Levanger, 24. april 2012

Til lag og organisasjoner

Invitasjon til å tegne andeler, varsel om årsmøte
Paul Okkenhaug-selskapet SA ble stiftet fredag 2. desember 2011. Selskapet ble etablert med
disse andelshaverne: Levanger kommune, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Stiklestad nasjonale
kultursenter og Magnhild og Paul Okkenhaugs minne. Selskapet er registrert i
Brønnøysundregistrene, Enhetsregisteret, fra 2. januar 2012, som et samvirkeforetak, og med
hjemmel i Samvirkeloven.
Selskapets virksomhet og formål (§3) er dette:
Foretakets virksomhet er å tjene som et økonomisk samhandlingsorgan mellom medlemmene i
spørsmål omkring komponist Paul Okkenhaugs virke, herunder skal medlemmene bidra med
økonomiske ytelser til foretaket gjennom en årlig medlemskontingent og prosjektbidrag.
Foretaket skal på vegne av medlemmene ta det økonomiske og praktiske ansvar med å
arrangere konserter og seminar samt søke å engasjere personer til forskning på grunnlag av
Okkenhaugs arbeider.
Gjennom samhandling med medlemmene skal foretaket ta vare på samfunnets interesser i de
verdier som komponist Paul Okkenhaug skapte, herunder videreføre arbeidet som er startet
med Okkenhaugdagene, samt annen virksomhet med naturlig tilknytning til foretakets formål.
Foretakets virksomhet skal drives på non-profit basis, dog slik at det gjennom sin drift sørger
for grunnkapitalens vedlikehold og utvikling.
Vi inviterer med dette lag, organisasjoner og enkeltpersoner til å tegne andeler i selskapet.
Én andel koster 1000 kr. Vi ser selvsagt gjerne at dere kan tegne flere andeler. Dette er en
éngangskostnad, og selskapet opererer ikke med medlemskontingent. Hver andelseier har én
stemme i årsmøtet, uansett antall andeler. Det er også åpent for å tegne personlige andeler i
selskapet.
Det første ordinære årsmøtet vil bli innkalt til mandag 4. juni.
Den formelle innkallingen til årsmøtet vil være to uker i forveien.
Vi må derfor be om at dere varsler om tegning av andel(er) seinest fredag 18. mai.
Andelsbeløpet må være innbetalt innen fredag 1. juni
Styret skal suppleres med én person på det første ordinære årsmøtet.

Det er vårt mål at Paul Okkenhaug-selskapet skal bidra til at hans omfattende musikalske
virksomhet skal inspirere til nytenkning og utvikling innen musikklivet; det være seg det å skape,
det å utøve, det å formidle! Samtidig ønsker vi selvsagt også at hans musikk skal bli bedre kjent.
Selskapet arbeider med en musikkpris som kan stimulere en slik utvikling.
Skal vi lykkes med dette er det helt avgjørende at kreftene innen musikk- og kulturlivet engasjerer
seg aktivt i dette arbeidet, slik at vi her kan etablere gode muligheter for samarbeid mellom alle
krefter, offentlige så vel som private.
For nærmere informasjon vises til:
- Stiftelsesdokumentet for Paul Okkenhaug-selskapet.
- Referat fra stiftelsesmøtet.
Disse dokumentene vil dere finne på www.paul-okkenhaug.no,
eller dere kontakter
- Martin Stavrum
martin.stavrum@ntebb.no
- Rolf Diesen
rolf.diesen@hint.no
for nærmere informasjon.

tlf 916 39 300
tlf 918 39 849 - 7402 2580
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