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Nordic Network for Music and Art School-related Research.
Vedtekter
Sist endret 03.10.2019
1) ETABLERING: Norsk nettverk for kulturskolerelatert forskning er etablert 27.10.2015 ved
stiftelsesmøte. Nettverket endrer navn til Nordisk nettverk for kulturskolerelatert
forskning ved generalforsamling 17.10.2017
2) FORMÅL: Nettverket har som formål å fremme kulturskolerelatert forskning i Norden
ved å
a. Initiere og koordinere forskning på det kulturskolerelaterte feltet.
b. Formidle og synliggjøre kulturskolerelatert forskning mellom forskere, og mellom
forskere og praksisfeltet.
c. Bygge nettverk og interessefellesskap i relevante eksisterende forskningsmiljøer,
og mellom forskningsmiljøer og kulturskolefeltet.
d. Arbeide for etablering og utvikling av forskerutdanninger for det
kulturskolerelaterte feltet.
3) DELTAGERE:
a. Utdanningsinstitusjoner/institutter som tilbyr forskerutdanning på minimum
masternivå, i fag med relevans for kulturskolefeltet.
b. Enkeltmedlemmer. Forskere som ikke er tilknyttet en institusjon, men har
fagrelevant forskningskompetanse på masternivå og over, kan innlemmes i
nettverket.
c. Nordiske kulturskoleråd. Norsk kulturskoleråd er en aktiv samarbeidspart og
bistaår nettverket.
4) MEDLEMSKAP:
Medlemsinstitusjonene forplikter seg til å bidra til praktisk drift av nettverket. Bidraget
kan være av ulik art og omfang, som for eksempel å representere i styret, eller være
vertskap for nettverkskonferanse. Institusjoner som ønsker medlemskap, søker
nettverkets styre om dette. Forskere i det kulturskolerelaterte feltet som ønsker
individuelt medlemskap søker styret om det.

5) AKTIVITETER:
a. Nettverket skal i samarbeid med en av medlemsinstitusjonene arrangere en
konferanse annethvert år. Det opprettes en konferansekomite bestående av
minst ett av styringsgruppens medlemmer og representanter fra
arrangørinstitusjonen for hver kommende konferanse. Mellom
hovedkonferansene kan det også arrangeres symposier, workshops eller mindre
konferanser knyttet til spesifikke temaer.
b. Nettverket har en mailingliste som oppdateres via lenke på nettverkets
hjemmeside. Denne mailinglisten kan brukes av nettverkets leder.
6) STRUKTUR:
Nettverkets øverste organ er styringsgruppen. Styringsgruppen består av en
representant fra hver medlemsinstitusjon (jf. pkt 3a), og forsøkes sammensatt på en
måte som ivaretar bredde og mangfold med tanke på fag, institusjoner og regioner. En
ny styringsgruppe velges ved hver generalforsamling. Leder kan velge å opprette et
arbeidsutvalg bestående av inntil 6 personer med størst mulig faglig og geografisk
bredde som bistår og gir råd og utfører oppgaver som nettverket måtte påta seg mellom
konferansene.
Det arrangeres en åpen generalforsamling i tilknytning til hver konferanse. Alle som er
kvalifiserte som medlemmer gjennom å være nordiske forskere med mastergrad eller
mer har tale- og stemmerett. Alle får mandat og stemmerett gjennom å skrive seg på
oppmøteliste på generalforsamlingen.
Leder for nettverket velges på åremål for 4 år i forbindelse med generalforsamling på
annenhver konferanse. Leder for nettverket, leder for hver konferanse og
styringsgruppen samarbeider om å bestemme tema, organisere invitasjoner,
fagfellevurdering, program etc.
Leder kan velge å opprette et arbeidsutvalg bestående av inntil 6 personer med størst
mulig faglig og geografisk bredde som bistår og gir råd og utfører oppgaver som
nettverket måtte påta seg mellom konferansene”

Disse vedtektene kan kun endres på nettverkets åpne styremøte, med 2/3 flertall.

