VEDLEGG 6

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD
7.5.10.: Endr.forslag til Landsmøtet 2010 er ført inn med rød skrift. Vestlandsregionsmøtet/ Ole Jakob
Nedrebø. Gjeld § 4, 5 og 6. Med styrets antegninger i blå skrift etter styremøte 2010-04.

§ 1. Navn og formål
Organisasjonens navn er Norsk kulturskoleråd. Norsk kulturskoleråd er en organisasjon for kommuner med
kommunal kulturskole.
Organisasjonens formål er å:
 gi barn og unge mulighet for deltakelse i kunstfaglige aktiviteter
 ivareta kulturskolenes interesser
 utvikle kulturskolenes kvalitet og kompetanse
 være et samarbeidsorgan for kommunenes kulturskolevirksomhet
 utvikle samarbeid mellom kulturskolene, skoleverket og kulturlivet for øvrig

§ 2. Medlemskap
Alle kommuner har rett til medlemskap i Norsk kulturskoleråd. Kommunens medlemskap opprettes ved skriftlig
innmelding til Norsk kulturskoleråd sentralt. Utmelding meldes skriftlig innen utgangen av kalenderåret.
Kommunenes interesser ivaretas i rådets organer med valgte representanter.

§ 3. Organisasjonen
Organisasjonen har følgende organer:
 Landsmøtet
 Styret
 Fylkesavdelinger/ regioner

§ 4. Landsmøte og ekstraordinært landsmøte
Landsmøtet er Norsk kulturskoleråds øverste organ. Hvert av de 19 fylkene kan være representert med inntil fem
utsendinger. Disse velges på fylkesavdelingens/ regionens årsmøte.
Hver representant fra fylkesavdelingene/ regionene har en stemme. Styrets medlemmer og varamedlemmer (tas
ikke inn som endring) har ikke stemmerett. Alle vedtak skjer med simpelt flertall med unntak av § 10
Vedtektsendring og § 11 Oppløsning av Norsk kulturskoleråd. Styret bestemmer tid og sted for landsmøtet.
Ordinært landsmøte holdes hvert annet år innen utgangen av oktober.

Følgende saker behandles:
Sak 1










Møtet konstitueres:
valg av to referenter
valg av to møtedirigenter
godkjenning av fullmaktene
godkjenning av innkalling
godkjenning av dagsorden
godkjenning av forretningsorden for landsmøte
valg av tre representanter redaksjonskomité
valg av tre representanter til tellekorps
valg av to protokollunderskrivere

Sak 2

Styrets beretning for siste toårsperiode

Sak 3

Revidert regnskap for siste toårsperiode

Sak 4

Kontrollkomiteens innstilling for siste toårsperiode

Sak 5

Saker som forelegges av styret

Sak 6

Innkomne saker

Sak 7

Virksomhetsplan

Sak 8

Medlemskap i andre organisasjoner

Sak 9

Medlemskontingent

Sak 10 Godtgjørelse til styret
Sak 11 Rammebudsjett for perioden
Sak 12 Landsmøte velger for kommende toårsperiode:










leder i Norsk kulturskoleråd
nestleder i Norsk kulturskoleråd
fem styremedlemmer
første, andre, tredje og fjerde varamedlem til styret
leder for kontrollkomiteen
to medlemmer og et varamedlem i kontrollkomiteen
leder for valgkomiteen
to medlemmer og et varamedlem (tas inn som endring) til valgkomiteen
registrert eller statsautorisert revisor etter innstilling fra kontrollkomiteen

Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller hvis noen forlanger det. Nyvalgt styre tiltrer
umiddelbart. Leder, nestleder og direktør utgjør organisasjonens arbeidsutvalg.
Kunngjøring om landsmøtet og ekstraordinært landsmøte sendes medlemskommunene, kulturskolene og
fylkesavdelingene/regionene tre måneder før møtet avholdes. Innkalling sendes fylkene/ regionene åtte uker før
landsmøtet. Dagsorden og saksdokumenter sendes representantene to uker før landsmøtet. Fylkesavdelingene/

regionene dekker selv utgiftene til deltaking på landsmøtet. I spesielle tilfeller kan fylkesavdelinger/ regioner søke
om reisetilskudd.
Saker som fylkesavdelingene/ regionene ønsker å ta opp på landsmøtet skal være styret i hende senest åtte uker
før landsmøtet.
Nasjonalt senter, Utdanningsdirektoratet, Kunnskapsdepartementet, Kultur- og kirkedepartementet, Norsk
kulturråd og KS inviteres til landsmøtet. For øvrig inviteres kulturskoler, kommuner, samarbeidende
organisasjoner og institusjoner til møtet som observatører.
Ekstraordinært landsmøte kan innkalles når styret finner det nødvendig eller minst en tredjedel av fylkene krever
det. Ekstraordinært landsmøte behandler bare de saker det blir reist krav om.

§ 5. Styret
Styret består av 8 medlemmer og 4 varamedlemmer,(tas ikke inn som endring) hvorav en er valgt av og blant de
ansatte. Ved stemmelikhet har lederdobbeltstemme.
Styret leder Norsk kulturskoleråds virksomhet og iverksetter landsmøtets vedtak og planer. Styret fastsetter
årsbudsjett for den samlede virksomhet og forvalter rådets eiendeler. Styret skal ta initiativ i saker som kan
fremme og utvikle kulturskolene og for øvrig være pådriver for skolenes interesser. Alle vedtak skjer med simpelt
flertall, og styret er beslutningsdyktig når fem medlemmer møter. Styret kan velge underutvalg og faglige
sammensatte referansegrupper og arbeidsgrupper i henhold til vedtatte virksomhetsplan for perioden.
Styret innstiller overfor landsmøtet kandidater til valgkomité.
Styret har tilsettingsansvar for alt administrativt personale. Styret er Norsk kulturskoleråds utøvende myndighet
mellom landsmøtene. Styret kan inngå avtaler om samarbeid med institusjoner, organisasjoner og myndigheter i
inn- og utland når dette er nødvendig for å nå mål for virksomheten. Styret har videre ansvar for å ivareta
kulturskolenes interesser ovenfor offentlige myndigheter.

§ 6. Fylkesavdelinger/ regioner
Norsk kulturskoleråds medlemmer organiseres i fylkesavdelinger eller regioner som ledes av et styre på fem til
sju representanter valgt blant medlemmene. I fylker/ regioner med færre enn 20 medlemskommuner kan styret
bestå av tre til fem medlemmer. Fylkesavdelingenes/regionenes navn skal være Norsk kulturskoleråd – fylke /
Norsk kulturskoleråd – region
Årsmøtet er fylkesavdelingens/ regionens øverste myndighet. Det består av delegater fra medlemmene i fylket/
regionen. Kommunene kan sende fire representanter til årsmøtet med nødvendige godkjente
fullmakter. Innsendt påmelding undertegnet av øverste politiske eller administrative ledelse godtas som fullmakt.
Minst en av disse skal være tilsatt i kulturskolen. Fylkesavdelingens/ regionens styre og varamedlemmer har
tilvanlig ikke stemmerett på årsmøte. Unntak er dersom eit styre- eller varamedlem er ordinær utsending fra en
kommune, da har denne personen stemmerett med unntak av sakene 2, 3, 4 og 10. (endringer i dette avsnitt tas
ikke inn som endringer)
Ordinært årsmøte holdes hvert annet år innen utgangen av mars det året det ikke er landsmøte. Styret
bestemmer tid og sted for årsmøtet.

Følgende saker behandles:
Sak 1










Møtet konstitueres:
valg av referent
valg av en møtedirigent
godkjenning av fullmaktene
godkjenning av innkalling
godkjenning av dagsorden
godkjenning av forretningsorden for årsmøte
valg av to representanter redaksjonskomité
valg av to representanter til tellekorps
valg av to protokollunderskrivere

Sak 2

Styrets beretning for siste toårsperiode

Sak 3

Revidert regnskap for siste toårsperiode

Sak 4

Saker som forelegges av styret

Sak 5

Innkomne saker

Sak 6

Virksomhetsplan

Sak 7

Medlemskap i andre organisasjoner

Sak 8

Medlemskontingent

Sak 9

Godtgjørelse til styret

Sak 10 Rammebudsjett for perioden
Sak 11 Årsmøte velger for kommende toårsperiode:









leder i Norsk kulturskoleråd – fylke/ region
nestleder i Norsk kulturskoleråd – fylke/ region
en til fem styremedlemmer – fylke/ region
første og andre varamedlem til styret – fylke/ region
leder for valgkomiteen – fylke/region
to medlemmer og et varamedlem (tas inn som endring) til valgkomiteen – fylke/ region
inntil fem delegater til landsmøte fra hvert fylke
registrert eller statsautorisert revisor – fylke/ region

Alle vedtak på ordinært og ekstraordinært årsmøte vedtas med simpelt flertall. Kunngjøring om årsmøte i
fylkesavdelingen/ region sendes kommunene og kulturskolene tre måneder før årsmøte avholdes. Innkalling
sendes kommunene og kulturskolene to måneder før årsmøtet avholdes. Dagsorden og saksdokumenter sendes
delegatene 14 dager før årsmøtet. Kommunene dekker selv utgiftene til deltaking på årsmøtet.
KS, fylkeskommunen og Fylkesmannen inviteres til årsmøtet og gis talerett. For øvrig inviteres samarbeidende
organisasjoner og institusjoner til møtet som observatører.

Valgkomiteen arbeider etter de retningslinjene som landsmøtet har vedtatt (se retningslinjer på eget vedlegg).
(tas inn som endring, Se også egen sak 6.2.2.)
Saker som kommunene ønsker å ta opp på årsmøtet, skal være styret i hende senest fem (tas inn som endring)
uker før årsmøtet.
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret finner det nødvendig eller minst en tredjedel av
medlemskommunene krever det. Ekstraordinært årsmøte behandler bare de saker det blir reist krav om.
Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller hvis noen forlanger det. Nyvalgt styre tiltrer
umiddelbart. (tas inn som endring) Fylkesavdelingens/ regionens styre leder fylkesavdelingens/ regionens
virksomhet og iverksetter årsmøtets vedtak og planer. Styret leder konsulentens arbeid innenfor den tidsramme
som er avsatt. Styret fastsetter årsbudsjett for den samlede virksomhet i fylkesavdelingen/ regionen og forvalter
rådets eiendeler. Styret skal ta initiativ i saker som kan fremme og utvikle de kommunale kulturskolene og for
øvrig ivareta skolenes interesser. Alle vedtak skjer med simpelt flertall. Styret kan velge arbeidsutvalg og
oppnevne nødvendige underutvalg.
Dersom en fylkesavdeling/ region av praktiske grunner ønsker å avvike fra noe punkt i denne paragraf, må dette
forelegges og godkjennes av styret i Norsk kulturskoleråd.

§ 7. Administrasjon
Norsk kulturskoleråds administrasjon består av den sentrale administrasjon og konsulenter for fylkene/ regionene.
Administrasjonen ivaretar den daglige drift av organisasjonen og iverksetter de saker landsmøtet og styret vedtar.
Administrasjonen kan også ta initiativ i andre saker som fremmer Norsk kulturskoleråds virksomhet. Ansatte i
Norsk kulturskoleråd kan ikke inneha politiske verv i organisasjonen.

§ 8. Ledermøte
Det skal årlig arrangeres et ledermøte der ledere fra fylkene/ regionene og Norsk kulturskoleråds styre drøfter
virksomhetsplan, oppfølging av landsmøtevedtak og aktuelle saker.

§ 9. Kontingent
Medlemskontingent til sentralleddet og grunnkontingent til fylkes / regionsavdeling fastsettes av landsmøtet.
Fylkes / regionsavdelingene kan fastsette en særskilt kontingent til egen drift.

§ 10. Vedtektsendring
Forslag til vedtektsendring behandles som landsmøtesak. Endring kan vedtas av ordinært landsmøte med
minimum to tredjedels flertall.

§ 11. Oppløsning av Norsk kulturskoleråd
Forslag om eventuell oppløsning av Norsk kulturskoleråd må behandles som sak på to etterfølgende ordinære
landsmøter med vedtak fattet med to tredjedels flertall. Landsmøtet vedtar fordeling av Norsk kulturskoleråds
eiendeler.

Vedlegg:
1. Instruks for kontrollkomité i Norsk kulturskoleråd
2. Instruks for valgkomité i Norsk kulturskoleråd (både nasjonalt og regionalt) (Se egen Sak 6.2.2 Endring av
instruks for valgkomitéen)

Vedtatt på Landsmøtet 2008

