AICA Danmark Foreningen af Danske Kunstkritikere

Vedtægter
Artikel 1
1. Foreningen af Danske Kunstkritikere; den danske sektion af AICA (Association
Internationale des Critiques d’arts) er etableret i henhold til betingelserne specificeret i
nærværende vedtægter.
2. Som en sektion af den Internationale Association har den danske forening vedtægter, der
følger moderorganisationen. Disse skal holdes ajour med det Internationale AICAs og
formelt godkendes af AICAs styrende råd.
3. Foreningen af Danske Kunstkritikere sammenbringer kunstkritikere, hvis professionelle
aktivitet er kritik, som kan udøves i alle medier og i forbindelse med undervisning eller
kuratering af udstillinger. Medlemmerne af foreningen skal være af dansk oprindelse, bosat i
Danmark, eller primært aktive i Danmark på en eller flere af de måder defineret i Artikel II,
nedenfor.
4. Formålet med den danske sektion af AICA er:
• At fremme kunstkritikken som disciplin og bidrage til udvikling af dens metoder.
• At fremme de etiske og professionelle interesser for foreningens medlemmer og at
forsvare deres rettigheder.
• At opretholde et aktivt nationalt og internationalt netværk for foreningens
medlemmer og at opmuntre til direkte møder.
• At bidrage til fælles forståelse af den visuelle kunst og æstetik i alle kulturer.
• At stimulere professionelle relationer på tværs af politiske, geografiske, etniske,
økonomiske og religiøse grænser.
• Upartisk at forsvare retten til at tænke og ytre sig frit, og modsætte sig vilkårlig
censur.
•
5. Foreningens registrerede kontor er: Normalt formandens eller kasserernes adresse, p.t.:
Skt. Annæ Gade 5, 1416 Kbh. K.
6. Foreningens virke er ikke tidsbegrænset.
Artikel II
1. Foreningen består af individuelle medlemmer, støttemedlemmer og æresmedlemmer.
Antallet af medlemmer er ubegrænset.
2. Ansøgere om medlemskab må være i stand til at fremlægge beviser på vedvarende aktivitet
gennem de sidste tre år, på et eller flere af de følgende områder:
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•
•
•
•

Daglig/periodisk trykt presse, radio, tv eller andre elektroniske medier.
Publicering af kunsthistoriske, æstetiske eller kritiske arbejder.
Undervisning i kunsthistorie, kunstkritik, æstetik, kuratering eller kunst på en højere
uddannelse.
Kuratorisk arbejde og analyse med uddannelsesmæssige eller videnskabelige formål inklusive udarbejdelsen af videnskabelige eller kritiske tekster til museer eller
gallerier, hvis formål ikke primært er kommercielt.

3. Nye medlemmer bliver efter indstilling valgt ved afstemning, der kræves et stemmeflertal
blandt de tilstedeværende medlemmer for at blive valgt. Medlemskab af foreningen er
provisorisk, indtil det kan ratificeres på AICAs internationale generalforsamling.
4. Medlemskab ophører:
• ved udmeldelse
• ved ikke at have betalt medlemskontingent i to år
• ved eksklusion på AICAs Generalforsamling, hvis det således er anbefalet af AICAs
styrende råd (the Administrative Council)
• eller pga. alvorligt embedsmisbrug.
Artikel III
1. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af fem medlemmer: En formand, evt. en
næstformand, en kasserer, som indsamler kontingent og er ansvarlig for overførsel af penge
til det Internationale AICAs hovedkvarter samt to andre medlemmer og/eller evt. en
sekretær, der er ansvarlig for administration og tager referat af møderne. Herudover en
suppleant og en revisor.
2. Medlemmerne af bestyrelsen bliver valgt ved afstemning af et flertal af de fremmødte
medlemmer på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
3. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på tre år, og kan kun genopstille to
gange (dvs. at man maximalt kan sidde ni år). Indenfor bestyrelsen kan et medlem kun blive
”genvalgt” til den samme post én gang efter mindst to års afbrydelse (dvs. at man kan sidde
som formand eller kasserer i tre år ad gangen og højest seks år i alt).
4. Foreningens formand sammenkalder og leder møderne, og er ansvarlig for foreningens
handlinger. Hun/han må spille en aktiv rolle i foreningens liv og sikre at foreningens arbejde
fungerer.
Artikel IV
1. Foreningens medlemmer bliver indkaldt til generalforsamling en gang om året.
Indkaldelsen sendes ud mindst to uger før mødet.
2. En ekstraordinær generalforsamling kan afholdes på forlangende af formanden, et flertal af
de valgte bestyrelsesmedlemmer eller en fjerdedel af foreningens betalende medlemmer. Der
indkaldes med to ugers varsel.
3. Foreningens bestyrelsesmedlemmer vælges af de fremmødte medlemmer på den årlige
generalforsamling. På dette møde fremlægger formanden sin rapport om foreningens
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aktiviteter i det forløbne år, og de bestyrelsesmedlemmer, som er ansvarlige for specielle
områder, aflægger deres rapporter.
4. De fremmødte medlemmer på den årlige generalforsamling stemmer optag af nye
medlemmer på grundlag af deres ansøgninger.
5. De fremmødte medlemmer på den årlige generalforsamling fastsætter næste års
kontingent. Dette inkluderer det beløb, som betales for foreningens medlemskab til den
Internationale Forenings hovedkvarter.
6. Udover generalforsamlingen kan foreningen afholde andre møder og/eller arrangementer,
der er åbne for såvel medlemmer som andre interesserede.
Artikel V
1. Foreningens midler udgøres af:
• medlemskontingenter,
• alle juridisk gyldige midler,
• al støtte som foreningen er berettiget til at modtage.
2. Alle medlemmer, æresmedlemmer undtaget, betaler faste årlige kontingenter, som bliver
fastlagt på den årlige generalforsamling. Foreningen må, efter eget skøn, frafalde en del eller
hele kontingentet for æresmedlemmer, men skal stadig svare det korrekte årlige kontingent
for disse til den Internationale Forening. Støttemedlemmer forventes at bidrage til
foreningens økonomi på et højere årligt niveau end det, der er sat for almindelige medlemmer.
Artikel VI
1. Bestyrelsen kan foreslå ændringer i de nationale vedtægter. Alle sådanne forslag skal
udsendes skriftligt til alle medlemmer af bestyrelsen mindst en måned før oh til almindelige
medlemmer mindst en uge før den årlige generalforsamling, hvor de skal til afstemning. Alle
ændringer i vedtægterne foreslået på den måde, skal vedtages af et to-tredjedels flertal af
stemmeberettigede mødedeltagere.
2. Foreningens medlemmer kan på eget initiativ foreslå ændringer af vedtægterne. For at
disse kan anerkendes, skal ethvert sådant forslag støttes af to-tredjedele af de fremmødte,
stemmeberettigede medlemmer, ved to på hinanden følgende lejligheder.
Artikel VII
1. Foreningen kan efter forslag fra medlemmer opløses ved afstemning på den årlige
generalforsamling med mindst tre-fjerdedeles flertal af de fremmødte, stemmeberettigede
medlemmer.
I tilfælde af opløsning vil foreningens værdier, i overensstemmelse med loven, blive fordelt til
en organisation, hvis mål er beslægtet eller sammenligneligt med foreningens.
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