Vedtægter for Ringsted Kommunes Billedkunstråd

§1 Formål
Formålet med Ringsted Kommunes Billedkunstråd er et ønske om at fremme samtidskunst i Ringsted
Kommune. At give borgerne mulighed for at møde samtidskunst af høj kunstfaglig kvalitet i forskellige
sammenhænge.

§2 Kompetencer og pligter
Billedkunstrådet arbejder indenfor den til enhver tid gældende kunststrategi og har til opgave.






At igangsætte og støtte billedkunstneriske aktiviteter i Ringsted Kommune.
Billedkunstneriske aktiviteter kan være: udstillinger, huskunstnerforløb, workshops,
undervisningsforløb, kunstfestival, kunstforedrag og lignende.
At igangsætte, støtte og formidle permanent kunstnerisk udsmykning af kommunale og andre
offentlige bygninger og pladser, herunder rådgive om kunstindkøb.
Efter nærmere aftale at stå til rådighed for rådgivning af erhvervslivet i forbindelse med
billedkunstnerisk udsmykning.
Billedkunstrådet fremsender hvert år i sidste kvartal rapport over årets aktiviteter til Byrådet.

§3 Billedkunstrådets sammensætning
Billedkunstrådet består af seks medlemmer:






En repræsentant fra det professionelt arbejdende kunstmiljø i Ringsted Kommune
En repræsentant fra det professionelt arbejdende regionale kulturmiljø
En repræsentant fra det professionelt arbejdende nationale kunstmiljø
To repræsentanter for borgerne i Ringsted Kommune
En repræsentant fra kommunens administration

§4 Valg og valgprocedure
Billedkunstrådet nedsættes for en fireårig periode og udskiftes på én gang hvert fjerde år.
Billedkunstrådets valgår følger Byrådets valgår.
Et siddende Billedkunstråd fungerer indtil udgangen af den måned, hvori nyvalg har fundet sted.
For repræsentanten fra det professionelt arbejdende kunstmiljø i Ringsted Kommune, repræsentanten fra
det regionale kulturmiljø, for repræsentanten fra det professionelt arbejdende nationale kunstmiljø og
borgerrepræsentanterne gælder at medlemmet kan genvælges, dog ikke mere end to på hinanden
følgende gange, dvs. 8 år i alt.
Snarest muligt efter et kommunalvalg indkaldes via annoncering i dagspressen forslag til nye
repræsentanter.
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Det til enhver tid siddende råd afgiver forslagsliste med egnede kandidater til Byrådet som supplement til
den offentlige annoncering efter egnede kandidater.
Det til enhver tid siddende råd er høringsberettiget i forhold til den kommende rådsdannelse.
Byrådet udpeger rådets seks faste medlemmer. Byrådet udpeger ligeledes personlige stedfortrædere for de
seks faste medlemmer efter indstilling fra det siddende Billedkunstråd.
Indstillingen af medlemmer skal til hver tid leve op til Statens Kunstråds kriterier for støtte til Kommunale
Billedkunstråd.

§5 Udtrædelse af Billedkunstrådet
For repræsentanten fra det professionelt arbejdende kunstmiljø i Ringsted Kommune og
borgerrepræsentanterne gælder det, at fraflytning fra kommunen medfører tab af medlemskab af
Billedkunstrådet.
Hvis et medlem af Billedkunstrådet udtræder i løbet af valgperioden, indtræder stedfortræderen.
Hvis et medlem har forfald i længere periode, indkaldes stedfortræderen som midlertidigt medlem af
billedkunstrådet. En længere periode defineres i denne forbindelse som værende 3 måneder.

§6 Økonomi
Midler tilvejebringes ved tilskud fra Ringsted Kommunes pulje til kunst i det offentlige rum, samt ved
tilskud fra private virksomheder og offentlige institutioner, herunder f.eks. Statens Kunstfonds puljer til
kunststøtte.
Tilskud til kunstværker på private arealer kan kun ydes, såfremt det drejer sig om en plads, hvortil der er
offentlig adgang og hvor det ville være oplagt at placere det konkrete kunstværk, såfremt pladsen havde
tilhørt Ringsted Kommune. Det er endvidere en forudsætning, at kunstværkets placering sker efter
Billedkunstrådets anvisning og at Billedkunstrådet i øvrigt skønner, at tilskuddet er af afgørende betydning
for kunstværkets anskaffelse.
Det påhviler Billedkunstrådet at sørge for registrering af de erhvervede kunstværker.
Udgifter i forbindelse med Billedkunstrådets møder afholdes af puljen til kunst i det offentlige rum.
Billedkunstrådets aktiviteter fremgår af Ringsted Kommunes regnskab.

§7 Sekretariat
Ringsted Kommune fungerer som sekretariat for Billedkunstrådet.
Sekretariatet deltager i Billedkunstrådets møder.

§8 Vedtægtsændringer
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Billedkunstrådets vedtægter kan kun ændres med godkendelse af Byrådet.

§9 Opløsning
Billedkunstrådet kan alene bringes til opløsning ved beslutning af Ringsted Kommunes Byråd.
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