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Retningslinjer for Rådet og Representantskapsmøtet 
–vedtatt Representantskapsmøtet 16.03.2017 

 

Bolk I Rådet 
Stiftinga Rådet for folkemusikk og folkedans har eigne vedtekter vedtatt av Styret. Dei fastset 

Rådet og Representantskapsmøtet sine oppgåver i Stiftinga.  Retningslinjene, fastsette av 

Rådet og Representantskapsmøtet, spesifiserer korleis organa løyser oppgåvene sine innafor 

rammene som vedtektene set.
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1.   Medlemer og oppnemning 
Rådet har 7 medlemer

2 
som er valde av Representantskapsmøtet og skal representera 

sakkunnskap og røynsle frå alle sektorar i arbeidet for norsk folkemusikk og folkedans i vårt 

land. Det er rekna med 3 hovudsektorar
3
. Det samla Representantskapsmøtet vel 2 medlemer 

for hver av sektorane. Rådet har 2 upersonlige vararepresentantar, disse rangeres som 1. og 2. 
vararepresentant for å oppnå mest mulig kontinuitet. Vararepresentant tar fast plass i Rådet til 
neste ordinære Representantskapsmøtet, dersom opp til 2 medlemmer fratrer vervet. Dette 
gjelder sjølv om kravet til 2 medlemmer frå hver sektor ikkje er oppfylt.  

 

Inndelinga i sektorar er slik: 

Utøving og grunnopplæring 

Denne sektoren skal representera spelmenn, kvedarar, dansarar, organisasjonane deira og 

arbeidet dei driv for å halda oppe og føra tradisjonane vidare.  Sektoren representerer jamvel 

den grunnopplæringa som blir driven m.a. i organisasjonane og skuleverket.  Sektoren har to 

medlemer i Rådet. 

Høgre utdanning, forsking og arkivdrift 

Denne sektoren skal representera høgre utdanning, forsking og arkivdrift som blir driven 

innafor folkemusikk og folkedans.  Sektoren har to medlemer i Rådet. 

Presentasjon og formidling 

Denne sektoren skal representera arrangørar og institusjonar som arbeider med presentasjon 

av norsk folkemusikk og folkedans gjennom media, konsertar og festivalar.  Sektoren har to 

medlemer i Rådet. 

 
Bolk II Representantskapsmøtet 

 
1.   Representantskapsmøtet sine funksjonar 

Representantskapsmøtet  kjem saman seinast 15. november, og er med og stakar ut dei store 
linjene i Rådet sitt arbeid gjennom drøftingar av prinsipielle og faglege spørsmål. Det skal òg 

 
 
 

1
Frå vedtektene § 9: Rådet sine funksjonar 

Rådet er eit saksførebuande, rådgjevande og vedtakande organ som er underlagt Styrets si myndigheit til 

omgjering og instruksjon jamfør Stiftingslova § 36, ledd 2. Unntak gjeld for § 7, ledd C i desse vedtektene, der 

Rådet er fristilt frå Styret sin innverknad. 

Rådet er delegert råderetten over dei aktivitetsmidlane som Styret til ei kvar tid set av til fordeling. Dette gjeld 

med avgrensingane som følgjer av Stiftingslova § 36, ledd 2. Styret gir eigne retningslinjer for 

fordelingsoppgåver i tråd med føringar og regelverk frå løyvande instansar. 

Rådet peikar kvart andre år ut 3 medlemmer og ein varamedlem til Styret. Jamfør § 4. 
2 Styret fastset talet på medlemer 
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Styret fastset korleis Rådsmedlemene representerer ulike sektorar 
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vera eit forum der alle sektorar i arbeidet for og med norsk folkemusikk og folkedans møtest 

og drøfter og fremjer saker av felles interesse med Rådet som utøvande organ. 

 
2.   Representantskapsmøtet si samansetjing 

Nasjonale organisasjonar, frittståande, regionale organisasjonar, nasjonale og regionale 
institusjonar som arbeider med norsk folkemusikk og/eller folkedans kan få røysterett på 

Rådet sitt Representantskapsmøte. Dei får då eit visst tal røyster etter reglane i denne 

paragrafen. Dei kan senda ein utsending for kvar av røystene sine. 

 
Nasjonale organisasjonar 

For å få røysterett som nasjonal organisasjon må organisasjonen ha minst 100 medlemer knytt 

til arbeid med norsk folkemusikk og/eller folkedans i minst tre fylke.  Nasjonale 

organisasjonar får ei røyst for kvar 100 medlemer, men ikkje fleire enn 50. Nasjonale 

organisasjonar, t.d. paraplyorganisasjonar som på grunn av eigenarten sin har vanskar med å 

nå 100 medlemer og som har medlemer (betalande einingar) i minst seks fylke kan også få ein 

utsending med røysterett. 

 
Dei nasjonale organisasjonane har ansvar for å sikra at deira fylkes/regional-ledd får 

informasjon om møtet og påmelding skal skje gjennom sentralorganisasjonen.  Det er såleis 

opp til kvar nasjonale organisasjon korleis han nyttar røystekvoten sin. 

 
Nasjonale institusjonar 

For å få røysterett som nasjonal institusjon må institusjonen ha minst ein tilsett som har fagleg 

arbeid med norsk folkemusikk og/eller folkedans som vesentleg del av stillinga si, eller driva 

tilsvarande arbeid delt mellom fleire tilsette. Verksemda til institusjonen må dessutan vera 

knytt til minst tre fylke. Nasjonale institusjonar får ei røyst for kvar person som har fagleg 

arbeid med norsk folkemusikk og/eller folkedans som yrke i institusjonen, men får ikkje fleire 

enn tre. Fagleg tilsette har førsteretten til å vera utsendingar, men kan be andre møta i sin stad. 

 
Regionale organisasjonar 

Regionale organisasjonar som ikkje er knytte til nokon nasjonal organisasjon med røysterett 

kan få røysterett til Rådet sitt Representantskapsmøte.  Føresetnaden er at dei har minst 100 

medlemer som arbeider med norsk folkemusikk og folkedans i minst tre kommunar. 

Regionale organisasjonar får ei røyst for kvar 100 medlemer, men ikkje fleire enn tre. 

 
Regionale institusjonar 

Regionale institusjonar der minst ein tilsett har fagleg arbeid med norsk folkemusikk og/eller 

folkedans som fast yrke, kan senda ein slik tilsett eller, i samråd med den tilsette, ein annan 

representant for institusjonen med ei røyst til Rådet sitt Representantskapsmøte.  Føresetnaden 

er at verksemda i institusjonen er knytt til minst tre kommunar. 

 
Utsendingar på anna grunnlag 

Organisasjonar og institusjonar som gjerne vil senda utsendingar, men meiner dei på eit 

urimeleg vis fell utanfor reglane ovanfor, kan likevel søkja om å få delta. 

 
3.   Innkalling til Representantskapsmøtet 

 
Rådet for folkemusikk og folkedans sender varsel om Representantskapsmøtet minst seks 

månader før og innkalling minst en månad føreåt.  Organisasjonar/institusjonar som vil ha
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røysterett sender inn opplysningsskjema til Rådet innan oppgitt frist.  Rådet gir innstilling til 

Representantskapsmøtet om røysteretten deira.  Representantskapsmøtet gjer vedtak om 

røysterett og tal på røyster. 

 
4.   Val 

Representantskapsmøtet skal i samsvar med vedtektene peika ut ei valnemnd
4 

som best 

mogleg representerer heile det saksfeltet Rådet skal dekke. Både dans og musikk og alle dei 

tre hovudsektorane skal vera rimeleg representerte. 

 
Valnemnda hentar inn framlegg frå nasjonale organisasjonar og institusjonar til medlemer og 

varamedlemer på kvar sektor og til leiar og nestleiar i Rådet, gjennomarbeider desse og andre 

innkomne framlegg og set opp ei innstilling til siste Representantskapsmøtet i 

funksjonsperioden til eit råd. 

 
Valnemnda skal i innstillinga si syta for at det er rimeleg likevekt mellom musikk og dans og 

størst mogleg breidde i sakkunnskap, røynsle og geografisk tilknyting.  Dei skal og prøva å få 

til rimeleg likevekt mellom kjønna. 
 

Representantskapsmøtet skal i samsvar med vedtektene velje Råd
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5.   Reisekostnader 

Organisasjonar og institusjonar betaler reise og opphald for kvar sine utsendingar. 
Organisasjonar og institusjonar med særleg vanskeleg økonomi eller med representantar som 

har særleg lang og vanskeleg reise, kan søkja Rådet om tilskot til reisa. 

 
Bolk III Endringar av retningslinjene 

 
Både Rådet og Representantskapsmøtet kan koma med framlegg om endringar i 

retningslinjene sine, men begge skal uttala seg om alle slike framlegg før dei blir endeleg 

handsama. Styret vurderer om endringar ligg innafor rammene som vedtektene til Stiftinga 

set. 
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Frå vedtektene §7: I Rådet sitt nest siste funksjonsår utpeikar Representantskapsmøte ei valnemnd på 3 

medlemmer. 
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Frå vedtektene §7: I Rådet sitt siste funksjonsår vel Representantskapsmøtet nytt Råd med utgangspunkt i 

framlegget frå valnemnda og i samsvar med reglane for samansetjinga av Rådet i § 10 ledd 1 og 2 


