
Vedtekter for Røren barne- og ungdomsteater. 

 
Vedtekter ble vedtatt på årsmøte 2. september 1997, og revidert 1.mars 1999 11.mars 2002, 
9. april 2008, mars. 2013, 10.mars 2020, 8.april 2021 og 22.februar 2022. 
 
§1  Teatergruppas navn er Røren barne- og ungdomsteater. Adresse: postboks 130, 3307 
Hokksund 
 
§2  Formål 
 Røren barne- og ungdomsteater har til formål: 

• Å gi barn og ungdom, fra Øvre Eiker kommune, et teatertilbud i nærmiljøet. 

• Fremme interesse for teatervirksomhet 

• Fremme positiv sosial aktivitet 
 
 
§3  Medlemskap 

Medlemmer tas opp etter skriftlig påmelding. Styret vurderer nye påmeldinger 
kontinuerlig ut fra gruppas størrelse og behov. Minst en av foreldrene må forplikte 
seg til å ta arbeidsoppgaver i teatergruppa. Søsken til medlemmer prioriteres. Hvis to 
eller flere søsken er medlemmer ønskes det at begge foresatte forplikter seg til å ta 
arbeidsoppgaver. Nedre aldersgrense er 6 år. Man kan være medlem fram til og med 
det året man fyller 20 år. 

 
Medlemmer som ikke lenger ønsker å være skuespillere, men arbeide med andre 
oppgaver i teatergruppa som lyd, lys, sminke, hjemmesider osv kan fortsatt være 
medlemmer i RBUT. De betaler fortsatt kontingent til teatergruppa. Foreldrene 
trenger ikke ha arbeidsoppgaver i teatergruppa. 

 
Permisjoner skal vurderes av styret i hvert enkelt tilfelle. Permisjoner skal ikke gå ut 
over kapasitet og økonomi, derfor skal kontingent under permisjon som hovedregel 
betales. 
 
Det er mulig for familier eller enkelt medlemmer å være støttemedlem i RBUT. 
 
Årsmøtet fastsetter strukturen rundt medlemskap. 

 
§4  Kontingent 
 Årsmøtet fastsetter kontingent. 
 
§5 Styret og dets oppgaver 

Teatergruppa har et styre på minst 5 medlemmer, hvorav den ene er skuespillernes 
representant med en vara og velges av disse. 
Fast styreverv skal være leder, nestleder, kasserer og sekretær. Leder velges særskilt. 
Styret velges av årsmøtet. Alle valg gjelder fram til neste årsmøte. Det skal velges to 
vararepresentanter. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av styremedlemmene er 
tilstede.  



Årsmøtet avholdes innen 01. mars hvert år. 
 

 
Styrets oppgaver 

• Ivareta medlemmenes interesse 

• Sørge for den daglige ledelsen av teatergruppa 

• Skaffe midler til drift 

• Sette opp budsjett innen januar og et revidert budsjett til årsmøte. 

• Opptak av nye medlemmer 

• Ansvar for repertoar 

• Ansvar for gjennomføring av forestilling 

• Ansvar for PR  

• Velge representant med vara til Øvre Eiker teaterråds styre.  

• Velge 2 representanter til årsmøtet i Øvre Eiker teaterråd 
 
§6 Årsmøte 
 Årsmøte er foreningens høyeste myndighet. 

Årsmøte holdes innen 1. april hvert år. Det sendes innkalling 14 dager før årsmøte. 
Nytt styre tiltrer ved årsmøtets avslutning. 
 
Årsmøtet behandler  

1. Årsmelding 
2. Revidert regnskap 
3. Revidert budsjett 
4. Valg (styre og revisor) 
5. Eventuelt andre saker som ønskes behandlet av årsmøte. Slike saker må være 

styre i hende senest 8 dager før årsmøte. For øvrig behandles saker styret 
ønsker behandlet av årsmøte. 

 
Vedrørende stemmerett på årsmøtet: 
En (1) foreldrestemme pr skuespiller. I tillegg er skuespillere fra ungdomsskole alder 
stemmeberettiget. 
 
Vedrørende signaturrett:  
Leder og kasserer har signaturrett hver for seg. 
 

 
§7 Vedtektsendring 

Forslag til vedtektsendring må være styret i hende senest 1 mnd. før årsmøte. 
Vedtektsendring krever 2/3 flertall. 

 
 
§8  Æresmedlemmer 

Styret får fullmakt til å utnevne eventuelle æresmedlemmer. Æresmedlemmer får 2 
gratisbilletter til framtidige forestillinger, og en plakett av teateret. 

 
§9 Oppløsing 



Årsmøte, med 2/3 flertall, kan vedta oppløsing av teatergruppa. Teatergruppas 
midler (kontanter) settes i et fond som administreres av kulturkontoret i Øvre Eiker. 
Midler fra fondet kan søkes av personer som utdanner seg innenfor teater. Det 
oppløsende årsmøte vedtar kriterier for tildelingen. 

 
Foreningens eiendeler tilfaller Røren Skole i sin helhet. 


