PROTOKOLL

Landsmøte i Norsk jazzforum
30. – 31. mars 2019
Dokkhuset
Dokkparken 4, Trondheim

Vedlegg:
• Norsk jazzforums strategiplan 2019 – 2023
• Vedtekter for Norsk jazzforum, revidert iht. vedtak på landsmøtet
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LM-sak 1

Konstituering

LM-sak 1.a
VEDTAK:

Merknader til innkallingen
Innkalling godkjent

LM-sak 1.b
VEDTAK:

Godkjenning av representantene med navneopprop
De fremmøtte representantene godkjent

LM-sak 1.c

Godkjenning av saksliste
Forslag fra Vossa Jazz, Nattjazz, Moldejazz, Oslo Jazzfestival og Maijazz om
tillegg i saklista: en felles uttalelse fra landsmøtet om framtidig
ansvarsfordeling på kulturområdet, jmf. Kulturmeldingen kap. 13.
Ordstyrer spør landsmøtet om saken kan oversendes redaksjonskomiteen
som kan legge saken frem for behandling og votering søndag 31. mars som
ny sak, LM-sak 10. Landsmøtet hadde ingen innvendinger og godkjenner
tillegg til sakslisten. Forslaget ble sendt ut på epost til alle landsmøtedelegater
og -observatører.
Saksliste godkjent med ny sak, LM-sak 10

VEDTAK:
LM-sak 1.d
VEDTAK:

LM-sak 1.e
VEDTAK:

LM-sak 2

Konstituering ved styreleder Ingrid Brattset

Valg av møteleder og bisitter, referenter, tellekorps, redaksjonskomité og
protokollunderskrivere
Møteleder: Ingrid Aune
Bisitter: Jørn Størkson
Referenter: Camilla Slaattun Brauer og Aleksander Haugen
Tellekorps: Leif Mangerud, Bjørnar Vasenden og Bente Almås
Redaksjonskomité: Jon-Kristian Johnsen, Frank Kvarstein og
Hilde Høgseth
Protokollunderskrivere: Anja Inderhaug og Andreas Haddeland
Godkjenning av forretningsorden
Forslag om at observatører har tale- og forslagsrett. Ingen innvendinger fra
landsmøtet.
Forretningsorden godkjent. Observatører har tale- og forslagsrett.

Årsmelding for perioden 2017 og 2018

VEDTAK:

Årsmelding for perioden ble lagt fram av styreleder Ingrid Brattset og daglig
leder Gry Bråtømyr.
Votering: Årsmelding for perioden enstemmig godkjent.
Årsmelding for perioden 2017 og 2018 godkjent

LM-sak 3

Regnskap for perioden 2017 og 2018

VEDTAK:

Regnsak for perioden ble presentert av daglig leder Gry Bråtømyr.
Votering: Regnskap for perioden enstemmig godkjent.
Regnskap for perioden 2017 og 2018 godkjent
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LM-sak 4

Kontrollkomiteens rapport

VEDTAK:

Kontrollkomiteens rapport ble lagt fram av komiteens leder Leif Mangerud.
Votering: Kontrollkomiteens rapport enstemmig godkjent.
Kontrollkomiteens rapport godkjent

LM-sak 5

Innkomne saker

LM-sak 5.a

Forslag om endring av vedtekter §4:
Nytt punkt 4.4 Kunstnerisk utvalg
Forslag fremmet av styret i Norsk jazzforum
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. Utvalget
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
Vedtektsendring krever 2/3 flertall. Antall stemmeberettigede tilstede: 68.
Votering: Forslag enstemmig vedtatt.

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.
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VEDTAK:

LM-sak 6

VEDTAK:

LM-sak 7

Styret i Norsk jazzforum gjorde landsmøtet oppmerksom på at valgkomiteen
ikke har hatt anledning til å komme med innstilling til kunstnerisk utvalg i
inneværende periode da dette ikke lå i valgkomiteens mandat til dette
landsmøtet. Styret ba landsmøte om fullmakt til å nedsette kunstnerisk utvalg
for inneværende periode. Medlemmene vil bli oppfordret til å komme med
forslag til kandidater innen 15. mai 2019. Landsmøtet hadde ingen
innvendinger og forslaget ble enstemmig vedtatt.
Landsmøtet gir styret i Norsk jazzforum fullmakt til å nedsette
kunstnerisk utvalg i perioden 2019 – 2021. Medlemmene oppfordres til å
komme med forslag til kandidater innen 15. mai 2019.

Strategiplan 2019 – 2023

Styrets forslag til Strategiplan 2019 - 2023 ble lagt fram av styreleder Ingrid
Brattset og daglig leder Gry Bråtømyr.
Votering: Strategiplan 2019 – 2023 enstemmig vedtatt.
Strategiplan 2019 – 2023 vedtatt

Medlemskontingent

Styrets forslag til ny medlemskontingent ble lagt fram av styremedlem Didrik
Ingvaldsen.
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
Nytt forslag, forslagstiller Live Maria Roggen, musikerdelegat:
Studentmedlemmer beholder samme kontingentsats, kr 300.
Styret trekker sitt opprinnelige forslag, og fremmer forslag om at
kontingentsatsen for studentmedlemmer forblir uendret, men at de øvrige
satsene økes i henhold til opprinnelig forslag.
Votering på nytt forslag i sin helhet med uendret studentsats:
enstemmig vedtatt.
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VEDTAK:

Landsmøtet godkjenner forslaget 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): 300,- per år
Individuelle medlemmer: 750,- per år

LM-sak 8

Budsjett 2019 og 2020

VEDTAK:

Budsjett for 2019 og 2020 ble presentert av daglig leder Gry Bråtømyr.
Votering: Budsjett 2019 og 2020 enstemmig vedtatt.
Budsjett for 2019 og 2020 vedtatt

LM-sak 9

Valg

Valgkomiteens innstilling ble lagt fram av valgkomiteens leder,
Merete Søbstad.
Valg av styre: Det kom inn fire benkeforslag fra landsmøtet, men ett av disse
ble trukket før avstemming. Det ble deretter votert person for person. Ved
votering var 62 stemmeberettigede tilstede.
Votering:

VEDTAK:

Styreleder: Ingrid Brattset
Valgt ved akklamasjon.
Styreleder: Ingrid Brattset

VEDTAK:

Nestleder: Stian Westerhus
Valgt ved akklamasjon.
Nestleder: Stian Westerhus

VEDTAK:

Styremedlem: Håkon Kornstad
Valgt ved akklamasjon.
Styremedlem: Håkon Kornstad

VEDTAK:

Styremedlem: Trude Storheim
Valgt ved akklamasjon.
Styremedlem: Trude Storheim
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VEDTAK:

Styremedlem: Per Axel Koch
Valgt ved akklamasjon.
Styremedlem: Per Axel Koch

VEDTAK:

Styremedlem: Hilde Høgset
I valgkomiteens innstilling var Hilde Høgseth oppført som representant fra
regionen nord. Det kom forsalg fra salen om at Høgseth skal representere
region øst. Forslaget falt med 4 stemmer. Hilde Høgseth representerer region
nord. Hilde Høgseth ble deretter valgt ved akklamasjon.
Styremedlem: Hilde Høgseth

VEDTAK:

Styremedlem: Ståle Liavik Solberg
Forslag fra salen om at Alice Sivertsen erstatter valgkomiteens innstilling av
Ståle Liavik Solberg. Forslaget falt med 6 stemmer.
Styremedlem: Ståle Liavik Solberg

VEDTAK:

Styremedlem: Live Maria Roggen
Valgt ved akklamasjon.
Styremedlem: Live Maria Roggen

VEDTAK:

Styremedlem: Terje Lauvdal
Valgt ved akklamasjon.
Styremedlem: Terje Lauvdal

VEDTAK:

Varamedlem: Håvard Stubø
Forslag fra salen om at Tobias Solheim-Nielsen erstatter valgkomiteens
innstilling av Håvard Stubø. Forslaget falt med 5 stemmer.
Varamedlem: Håvard Stubø

VEDTAK:

Varamedlem: Anette Storli Andersen
Valgt ved akklamasjon.
Varamedlem: Anette Storli Andersen

VEDTAK:

Varamedlem: Didrik Ingvaldsen
Valgt ved akklamasjon.
Varamedlem: Didrik Ingvaldsen

VEDTAK:

Kontrollkomité:
Bjørnar Vasenden
Linda Skipnes Strand
Kari Rolland
Valgt ved akklamasjon.
Kontrollkomiteen:
Bjørnar Vasenden
Linda Skipnes Strand
Kari Rolland
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VEDTAK:

Valgkomite:
Merete Søbstad (leder)
Frank Kvarstein
Solveig Skår
Brynjar Rasmussen
Valgt ved akklamasjon.
Valgkomite:
Merete Søbstad (leder)
Frank Kvarstein
Solveig Skår
Brynjar Rasmussen

VEDTAK:

Revisor:
Revisjonsfirmaet Bente Wilhelmsen
Valgt ved akklamasjon.
Revisor: Revisjonsfirmaet Bente Wilhelmsen

LM-sak 10

Forslag til uttalelse fra landsmøtet
Forslag fra Vossa Jazz, Nattjazz, Moldejazz, Oslo Jazzfestival og Maijazz om
en felles uttalelse fra landsmøtet om framtidig ansvarsfordeling på
kulturområdet, jmf. Kulturmeldingen kap. 13.
Landsmøtedelegater og -observatører mottok et døgn tidligere hele forslaget
med begrunnelse på epost. Forslaget ble lagt fram av redaksjonskomiteen ved
Jon-Kristian Johnsen.
Dette ble også diskutert uformelt på forrige LM.
Forslag til felles uttalelse fra landsmøtet:
«Norsk jazzforums landsmøte føreset at arrangør- og festivalordningane
framleis skal forvaltast av Norsk kulturråd. Fordelinga av tilskot til
arrangørfeltet må i hovedsak baserast på kunst- og kulturfagleg vurdering, og
følgja eit absolutt prinsipp om armlengds avstand.»
Nytt forslag, forslagstiller Truls Liang, Kongsberg Jazzfestival:
Legge til følgende setning i uttalelsen: «rammene til arrangør- og festivalstøtte
må styrkast.»
Forslagsstiller Jon Skjerdal, Nattjazz, anbefaler at tillegget går inn i det
opprinnelige forslaget fra festivalene.
Votering på forslaget med tillegg: enstemmig vedtatt
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VEDTAK:

Felles uttalelse fra Norsk jazzforum landsmøte vedtatt:
«Norsk jazzforums landsmøte føreset at arrangør- og festivalordningane
framleis skal forvaltast av Norsk kulturråd. Fordelinga av tilskot til
arrangørfeltet må i hovudsak baserast på kunst- og kulturfagleg
vurdering, og følgja eit absolutt prinsipp om armlengds avstand.
Rammene til arrangør- og festivalstøtte må styrkast.»

Oslo 5. april 2019

______________________
Anja Inderhaug

___________________
Andreas Haddeland
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