
Forslag til saker til behandling på årsmøtet 7. mai 2019:

1) FORSLAG TrL OPPRETTELSE AV PRAKTISK ARBE|DSGRUPPE.

Valgkomiteen tillater seg å fremme følgende forslag til årsmøte i Flagstadselskapet 7 . mai 2019.

Det opprettes en gruppe som har som oppdrag å tilrettelegge og utføre det praktiske arbeidet i

forbindelse med de ordinære medlemsmØtene, samt julemøte.

Vi foreslår at gruppen består av 4 medlemmer, 2 av hvert kjønn, supplert med en representant fra
styret.

Valgkomiteen har erfaring med at enkelte synes 2 år kan være lang tid å binde seg. Vi forslår derfor
at gruppen velges blant de fremmøtte på årsmøtet og velges for 1 år av gangen. Styret tar ansvar for
å velge sin representant i arbeidsgruppen.

Formålet med forslaget må være å avlaste styret for den praktiske tilretteleggingen av

arrangernentene. Valgkomiteen er også av den mening at et styreverv i Flagstadselskapet vil
oppleves mer meningsfullt når de avlastes i de praktiske gjØremålene, som jo egentlig ikke bør eller
skal være styrets ansvar.

Oslo 28.02 2019

Anne-Margrethe Skari Vidar B. Halvorsen

2} FORSTAG TIL ENDRING I VEDTEKTENE I THE KIRSTEN FTAGSTAD INTERNATIONAT SOCIETY

For at vedtektene skal sammenfalle med dagens mål og praksis, foreslår styret følgende endringer
(markert i rødt/kursiv):

VEDTEKTER vedtatt på årsmøtet 25. april 1989, etter endringer på årsmøtet 21-. moi 2019:

t.

Foreningen The Kirsten Flagstad lnternationalsociety, til daglig kalt Flagstadselskapet, ble stiftet 10.
september L975 i A/orsk MusikksamIing, Universitetsbib\ioteket i OsIo.

2.

Foreningens formål er til alle tider å ære Kirsten Flagstads navn og livsverk nasjonalt og
internasjonalt, og spre kunnskap om hennes liv og søngkunst til nye generosjoner.

3.

Foreningen har et nært samarbeid med Kirsten Flagstad Museum i Hamør (tidligere kolt Kirsten
Flagstads Minnesomling, heretter i vedtektene kalt Fløgstad-museet). Et permanent Flagstad-arkiv
(Flagstadiana) er etablert i tilknytning til Flqgstod-museet.

Flagstad-museet i Hamar har ansvaret for betryggende oppbevaring av Flagstad-arkivet {plater,
lydbånd, brev, fotos, kostymer, utklippsbøker, dagbøker, håndarbeid etc.).



4.

Sølvpokalen, Metropolitan Operas avskjedsgave til Kirsten Flagstad, donert til Flagstadselskapet av

Arthur V. Dusenberry og Sigurd Hall Dusenberry, oppbevares i henhold til avtole ov 8. mors 2070
mellom Flagstadselskapet, Den Norske Apera & Ballett ag Flagstad-museet, og forsikres av den part
som til enhver tid har pokalen i hende, jfr. tidsrammene i avtalens pkt 2. Ved befroktning mellom de

to utstillingssteder har mottager forsikringsdnsvar.

5.

Foreningen skal samle inn midler til et fond i den hensikt å finansiere en pris til en songer på ltøyt
internasjonalt nivå, kolt Flogstod-prisen / The Kirsten Flagstod lnternationol Award.

6.

Årskontingent for medlemskap fastsettes av årsmøtet.

7.

Foreningens styre består av 7 medlemmer, hvorov ett medlem skol representere Flagstodmuseet.

Sistnevnte kan sende en varorepresentont frq Flagstadmuseet eller Flagstadmuseets venneforening i
eget fravær. Styrefs leder velges for to år ad gangen. De øvrige styremedlemmene velges også for to
år ad gangen, slik at halvparten er på valg hvert år.

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 styremedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet ovgjør
styreleders stemme.

8.

Ordinært årsmøte holdes hvert år primært i april måned, men tidspunktet kon awike med 1- måned

før ag L måned effer. lnnkalling sendes ut senest 14 dager før årsmøtet, vedlagt årsberetning og
revidert regnskap. Saker/forslag som Ønskes behandlet på årsmøtet sendes styret innen 1. mars

samme år.

9.

Forslag til endring av vedtektene behandles av styret og framlegges for årsmøtet. Endringer må
godkjennes av minst 2/3 av de frammøtte stemmeberettigede.

10.

Eventuell beslutning om oppløsning av foreningen treffes på to etter hverandre følgende årsmØter, i

begge tilfelle med2/3 flertall av de frammØtte stemmeberettigede. ltilfelleforeningen oppløses,

tilfaller dens kapital og øvrige eiendeler Flagstad-museet.

28.02.2019

Kari Eikli


