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Vedtekter for Norske Grafikere

Vedtatt på generalforsamlingen 1982. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 7. mars 
1984, 9. mars 1989, 7. mars 1997, 10. mars 2000 og 12. mars 2004.
Vedtektene er tilpasset normallovene for grunnorganisasjonene i NBK.

§ 1. Formål
Norske Grafikere er en faglig forening av yrkesaktive grafikere.
Norske Grafikere er partipolitisk uavhengig.

Foreningens formål er å ivareta medlemmenes faglige, sosiale og økonomiske interesser 
og å arbeide for gode kollegiale forhold.

Norske Grafikere skal arbeide for å øke samfunnets bruk av grafikk.
 
§ 2. Organisasjonstilhørighet
Norske Grafikere er grunnorganisasjon i NBK. Norske Grafikere er bundet av NBKs 
vedtekter.

Vedtak fattet på NBKs landsmøter er bindende for Norske Grafikere og Norske Grafikeres 
medlemmer.
 
§ 3. Medlemskap
Rett til medlemskap har yrkesaktive grafikere som fyller vilkårene for opptak.

Krav om medlemskap rettes til styret som tildeler medlemskap i h.t. gjeldende 
opptaksvilkår. Utenlandske grafikere bosatt i Norge får medlemskap i Norske Grafikere på 
samme vilkår som øvrige søkere.

Medlemmer som grovt motarbeider foreningen og medlemmenes felles interesser, kan 
utelukkes for kortere eller lengre tid om 2/3 av generalforsamlingen forlanger det. 
Slikt vedtak kan appelleres til neste generalforsamling.

Generalforsamlingens vedtak gis ikke oppsettende virkning ved appell til neste 
generalforsamling.
 
§ 4.  Forhandlingsrett / Avtalerett
Medlemskap i Norske Grafikere medfører at det enkelte medlem gir organisasjonen 
fullmakt til  representere seg i forhandlinger og ved inngåelse av avtaler med stat, fylke 
og kommune. Likeledes innebærer medlemskapet at organisasjonen innenfor de rammer 
NBKs landsmøte fastsetter, gis hjemmel til å representere medlemmet ved inngåelse av 
avtaler om bruk av de av medlemmenes verker som er utgitt, offentliggjort eller overdradd 
eksemplar av. Denne bestemmelsen gjelder ikke medlemmer som også er medlem av en 
distriktsorganisasjon tilsluttet NBK.
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§ 5.  Generalforsamling
a)    Generalforsamlingen er Norske Grafikeres høyeste organ. Den avholdes hvert år innen 
utgangen av mars måned, og skal kunngjøres minst 2 måneder i forveien. Forslag som 
medlemmene vil ha tatt opp på generalforsamlingen må sendes styret minst 4 uker før 
denne.  Alle forslag og dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen, skal være 
medlemmene i hende senest 14 dager før denne. Kun de saker som er fremmet på denne 
måten kan tas opp og behandles på generalforsamlingen.

b)    Medlemmer som ikke kan møte til generalforsamlingen, kan gi skriftlig fullmakt til et 
annet medlem. Ingen medlemmer kan ha flere enn fire fullmakter.

c)    Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når den er lovlig innkalt.

d)    Styret, kontrollutvalget eller 1/10 av medlemmene kan skriftlig kreve ekstraordinær 
generalforsamling, men kun den eller de saker det ble krevet ekstraordinær 
generalforsamling for, kan behandles på denne. Ekstraordinær generalforsamling innkalles 
med minst 3 ukers varsel. Valg foretatt på ekstraordinær generalforsamling er gyldige til 
etterfølgende ordinære generalforsamling.

e)    Generalforsamlingen behandler:
       Styrets årsrapport.
       Kontrollutvalgets rapport.
       Regnskap.
       Innkomne forslag.
       Saker fremmet av styret.
       Handlingsprogram.
       Budsjett.

Valg av styrets leder, valg av styremedlemmer og varamedlemmer, medlemmer til 
kontrollutvalg og valgkomite. Det skal videre velges styremedlemmer til Norske Grafikeres 
Fond, og til eventuelt andre organ opprettet av generalforsamlingen og delegater til NBKs 
landsmøte.
 
§ 6. Styret
a)    På generalforsamlingen plikter styret å legge frem årsrapport, revidert regnskap og 
handlingsprogram for neste styringsperiode. Et styre på 5 medlemmer skal velges på 
Norske Grafikeres generalforsamling. Styreperioden er 2 år. For å sikre kontinuitet bør 
styreleder og 1 styremedlem velges ett år, det neste år velges 3 styremedlemmer.

De 5 styremedlemmene er:
1.    Styreleder
2.    4 Styremedlemmer
3.    4 Varamedlemmer i prioritert rekkefølge (d.v.s. 1. vare, 2. vara osv.)

b)    To av varemedlemmene er på valg annen hvert år, men den prioriterte rekkefølgen kan 
endres hvert år.  1. og 2. vara blir innkalt til juryering og er derved medlemmer av storstyret 
ved opptak av nye medlemmer.
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c)    Styret konstituerer seg m.h.t. valg av nestleder.

d)    Styret har det overordnete ansvar for driften av foreningen.

e)    Styret skal arbeide etter gjeldene prinsippvedtak, retningslinjer og handlingsprogram 
vedtatt av generalforsamlingen. Styret skal ha minst 4 møter i året.

f)    Styremøter innkalles med minst 1 ukes varsel. Styret er beslutningsdyktig når 
styreleder og 3 medlemmer (varamedlemmer) er tilstede. Beslutninger skal nedfelles i 
skriftlige vedtak i protokollen før de realiseres. Forslag til vedtak må få tilslutning fra minst 
3 styremedlemmer for å kunne ansees vedtatt.

g)    Hvert styremedlem kan innkalle styret når de finner det påkrevet utover det fastsatte 
antall møter.

h)    Det skal avholdes 2 faste budsjett/regnskapsmøter i året. Disse skal avholdes med 
minst 1 medlem fra Kontrollutvalget.

i)    Styret kan pålegge styremedlemmene taushetsplikt i saker der styret finner det 
nødvendig av hensyn til foreningens interesser eller personvern.
j)    På generalforsamlingen plikter styret å legge frem årsrapport, revidert regnskap og 
handlingsprogram for neste styreperiode. 

§ 7.  Kontrollutvalget
Et kontrollutvalg på 3 medlemmer velges på generalforsamlingen. Kontrollutvalget 
velger selv sin leder. Valgperioden er 2 år, annen hvert år velges 1 og 2 medlemmer. 
Kontrollutvalget har til oppgave å foreta kritisk revisjon av styrets virksomhet og 
økonomiske disposisjoner, og avgi beretning om dette til generalforsamlingen. 
Kontrollutvalget kan kreve ekstraordinær generalforsamling om de mener styret 
går ut over eller ikke oppfyller sitt mandat i flg. vedtekter og vedtak fattet på 
generalforsamlingen. Minst 1 medlem fra kontrollutvalget møter på de faste 
budsjettmøtene i året samt på generalforsamlingen. Kontrollutvalget har observasjonsrett 
på styremøter, og skal ha informasjon om styrets virksomhet i form av møtereferat og 
møteinnkallinger. Styret plikter å besørge at kontrollutvalget skal få tilgang til de av 
foreningens dokumenter som Kontrollutvalget anser nødvendig for sitt arbeide.

§ 8. Valgkomite
Valgkomiteen (nominasjonsutvalg) foreslår kanditater til de tillitsverv som skal besettes 
på generalforsamlingen. Valgkomiteen består av 3 medlemmer som selv velger sin leder.  
Valgperioden er 2 år. Annen hvert år velges 1 og 2 medlemmer. Valgkomiteen vurderer i 
samråd med styret ønsket kompetanse til de personer som innstilles til tillitsverv.
 
§ 9. Lojalitet
Tillitsvalgte forplikter seg til lojalt å arbeide for foreningen i h.h.t. formålsparagraf og 
vedtak fattet på generalforsamlingen og i styret.
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§ 10. Daglig leder
Daglig leder har ansvaret for å lede foreningens daglige drift.
Daglig leder har personalansvar for de ansatte.
 
§ 11. Medlemsmøte
Medlemsmøter innkalles av styret, og de uttaler seg om de saker som styret eller 
medlemsmøtet selv tar opp. Medlemsmøtets uttalelser er rådgivende for styret.
Det skal avholdes minst 1 medlemsmøte i året.
 
§12.  Kontingent
Årskontingenten fastsettes av generalforsamlingen. All kontingent betales gjennom NBK.  
Unnlatelse av betaling av fagpolitisk kontingent for foregående år, medfører foreløpig 
utelukkelse fra foreningen. Ubetalt kontingent for mer enn 1 år fører, etter skriftlig varsel, til 
opphevelse av medlemskap og de rettigheter det gir. Styret kan i spesielle tilfeller innvilge 
utsettelse etter skriftlig søknad.
 
§ 13. Uravstemning
Viktige saker kan avgjøres ved uravstemning når generalforsamlingen ønsker det.
Ved uravstemning gjelder simpelt flertall.

Styret kan ikke bruke uravstemning for å sette generalforsamlingsvedtak ut av kraft.

Uravstemning som er bindende etter NBKs lover, er bindende også for Norske Grafikere og 
Norske Grafikeres medlemmer.

§ 14. Oppløsning
Til beslutning om oppløsning av foreningen kreves 2/3 flertall på ekstraordinær 
generalforsamling, som må innkalles med 3 måneders varsel.
Besluttes foreningen oppløst, settes foreningens midler i et fond i overensstemmelse med 
formålsparagrafen. Dette fondet forvaltes av Norske Billedkunstnere.
 
§15. Vedtektsendringer
Forandringer av disse vedtekter krever 2/3 flertall på generalforsamlingen.
Forslag til endringer må kunngjøres for medlemmene i ht. § 5.

Lovendringer trer ikke i kraft før de er godkjent av NBKs landsmøte.
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Opptakskriterier
Vedtatt på Norske Grafikeres generalforsamling 9. mars 2001.

1. Medlemskap i Norske Grafikere kan oppnås ved skriftlig søknad til styret og innsending 
av 10 grafiske verk. Fullført studium ved kunstfaglig høgskole tillegges stor vekt ved 
vurderingen av søknaden.
2. Søknaden vurderes av storstyret i Norske Grafikere. Minst 6 grafikere må være til stede.

Definisjon av kunstgrafikk
Vedtatt på Norske Grafikeres generalforsamling 9. mars 2001.

Kunstgrafikk er et verk som helt eller i vesentlig grad er fremstilt ved hjelp av et 
trykkmateriale som med en kunstnerisk hensikt er utformet eller arrangert av kunstneren.  
Kunstgrafikk kan også omfate verk som er fremstilt digitalt. 
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FULLMAKT

Med dette gir jeg   

Fullmakt til   

å representere meg ved Norske Grafikeres Generalforsamling  
mandag 16. mars 2015.

           
 
       
dato og underskrift

Kan du ikke komme på generalforsamlingen, så send din fullmakt med en 
kollega. 
Hver grafikere kan ha 4 fullmakter.


