Vedtekter for Det norske Shakespeareselskap
(Vedtatt på stiftelsesmøtet 7. juni 1997, og senere endret på årsmøter 15. august 1998,
14. august 2002, 19. mai 2006, 3. juni 2011 og 23. april 2014.)
§ 1 Formål
Det norske Shakespeareselskap har som formål å øke kjennskapen til Shakespeares verk.
§ 2 Oppgaver
For å ivareta sine formål kan selskapets virksomhet omfatte:
• Aktiviteter i forbindelse med Shakespeare-oppsetninger ved teatre i Norge og utlandet
• Foredrag og publikasjoner som selskapet og andre Shakespeare-entusiaster utgir
• Studie- og undervisningsopplegg som selskapet tilbyr
• Aktiviteter i forbindelse med filmer (nye og gamle) over Shakespeares verk
• Reiser til Shakespeares fødested og Globe Theatre i London
§ 3 Medlemskap
Alle kan bli medlem i Det norske Shakespeareselskap ved å tegne seg som medlem og betale
kontingent.
Styret kan tildele æresmedlemskap.
Æresmedlemskap kan tildeles på bakgrunn av 1) ekstraordinær innsats for Det norske
Shakespeareselskap, 2) ekstraordinær innsats for utbredelse av kjennskap til Shakespeares
verk eller 3) annet spesielt fortjensfullt arbeid i relasjon til Shakespeare.
§ 4 Kontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder
kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett på årsmøtet og kan strykes som medlem av
Det norske Shakespeareselskap.
§ 5 Årsmøtet
Årsmøtet er Det norske Shakespeareselskaps høyeste organ og avholdes hvert år innen
utgangen av mai. Styret innkaller til årsmøtet med 4 ukers varsel. Saker som ønskes behandlet
på årsmøtet må være styret i hende seneste 3 uker før årsmøtet. Dagsorden med
saksdokumenter skal være utsendt 2 uker før årsmøtet.
Årsmøtets dagsorden skal omfatte:
1. Åpning ved styrets leder
2. Valg av møtedirigent
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Valg av referent
5. Valg av to representanter til å underskrive protokollen
6. Årsberetning
7. Årsregnskap med revisjonsberetning
8. Fastsettelse av medlemskontingent
9. Godkjenning av budsjett
10. Innkomne forslag
11. Valg
a. Styrets leder og nestleder enkeltvis for 2 år
b. Det antall styremedlemmer som er på valg (enten 2 eller 3) for 2 år
c. Inntil 4 varamedlemmer for 1 år

d. Revisor for 2 år
e. Styret fremmer forslag på 3 medlemmer til valgkomité fram til neste årsmøte.
Valgkomiteen konstituerer seg selv.
Alle medlemmer i Det norske Shakespeareselskap har adgang til årsmøtet. Stemmerett har de
som har betalt årsavgift inneværende år. Stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Årsmøtet
er vedtaksført med det antall medlemmer som møter. Årsmøtet kan ikke behandle forslag til
endringer i vedtektene som ikke er oppført på sakslisten. Andre saker kan behandles og
avgjøres når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede krever det.
§ 6 Ekstraordinært årsmøte
Styret kan på eget initiativ eller etter skriftlig krav fra minst 1/3 av medlemmene innkalle til
ekstraordinært årsmøte. Det kan bare behandle saker som ligger til grunn for innkallelsen.
Reglene for årsmøtet anvendes.
§ 7 Styret
Styret består av leder og nestleder, 5 styremedlemmer og inntil 4 varamedlemmer. Det leder
Det norske Shakespeareselskap mellom årsmøtene.
Styret konstituerer seg selv, og fordeler arbeidet seg imellom slik det er hensiktsmessig.
Styremøtet ledes av leder eller, i dennes fravær, av nestleder. Leder eller nestleder må
være til stede på styremøtene.
Styret møter når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger
det. Det føres protokoll over styrets møter.
Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Styret fatter sine
vedtak ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.
§8 Vedtektsendring
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha
vært ført opp på sakslisten. Endringene krever 2/3 flertall av stemmeføre på årsmøtet.
§ 9 Oppløsning
Vedtak om Det norske Shakespeareselskaps oppløsning må gjøres med 2/3 flertall på ordinært
årsmøte. Blir oppløsning vedtatt, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. Gjentas
vedtaket her med minst 2/3 flertall, er Det norske Shakespeareselskap oppløst.
Beslutning om disponering av Det norske Shakespeareselskaps midler tas av det
ekstraordinære årsmøtet.

