VEDTEKTER FOR NY MUSIKK
Vedtatt av nyMusikks landsmøte 28. April 2017
§1

FORMÅL

nyMusikk er en Landsforening for samtidsmusikk, stiftet 17. september 1938.
nyMusikk skal fremme den radikale, eksperimentelle og sjangeroverskridende
musikken, i hele Norge.
§2

MEDLEMMER

Det er nyMusikks avdelinger rundt om i landet som utgjør medlemmene i
landsforeningen nyMusikk (heretter «Avdelingsmedlemmer»).
Landsmøtet behandler opptak av nye avdelinger og fastsetter betingelser for
konstituering og anerkjennelse.
Avdelingene skal arbeide i tråd med nyMusikks formål.
Avdelingene skal være selvstendige kunstneriske og økonomiske enheter, organisert
som foreninger. Avdelingene har egne medlemmer (heretter «Individuelle
medlemmer»).
Avdelingenes oppgaver, forpliktelser og tilknytning til nyMusikk reguleres av egne
retningslinjer vedtatt av Landsmøtet.
§3

ORGANISASJON

Foreningen har en eget sentraladministrasjon som ledes av daglig leder. Daglig leder
rapporterer til styret. Det høyeste organet er landsmøtet.
§4

STYRENDE ORGANER / VALGKOMITÉ

4.1

Landsmøtet

Landsmøtet er foreningens høyeste beslutningsorgan. Landsmøtet holdes hvert 2. år
og innen 15. juni.
Styret fastsetter og informerer avdelingene om tidspunkt for landsmøtet senest tre
måneder før landsmøtet. Saker som ønskes behandlet må sendes skriftlig til styret
senest seks uker før landsmøtet. Innkalling med sakspapirer skal sendes ut minst tre
uker før landsmøtet.
Landsmøtets medlemmer består av lederne for nyMusikks avdelinger. Ved lederens
forfall kan avdelingen velge en annen representant fra avdelingens styre som
representant til landsmøtet. Landsmøtet er beslutningsdyktig når alle medlemmene
er innkalt og når minst 2/3 av medlemmene er til stede.
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Landsmøtets dagsorden skal bestå av:
1) Konstituering
a) Åpning av møtet
b) Godkjenning av deltagere og landsmøtets beslutningsdyktighet
c) Godkjenning av innkalling
d) Godkjenning av saksliste
e) Valg av møteleder og to medlemmer til å undertegne protokollen
2) Behandling av styrets årsmelding for siste 2-års periode
3) Behandling av organisasjonens reviderte regnskap for siste 2-års periode
4) Behandling av innkomne forslag og saker
5) Behandling av strategiplan for kommende periode
6) Behandling av budsjett for kommende 2-års periode
7) Valg
a) Styre
b) Valgkomité
c) Revisor
8) Fastsettelse av godtgjørelse til styreleder, styremedlemmer, vararepresentanter og
medlemmer av valgkomitéen
Landsmøtet er beslutningsdyktig når alle avdelingsmedlemmer er innkalt og når
minst halvparten av medlemmene er til stede, og gjør vedtak med alminnelig flertall.
Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.
Det kan innkalles til ekstraordinært landsmøte dersom minst 1/3 av avdelingslederne
krever det. Ekstraordinære landsmøter innkalles skriftlig minst tre uker før møtet
skal finnes sted. Saksliste og saksdokumenter følger innkallingen.
Landsmøtet fatter endelig vedtak om nedleggelse og/eller eksklusjon av en avdeling,
enten på selvstendig grunnlag eller som følge av vedtak fattet på avdelingens
årsmøte. Vedtak om nedleggelse krever ¾ flertall på landsmøtet.
4.2. Styret
Det velges et styre på fem medlemmer bestående av styreleder, nestleder og
tre styremedlemmer, hvorav én velges blant avdelingenes styremedlemmer og tre er
frie poster. Styret konstituerer seg selv.
Det velges to varamedlemmer i prioritert rekkefølge.
Styrets medlemmer og varamedlemmer velges for en periode på to år med
mulighet til forlengelse i inntil to ekstra perioder. Minimum to av styremedlemmene
skal være på valg og byttes ut hvert 2. år.
Styret er beslutningsdyktig når alle styremedlemmer er innkalt og når minst
halvparten av styremedlemmene er til stede, og gjør vedtak med alminnelig flertall.
Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Nestleder trer inn som møteleder
ved styreleders forfall og får tilsvarende dobbeltstemme ved stemmelikhet.
nyMusikks daglige leder og kunstnerisk leder har rett og plikt til å delta på styrets
møter og få sine synspunkter protokollført, men har ikke stemmerett.
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4.3.

Valgkomité

Valgkomiteen består av tre medlemmer, hvorav en er representant fra styret som ikke
er på valg og to er frie poster. Valgkomiteen innstiller til styreleder
og styre, valgkomité og revisor.
Medlemmene velges samme år som det er valg til styret for en periode på to år.
Valgkomiteen velger selv en leder. Lederen av valgkomiteen kan gjenvelges for en ny
periode.
Alle Avdelingsmedlemmer kan overfor valgkomiteen foreslå kandidater til styre og
valgkomité.
Alle forslag skal være valgkomiteen i hende senest seks uker før landsmøtet.
Valgkomiteens innstilling sendes ut til Avdelingsmedlemmene senest fire uker før
landsmøtet.
§5

SENTRALADMINISTRASJONEN

Foreningen skal drives av et sentraladministrasjon bestående av daglig leder og
kunstnerisk leder. Disse er foreningens kontaktpunkt, og driver foreningens daglige
virksomhet og aktiviteter, innenfor budsjettets rammer.
Styret utarbeider stillingsinstrukser for sentraladministrasjonen.
§6

STYRETS OPPGAVER

Styrets hovedoppgaver:
1. Å sørge for at nyMusikk drives i henhold til formål og vedtekter og at den
daglige drift skjer i samsvar med vedtak og utarbeidede instrukser.
2. Å påse at nyMusikks økonomi, regnskap, formuesforvaltning og
kontraktsforpliktelser er under betryggende kontroll.
3. Å ansette daglig leder og kunstnerisk leder, utarbeide arbeidsinstrukser og
fastsette lønn for disse.
Styret skal avholde minimum fire møter i året, eller når minst halvparten av
medlemmene krever det.
Sentraladministrasjonen besørger innkalling og utsendelse av saksdokumenter senest
én uke før styremøte, samt protokollføring.
Protokoll fra styrets møter skal sendes styrets medlemmer og varamedlemmer senest
én uke etter avholdt møte. Protokollen godkjennes på neste styremøte og sendes til
alle avdelingsmedlemmer senest én uke etter godkjennelse.
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§7

REPRESENTASJON

Styret kan gi styremedlemmer rett til å representere nyMusikk utad, alene eller i
fellesskap. Styret kan når som helst kalle tilbake slik fullmakt som nevnt i første
punktum.
Styret kan meddele prokura.
§8

VEDTEKTSENDRINGER

Vedtaksendringer skal behandles av landsmøtet og kan vedtas med alminnelig
flertall, med unntak av § 9 og punkt 4.1. sjette avsnitt.
Vedtak om endring av § 9 og punkt 4.1. sjette avsnitt krever ¾ flertall på to
påfølgende landsmøter, hvorav ett kan være ekstraordinært.
§9

OPPLØSNING

Et forslag om oppløsning av foreningen skal først behandles av landsmøtet. Dersom
forslaget om oppløsning får alminnelig flertall på landsmøtet, skal forslaget sendes
avdelingene senest én måned før avdelingenes ordinære årsmøte finner sted.
Vedtak om oppløsning krever ¾ flertall på avdelingenes årsmøter. På påfølgende
landsmøte møter avdelingenes representanter med bundet mandat i samsvar med
avstemning på årsmøtene.
Endelig vedtak om oppløsning krever ¾ flertall på to påfølgende landsmøter, hvorav
ett kan være ekstraordinært.
Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen, herunder fatte vedtak
om disponering av nyMusikks ressurser. Det ordinære styret får stilling som
avviklingsstyre om intet valg er foretatt.
Disponering av nyMusikks ressurser etter eventuell oppløsning skal skje i samsvar
med formålet. Ingen avdelingsmedlemmer har krav på foreningens midler eller andel
av disse.
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