
VEDTEKTER FOR KULTURKIRKEN 
SKÅ RE  

§ 1. Visjon  
 

Hovedmål er å skape en arena med stor åpenhet, for mennesker på søken etter livets 

mening. Dette søkes realisert gjennom visjonen: 

 

«Å skape møteplasser mellom himmel og jord for det brede lag av folket, der vi samler ulike 

kulturkrefter og formidler kulturuttrykk gjerne gjennom nye og eksperimentelle former.”  

 

Programtilbudet bygges over følgende 5 virkemidler: 

Dialog - Konserter - Messer -Sanser - Scenekunst.  

§ 2. Organisasjon og mandat  
Kulturkirken Skåre er et konsept opprettet som et prosjekt i Den norske kirke i Haugesund 

med utgangspunkt i Skåre kirke som bygg. Det innebærer at konseptet unntaksvis kan  

strekke seg geografisk ut over selve kirkebygget. Skåre menighet står som eier av bygget og 

Haugesund kirkelig fellesråd har overordnet ansvar for drift og vedlikehold og forvalter 

konseptet Kulturkirken Skåre på vegne av menighetene i Den norske kirke i Haugesund. 

Kulturkirken Skåre er organisert med et styre og en programkomite. Kirkeverge og Prost kan 

stoppe vedtak som vurderes å være i strid med kirkens formål/regler for kirkebyggets bruk, 

ankeinstans er fellesrådet/biskop.  

Følgende medlemsorganisasjoner er representert i styret: 

 Haugesund kirkelige fellesråd v/kirkevergen 

 Skåre menighet 

 Vår Frelsers menighet 

 Rossabø menighet 

 Kirkens Bymisjon 

Styret har ansvaret for den daglige drift, rekrutterer programkomite og godkjenner program 

ut i fra økonomiske og ikke kunstneriske vurderinger. Styret har også anledning til å fremme 

forslag til programkomiteen. 

  



Programkomiteen 

Velges av styret og består av inntil 7 personer. Programkomiteen rekrutteres fortrinnsvis fra 

øvrige kulturinstitusjoner og kunstnermiljøer i regionen. Prost, kantor (valgt av kirkevergen) 

og representant fra Kultur og festivalutvikling IKS (KUF) i Haugesund kommune, tiltrer 

programkomiteen på like vilkår som øvrige medlemmer. Programkomiteen finner, mottar og 

initierer forslag til program som forsøkes iverksatt av styret.  

§ 3. Årsberetning  
Styret legger frem sin årsberetning med revidert regnskap innen 1.mars hvert år. 

Årsberetningen sendes til orientering til eierorganisasjonene og aktuelle 

samarbeidspartnere. 

 § 4. Styret - Styrets sammensetning, oppgaver, protokoll, innkalling og 

stemmerett  
En representanter til styret oppnevnes av hver av organisasjonene nevnt i § 2 for en 2-års 

periode med personlige vararepresentanter. Dette skjer innen utgangen av året, første gang 

i 2017.  

Styret leder Kulturkirkens arbeid og rapporterer til eierne. Styret kan ved behov etablere 

ulike utvalg med hensyn til utvikling og oppfølging av kulturkirken. 

Det føres protokoll. Innkalling med dagsorden og protokoll sendes styrets medlemmer, 

vararepresentanter og eierorganisasjonene senest en uke før hvert styremøte.   

Styret konstituerer seg selv og er beslutningsdyktig når minst tre av de stemmeberettigede 

er til stede. Styreleder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Ved uenighet i styret har 

kirkevergen anledning til å bringe styresaker inn for avgjørelse i fellesrådet. 

§ 5. Sekretariatfunksjoner, (sekretær, regnskapsføring og 

informasjonstjenesten)  
Utføres/bestilles av styret og finansieres gjennom den daglige drift. 

I den grad økonomien tillater det og behovet tilsier at det er nødvendig kan det 

også/alternativt engasjeres prosjektleder og tekniske medarbeidere. 

 § 6. Vedtektsendringer  
Eierorganisasjonene eller styret kan legge frem forslag til endringer av vedtektene innen 

utgangen av hvert kirkeår slik at styret kan behandle saken og evt. fremme forslag til 

endringer overfor alle eierorganisasjoner innen 15. januar.  



§ 7. Oppløsning og utstyr  
Eventuell oppløsning av Kulturkirken Skåre må behandles i menighetsrådene og vedtas av 

fellesrådet. Kulturkirkens utstyr tilhører kirkebygget det er tilpasset. Dersom en  

 Kulturkirkens utstyr tilhører kirkebygget.  

Hvis en eierorganisasjon skulle ønske å trekke seg fra samarbeidet, avgjøres det av den 

enkelte medlemsorganisasjon.  


	§ 1. Visjon
	§ 2. Organisasjon og mandat
	§ 3. Årsberetning
	§ 4. Styret - Styrets sammensetning, oppgaver, protokoll, innkalling og stemmerett
	§ 5. Sekretariatfunksjoner, (sekretær, regnskapsføring og informasjonstjenesten)
	§ 6. Vedtektsendringer
	§ 7. Oppløsning og utstyr

