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LM-sak 5: Innkomne saker 

Sak 5.a: Forslag om endring av vedtekter §4: 
Nytt punkt 4.4 Kunstnerisk utvalg 
Forslag fremmet av styret i Norsk jazzforum 
 

Bakgrunn 
På festivalmøtet i november 2018 ble det i et gruppearbeid diskutert om det er behov for et 
kunstnerisk utvalg i Norsk jazzforum som skal være rådgivende for administrasjonen i 
spørsmål av kunstnerisk art. Edvard Askeland har i etterkant sendt inn en sak om å opprette 
et nytt punkt 4.4. i vedtektene som heter Kunstnerisk utvalg, og ber der styret fremme saken 
for landsmøtet.  

Vurderinger 
Styret har over to styreperioder i ulike sammenhenger tatt opp hvordan organisasjonen 
foretar kunstneriske vurderinger i sin aktivitet. Administrasjonen bruker i dag ulike former for 
utvalg, med interne og eksterne fagpersoner, og henvender seg til sine medlemmer for 
innspill. Norsk jazzforums Råd for tilskuddsordninger og styrets AU involveres og behandler 
saker løpende, i tillegg til styret forøvrig. Styret vedtar organisasjonens priser.  

Styret opplever at det er god representasjon med oversikt og kompetanse i styresammen-
setningen i dag, men synes forslaget til Askeland er interessant, da man med fordel kan 
involvere flere medlemmer i prosjekter av kunstnerisk art. 

Norsk jazzforums Råd for tilskuddsordningen het tidligere Kunstnerisk råd, men navnet ble 
endret i 2015 for å i større grad sammenfalle med oppgaven de utførte. Rådet består i dag 
av fem personer tilknyttet de medlemsgrupper som kan søke jazzforums tilskuddsordninger. 
Rådet behandler rapport for Ad hoc, Frifond og Musiker- og bandstipendene, vurderer de 
ulike ordningers kriterier og funksjon samt spiller inn forslag til endringer. I dag er det AU 
som foreslår kandidater til Råd for tilskuddsordninger, og rådet velges for den samme 
perioden som det sittende styret. 

Styret mener Råd for tilskuddsordninger kan og bør få utvidet sitt mandat, slik at det i større 
grad også kan spille inn og gi råd til administrasjonen i det kunstneriske arbeidet med 
prosjekter, priser og i andre aktuelle sammenhenger. Det er da hensiktsmessig å endre navn 
fra Råd for tilskuddsordninger til Kunstnerisk utvalg. Styret mener et kunstnerisk utvalg kan 
foreslås av Norsk jazzforums valgkomite og velges av landsmøtet for å i større grad 
involvere flere medlemmer i organisasjonsarbeidet. Utvalget bør bestå av minimum én 
profesjonell musiker som representant for kunstnerne og musikergruppen, og én profesjonell 
arrangør med programmeringskompetanse og oversikt over arrangørfeltet. Styret mener det 
er hensiktsmessig med én styrerepresentant i Kunstnerisk utvalg, denne kan også være én 
av de to nevnte, for å opprettholde god dialog med styret. De øvrige representantene i 
utvalget foreslås å velges fritt fra medlemsgrupperingen.     
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Konklusjon 
Styret fremmer forslag om å opprette et nytt punkt 4.4. Kunstnerisk utvalg i vedtektene med 
tilhørende underpunkter 4.4.1, 4.4.2 og 4.4.3. Som følge av dette må det legges til et punkt 
e) Kunstnerisk utvalg i vedtektenes punkt 4.1.4 Landsmøtets dagsorden, 7) Valg. 

 

Styrets forlag til nytt punkt 4.4: 
4.4. Kunstnerisk utvalg 

4.4.1. Kunstnerisk utvalg skal være et fast rådgivende organ for administrasjonen i saker 
som er av kunstnerisk art, og bestå av 5 medlemmer. Utvalget skal bestå av en profesjonell 
musiker, en profesjonell arrangør samt en styrerepresentant (kan være én av de to). De 
øvrige velges fritt fra medlemsgrupperingen.    

4.4.2. Saker som hører inn under kunstnerisk utvalg er produksjoner, priser, stipender, 
tildelinger o.l. som er av kunstnerisk art i Njf sitt arbeid.  

4.4.3. Kunstnerisk utvalg velges av landsmøtet, og valgkomiteen innstiller kandidater. 
Kunstnerisk utvalg velges for 2 år om gangen. Rådet konstituerer seg selv.  

 

Styrets forslag til nytt punkt e) under 4.1.4 7) Valg: 
4.1.4 Landsmøtets dagsorden skal bestå av:  
7) Valg  
a) Styre, i henhold til paragraf 4.2.1                 
b) Valgkomité med leder.                 
c) Kontrollkomite med leder                              
d) Registrert/statsautorisert revisor. 
e) Kunstnerisk utvalg 

 

Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner styrets forslag om nytt punkt 4.4. Kunstnerisk 
utvalg i vedtektene med tilhørende underpunkter 4.4.1, 4.4.2 og 4.4.3, og nytt punkt e) 
Kunstnerisk utvalg i vedtektenes punkt 4.1.4 Landsmøtets dagsorden, 7) Valg. 

 

  

 

       


