tilsluttet La Commission Internationale de l’Eclairage (CIE)

Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

§ 1. Navn
Foreningens navn er Lyskultur.

§ 2. Formål


Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning.



Lyskultur skal være en nøytral møteplass for alle interesserte.



Lyskultur skal være en samlende og formidlende forening, som skal stimulere til økt kompetanse blant
medlemmene.



Lyskultur skal bidra til utvikling av nasjonale og internasjonale retningslinjer innen lys og belysning.
§ 3. Medlemmer

Søknad om medlemskap i Lyskultur sendes skriftlig. Styret avgjør om vedkommende skal opptas eller ikke. Alle medlemmer er
direkte medlemmer av Lyskultur. Medlemmer av Lyskultur er samtidig medlem i en av Lyskulturs Regioner.
Lyskulturs medlemmer er delt inn i grupper som nærmere angitt i dokumentet «Lyskulturs medlemsgrupper». Dette
dokumentet kan revideres av Årsmøtet.
Hovedmedlemsgruppene er som følger:
A. Ordinære medlemmer
Herunder kan opptas bedrifter, organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner. En ansatt i en medlemsbedrift kan ikke være
personlig medlem i Lyskultur hvis ikke bedriften vedkommende representerer allerede er medlem.
B. Æresmedlemmer
Styret kan foreslå Årsmøtet å velge personer som på fortjenestefull måte har bidratt til fremme av Lyskulturs formål til
æresmedlemmer.
C. Inviterte medlemmer
Styret kan velge personer som har vist særlig interesse for Lyskulturs arbeid, som inviterte medlemmer.
Utmeldelse kan kun skje skriftlig. Utmeldelse må være Lyskulturs administrasjon i hende før 31.10 for utmelding påfølgende år.
Serviceavgiften frem til driftsårets utgang 31.12 må betales.

§ 4. Serviceavgift
Serviceavgift for hver enkelt medlemsgruppe fastsettes av Årsmøtet. Avgiften betales første gang ved innmeldelse i Lyskultur og
senere ved begynnelsen av hvert driftsår.
Er 6 måneder av driftsåret gått ved opptak av et nytt medlem, betaler medlemmet bare halv avgift for inneværende driftsår. Er
avgiften ikke betalt innen 2 måneder etter at kravet er sendt, gir administrasjonen vedkommende skriftlig beskjed om at
avgiften må betales innen 1 måned. Overskrides denne fristen kan Styret oppheve medlemskapet, men kravet opprettholdes.

§ 5. Organisasjon
Lyskulturs ledende og utøvende organer er:
1.
2.
3.

Årsmøtet (se § 6)
Styret (se § 8)
Lyskulturs administrasjon (se § 9)
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§ 6. Årsmøtet
Årsmøtet er Lyskulturs øverste myndighet. Årsmøtets leder velges av og blant de fremmøtte medlemmene.
Årsmøtet avholdes hvert år innen 1. mai med tid og sted som bestemt av foregående Årsmøte. Innkallingen skal skje skriftlig,
senest tre uker før årsmøtet. Innkallingen skal ha vedlagt forslag til dagsorden, årsberetning, regnskap og eventuelle forslag til
vedtak.
Følgende poster skal behandles av Årsmøtet:
1. Valg av møteleder
2. Valg av to representanter til å undertegne protokollen
3. Styrets årsberetning
4. Regnskap og revisjonsberetning
5. Innkomne forslag
6. Styrets forslag til arbeidsprogram
7. Budsjett
8. Valg av Styret, medlemmer til Norsk lysteknisk komité og Informasjons- og kompetanseutvalg
9. Valg av medlemmer til Valgkomité
10. Valg av revisor
11. Fastsettelse av tid og sted for neste årsmøte
Forslag som ønskes behandlet, må være Lyskulturs administrasjon i hende senest 2 måneder før årsmøtet. Beslutninger og valg
avgjøres ved simpelt flertall. Vedtektsendringer må ha 2/3 flertall. Kun medlemmer opptatt som medlem senest 2 måneder før
årsmøtet har stemmerett. For å kunne delta i Årsmøtets avstemninger må serviceavgift være betalt og øvrige økonomiske
forpliktelser overfor Lyskultur være oppfylt.
Hvert medlem som har betalt serviceavgift, har én stemme. Medlemmer som har betalt serviceavgift over 20 000 kroner i
foregående driftsår, har 2 stemmer.
Medlemmer kan la seg representere ved skriftlig fullmakt. Ett medlem kan ikke ha mer enn 3 fullmakter. Alle fullmakter skal
være skriftlige og godkjent av Lyskulturs administrasjon før årsmøtets begynnelse. 
Retningslinjer for godkjennelse fastsettes av
Styret.
Referat fra årsmøtet protokollføres og undertegnes av de valgte representanter, se punkt 1 over, Styrets leder og daglig leder.
Ekstraordinært Årsmøte kan innkalles av Styret eller når minst 1/5 av medlemmene forlanger det.

§ 7. Valg av tillitsvalgte etter § 6
Lyskultur ledes av et styre på inntil 11 personer. Styrets sammensetning skal gjenspeile bredden i Lyskulturs medlemsmasse og
skal bestå av:
1. Styreleder
2. Nestleder
3. Leder i Norsk lysteknisk komité
4. Leder i IKU
5. Leder i Regionsrådet
6. Styremedlem (Statens representant)
7. Styremedlem
8. Styremedlem
9. Styremedlem
10. Styremedlem
11. Varamedlem
Komiteer og utvalg skal bestå av 3–11 medlemmer. Samtlige tillitsvalgte velges for to år av gangen. Valgene foregår skriftlig hvis
noen krever det. Alle komiteer og utvalg velger internt sin nestleder.
Ved behov for nye komité- og utvalgsmedlemmer skal komiteen/utvalget foreslå et nytt medlem for Styret som skal sitte i
komiteen/utvalget frem til neste årsmøte. Styret har fullmakt til å supplere komiteene med medlemmer frem til neste årsmøte.
På første mulige årsmøte velges et medlem for resterende periode.
Samtlige tillitsvalgte skal være medlemmer av Lyskultur, som representanter for bedrifter, organisasjoner og institusjoner eller
personlige medlemmer (dokumentet 
«
Lyskulturs medlemsgrupper
»
og §3).
En tillitsvalgt fratrer såfremt han representerer en bedrift, en institusjon eller en organisasjon som opphører å være medlem av
Lyskultur, eller hvis den tillitsvalgte opphører å være ansatt i en medlemsbedrift.
Dette gjelder dog ikke for styremedlem som er Statens representant i styret.
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§ 8. Styret
Styret forvalter Lyskulturs midler og kontrollerer dens virksomhet. Styret har ansvar for at det utarbeides forslag til strategi, 
årlig
arbeidsprogram og budsjett, og er ansvarlig for gjennomføring av Årsmøtets vedtak. Styret ansetter daglig leder. Styret er
beslutningsdyktig når minst 5 av dets medlemmer er til stede. Styrebeslutning krever simpelt flertall. Hvert styremedlem har én
stemme. Ved stemmelikhet er styrelederens stemme utslagsgivende.

§ 9. Lyskulturs administrasjon
Den daglige drift ivaretas av administrasjonen, som ledes av Lyskulturs daglig leder. Administrasjonen er ansvarlig for
iverksettelse av de tiltak som bestemmes av medlemmene gjennom Årsmøtet og Styret. Daglig leder har ansvar for
sekretærfunksjonen til Styret.

§ 10. Norsk lysteknisk komité
Norsk lysteknisk komité (NLK) har til oppgave å ivareta Lyskulturs faglige kvalitet og interesser nasjonalt og internasjonalt. NLK

skal representere Den internasjonale kommisjonen for belysning – la Commission Internationale de l’Eclairage (CIE) x)
nasjonalt
og delta i dennes arbeid internasjonalt. NLK skal bestrebe å være det øverste lys- og belysningsfaglige organ i Norge.
NLKs mandat nasjonalt er:
– å bidra til utarbeidelse av standarder i samarbeid med norske standardiseringsorganisasjoner
– å ha ansvaret for utarbeidelsen av Lyskulturs faglige publikasjoner
– å foreslå og bidra til gjennomføring av forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU-prosjekter) som kan nyttiggjøres av de
grupper i Norge som arbeider med lys- og belysningsspørsmål
– FoU- og andre faglige prosjekter som utgår fra Lyskultur skal være forankret i NLK
– å ha det faglige
ansvaret for Lyskulturs lysfaglige profil

– å foreslå og gjennomføre andre tiltak av betydning for den lys- og belysningsfaglige virksomheten i Norge
NLKs mandat internasjonalt er:
– å representere Norge på møter i forbindelse med CIE
– å ivareta norske faglige interesser innen lys og belysning i europeiske og andre internasjonale
standardiseringsorganisasjoner
NLK utarbeider selv forslag til Styret om arbeidsprogram og budsjett og skriver årsberetning om virksomheten. NLKs
arbeidsprogram og budsjett inngår som egne poster i Lyskulturs virksomhet.
x)

Lyskultur er tilsluttet CIE og er godkjent av denne som norsk representant i CIEs beslutningsorganer.

§ 11. Informasjons- og kompetanseutvalget
Informasjons- og kompetanseutvalget (IKU) har til oppgave å gjennomføre utvalgte oppgaver knyttet til Lyskulturs
arbeidsprogram. Utvalget rapporterer til daglig leder.
IKUs mandat:

å utvikle forslag til gjennomføring av konkrete oppgaver

å etablere prosjektgrupper etter behov
IKU skriver årsberetning om utvalgets virksomhet og oppnådde resultater.

§ 12. Regionsråd
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Regionsrådet er et rådgivende organ, sammensatt av representanter fra alle regionale grupper. Rådet fremmer forslag til
regionale aktiviteter som profilerer Lyskultur, og rapporterer til daglig leder.

§ 13. Regionale grupper
Regionale grupper etableres etter initiativ fra lokale krefter. De regionale gruppene forbereder og arrangerer seminarer, kurs og
møter i samarbeid med Lyskulturs administrasjon.

§ 14. Særlige utvalg
Særlige utvalg kan oppnevnes av Årsmøtet eller Styret. Utvalgene skal bygges opp med spesialkompetanse og være en ressurs
for Norsk lysteknisk komité og Informasjons- og kompetanseutvalget.

§ 15. Valgkomité
Valgkomiteen består av 3 medlemmer og 1 varamedlem hvor alle velges av Årsmøtet, for ett år av gangen. Ingen av disse kan
være medlem av Styret. Den sist avgåtte styreleder bør være medlem av Valgkomiteen. Komiteen konstituerer seg selv ved valg
av leder og stedfortredende leder.
Komiteen skal inngi innstilling til Årsmøtet om valg av representanter til Styret, komiteer og utvalg. Innstillinger sendes
administrasjonen senest 4 uker før Årsmøtet.
Valgkomiteen må følge vedtektenes bestemmelser om valgbarhet (se §7).
Valgkomiteens innstilling presenteres for Årsmøtet av komiteens leder.

§ 16. Regnskapsår og revisjon
Lyskulturs regnskapsår er fra 1. januar til 31. desember. Til kontroll av regnskapet velges en revisor.

§ 17. Vedtektsendringer
Endring eller tillegg til vedtektene kan besluttes av ordinært Årsmøte.
Forslag til vedtektsendring må være Lyskulturs administrasjon i hende senest 2 måneder før årsmøtet.
Gyldig beslutning krever minst 2/3 flertall fra de representerte medlemmer.

§ 18. Oppløsning
Forslag om oppløsning kan bare behandles av Årsmøtet. Gyldig beslutning om oppløsning krever at minst 2/3 av medlemmene
er til stede på årsmøtet, og at 2/3 av de fremmøtte medlemmer ønsker oppløsning.
Hvis de foreskrevne 2/3 av Lyskulturs medlemmer ikke er representert, innkalles det innen 4 uker til medlemsmøte for
behandling av oppløsningsforslaget. Her treffes beslutning uansett fremmøte; dog kreves det også her 2/3 flertall fra de
fremmøtte medlemmer.
Oppløsningen iverksettes av en komité oppnevnt av det møtet som besluttet oppløsning.
Lyskulturs eiendeler tilfaller Norsk lysteknisk komité og forutsettes anvendt til fremme av formål av den art som er nevnt i disse
Vedtekters § 2 og 10.
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