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§ 1. Foreningens
navn og
organisasjon

NY MUSIKKS STRUKTUR
OG FORMÅL
a)

Foreningens navn er Ny Musikk

b)

Ny Musikk er en medlemsstyrt landsforening med
lokalavdelinger i hele landet.
Ny Musikk er norsk seksjon av International Society for
Contemporary Music

c)
§ 2. Foreningens
formål

Ny Musikks formål er å fremme den radikale, eksperimentelle
og sjangeroverskridende musikken, i hele Norge.

§ 3. Foreningens
organisasjonsstruktur

Foreningen består av landsmøte, styre,
lokalavdelinger/seksjoner og administrasjon.

B.

LANDSFORENINGENS STRUKTUR OG
ARBEIDSOPPGAVER

§ 4. Landsmøtet
Landsmøtets
sammensetning og
oppgaver

a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Landsmøtet er foreningens høyeste beslutningsorgan.
Landsmøtet består av lederne for Ny Musikks seksjoner, se §
9 a). Ved en seksjonsleders forfall kan seksjonen velge en
annen representant fra seksjonens styre som representant til
landsmøte. Ved kunstnerisk leders forfall oppnevner denne
en vararepresentant med bundet mandat.
Landsmøtet velger styre og revisor, se § 5.
Styreleder har møteplikt og talerett, men ikke stemmerett.
Daglig leder har møteplikt og talerett, men ikke stemmerett.
Daglig leder er sekretær og saksbehandler for landsmøtet.
Landsmøtet har, etter retningslinjer gitt i § 9, anledning til å
opprette og nedlegge foreningens seksjoner.
Landsmøtet er beslutningsdyktig når alle landsmøtets
medlemmer er innkalt og når minst 2/3 av landsmøtets
medlemmer er til stede.
Vedtak i landsmøtet fattes med alminnelig flertall. Tidligere
vedtak kan gjøres om ved 2/3 flertall.
Seksjonslederne skal fremlegge sine seksjoners synspunkter
for landsmøtet, men møter ikke med bundet mandat.
Landsmøtet avholdes annenhvert år. Innkalling med
sakspapirer skal sendes ut minst tre uker før landsmøtet.
Saker som ønskes behandlet på landsmøtet skal sendes
skriftlig til styret 6 uker før landsmøtet.

k)

På ordinært landsmøte behandles:
1. Antall møtende stemmeberettigede deltagere og
landsmøtets beslutningsdyktighet jfr. § 4 g)
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Valg av møteleder og to landsmøtemedlemmer til å
undertegne protokollen
4. Årsregnskap og årsmelding
5. Fastsettelse av godtgjørelse til styreleder,
styremedlemmer og vararepresentanter, samt til revisor
for det foregående år.
6. Valg, se § 7 a).
7. Andre saker som er angitt i innkallingen.

§ 5. Styret
Styrets
sammensetning

l)

Det innkalles til ekstraordinært landsmøte dersom minst 1/3
av seksjonslederne krever det.

a)

Foreningen ledes av et styre på fem medlemmer, med
følgende sammensetning:
1. Styreleder
2. Fire styremedlemmer hvorav en er valgt blant
lokalavdelingenes styrerepresentanter og Ny Musikks
Komponistgruppe og tre frie poster
I tillegg velges det to varamedlemmer i prioritert
rekkefølge.

Styrets plikter

Styrets arbeid

b)

Styrets medlemmer velges på landsmøtet for to år av gangen
med mulighet for forlengelse, slik at minimum to av
medlemmene velges annenhvert år. Varamedlemmene velges
for to år av gangen med mulighet for forlengelse.

c)

Styret har ansvar for at foreningen arbeider i samsvar med
foreningens formål, samt at den daglige drift skjer i samsvar
med de utarbeidede instrukser og gjeldende vedtak.

d)

Styret skal holde seg orientert om foreningens økonomi og
plikter å påse at regnskap og formuesforvaltning er under
betryggende kontroll.

e)

Styret ansetter kunstnerisk- og daglig leder og fastsetter
kunstnerisk- og daglig leders stillingsinstruks og oppgaver,
samt lønn. Styret har arbeidsgiveransvar for kunstnerisk- og
daglig leder.

f)

Styret skal avholde minimum fire møter i året, eller når minst
halvparten av medlemmene krever det.
Innkalling med sakspapirer skal sendes ut til styret minimum

i)

j)
k)
l)
m)
§ 6. Kunstnerisk
leder

a)
b)
c)
d)
e)

§ 7.
Landsforeningens
valgkomité

§ 8. Oppløsning av
Landsforeningen

én uke før møtet.
Daglig leder er sekretær for styret og fører protokoll fra styrets
møter. Protokoll fra styrets møter skal sendes styrets
medlemmer og varamedlemmer senest én uke etter avholdt
møte. Protokollen godkjennes på neste møte og sendes til
alle seksjoner og foreningens ansatte senest én uke etter
godkjennelse.
Styret er beslutningsdyktig når alle styremedlemmene er
innkalt og når minst halvparten av styremedlemmene er til
stede. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.
Vedtak i styret fattes med alminnelig flertall.
Kunstnerisk leder har rett og plikt til å delta i styrets møter, og
til å få synspunkter ført i protokollen, men ikke stemmerett.
Styret forbereder alle landsmøtesaker.
Kunstnerisk leder er foreningens øverste kunstneriske
tillitsvalgte. Kunstnerisk leder er underlagt særskilt instruks,
som fastsettes av styret.
Kunstnerisk leder er leder for Sentrale Produksjoner, se § 16.
Kunstnerisk leder er ansvarlig overfor styret og landsmøtet, og
plikter å holde disse orientert om det kunstneriske arbeidet.
Styret kan løse kunstnerisk leder fra dennes verv dersom
dette ikke utøves i samsvar med stillingsinstruksen eller
foreningens øvrige retningslinjer.
Dersom kunstnerisk leder fratrer sitt verv før perioden utløper,
kan styret konstituere en kunstnerisk leder fram til neste
landsmøte.

a)

Landsmøtets valgkomité innstiller til følgende verv:
Styreleder og styre, valgkomité og revisor.

b)

Valgkomiteen skal bestå av en representant fra styret som
ikke er på valg, samt to øvrige medlemmer. Valgkomiteen skal
ha en leder som har hovedansvaret for komiteens arbeid. For
å sikre kontinuitet i arbeidet kan leder av valgkomite
gjenvelges for en periode.
Et forslag om oppløsning av foreningen skal først behandles
av landsmøtet. Dersom forslaget om oppløsning oppnår
alminnelig flertall på landsmøtet, skal forslaget sendes
lokalavdelingene senest én måned før de ordinære
årsmøtene finner sted. Vedtak om oppløsning krever 3/4
flertall på lokalavdelingenes årsmøter. På påfølgende
ordinære landsmøte møter lokalavdelingenes representanter
med bundet mandat ifølge avstemning på årsmøtene. Endelig
vedtak om oppløsning krever 3/4 flertall blant de frammøtte
medlemmer på det ekstraordinære landsmøtet. Disponering
av Ny Musikks ressurser etter eventuell oppløsning, skal skje i

samsvar med Ny Musikks formål. Slikt vedtak kan av det
ekstraordinære landsmøtet fattes med alminnelig flertall.
C.

§ 9. Ny Musikks
seksjoner

SEKSJONENES
STRUKTUR OG
ARBEIDSOPPGAVER
a)

b)
c)

§ 10. Årsmøter i
lokalavdelingene

a)

b)

c)
d)
e)

f)
g)

Med Ny Musikks seksjoner menes lokalavdelingene, Ny
Musikks Komponistgruppe og Sentrale Produksjoner.
Lokalavdelingene og Ny Musikks Komponistgruppe er
selvstendige kunstneriske og økonomiske enheter som
landsforeningen og landsmøtet ikke har noe økonomisk eller
rettslig ansvar for. Sentrale Produksjoner er en kunstnerisk
selvstendig enhet, men er landsforeningens økonomiske og
rettslige ansvar.
Opprettelse: Landsmøtet fastsetter betingelser for
konstituering og anerkjennelse av seksjoner.
Nedleggelse: Forslag om nedleggelse av en lokalavdeling
eller av Ny Musikks Komponistgruppe kan fremmes på de
enkelte seksjoners årsmøter. Endelig vedtak fattes av
landsmøtet. Landsmøtet kan på selvstendig grunnlag vedta
nedleggelse av en lokalavdeling, Ny Musikks
Komponistgruppe eller Sentrale Produksjoner. Vedtak om
nedleggelse krever 3/4 flertall på landsmøtet.
Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år. Ny Musikks styre
kan etter søknad innvilge utsettelse. Medlemmene innkalles
med minst 14 dagers varsel. Med innkallingen skal følge
saksliste, årsmelding, årsregnskap og valgkomiteens
innstilling. Kopi av innkallingen, samt årsregnskap og
årsmelding, sendes Ny Musikks administrasjon.
Det kan bare stemmes ved personlig frammøte. Medlemmer
som er forhindret fra å møte, har anledning til å komme med
skriftlige uttalelser til de forskjellige saker. Dersom minst ett
medlem krever det, skal avstemmingen foretas skriftlig.
Ethvert medlem har rett til å få behandlet sine forslag på
årsmøtet. Forslag til årsmøtesaker må fremmes skriftlig for
avdelingsstyret innen 15.1.
For å ha stemmerett på årsmøtet må man ha betalt
årskontingent for det foregående år.
Dagsorden skal inkludere følgende punkter:
1. Valg av møteleder
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Godkjenning av referat fra siste årsmøte
4. Årsmelding og årsregnskap
5. Valg
6. Andre saker som er angitt i innkallingen.
Eventuell godtgjørelse for styreverv fastsettes av årsmøtet.
Referatet fra årsmøtet sendes Ny Musikks administrasjon
senest to uker etter at møtet fant sted.

§ 11.
Lokalavdelingsstyret

h)

Ekstraordinært årsmøte skal innkalles når enten landsmøtet,
avdelingsstyret eller minst 8 medlemmer av lokalavdelingen
forlanger det. Slikt møte innkalles med 14 dagers varsel, og
kan bare behandle de saker som er nevnt i innkallingen.

a)

Ny Musikks lokalavdelinger ledes av et lokalavdelingsstyre på
tre til fem medlemmer, inklusive leder, samt et til to
varamedlemmer.
Lokalavdelingsstyremedlemmene velges for to år av gangen.
Valg av lokalavdelingsstyre avgjøres ved absolutt flertall.
Lokalavdelingsstyret konstituerer seg selv, med unntak av
ledervervet, se § 13.
Lokalavdelingsstyret er beslutningsdyktig når alle
styremedlemmer er innkalt og når minst halvparten av
medlemmene er til stede.
Lokalavdelingslederen har dobbeltstemme i tilfelle
stemmelikhet.
Hvis lokalavdelingslederen ikke kan møte på landsmøtet,
velger styret den som skal representere avdelingen.
Lokalavdelingslederen er avdelingens kunstneriske og
administrative leder. Lokalavdelingslederen har ansvar for at
avdelingen arbeider i samsvar med landsforeningens formål.
Lederen er ansvarlig for avdelingens virksomhet og er
avdelingens faste representant på landsmøtet.
Lokalavdelingslederen har ansvaret for saksforberedelser til
møter i styret og kontroll med avdelingens økonomi, og plikter
å holde avdelingsstyret løpende orientert om den økonomiske
situasjonen.
Lokalavdelingslederen plikter å sende konsertprogram og
prosjektregnskap for avdelingens arrangementer til
landsforeningens administrasjon senest to uker etter avviklet
arrangement.

b)
c)
d)
e)
f)
g)
§ 12.
Lokalavdelingslederen

a)

b)

c)

§ 13.
Lokalavdelingenes
valgkomiteer

§ 14. Ny Musikks
Komponistgruppe
(NMK)

§ 15. Sentrale
Produksjoner

Lokalavdelingene kan ha valgkomiteer som består av 2-3
medlemmer. Disse velges av årsmøtet, og innstiller
kandidater til følgende verv: avdelingsleder, styremedlemmer,
varamedlemmer, medlemmer av neste års valgkomité og
eventuelt revisor. Lokalavdelingsstyret kan også fungere som
valgkomité.
a)

NMK er en kunstnergruppe bestående av komponister i
etableringsfasen.

b)

For NMK foreligger særskilte vedtekter, som vedtas av
landsmøtet.

a)

Sentrale Produksjoner er en kunstnerisk selvstendig seksjon
underlagt Ny Musikks organisasjon.
Kunstnerisk leder er ansvarlig for SPs kunstneriske
virksomhet innenfor de økonomiske rammer som fastsettes av

b)

styret.
§ 16.
Regnskapsåret
§ 17. Medlemskap

Regnskapsåret løper fra 1. januar til 31. desember.
a)
b)

c)
§ 18. Vedtekter og
vedtektsendringer

Opptak: Alle kan opptas som medlem i Ny Musikk. Innmelding
og utmelding skjer til Ny Musikks adminstrasjon.
Eksklusjon: Et medlem kan utelukkes fra foreningen dersom
vedkommende
- ikke overholder foreningens vedtekter
- har vist en opptreden eller holdning som må kunne
antas å skade foreningen eller dens omdømme
Avgjørelse om eksklusjon treffes av Ny Musikks styre etter
forslag fra vedkommende medlems lokalavdelingsstyre. Før
avgjørelsen tas skal vedkommende medlem få anledning til å
uttale seg.
Hvis et medlem over et tidsrom på to år ikke har betalt
medlemskontingent, betraktes vedkommende som utmeldt.

a)

Ethvert medlem kan foreslå vedtektsendringer.

b)

Vedtektsendringer skal behandles av landsmøtet, og kan
vedtas med alminnelig flertall, med unntak av §§ 8 og 18, se §
18 c).
Vedtak om endring av §§ 8 og 18, må ha 3/4 flertall av
landsmøtets medlemmer på to påfølgende ordinære
landsmøter.

c)

