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VEDTEKTER FOR NORSK JAZZFORUM 

 
VEDTATT AV  

NORSK JAZZFORUMS LANDSMØTE 30. MARS 2019 
 

§1 Navn 
 
Norsk jazzforum (Njf) er en organisasjon for norsk jazz, stiftet 8. juni 1997 av Norsk Jazzforbund (stiftet 
1953) og Foreningen Norske Jazzmusikere (stiftet 1979). 
 
 
§2 Formål 
 
Norsk jazzforum skal arbeide for å styrke jazzmusikkens betydning og dens vilkår og være 
interesseorganisasjon for alle aktører innen norsk jazz. 
 
 
§3 Medlemskap 
 
Følgende som støtter Njfs formål kan søke om medlemskap i organisasjonen: 

1. Regionale jazzsentra 
2. Profesjonelle jazzmusikere 
3. Arrangører (jazzklubber, festivaler) 
4. Amatørstorband 
5. Utdanningsinstitusjoner innen høyere jazzutdanning 
6. Individuelle medlemmer (uten stemmerett) 

 
Norsk jazzforums administrasjon foretar en vurdering og avgjør søknader basert på gjeldende 
medlemskriterier. Avslag kan ankes til styret. 
 
§4 Styrende organer/valgkomité 
 
4.1  Landsmøtet 
 
 4.1.1 Organisasjonens høyeste myndighet er landsmøtet, som holdes med to års 
  mellomrom og innen 15. juni. 
 
 4.1.2 Styret fastsetter og informerer medlemmer om tidspunkt for landsmøte senest seks  
  måneder før landsmøtet. Saker til behandling må være styret i hende senest to  
  måneder før landsmøtet. Sakene skal være behandlet av styret, og sakspapirer  
  utsendt til medlemmene, senest én måned før landsmøtet. 
 
 4.1.3 Til landsmøtet kan hvert medlemslag møte med én stemmeberettiget representant.  

Hver representant har én stemme. Fra grupperingen profesjonelle jazzmusikere 
oppnevnes det 20 stemmeberettigede representanter, som hver har én stemme. Et 
årlig nasjonalt møte i medlemsgrupperingen profesjonelle jazzmusikere oppnevner 
foran hvert landsmøte de 20 musikerrepresentantene. Et Musikernes arbeidsutvalg 
(MAU) har ansvaret for innkalling og avvikling av møtet. Styremedlemmer fra 
grupperingen profesjonelle jazzmusikere er representert i MAU.  

 
  Det er ikke anledning til å møte med fullmakt. Alle landsmøterepresentanter har møte- 

og talerett på landsmøtet. Styret har møte- og talerett, samt stemmerett unntatt ved 
behandlingen av årsmelding og regnskap. Medlemslagene har, i tillegg til delegat, 
anledning til å møte med en observatør. Individuelle medlemmer kan møte på 
landsmøtet som observatører. Landsmøtet avgjør om observatørene skal ha tale og 
forslagsrett. Njfs daglige leder, eller den han/hun bemyndiger, har talerett. 
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4.1.4  Landsmøtets dagsorden skal bestå av: 
1) Konstituering  
             a) Åpning av møtet   
             b) Merknader til innkalling  
             c) Godkjenning av representantene  
             d) Godkjenning av saksliste  
             e) Valg av møteledere og referenter  
2) Behandling av styrets årsmelding for siste 2-års periode 
3) Behandling av organisasjonens reviderte regnskap for siste 2-års periode 
4) Behandling av innkomne forslag og saker 
5) Behandle strategiplan for kommende periode  
6) Behandling av budsjett inkl. medlemsavgifter for kommende 2-års periode  
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 
 
 4.1.5 Landsmøtet gjennomfører valg etter at valgkomiteen har fremlagt sin innstilling. 
 

4.1.6 Landsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av de stemmeberettigede 
delegatene er til stede. Landsmøtet gjør vedtak med alminnelig flertall, unntatt ved 
vedtektsendringer og oppløsning. 

 
 4.1.7 Ekstraordinært landsmøte kan avvikles når styret finner det påkrevet, eller innen tre  
  uker etter at minst 2/3 av de stemmeberettigede i henhold til et ordinært landsmøte  
  har krevet dette skriftlig. Det ekstraordinære landsmøtet kan ikke behandle andre  
  saker enn dem som er omtalt i innkallingen. 
 
4.2  Styrende organer 
 
 4.2.1 Det velges et styre på ni medlemmer bestående av: 

1. Styreleder 
2. Nestleder 
3. Syv ordinære styremedlemmer 

 
 4.2.2 Styrets sammensetning skal reflektere foreningens forskjellige grupperinger: 
  Styret på ni medlemmer skal bestå av: 

1. Styreleder eller nestleder skal være fra grupperingen profesjonelle jazzmusikere 
2. Minst tre medlemmer fra grupperingen profesjonelle jazzmusikere 
3. Minst tre representanter fra arrangørgrupperingen 

 
4.2.3 Det velges tre varamedlemmer i rekke. 

 
4.2.4 Det skal tilstrebes en best mulig fordeling av styremedlemmer ut fra  

  følgende kriterier: 
1. Faglig, politisk og økonomisk kompetanse 
2. Kjønn 
3. Landsdel 
4. Kontinuitet i styrets arbeid 

 
4.2.5  Styrets medlemmer velges for en periode på to år. 

 
4.2.6 Styret oppnevner et Arbeidsutvalg (AU) på tre personer bestående av styreleder, 

nestleder og et styremedlem. Daglig leder er sekretær for AU. 
 
4.2.7  Styret innstiller valgkomité. 
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4.3  Valgkomité 
 

4.3.1 Valgkomiteen består av fire medlemmer som er representative for Norsk jazzforums 
medlemmer. 

 
4.3.2 Alle medlemmer kan overfor valgkomitéen foreslå kandidater til styret, utvalg og 

komiteer. 
 

 
 4.3.3 Alle forslag skal være valgkomitéen i hende senest to måneder før landsmøtet.  
  Valgkomitéens innstilling sendes ut til medlemmene senest én måned før  
  landsmøtet. 
 
 4.3.4 I sitt arbeid skal valgkomitéen ta utgangspunkt i vedtektene. 
 

4.3.5  Valgkomiteen innstiller kontrollkomité. 
 
 
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 Norsk jazzforum sitt arbeid.   
 
4.4.3.  Kunstnerisk utvalg velges av landsmøtet, og valgkomiteen innstiller kandidater. 

Kunstnerisk utvalg velges for 2 år om gangen. Utvalget konstituerer seg selv. 
 
 
 
§5 Styrets oppgaver 
 
5.1  Styret har som sine hovedoppgaver: 
 

1. Å sørge for at organisasjonen drives i henhold til vedtektene og med utgangspunkt i de 
vedtak og det budsjett som er vedtatt av landsmøtet 

2. Å arbeide for å sikre Njfs økonomiske fundament 
3. Å påse at Njfs økonomi og kontraktsforpliktelser er gjenstand for betryggende kontroll og 

at regnskapet innrettes etter regnskapslovens regler 
4. Å fastsette retningslinjer og økonomiske rammer for utvalgenes arbeid 
5. Å tilsette daglig leder, og utarbeide arbeidsavtale for denne 

 
5.2 I alle saker som i følge vedtektene ikke er tillagt landsmøtet, kan styret treffe endelige  
 avgjørelser. 
 
5.3 Styret er beslutningsdyktig når minst syv medlemmer er tilstede, og gjør vedtak med  
 alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. 
 
5.4 Det føres protokoll fra alle styremøter. 
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§6 Utvalg 
 
6.1  Kontrollkomité  
 

6.1.1 Landsmøtet velger en kontrollkomite som rapporterer overfor landsmøtet. Komiteen 
skal bestå av tre medlemmer. Komiteens medlemmer skal ikke være ansatt i, eller 
tillitsvalgte i NJF. Kontrollkomiteens rapport skal sendes delegatene senest en måned 
før landsmøtet. 

 
6.1.2  Kontrollkomiteens retningslinjer vedtas av landsmøte. 

 
6.2 Styret kan opprette utvalg og komiteer som arbeider i henhold til mandater vedtatt av styret. 
 
 
 
§7 Vedtektsendringer 
 
Det ordinære landsmøtet kan, med tilslutning fra minst 2/3 av de stemmeberettigede medlemmene, 
endre disse vedtektene. Forslag med angivelse av vedtektsendringer skal utsendes med sakspapirene 
til landsmøtet. 
 
 
 
§8 Oppløsning 
 
8.1 Det ordinære landsmøtet kan, etter samme beslutningsregel som for vedtektsendringer, 
 beslutte oppløsning av organisasjonen. 
 
 
8.2 Ved oppløsning fremmer styret forslag overfor landsmøtet om anvendelse av 

organisasjonenes midler i hht formålet. Forslaget må være forelagt de bevilgende 
myndigheter. 


