
	

	

 
Generalforsamlingen 2019 

Saksfremlegg – VEDTEKSTENDRINGER NOFOFO 

 
Norsk Fotografisk Fond (NOFOFO) ønsker å endre vedtekt §3 som beskriver 
sammensetningen av styret. Det er ønskelig at styret skal bestå av fire, i stedefor tre, 
faste medlemme. Dette for å endre på dagens praksis der 1. vara alltid må møte på 
tildelingsmøter. Sittende styre i NOFOFO mener det er en bedre praksis at alle 
tilstedeværende er faste medlemmer, med den kredibilitet dette gir. 
 
Ved eventuelle habilitetssaker vil styret basert på gammel praksis fremdeles være 
beslutningsdyktig ved inhabilitet hos ett av de faste medlemmene. Dersom det er 
inhabilitet hos to faste styremedlemmer må vara innkalles. I tilfeller der det ikke er 
flertall for vedtak blant styrets faste medlemmer, vil SL kunne bruke dobbeltstemme. 
 
Det er i tillegg ønskelig å fjerne deler av siste avsnitt i §3, da dette primært er en 
intern retningslinje og ikke er nødvendig å redegjøre for i fondets vedtekter. 

 
 
Forklaring til forslaget: 
 

• Alle foreslåtte endringer er merket i rødt. 
 
 
Vedlegg: 

• Forslag til nye vedtekter der alt av endringer er markert og forklart i rødt. 
 
 
 

Forslag til vedtak: 

GF vedtar å innføre de foreslåtte endringene i vedtektene for FFF.  



	
Vedtekter for Norsk Fotografisk Fond 
 
 
Vedtatt på FFFs generalforsamling 1992.  
Sist endret av FFFs generalforsamling 27. mai 2019. 
 
 

 
§ 1 Fondets navn er Norsk Fotografisk Fond. (Norwegian Photographic Fund) (NoFoFo). 
 
§ 2 Fondet er et disposisjonsfond for vederlag som utbetales på kollektiv basis til kunstnere 
som bor og virker i Norge og benytter fotografiske uttrykksformer. 
 
§ 3 Fondets midler forvaltes av et styre på tre fire personer med to et varamedlemmer. 1 vara 
skal alltid være tilstede på tildelingsmøter. Styret er beslutningsdyktig med tre stemmer. I 
tilfeller der det ikke er flertall for vedtak blant styrets faste medlemmer, vil styreleder kunne 
bruke dobbeltstemme.  
 
Styret oppnevnes av generalforsamlingen i Forbundet Frie Fotografer (FFF). Funksjonstiden er 
3 år, dog slik at ett av styremedlemmene bør skiftes ut hvert år.  
 
Det føres protokoll fra styrets møter. Utskrift av styreprotokoll sendes til styret i FFF. 
Møteinnkallelsene sendes styret i FFF til orientering. Styret vedtar budsjett og dette 
oversendes FFF til orientering. FFFs sekretariat er sekretariatet for fondet og fører fondets 
regnskap.  
 
§ 4 Fondets midler skal benyttes til utvikling og realisering av kunstneriske fotografiske 
prosjekter, samt andre støttetiltak til fremme av kunstnerisk fotografi, herunder fast driftstøtte 
FFF og utstillingsstøtte Fotogalleriet. 
 
§ 5 Fondsstyret fordeler fondsmidler mellom de forskjellige formål som nevnt i § 4, i henhold til 
fondets retningslinjer. 
 
§ 6 Fondet er regnskapspliktig. Regnskap samt årsmelding oversendes Kulturdepartementet 
innen 1. mars det etterfølgende år. 
 
§ 7 Fondets vedtekter skal godkjennes av Kulturdepartementet. Endringer av vedtektene og 
retningslinjene kan vedtas med 2/3 flertall på FFFs generalforsamling. 
 
§ 8 Fondets grunnkapital er på kr 100.000. 
 
 
 
 
 
 
 


