget 
Materialutsalg SA sine hjemmesider; www.kem.no, med 30 dagers varsel. 
Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende innen 15. mars. 
 
Innkallingen skal inneholde dagsorden, styrets årsberetning med regnskap, revisjonsrapport, 
forslag til valg av styre, valg av valgkomité, samt øvrige saksdokumenter. 
 
Dagsorden for årsmøtet skal inneholde følgende punkter: 
 



 

 

1. Konstituering av møtet 
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
3. Valg av møteleder 
4. Valg av referent 
5. Valg av to personer til å undertegne protokoll 
6. Opptelling av antall representerte stemmer og godkjenning av fullmakter 
7. Godkjenning av styrets årsberetning 
8. Godkjenning av regnskap 
9. Revisors beretning 
10. Fastsettelse av styrets godtgjørelse 
11. Behandling av saker fremlagt av styret eller andelshavere 
12. Valg av styremedlemmer 

Valg av 2 varamedlemmer  
Valg av revisor 
Valg av valgkomité 2 medlemmer, etter forslag fra styret. 

 
Årsmøtet behandler regnskap og de saker som styret legger frem. Hver andelshaver har én 
stemme. Andelshaver kan gi skriftlig fullmakt til en annen andelshaver eller et styremedlem. 
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med 14 dagers varsel, enten etter styrebeslutning eller når 
minst 50 andelshavere har forlangt det skriftlig. 
 
Årsmøtet er beslutningsdyktig når den er innkalt på lovlig måte. Vedtak fattes med alminnelig 
flertall. 
 
Selskapets overskudd kan anvendes til etterbetaling til andelshaverne, etterbetalingsfond, 
avsetning til medlemskapskonti eller forrenting av andelsinnskudd og medlemskapskonti. 
 
§ 8 Vedtektsendringer 
 
For gyldig vedtektsendring krever 2/3 flertall av de ved årsmøtet representerte stemmer. Forslag 
til endringer av vedtektene kunngjøres sammen med innkalling til årsmøtet, alternativt 
ekstraordinært årsmøte, jfr. § 7.  
 
§ 9 Styret  

Selskapet ledes av et styre på 5 medlemmer og med 2 varamedlemmer, som alle velges av 
årsmøtet med alminnelig flertall. Styremedlemmer og varamedlemmer velges for perioder på 2 
år. 2 styremedlemmer står på valg det første året, de tre andre det neste året. Styret velger selv sin 
leder hvert år. Varamedlemmene har møterett. Styrets sammensetning bør til enhver tid avspeile 
virksomhetens art og visjoner. Styret ansetter daglig leder. Styret kan meddele prokura. Selskapet 
tegnes av daglig leder, eller av to styremedlemmer i fellesskap. 

§ 10 Ansattes representasjon i styret 
 
De ansatte velger blant de ansatte ett medlem og ett varamedlem som vil ha møte- og talerett i 
styret. 
 
§ 11 Administrasjon 
 
Styret ansetter daglig leder som under styrets kontroll leder den daglige driften. 



 

 

Daglig leder er sekretær for styret. 
Ved hvert styremøte skal daglig leder gjøre rede for virksomhetens utvikling og den økonomiske 
situasjon. 
 
§ 12 Oppløsning 
 
Frivillig oppløsning av selskapet kan kun fattes av to på hverandre følgende årsmøter med minst 
30 og maksimum 60 dagers mellomrom. Den ene skal være et ordinært årsmøte. På begge 
årsmøtene kreves at minst 2/3 av de avgitte stemmer er for oppløsning. Besluttes selskapet 
oppløst, skal først alle eiendeler realiseres, og alle forpliktelser dekkes. Deretter har andelshavere 
rett til å få sine andelsinnskudd og innestående på medlemskapskonti utbetalt. Gjenværende 
midler ut over dette fordeles mellom andelseierne etter årsmøtets vedtak. 
 
§ 13 Habilitet 
 
Styremedlem må ikke delta i behandling av saker som en selv er part i eller dersom det ellers er 
en tilknytning til saken som kan påvirke vedkommendes standpunkt. 
 
§ 14 Annet 
 
For andre saker som ikke dekkes av disse vedtektene gjelder bestemmelsene i Lov om 
samvirkeforetak så langt disse kan anvendes. 
 


