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 VEDTEKTER  

 

 

 

§ 1 FORMÅL 

SceneFolk er et nettverk for aktører som driver med alle sjangre innen revy, teater, dans og 
andre sceniske uttrykk i Norge. Nettverksorganisasjon skal være et felleskap for medlemmer 
som arbeider for og med det frivillige scenekunstfeltet.  

§ 2 OPPGAVER 

To eller flere medlemmer i SceneFolk kan gå sammen om enkeltsatsninger på nasjonalnivå, 
der fokus på tiltak som skaper medvirkning og fører til aktivitet. Satsningene skal være 
beskrevet i den årlige søknaden til Kulturrådet.  

• Midler til drift av scenefolk.no 
Digitalt magasin og delingsarena for amatørteaterfeltet.  
Spre informasjon om nasjonale tilskuddsordninger og am. organisasjoners aktiviteter.: 

• Midler til kompetanseheving  
Utvikle og gjennomføre fagprogrammer som er tilgjengelig for aktører fra hele landet.  
Arrangere digitale møteplasser. 

• Midler til faglige prosjekter 
Utvikle og gjennomføre prosjekter med dagsaktuelle tema og problemstillinger for aktører 
fra hele landet.  

• Midler til faglige møteplasser 
Arrangere seminarer og workshop for instruktører og tilretteleggere som er tilgjengelig for 
aktører fra hele landet. Skape nettplattform for korte foredrag og møter for samhandling 
og deling av informasjon. 

§3 OPPBYGGING  

Organisasjonen har følgende oppbyggingsstruktur:  

• Årsmøtet: Nettverkets høyeste organ og velger styret.  
• Styret: Leder organisasjon mellom to årsmøter. Oppgavene er å søke midler for de tiltak 

som gjennomføres i regi av nettverket. Styret avgjør hvem som har signaturrett. 

                                   § 4 DRIFT 

• Medlemsmøter: Oppgavene er å komme med innspill i utvikling av tiltak og prosjekter, 
og informere om aktuelle saker og dele erfaring. Dette avvikles digitale møter. I saker der 
det er nedsatt arbeidsgrupper så forbereder de skriftlige innspillene til møtene. 

• Arrangører: Utfører tiltak som på vegne av nettverket.  
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• Administrasjon: Styret inngår avtaler med et av medlemmene for  å levere en tjeneste 
for den administrative driften med å avvikle årsmøtet, følge opp medlemslister og 
tilrettelegge for styrets arbeid. 

§4: MEDLEMSKAP 

Alle som har organisasjoner og institusjoner som har scenekunst som formål kan tas opp 
som medlemmer. Styret eller medlemsmøte behandler opptak av nye medlemmer 
fortløpende.  

§5: ÅRSMØTET 
 

Årsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet. Årsmøtet avvikles hvert år innen utgangen 
mai måned, og her velges styret. 

1. Innkalling og saker  
Styret innkaller til ordinært årsmøte med en måneders varsel. Melding om saker som ønskes 
tatt opp på årsmøtet meldes inn senest tre uker før årsmøtet. Årsmøtet kan vedta å 
realitetsbehandle saker som har kommet inn etter fristen dersom det foreligger spesielle 
omstendigheter for dette. Saksliste med tilhørende dokumenter og valgkomitéens 
innstillinger gjøres tilgjengelig for årsmøtedeltagere senest en uke før årsmøtet.  

2. Stemmerett  
Hvert medlem har en stemme på årsmøtet 

3. Vedtak  
Vedtak fattes med stemmeflertall. Ved stemmelikhet foretas omvalg mellom de to som har 
flest stemmer. Ved fortsatt stemmelikhet foregår valget ved loddtrekkning. Ved fortsatt 
stemmelikhet avgjøres vedtaket med loddtrekning. Valg skal foregå skriftlig, hvis ikke annet 
blir bestemt av årsmøtet.  

4. Program  
Ordinært årsmøte skal ha følgende program:  

• Åpning av møtet.  
• Opprop av representanter.  
• Konstituering – møtereglement.  
• Valg av to møteledere, to møtesekretærer og en redaksjonskomité  
• Styrets beretning for perioden.  
• Regnskap for perioden.  
• Revisjonsberetning.  
• Godkjenning.  
• Innkomne forslag  
• Budsjett for neste styreperiode. 
• Fastsettelse av kontingent  

Valg:  
• Styreleder og fire styremedlemmer 
• Tre personer til valgkomité 

5. Ekstraordinært årsmøte  
Ekstraordinært årsmøte blir kalt inn når det blir krevd av 1/3 av medlemmene. Til 
ekstraordinært årsmøte skal det så langt råd er, gis minst en måneds varsel, minimum 14 
dager. På ekstraordinært årsmøte kan det ikke behandles og avgjøres andre saker enn de 
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som er nevnt i sakslisten. Representasjon og stemmerett til det ekstraordinære årsmøtet er 
som ordinær jfr. Punkt 4. 

§6: STYRET 

1. Styrets ansvar er å lede organisasjonen mellom to årsmøter. Styret forvalter 
organisasjonsmidler etter gitte retningslinjer. Styret er saksbehandlingsinstans for alle 
sakene som skal til årsmøte, med unntak av valgkomiteens innstilling for styremedlemmer og 
deres varaer.  
2. Styret har fem medlemmer. Leder velges av årsmøtet for et år og strymedlemmene velges 
for to år. Styret konstituerer selv nestleder. Styrets arbeid reguleres av styreinstruks som 
årsmøtet har vedtatt.  
3. Styret er vedtaksfør når minst tre medlemmer er tilstede. Ved eventuell stemmelikhet er 
møteleders stemme avgjørende.  
4. Styret sammenkalles når lederen eller minst to av styrets medlemmer krever det.  
6. Styret kan oppnevne de utvalg det finner nødvendig. Styret utarbeider mandat for de 
utvalg og styringsgruppene de velger å opprette.  
7. Organisasjons forpliktes ved underskrift av styreleder eller den som er utpekt av styret.  
8. Styret engasjerer revisor.  

§7: DRIFT 

Driftsleddet i organisasjon er basert på et samarbeid med medlemmene.  

§8: KONTINGENT 

Kontingentsatser fastsettes av årsmøtet. 

§9: ENDRINGER I VEDTEKTENE 

Endringer i disse vedtektene kan bare vedtas på ordinært årsmøte. Endringer i vedtektene 
krever 2/3 flertall av årsmøtet. 

§10: ORGANISASJONS OPPLØSNING 

Forslag om oppløsning av organisasjonen må være framsatt minst tre måneder førordinært/ 
ekstraordinært årsmøte. Styret skal innhente uttalelser fra medlemmene før forslaget legges 
fram for årsmøtet. Det må deretter vedtas på årsmøtet med minst 3/4 flertall. Eventuelle 
midler skal disponeres av årsmøtet. 

 

 


