Vedtekter for Norsk Viseforum
Vedtatt på årsmøte 5. mars 1994. Siste vedtatte endringer på landsmøtet 15. mars 2015.

1. Mål
1.1.Norsk Viseforum er en arena og en frivillig interesseorganisasjon for skapende og
utøvende visekunstnere, viseklubber og viseinteresserte i Norge og arbeider for å
styrke betydningen og vilkårene for viser i Norge.

2. Medlemskap
2.1.Alle som støtter formålet og betaler kontingent er medlemmer av organisasjonen.
2.2.Som æresmedlemmer kan utnevnes medlemmer som har gjort en særlig stor innsats
for Norsk Viseforum eller for visesangen i Norge. Æresmedlemmer utnevnes av
styret.

3. Landsmøte
3.1.Landsmøtet er Norsk Viseforums øverste organ og skal holdes innen utgangen av april
hvert år.
3.2.Til landsmøtet kan følgende delegater velges: En delegat fra hver av regionene Nord
Norge (Nordland, Troms og Finnmark), Trøndelag (Nord- og Sør-Trøndelag),
Vestlandet (Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal), Østlandet
(Telemark, Vestfold, Buskerud, Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold), og
Sørlandet (Aust- og Vest-Agder). I tillegg kan det velges til sammen 5 delegater fra de
nevnte regionene i forhold til registrert medlemstall ved utløpet av foregående år.
Utover dette utpeker styret eller regionutvalget i hvert regionutvalg en delegat.
Representanter fra regionene kan møte med inntil 2 fullmakter.
3.3.Valg av delegater skal skje etter retningslinjer gitt av landsmøtet. Der det finnes
regionstyre eller regionutvalg skal dette fungere som valgstyre. For andre regioner
fungerer landsstyret som valgstyre. De enkelte valgstyrer skal gi rapport til årsmøtet
om gjennomføringen av valget i forhold til retningslinjene. ʔ
3.4.Alle medlemmer har møte- og talerett på landsmøtet. Bare delegater har stemmerett. I
tillegg har landsstyret stemmerett, bortsett fra når det gjelder godkjenning av
årsmelding og regnskap.
3.5.Innkalling med foreløpig saksliste, forslag til årsmelding, regnskap, budsjett og
strategiplan skal sendes ut senest 4 uker før landsmøtedato. Saker som medlemmer vil
ha opp må være styret i hende senest 3 uker før årsmøtet og endelig saksliste,

sakspapirer og forslag fra valgkomiteen skal sendes ut senest 2 uker før landsmøtet.
Landsmøtet er lovlig når disse fristene er overholdt.
3.6.Landsmøtet godkjenner årsmelding, regnskap, budsjett, 3-årig strategiplan , velger
styre, valgkomite, revisor og 2 delegater til å underskrive protokollen og fastsetter
kontingenten. Landsmøtet kan ikke fatte vedtak i saker som ikke er varslet i utsendt
saksliste.

4. Ekstraordinært landsmøte
4.1.Ekstraordinært landsmøte kan holdes om landsstyret mener det er nødvendig eller om
halvparten av medlemmene krever det. Slikt landsmøte skal kalles inn med 4 ukers
varsel og kan ikke ta opp andre saker enn de som er varslet i innkallingen.

5. Landsstyre og valgkomité
5.1.Landsstyret består av leder, fire styremedlemmer og to vararepresentanter. Lederen
blir valgt særskilt for ett år om gangen. De andre styremedlemmene og
varamedlemmene blir valgt for to år, slik at to medlemmer og ett varamedlem blir
valgt hvert år. Styret konstituerer seg selv og velger nestleder, eventuelt sekretær og
kasserer. Landsstyret skal søkes sammensatt slik at det gjenspeiler medlemsmassen
best mulig geografisk og på andre måter, og slik at styret har nødvendig kompetanse
til å utføre sine oppgaver.
5.2.Landsstyret holder minst to møter i året. Et styremøte kan gjøre vedtak når det er
lovlig innkalt og leder eller nestleder i tillegg til to andre styremedlemmer er tilstede.
5.3.Landsstyret leder organisasjonen mellom landsmøtene og rår over organisasjonens
midler.
5.4.Landsstyret ansetter daglig leder og gir instruks for dennes arbeid.
5.5.Landsmøtet velger to og landsstyret oppnevner en person i valgkomiteen. Den
styreoppnevnte tar initiativ til å sette arbeidet igang.

6. Regionfora
6.1.Medlemmene i hver region beskrevet i paragraf 3 utgjør et regionforum.
6.2.Regionforaene er medlemmenes fellesorgan i regionen og skal bidra til å oppfylle
Norsk Viseforums mål innenfor rammen av handlingsplanen.
6.3.Ved behov kan medlemmene i en region innkalles til regionmøte for å behandle saker
av felles interesse.
6.4.Regionforumet ledes av et styre med minst tre medlemmer.

6.5.Regionstyret/regionutvalget rapporterer til NVFs styre.
6.6.Regionstyret/regionutvalget velges av regionmøtet, men kan, dersom særlige grunner
taler for det, oppnevnes av landsstyret. Regionforaenes virksomhet skal drives
innenfor rammen av retningslinjer gitt av årsmøtet.
6.7.Regionfora er, dersom annet ikke er bestemt, økonomisk selvstendige og kan ikke
forplikte landsstyret økonomisk. Selvstendige regionfora kan utarbeide egne
vedtekter. Slike vedtekter må ikke være i strid med Norsk Viseforums sentrale
vedtekter og skal godkjennes av landsstyret.

7.

Faste utvalg
7.1.Landsstyret kan nedsette faste utvalg. Landsstyret gir instruks for slike utvalg.

8. Prosjekter
8.1.Viktige aktiviteter som faller utenfor arbeidsområdene for landsstyret, daglig leder, de
stående utvalgene eller regionforaene skal organiseres som prosjekter. Slike prosjekter
skal gjennomføres i henhold til retningslinjer gitt av landsmøtet.

9. Ledsagerbevis
9.1.Norsk Viseforum aksepterer ordningen med ledsagerbevis for funksjonshemmede ved
alle arrangementer der det selges billetter.

10. Endring av vedtekter
10.1.Vedtektene kan endres ved 2/3 flertall på landsmøtet. Landsmøtet kan bare behandle
forslag som er sendt ut sammen med sakslista.

11. Oppløsning
11.1.Oppløsningen av Norsk Viseforum kan skje med 3/4 flertall på et ordinært
landsmøte eller ved uravstemning. Landsmøtet skal ta stilling til disponering av
forbundets midler. Organisasjonens arkiv, protokoller etc. skal overdras
Nasjonalbiblioteket for bevaring .

