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LM-sak 7:  Medlemskontingent 
 
Bakgrunn 
Norsk jazzforums medlemskontingent har ligget forholdsvis lavt, også sammenlignet med 
andre tilsvarende interesseorganisasjoner. Den økonomiske situasjonen har endret seg: 
Norsk jazzforums driftstilskudd har stått på stedet hvil uten indeksregulering i fire år, samtidig 
som medlemsrelaterte utgifter har økt og vi har fått en ny medlemsgruppering i de høyere 
jazzutdanningene. Det er derfor et behov for å justere satsene i tråd med denne utviklingen. 
 
Vurderinger 
Styret har vurdert de ulike medlemsgrupperingene som type, i omfang og i forbindelse med 
de ulike gruppenes medlemsfordeler. Vi har store og små festivaler og klubber, det finnes 
ulik grad av regional og nasjonal støtte og grupperingene er ulike i omfang. Medlemsgruppen 
Individuelle medlemmer har tidligere ikke hatt noen satt medlemskontingent. Denne 
medlemsgruppen ønsker styret i større grad å fremme, slik at også andre jazzgrupperinger 
og aktører kan ta del i Norsk jazzforum som tilsluttet medlem uten stemmerett.  
 
Konklusjon 
En marginal kontingentjustering ble gjennomført på landsmøtet i 2017, og nå fremmer styret 
en ny kontingentmodell for organisasjonens ulike medlemsgrupper. Her skilles det mellom 
liten, mellomstor og stor arrangør. Med arrangør menes klubber og festivaler. Liten har brutto 
omsetning under 1 million, mellomstor har brutto omsetning under 5 millioner og stor har 
brutto omsetning over 5 millioner kroner. Med total brutto omsetning menes alle inntekter 
inkludert billettsalg, sponsorstøtte, serveringsinntekter, offentlig støtte og annet.  
5 millioner kroner er også grensen som skiller mellom liten og stor aktør i 
dokumentasjonskravet til Momskompensasjonsordningen.  
 
Dagens medlemskontingent i Norsk jazzforum: 
Klubb: 800,- per år 
Storband: 800,- per år 
Festival: 800,- per år 
Regionsenter: 800,- per år 
Utdanningsinstitusjoner: 800,- per år 
Musiker (profesjonell): 500,- per år 
Musiker (student): 300,- per år 
 
Forslag til ny medlemskontingent i Norsk jazzforum: 
Arrangør (liten): 1000,- per år 
Arrangør (mellomstor): 1500,- per år 
Arrangør (stor): 2500,- per år 
Storband: 1500,- per år 
Regionsenter: 2500,- per år 
Utdanningsinstitusjoner: 2500,- per år 
Musiker (profesjonell): 750,- per år 
Musiker (student): 500,- per år 
Individuelle medlemmer: 750,- per år 
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Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner styrets forslag til ny kontingent fra 01.01.2020. 
 
Ny medlemskontingent i Norsk jazzforum: 
Arrangør (liten): 1000,- per år 
Arrangør (mellomstor): 1500,- per år 
Arrangør (stor): 2500,- per år 
Storband: 1500,- per år 
Regionsenter: 2500,- per år 
Utdanningsinstitusjoner: 2500,- per år 
Musiker (profesjonell): 750,- per år 
Musiker (student): 500,- per år 
Individuelle medlemmer: 750,- per år 
 

       


