Norsk folkemusikklags vedtekter
Vedtekter for Norsk folkemusikklag, vedtatt på det konstituerende møtet 22. januar 1948 og
endret på årsmøtene 25. april 1980, 1. desember 1992 og 10. september 2020.
1. Formål
Norsk folkemusikklag (NFL) er tilknyttet International Council for Traditional Music (ICTM)
gjennom at styret har funksjon som nasjonalkomité. Laget har som formål å fremme
forskning, dokumentasjon og formidling av kunnskap om folkedans og folkemusikk. NFL vil
være en møteplass og et faglig forum for dem som til daglig arbeider med folkemusikk og
folkedans, og for alle andre som er nysgjerrige på vitenskapelige perspektiver på fagfeltet.
2. Medlemskap
Enhver som er enig i lagets formål og som betaler medlemsavgiften kan være medlem. Som
medlem kan også opptas lag, organisasjoner og institusjoner. Medlemsavgiften fastsettes av
årsmøtet. Den som ved utgangen av et år til tross for purringer skylder medlemsavgift for
mer enn ett år vil uten ytterligere varsel bli strøket som medlem.
Medlemmer vil få fritt tilsendt lagets årsskrift Musikk og tradisjon når dette kommer ut.
Medlemmer vil også betale en lavere avgift ved deltakelse på lagets seminarer.
3. Årsmøtet
Årsmøtet er lagets høyeste myndighet og avholdes hvert år. Styret sender innkalling til
medlemmene minst 60 dager i forveien, og sakslisten blir sendt ut minst tre uker før møtet.
Saker som ønskes forelagt årsmøtet må være innkommet til lagets leder senest 30 dager før
årsmøtet. Saker som kommer inn senere kan med både styrets og årsmøtets samtykke
behandles på møtet.
Stemmerett på årsmøtet har alle tilstedeværende personer som har vært medlem av laget i
minst fire måneder og har betalt medlemsavgiften. Organisasjons- eller
institusjonsmedlemskap gir rett til en stemme.
Alle saker med unntak av vedtektsendringer avgjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet
har lagets fungerende leder dobbeltstemme.
Årsmøtet velger for ett år av gangen ett medlem som revisor til å etterse og revidere
regnskapet. Videre velges tre medlemmer til valgkomiteen, hvorav en leder, som på neste
årsmøtet skal foreslå kandidater til styret.
Det ordinære årsmøtet behandler og avgjør følgende saker:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Årsmelding
Revidert regnskap for foregående kalenderår
Årskontingent
Arbeidsprogram
Budsjett for kommende periode
Andre saker ført opp på den utsendte sakslisten
Valg av:

j.

1. Styre:
a. Leder
b. Kasserer
c. Redaktør for Musikk og tradisjon
d. To ordinære styremedlemmer
e. Første og andre varamedlem
2. Revisor
3. Tre medlemmer til valgkomiteen, inkludert leder for denne
Tid og sted for neste årsmøte

4. Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner det nødvendig eller når minst ti
stemmeberettigete medlemmer forlanger det skriftlig. Det kalles inn med minst 30 dagers
varsel. Møtet behandler kun de sakene som er nevnt i innkallingen.
5. Styret
Laget har et styre på fem medlemmer og to varamedlemmer. Disse velges alle blant lagets
personlige medlemmer. Lederen velges av årsmøtet for ett år. Kasserer, redaktør og de
øvrige styremedlemmene velges for to år. For å oppnå kontinuitet, deles styret i to grupper
som velges annet hvert år. Hvert år står lederen og to styremedlemmer på valg.
Varamedlemmer velges for ett år og rangeres. Styret konstituerer seg selv med nestleder,
seminaransvarlig og medlemskontakt.
Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede. Saker kan også avgjøres
per telefon eller via elektroniske medier som e-post, når sakens karakter tillater det. Ved
stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme. Laget forpliktes ved underskrift av
fungerende leder. Det skal føres referat fra styrets møter.
Styret legger hvert år fram årsmelding, revidert regnskap, budsjett og arbeidsprogram for
årsmøtet.
Styret har funksjon som norsk nasjonalkomité og har ansvar for lagets kontakter med ICTM.
Hele styret skal være personlige medlemmer i ICTM, og medlemskapet dekkes av laget.
Styret er forpliktet til med jevne mellomrom å sende rapport til ICTM om virksomheten i
nasjonalkomiteen.
6. Vedtektsendringer
Forslag til endringer i vedtektene kunngjøres i forbindelse med innkallingen til årsmøtet.
Endringer kan deretter vedtas av årsmøtet med minst 2/3 flertall.
7. Oppløsning
To etterfølgende årsmøter kan med 2/3 flertall beslutte å oppløse laget og å overføre lagets
eiendeler til en eller flere institusjoner eller organisasjoner med beslektet formål.

