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Styremøtereferat i Stiftinga for folkemusikk og folkedans 
 

MØTE 2/2019 
 

26. februar kl 10-16 Trondheim, Rom DI174 Dragvoll Idrettssenter 

 

Styremedlemmer: 

 

Oddrun Samdal (leder), Nils Øyvind Bergset (nestleder), Kjærsti Gangsø (forlot møtet kl 15, 

deltok ikke på sak 16-18), Svein Gladsø, Sjur Viken (ansattvalgt) 

Senteret: Marit Stranden (direktør, referent), Truls Sørensen (kontorsjef) 

Ansatte var invitert til å dialog i sak 14/19 kl 1230-13:, Tone Honningsvåg Erlien, Ivar 

Mogstad, Siri Mæland, Torill Steinjord (skype), Sonia Stensen, Stine Trondsdatter, Ranveig 

Aas 

SAKER 

Godkjenning av innkalling sendt 13. desember. Saksliste med forslag til vedtak sendt 19. 

februar.  Ettersendt vedlegg i sak 14 20 februar, sak 10 og 11 22. februar, og i sak 20 25. 

februar. 

Saksliste 

8/19 Meldingssaker  

9/19 Referater  

10/19 Årsregnskap 2018, godkjenning 
11/19 Årsmelding 2018  

12/19 Driftssøknad 2020 og statistikk 2018 til Kulturdepartementet 
13/19 Statistikk til Arkivverket 2018 
14/19 Forslag til nye vedtekter  

15/19 Prosess mot neste åremålsperiode 

16/19 Orienteringssak: Revidering av støtteordningene 

17/19 Gjennomgang av forpliktende avtaler 

18/19 Søknad fra Norsk folkemusikklag om støtte til Musikk og tradisjon for 2019 

19/19 Neste møte 

20/19 Søknad om stillingsopprykk til førsteamanuensis 

8/19 Meldingssaker 

Styreleder orienterer 

1) Arbeidsbelastning direktøren (refereres ikke i åpne referatet) 

Direktøren orienterer  

2) Personal, http://folkemusikkogfolkedans.no/index.php/kontakt-ansatte  
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Vedlegg: «notat» 

a) Forslag til lokal lønnspolitikk med stillingsbeskrivelser og kriterier på fag- og adm-

sektoren. Forbundene var ikke klare til å forhandle med grunnlag i det fremlagte 

forslaget i lokale lønnsforhandlinger 13.11. Forbundene viste til at lønnssystemet 

for statlig tariffområde er under revidering og at det er bedre å vente til dette 

foreligger før ny lønnspolitikk vedtas hos Sff. Styret ønsket forslaget forelagt. 

Vedlegg: «Lokal lønnspolitikk og stillingsstruktur ved Sff 2018, forslag» 

b) Styrepapirer og åpenhet 

Vedlegg: «Notat» 

c) Norges første doktorgrad i folkedans - tradisjonsoverføring i dagens bygdemiljø. 

Avhandling for salg og mediaoppmerksomhet. 

https://www.folkemusikkogfolkedans.no/nyheter/2019/2/8/norges-frste-doktorgrad-i-

folkedans-tradisjonsoverfring-i-dagensbygdemilj  

3) Framtidig flytting: purret på henvendelse av 10. april 2018 til NTNU Forespørsel om 

mulighet for leieforhold i KAM-lokaliteter, kopi til ny instituttleder og kontorsjef på 

Institutt for musikk. Svar: NTNU er midt i beslutningsprosessen for faglig lokalisering og 

samla arealbehov i de faglige klyngene, som også skal omfatte aktuelle eksterne 

partnere. NTNU kommer tilbake angående arealbehov osv. 

4) Arkiv  

a) Arkivlovutvalget skal levere sin utredning innen 2. april 
https://www.regjeringen.no/no/dep/kud/org/styrer-rad-og-utvalg/utvalg-som-
skal-gjennomga-arkivloven/id2569178/  

b) Nasjonalbiblioteket har fått mandat til å gjennomføre kartlegging av audiovisuell 
kulturarv og tildelt 10 millioner for 2019 for å starte digitalisering av kulturarven, 
https://www.nb.no/audiovisuell-kulturarv/ 

Spørsmål til Nasjonalbiblioteket fra Arkivforbundet: møte med Nasjonalbibliotekaren og 
hans ledergruppe rundt audiovisuelle arkiver ga nyttige avklaringer: Med det nye mandatet 
skal Nasjonalbiblioteket hjelpe til å digitalisere lyd og levende bilder innen ABM-sektoren. 
Råderetten og eiendomsretten vil beholdes av den enkelte arkivinstitusjonen. Etter 
bekreftet mandat, jobber Nasjonalbiblioteket nå med en informasjonsside om prosjektet. 
Plan basert på kartlegging av lyd og levende bilder ferdigstilles i mai. 
http://www.arkivforbundet.no/om/styremoteprotokoller/  

Vedlegg: «Digitalisering av audiovisuelt materiale i abm-institusjoner» 

c) Digitalarkivet som nasjonal publiseringsplattform 
Arkivverket annonserte i desember 2018 sin ambisjon om å gjøre Digitalarkivet 
(digitalarkivet.no) til en nasjonal publiseringsplattform for digitale arkiv. Første etappe i 
dette arbeidet handler om å tilrettelegge for at andre enn Arkivverket på egen hånd kan 
publisere skanna arkiver i Digitalarkivet. ABM-institusjoner innkalles til informasjonsseminar: 
https://www.digitalarkivet.no/content/442/digitalarkivet-som-nasjonal-
publiseringsplattform-for-skanna-arkivmateriale 

d) Arkivformidler Trøndelag 
Vi fikk avslag på søknadene om arkivformidler for Trøndelag, både fra Arkivverket og fra 
Trøndelag fylke. Referansegruppa er positiv til at fylket anbefaler rådmannen at søknaden 
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løftes fram som egen sak. Prosessen til fylket er at slike føringer skal med i et 
utfordringsdokument som kommer i forkant av behandling av neste års budsjett.  

 
Fylkesrådmannen ser på tiltaket som viktig, som på sikt vil kunne kreve en langsiktig 
forpliktelse fra fylkeskommunen. Søkeren Stiftinga for folkemusikk og folkedans (Sff)har et 
nasjonalt mandat, men prosjektet er godt forankret hos flere relevante aktører, bl.a. frivillige 
organisasjoner og folkemusikkmiljø i Trøndelag som innsamler, bevarer eller formidler 
materialet.  
Kommentar: et regionalt driftstilskudd vil avlaste arkivoppgaver for Trøndelagsområdet og 
dermed øke ressursene til Sff. Samtidig vil det fylle en samordningsfunksjon regionalt. 
5) Immateriell kulturarv – sendt rapport til UNESCO om aktivitet siste 4 år for videre 

akkreditering 

Vedlegg: «ICH_CAP_NGO-Review-of-Accreditationbr-Sff NGO-90086» 

6) Utdanning og samarbeid 

a) NTNU – Choreomundus, Sff er med som associate partner i ny søknad for fire nye 

kohorter 

b) Dansevitenskap forsøker å avklare NTNU sin vilje til å arrangere EVU-kurs med 

folkedans 

c) Institutt for tradisjonskunst og folkemusikk, USN søkt utredning av 

Bachelorprogram i utøvende folkedans, med Sff som samarbeidspartner 

7) Avvent tilsending av nytt skjema, med nye satser som gjelder f.o.m. 01.01.2019, for 

reiseregning.   

Vedtatt: Styret tok meldingssakene til orientering, og var positive til ny praksis for 

styrepapirer. 

9/19 Referater 

Referater siden forrige styremøte: 

 Styremøte 7/2018 og Styremøte 1/2019 
https://www.folkemusikkogfolkedans.no/styremter/ 

 Rådsmøte 1/19 
https://www.folkemusikkogfolkedans.no/rdsmtereferater  

Vedlegg: «Rådsmøtereferat 1/19» 

Vedtatt: Styret signetre styremøtereferat 7/18 og 1/19 og tok rådsmøtereferat 1/19 til 

etterretning. 

10/19 Årsregnskap 2018, godkjenning 
Styret ønsker å møte revisor hvert fjerde år. Revisor møtte i 2018. 

Kulturdepartementet har satt frist for innsending av revidert årsregnskap og 
revisjonsberetning til 1. mars. Revisor vil sluttføre revisjonen når han mottar signert 
årsregnskap.  
Regnskap for 2018 med årsoppstilling for stiftinga. Årsresultatet viser et samlet resultat for 
stiftelsen på kr -312 832.  
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Totale driftskostnader på Senter (avd 2): kr 12 320 000. 
Totale driftskostnader på Rådet (avd 1): kr 2 027 000. 

Vedlegg:  «Årsregnskap Sff 2018, for signering» (ettersendt 22. februar) 
«Notat årsregnskap, revisjon og signaturer» (ettersendt 22. februar)  
«Sff årsresultat og balanse 2018 med kommentarer»  

Vedtatt: Styret godkjente og signerte årsregnskap for 2018 med et årsresultat på kr -
312 832. Underskuddet dekkes av opptjent egenkapital. 
 
11/19 Årsmelding 2018  
Årsmeldinga er grunnlag for årsrapporten i driftssøknad for 2020  til Kulturdepartementet 

(se sak 12/19) og innrapportering av Arkivstatistikken (se sak 13/19). Den publiseres på 

nettsidene http://www.folkemusikkogfolkedans.no/index.php/stiftinga-2/arsmelding 

Vedlegg:  «Årsmelding for Sff 2018, utkast» 

  «Styrets uttalelse om 2018» (ettersendt 22.  

februar) 

Vedtatt: Styret godkjenner årsmeldingen med endringene spilt inn i møtet. 

12/19 Driftssøknad 2020 og statistikk 2018 til Kulturdepartementet 
Driftssøknaden har frist til Kulturdepartementet 1.3. og inneholder revidert regnskap 2018 
med revisormelding, arbeidsbudsjett 2020, årsrapport 2018, søknad 2020, statistikkskjema 
for publikum, aktiviteter, årsverk og ansatte. 
Hovedendringer: Mulige nye tiltak utvidet til tre. Årsrapporten ikke oppdelt i mål. 
Statistikken er utvidet med publikumstall og måltall for både produksjoner og arrangement.  

Vedlegg:  «Budsjettskriv om utarbeiding av søknad om tilskot for 2020 og statistikk» 
«Kulturdepartementet – Budsjettsøknad 2020 UTKAST» 

   «Kulturdepartementet – Statistikk 2018 UTKAST» 

Vedtatt: Direktøren får fullmakt til å sluttføre driftssøknaden med følgende prioritering av 

nye tiltak: 

1. Digitalisere og formidle audiovisuelt arkivmateriale, 1 million 

2. Øke støtteordningene, 2 millioner 

3. Styrke folkedansformidlinga, 1 million 
 

13/19 Statistikk til Arkivverket 2018 
"Arkivstatistikken" er en årlig innsamling av statistikk for arkivinstitusjoner og arkiv i 

museum og bibliotek, inngår i SSBs årlige publikasjon "Kulturstatistikk" og publiseres på 

https://www.arkivverket.no/arkivutvikling/tall-og-data-statistikk/arkivstatistikken-amb. Sff 

har sendt inn statistikk siden 2013. Årets frist er 1. mars. 

Vedtatt: Saken utsettes. 
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14/19 Forslag til nye vedtekter  

Forslag til nye vedtekter foreslått av arbeidsgruppa (styreleder, nestleder, direktør og 

kontorsjef) behandles i styret og signeres for oversendelse til Stiftelsestilsynet for 

godkjenning. Forslaget ble sirkulert i styret og det er gitt innspill fra ansatte og Rådet for 

folkemusikk og folkedans. Forslaget er basert på vedtak om ny organisasjonsmodell (styresak 

44/18 Framtidig organisering av stiftinga) og diskusjon om nye vedtekter og plan for 

implementering av ny organisasjonsmodell (styresak 3/19). 

Stiftelsestilsynet - hjelpeskjema ved vedtektsendring: https://lottstift.no/wp-

content/uploads/2017/09/STIFT-Hjelpeskjema-vedtektsendring-sep17-nb-m-felt.pdf 

Bakgrunnen for søknad om endring i vedtektene er: 

-tilpasse forretningsordning etter styrevedtak om ny organisasjonsmodell (styresak 44/18) 

-hensiktsmessige moderniseringer/forenklinger/tydeliggjøringer av teksten 

Styrevedtak 44/18: Formålet med stiftinga videreføres. Styret vil organisere stiftinga med ett 
styrende organ; styret. Stiftinga har et sterkt faglig senter som utøvende organ, og et 
representantskap som valgforsamling og som et forum for saker av felles interesse. Stiftinga 
kan samordne aktuelle saker for feltet i tråd med formålet. Styret utarbeider en strategi for 
stiftinga. 
Styret vil vedta konkrete endringer i vedtekter før de sendes til stiftelsestilsynet for 
godkjenning. Arbeidsgruppen, bestående av styreleder, nestleder, direktør og kontorsjef, 
utformer forslag til vedtekter. 

Styret vil gjøre følgende endringer i vedtektene: 
a) Formuleringene i målparagrafen oppdateres for å gjenspeile ny forretningsorden og 
organisasjonsmodell. Arbeidsgruppen kan også vurdere om målparagrafen skal oppdateres 
med et klarere språk og en tydeligere tolking. Stiftingas formål er det samme som før. 
b) Rådet og styret slås sammen til ett styrende organ med navn «styret». Styreperioden er på 
fire år der halvparten av medlemmene er på valg hvert andre år for å sikre kontinuitet i 
styrearbeidet. Arbeidsgruppen utreder antallet styremedlemmer. 
c) De ansatte skal ha en av plassene i styret. 
d) Representantskapets rolle videreføres som et valgorgan med uttalerett. 
e) Arbeidsgruppen utreder hvem som utgjør representantskapet og fordeling av stemmerett. 
f) Senteret skal ha talerett, men ikke ha stemmerett i representantskapet 
g) Valgkomité på tre medlemmer velges av Representantskapet for fire år av gangen med 
utskifting hvert andre år for å sikre kontinuitet i arbeidet med rekruttering til styret. 
Arbeidsgruppen utreder kompetansebeskrivelse til komitéen og mulighet for at den også 
fungerer som kontrollkomité. 
h) Det utarbeides en beskrivelse for valgkomiteen av den ønskede totale kompetansen og 
den ønskede representativiteten i styret. Arbeidsgruppen klargjør om det fortsatt er ønske 
om institusjonstilknytning til NTNU. 

Den nye organisasjonsmodellen skal ligge til grunn ved utlysing av åremålsstillingen som 
direktør. 

Arbeidsgruppa utarbeider en plan for implementering av ny organisasjonsmodell. 
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Behovet for endringer - Begrunnelse for vedtektsendringer jf. Stiftelsesloven § 46. 
I forslag til nye vedtektene er stiftelsens formål uendret. Det er organiseringen i stiftelsen 
som er omsøkt endret, hvor det styrende organet Rådet for folkemusikk og folkedans legges 
ned. Funksjonen til rådet vil ivaretas av stiftingas organ og utøvende virksomhet, samt 
eventuelt delegerte utvalg. Forslaget gir mulighet for utvidelse av antall styremedlemmer, og 
gjør det klarere hvem som utgjør valgforsamling til stiftinga, organet Representantskapet. 
Det foreslås navneendring på stiftinga. 
Stiftinga har behandlet saken etter egne vedtekter. 

Endringer 
Ny §1: Endret navn og lagt ned organet Rådet  
Ny §2: Endret slik at stiftingas organ og utøvende virksomhet ikke er spesifisert i formålet 
Ny §3: Lagt til forklaring av den immaterielle verdien av grunnkapitalen 
Ny §4: Utvidet antall styremedlemmer fra fem til fem til sju medlemmer, som velges av 
representantskapet.  Styrekompetansen er oppdatert. 
I de nye vedtektene utnevner ikke Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
styremedlem lenger. Relasjonen til NTNU var viktig historisk, bl.a. i forhold til måloppnåelse 
på undervisningsområde og som ledd i lokaliseringa av stiftelsen. Med endringene i vilkårene 
for å gi undervisning på høyere grad er det naturlig for stiftelsen å kunne vurdere partnere 
for eventuelt undervisningssamarbeid friere, noe som gjør en vedtektsfestet relasjon til 
NTNU unaturlig.  
 
Ny §5: Inkluderer nåværende §6. Omtale av Rådet er tatt ut. Funksjonene er oppdatert etter 
dagens praksis. 
Ny §6: Ny paragraf: daglig leder, tidligere omtalt i §5, er skilt ut i egen paragraf. 
Ny §7: Omtale av Rådet er tatt ut. Representantskapet er ny valgforsamling til styret. 
Ny §8: Ved forrige vedtektsendring ble detaljene i representantskapsmøtets sammensetning 
forenklet og detaljene tatt ut i retningslinjer. Beskrivelsen av sammensetningen er nå 
forenklet og tatt inn igjen i vedtektene. 
Nåværende §§9-10: tatt ut, funksjonen er ivaretatt innen stiftinga: Representantskapet er 
valgforsamling til styret, oppgavene tas over av styret, eventuelt utvalg. 
Nåværende §11: tatt ut, det er ikke behov for en egen beskrivelse av den utøvende enheten 
i stiftinga (omtalt i §1). 
Ny §9: Tilsvarer nåværende §12, tatt ut henvisning til paragraf i henvisning til Stiftelsesloven  
Ny §10: Spesifisering som kun gjelder deler av formålet er slettet, da intensjon om å sikre 
best mulig videreføring av stiftingas formål ved oppløsning er tilstrekkelig. 

Oppretter. Saksbehandling ved omdanning jf. § 49. 
Det går ikke tydelig frem av dokumentasjon innsendt til Fylkesmannen hvem som er 
oppretter. Det har vært gjort endringer i vedtektene basert på styrevedtak tidligere, sist i 
2014: https://lottstift.no/stiftelsesregisteret/UploadFile/975372677.PDF?rand=140 

Så langt vi kan se er de nye vedtekter er i samsvar med Stiftelsesloven, formålet til stiftinga 
og riktig intern saksbehandling/ gyldige vedtak, og vi ber derfor om at nye vedtekter 
godkjennes. 

Vedlegg:  «Forslag til nye vedtekter av 26. februar 2019» 
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Vedtatt: Styret vedtok og signerte forslag til nye vedtekter av 26. februar 2019. Stiftingas 
formål er ikke endret. 

Forslaget sendes Stiftelsestilsynet for godkjenning.  

Det sittende styre fungerer inntil nytt styre er valgt i henhold til reglene i  de nye, godkjente 
vedtektene. Rådsmedlemmene blir fristilte frå sine verv når de nye vedtektene trer i kraft.  

15/19 Prosess mot neste åremålsperiode 

Tentativ plan for utlysning og ansettelsesprosess for ny åremålsperiode for direktør 

september 2019 – august 2025: 

Innhenting av informasjon for kompetanseprofil februar 

Utlysning februar/mars 

Søknadsfrist i siste del av mars 

Innstilling etter intervjurunder til styremøte i mai 

Vedtatt: Styret tok tentativ plan til orientering. Arbeidsgruppe for intervju og innstilling er 

styreleder, nestleder og ansattvalgt styremedlem. Åremålsperioden for utlysingen blir fem år. 

16/19 Orienteringssak: Revidering av støtteordningene 
Det pågår revisjon av støtteordningene og informasjon om ordningen.  

Styret har vedtatt habilitetsreglement for støtteordningene (styresak 44/17).  

Basert på evaluering av støtteordningene, inkludert innspill fra representantskapet om 

viktigheten av å beholde den åpne tilnærmingen, er det utarbeidet et forslag til reviderte 

retningslinjer som Rådet for folkemusikk og folkedans innstiller til styret (rådssak 39/18). 

Rådet ber også styret vurdere forslag til endring av organisering av saksbehandlingen og 

øvrige forbedringer ved IT-løsning for søknadsbehandling. 

Sekretariatet vil videre utarbeide dokumentene 

-Krav og veiledning til søknad og sluttrapport (med eksempler, tips og FAQ-liste)  

-Nye skjema: søknad, sluttrapport, utbetalingsanmodning (med veiledningstekst) 

Til sammen vil de fire dokumentene gi helhetlig informasjon om støtteordningen. På grunn 

av begrensninger i dagens IT-løsning for støtteordningene, bør innfasing av nye retningslinjer 

skje i tilknytning til implementering av ny IT-løsning. 

Vedlegg:  «Forslag til nye retningslinjer for tildeling for støtteordningen» 
«Drøftingsnotat – forslag til nye retningslinjer» 
«Intern arbeidsrapport med kommentarer: Kunnskapsbygging og 
kulturutvikling. Evaluering av Sffs støtteordninger for folkemusikk og 
folkedans.» 

Vedtatt: Styret tok saken til orientering og ba om å få saken forelagt til vedtak når den er 

ferdigstilt. 

17/19 Gjennomgang av forpliktende avtaler 
Årlig sak etter styrets årsplan for gjennomgang av gjeldende avtaler ved stiftinga. 
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Vedlegg:  «Gjeldende avtaler per februar 2019» 

Vedtatt: Styret tok avtalene til etterretning. 

18/19 Søknad fra Norsk folkemusikklag om støtte til Musikk og tradisjon for 2019 
Norsk folkemusikklag viser til tidligere dialog og søker om støtte til Musikk og tradisjon for 
2019. Kulturrådet gir ikke støtte til vitenskapelige tidsskrifter eller årbøker. Norsk 
folkemusikklag har til nå samlet inn ekstra støtte fra abonnenter på kr 1 000 - 10 000, totalt 
kr 36 000 til Musikk og tradisjon i 2019 og kr 19 000 i 2020. Styret i Norsk folkemusikklag 
arbeider hardt for å oppnå publiseringsstøtte fra CERES i 2021. De søker Sff om støtte på kr 
25 400 for utgivelse av Musikk og tradisjon for 2019. 

Vedlegg:  «Søknad om støtte med vedlegg» 

Vedtatt: Sff er villig til å bidra med støttemedlemsskap for Musikk og Tradisjon på inntil kr 
24 500 til Norsk folkemusikklag til utgivelse av Musikk og tradisjon nr. 33 i 2019, mot 
dokumentasjon på at støtten er synliggjort i tidsskriftet.  

Som institusjonsmedlem vil Stiftinga for folkemusikk og folkedans foreslå for Norsk 
Folkemusikklag at det opprettes differensiert kontingent fra 2020 som grunnlag for 
finansiering av utgivelse av Musikk og tradisjon. Personlig kontingent kan holdes på dagens 
nivå, mens institusjoner og bedrifter kan f.eks. få en differensiert kontingent. Stiftinga er villig 
til å gå inn med en kontingent på inntil kr 12 000 for 2020. 

Utover dette er Norsk folkemusikklag velkommen til å søke støtte gjennom støtteordningene 
til Stiftinga for folkemusikk og folkedans. 

19/19 Neste styremøte 
Saker som er utsatt i høst pga. fokus på framtidig organisering av stiftinga: 
Regnskapsrapporter, Mål og måloppnåelse, Evaluering av strategi, Støtteordningene: forslag 
til nye retningslinjer for tildeling, Gjennomgang av forpliktende avtaler, Norsk folkemusikklag 

Styremøte 3/19 21. mars kl 13-15 telefonmøte. Saker: Åremålsstilling. Direktøren er ikke 
tilstede. 
 
Styremøte 4/19 avtales med nytt styre. Saker: Meldinger, Referater, Økonomirapport, 
Revidert budsjett (om behov), Tilsetting åremålsstilling, Implementering ny 
organisasjonsmodell 

Vedlegg:  «Styrets årshjul» 

Vedtatt: Styret ønsker å kalle inn til representantskapsmøte med tilhørende arrangement 
29.-30. april i Oslo, under forutsetning av at forslag til nye vedtekter er godkjent av 
Stiftelsestilsynet. Invitasjonen signeres av styreleder og rådsleder. 

Styret takker Rådet for folkemusikk og folkedans for at de er villige til å gjennomføre 
tilhørende arrangement som debatter og prisutdelinger i forbindelse med 
representantskapsmøtet, selv om de eventuelt er fristilt fra sine verv.  
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For å spare tid ønsker styret å foreslå å bruke den allerede valgte valgkomiteen som tidligere 
oppnevnte medlemmer til Rådet. Om representantskapet godkjenner det kan vi da spare 
innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte for å velge valgkomité. Styret ber Rådet 
vurdere om valgkomiteen for nytt råd valgt av representantskapsmøtet i 2018, Jo Asgeir Lie, 
Astri Nora Ressem og Håvard Ims, kan fungere som valgkomite etter nye vedtekter og levere 
innstilling til nytt styre til representantskapsmøtet i april 2019. Astri Nora Ressem trekker seg 
fra vervet pga. restriksjoner i ny stilling. Lie og Ims er villige til å fungere som valgkomité 
etter nye vedtekter. Rådet bes vurdere om det er behov for å supplere valgkomiteen med nytt 
medlem og evt foreslå nytt medlem. Representantskapet bes melde fra om eventuelle 
innvendinger til prosessen innen tre uker etter utsendt innkalling til representantskapsmøtet. 

20/19 Søknad om stillingsopprykk til førsteamanuensis 
Vedlagt er søknad om opprykk til førsteamanuensis etter avlagt doktorgrad ved NTNU fra Siri 
Mæland, som direktøren anbefaler godkjent. Prosedyre for søknad om opprykk til 
førsteamanuensis etter avlagt doktorgrad ble behandlet i Styresak 33/17: Styret ber om at 
prosedyrene for stillingsopprykk endres etter innspillene fra diskusjonen i møtet. Status på 
lokal lønnspolitikk og stillingsstruktur ved Sff jfr. styresak 40/18 Meldingssaker, 4c): 
Forbundene var ikke klare til å forhandle med grunnlag i det fremlagte forslaget i lokale 
lønnsforhandlinger 13.11.2018  
Gjeldende grunnlag i «Stillingstitlar ved seksjon for folkemusikk og folkedans ved Rff-
sentret» for kvalifikasjonsvurdering og lønnsplassering viser til Forskrift om ansettelse og 
opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, § 1-4. Kriterier for ansettelse i stilling som 
førsteamanuensis (https://lovdata.no/forskrift/2006-02-09-129/§1-4). 

Vedlegg:  «Notat» 
  «Stillingstitlar ved seksjon for folkemusikk og folkedans ved Rff-sentret»  

«Søknad om opprykk til førsteamanuensis fra Siri Mæland» 

Vedtatt: Styret godkjenner stillingsopprykk til førsteamanuensis for amanuensis Siri Mæland 
basert på gjennomført norsk doktorgrad i folkedans og relevant praktisk-pedagogisk 
kompetanse på grunnlag av utdanning, undervisning og veiledning. 

Godkjent i e-post 8. mars 2019 

 


