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Normalvedtekter for klubber fra 1. januar 2015 

§ 1 Navn, formål og oppgaver 
1.1 Creo…………………………………………………………………………… er en arbeidsplassklubb for 

medlemmer i  Creo - forbundet for kunst og kultur.

Klubben er opprettet i samsvar med forbundets vedtekter § 14. 

1.2 Creo …………………………………………………………………………… omfatter alle Creos medlemmer som 
er ansatt ved/i …………………………………………………………  (arbeidsgiver(e) eller arbeidssted(er)). 

1.3 

Klubben skal sammen med organisasjonens øvrige organer arbeide for å ivareta dennes 
formål, prinsipp- og handlingsprogram. 

Klubben har et særlig ansvar for å: 

 Drive informasjons- og rekrutteringsarbeid på arbeidsplassen(e);

 Velge tillitsvalgte/hovedtillitsvalgte for klubbens medlemmer iht. gjeldende 
hovedavtale og eventuell avtale om tillitsvalgtordningen;

 Legge til rette for et sosialt miljø for klubbens medlemmer;

§ 2

2.1 

2.2 

2.3 

Årsmøte 
Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet der alle medlemmene har møte-, tale-, 
forslagsrett og stemmerett. 

Årsmøte skal holdes hvert år. Varsel om årsmøte slås opp på arbeidsplassen(e) eller 
sendes medlemmene én måned før årsmøtet. Frist for innsending av saker til årsmøtet er 
to uker før årsmøtet. Saklisten skal slås opp eller sendes medlemmene minst én uke før 
årsmøtet, med kopi til fylkeslaget. Det skal føres protokoll fra årsmøtet. 

Årsmøtet skal: 

1. Godkjenne innkalling og sakliste.

2. Godkjenne klubbstyrets årsmelding for foregående periode.

3. Fastsette klubbens regnskap for foregående periode (regnskap skal føres dersom 
klubben disponerer egne økonomiske midler).

4. Fastsette eventuell medlemskontingent for kommende periode.

5. Behandle innsendte saker og saker fremmet av klubbens styre, regionlagets styre 
eller av forbundsstyret.

6. Velge styre med leder og styremedlemmer for to år, men likevel slik at ikke alle 
styremedlemmene er på valg samme år.

7. Velge eventuelle varamedlemmer for ett år;

8. Velge tillitsvalgte/hovedtillitsvalgt for to år;

9. Velge revisor for to år (bare dersom klubben fører regnskap).

2.4 

2.5 

2.6 

Arbeidsgivers representant(er) overfor ansatte er normalt ikke valgbare til verv i klubben. 

Årsmøtet kan bare behandle de sakene som er angitt i innkallingen eller saklisten. 

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall, og skal godkjennes av forbundsstyret. Øvrige vedtak 
gjøres med alminnelig flertall. 

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med minst én ukes varsel dersom styret finner det 
nødvendig. Ekstraordinært årsmøte skal innkalles dersom det fremmes krav om det av 
forbundsstyret, regionlagets styre eller av minst 1/3 av klubbens medlemmer. 
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§ 3

3.1 

3.2 

3.3 

Styret 
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene, og handler med ansvar overfor 
årsmøtet.  

Tillitsvalgte/hovedtillitsvalgt som ikke er valgt inn i styret, skal likevel møte i alle styremøter 
med tale- og forslagsrett. 

Styret skal: 

1. Sørge for innkalling til årsmøter og medlemsmøter.

2. Legge fram årsmelding og eventuelt regnskap for foregående periode for årsmøtet

3. Sørge for at klubbens godkjente årsmeldinger, eventuelle regnskaper og protokoll fra 
årsmøter og styremøter sendes til Creo. Klubbens eventuelle regnskaper skal 
godkjennes av regionlaget.

4. Følge opp pålegg fra årsmøtet, regionlaget eller forbundsstyret.

5. Ta opp til behandling og arbeide med andre saker som fremmer klubbens og Creos 
formål.

3.4 

§ 4

4.1 

4.2 

§ 5

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

Styret fatter sine vedtak med alminnelig flertall og er vedtaksført når minst 3/5 av 
styremedlemmene er til stede. 

Forvaltning og revisjon 
Klubbens årsmeldinger og eventuelle regnskaper skal avgis av styret og underskrives av 
samtlige styremedlemmer.  

Revisjon av klubbens eventuelle regnskaper skal foretas av revisor valgt av årsmøtet. 

Oppløsning 
Klubben kan bare oppløses dersom antall medlemmer på arbeidsplassen(e) er mindre 
enn 20. 

Vedtak om oppløsning gjøres av årsmøte eller ekstraordinært årsmøte etter reglene som 
for vedtektsendringer. 

Er slik behandling ikke mulig kan vedtak om oppløsning gjøres av regionlaget. 

Dersom klubben oppløses, tilfaller eventuelle eiendeler regionlaget.  




