Vedtægter for Samsø Billedkunstråd.
§ 1 Hjemmel
Samsø Billedkunstråd er nedsat efter § 17, stk. 4 i Lov om kommunernes styrelse samt Lov om billedkunst §
10.
§ 2 Formål & opgaver
Samsø Billedkunstråd har som formål at fremme den professionelle billedkunsts potentiale lokalt og
bidrage til dens alsidighed, kunstneriske udvikling ved at rådgive Samsø Kommune i forbindelse med
kunstnerisk udsmykning.
Billedkunstrådet har til opgave:
- at igangsætte og støtte billedkunstneriske aktiviteter i Samsø Kommune.
Billedkunstneriske aktiviteter kan f.eks. være udstillinger, workshop og events, undervisningsforløb,
kunstfestival, foredrag og lign.
- at igangsætte, støtte og formidle permanent kunstnerisk udsmykning af kommunale og andre
offentlige bygninger og pladser, herunder rådgive om kunstindkøb.
- at rådgive om kommunal kulturpolitik vedr. billedkunst.
- fundraising til kunst og relevante aktiviteter
Samsø Billedkunstråd kan efter anmodning fra Samsø Kommune varetage andre rådgivningsopgaver inden
for billedkunstområdet.
2.2 Midler
Midler tilvejebringes ved tilskud fra Samsø Kommune, samt ved tilskud fra private virksomheder, fonde og
offentlige institutioner.
Samsø Billedkunstråd sammensættes således at der kan opnås grundtilskud fra Statens Kunstfond. Det er
en forudsætning for bevilligede kommunale midler, at Kunstfondens grundtilskud søges. Samsø
Billedkunstråd står for at udarbejde ansøgning til Statens Kunstfond om grundtilskud.
2.3 Erhvervede kunstværker
De af Billedkunstrådet erhvervede kunstværker tilhører Samsø Kommune.
§ 3 Funktionsperiode og sammensætning
Samsø Billedkunstråd består af fem medlemmer, som alle nedsættes for en fireårig periode.
Billedkunstrådets valgår følger kommunalbestyrelsens valgår, dog fungerer et siddende Billedkunstråd indtil
Kommunalbestyrelsen har udpeget medlemmer til det nye Billedkunstråd. Billedkunstrådet konstitueres sig
på møde i 2. kvartal efter et valgår.
Billedkunstrådet skal sammensættes, således at det opfylder krav fra Statens Kunstfond med henblik på at
kunne opnå grundtilskud til kommunale billedkunstråd.
Billedkunstrådet består af
- 1 repræsentant fra Kommunalbestyrelsen
- 4 repræsentanter vælges af Samsø Kommunes Social- og Kulturudvalg. Der annonceres med
henblik på at finde interesserede kandidater. Mindst tre skal have billedkunstfaglige kompetencer,
så som professionelle billedkunstnere eller kunstkyndige med relevant billedkunstfaglig baggrund.
- der vælges 2 suppleanter, der indtræder såfremt et medlem ønsker at nedlægge sit mandat.

Billedkunstrådet konstituerer sig med formand og næstformand.
Vedtagelser i Billedkunstrådet kræver, at over halvdelen af medlemmerne stemmer herfor.
Billedkunstrådet afholder fire - fem møder årligt. Der kan herudover aftales møde, hvis særlige
omstændigheder fordrer, at rådet samles.
Samsø Kommunes kulturafdeling indkalder til møderne i samråd med formanden ved fremsendelse af
dagsorden.
Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
§ 4 Diæter
Der ydes diæter efter Samsø Kommunes retningslinjer ved deltagelse i møder uden for øen.
Medlemmer af billedkunstrådet, som ikke har mulighed for at få dækket deres kørselsudgifter på anden vis,
vil få kørselsgodtgørelse efter Statens lave kørselstakster.
§ 5 Forretningsorden
Samsø Billedkunstråd fastsætter selv sin forretningsorden og vælger selv sin formand og næstformand.
§ 6 Sekretariatsbetjening
Samsø Kommunes kulturafdeling varetager sekretariatsfunktionen og deltager på billedkunstrådets møder.
Alle udgifter / indtægter fremsendes til anvisning via afdelingen.
§ 7 Økonomi
Billedkunstrådets aktiviteter indarbejdes i Samsø Kommunes regnskab og revideres af kommunens revision
i forbindelse med revisionen af årsregnskabet.
Billedkunstrådets regnskabsår følger således kommunens.
Billedkunstrådets økonomiske ramme fastsættes årligt af Social og Kulturudvalget i forbindelse med
vedtagelse af kommende års kulturbudget.
Billedkunstrådet fremsender hvert år i første kvartal rapport over foregående års aktiviteter samt
overordnet beskrivelse med handleplan over indeværende års aktiviteter til Social- og Kulturudvalget.
§ 8 Vedtægtsændringer
Billedkunstrådets vedtægter kan kun ændres med godkendelse af Kommunalbestyrelsen.
§ 8 Billedkunstrådets opløsning
Billedkunstrådet kan alene bringes til opløsning ved beslutning af Kommunalbestyrelsen i Samsø Kommune.
Ved opløsning anvendes rådets likvide aktiviteter til tilsvarende kulturelle formål efter Social- og
Kulturudvalgets afgørelse og efter indstilling fra Billedkunstrådet.
Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 20 marts 2018.

