
 

 

Vedtekter for Nationaltheatret AS 

av 11. juni 1975 

 og revidert på følgende generalforsamlinger: 

 

endringer vedtatt på generalforsamlingen 25. juni 1982, 

endringer vedtatt på generalforsamlingen 25. juni 1997, 

endringer vedtatt på generalforsamlingen 1. juni 1999. 

endringer vedtatt på generalforsamlingen 16. april 2004. 

endringer vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 21. desember 2009 

endringer vedtatt på generalforsamlingen 13. juni 2014 med ikrafttredelse fra 

generalforsamlingen 11. juni 2015 

endringer vedtatt på generalforsamlingen 7. juni 2017 

endringer vedtatt på generalforsamlingen 7. juni 2018 

endringer vedtatt på generalforsamling 5. juni 2019 

 

 

 

§ 1   Navn og adresse 

Selskapets navn er Nationaltheatret AS. 

Selskapets forretningskontor er i Oslo. 

 

§ 2   Formål 

Selskapets formål er teaterdrift med nasjonal og internasjonal relevans. 

Selskapet skal medvirke til å oppfylle nasjonale kulturpolitiske mål.              

 

§ 3   Aksjekapital 

Aksjekapitalen er kroner 195.000,- fordelt på 195 aksjer. Hver aksje er pålydende kroner 

1.000 fullt innbetalt. Aksjene kan bare eies av staten.  

Eierne kan ikke ta utbytte og overskudd skal reinvesteres i selskapet. 

 

§ 4   Styre 

Selskapet ledes av et styre på åtte til ni medlemmer med inntil tre varamedlemmer.   

 

Fem til seks medlemmer inkludert styreleder velges av generalforsamlingen for fire år av 

gangen. Tre medlemmer med tre varamedlemmer velges av og blant de ansatte for to år av 

gangen.  

 

Styret er ansvarlig for selskapets virksomhet.  

Styret ansetter teatersjef og direktør.  

 

Styrets leder alene eller to styremedlemmer i forening tegner selskapets firma. 

 

 

§ 5   Teatersjef 

Teatersjefen er daglig leder. 

Teatersjefen er ansvarlig for teatrets repertoar og andre kunstneriske spørsmål. 



 

 

 

§ 6   Generalforsamling 

Det skal innkalles til ordinær generalforsamling senest to uker før møtet skal holdes. 

Dagsorden med årsregnskap, styreberetning, revisjonsberetning og lederlønnserklæring skal 

følge innkallingen og behandles på møtet. 

             

Styrets medlemmer, direktør og revisor samt Riksrevisjonen kan delta på 

generalforsamlingen i tillegg til styreleder og daglig leder. 

 

§ 7   Revisjon 

Selskapets revisor og Riksrevisjonen skal ha adgang til innsyn og kontroll i selskapet. 

 

§ 8   Likvidasjon / oppløsning 

Dersom selskapet oppløses/likvideres skal eventuelt likvidasjonsoverskudd og formue tilfalle 

staten. 


