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VEDTEKTER 
 JM NORWAY 

NORSK SEKSJON AV JEUNESSES MUSICALES INTERNATIONAL 
Vedtatt i rådsmøte 26.04.2018 

 

§ 1 NAVN  

Jeunesses Musicales Norway (JMN) er den norske seksjonen av Jeunesses Musicales 

International (JMI). I daglig skrift og tale brukes kortformen JM Norway. 

 

§ 2 FORMÅL 

JM Norways formål er å gi unge mennesker tilgang til et internasjonalt musikkliv. Gjennom 

musikalsk utfoldelse og utveksling skaper vi engasjement, musikkglede og en global 

kulturforståelse.  

 

§ 3 ORGANISERING 

JM Norway er registrert som en selvstendig organisasjon i frivillig sektor med ansatte, styre 

og råd.  

 

§ 4 RÅDET 

§ 4.1. Rådet er JM Norways øverste organ og består av 16 rådsmedlemmer. I rådsmøtene 

deltar - med talerett og forslagsrett, men uten stemmerett - medlemmene av styret og daglig 

leder. Rådet møtes hvert år. 

Rådsmedlemmene består av åtte organisasjonsmedlemmer og åtte individuelle medlemmer. 

De åtte organisasjonsmedlemmene oppnevnes av organisasjoner og institusjoner som JM 

Norway har et faglig samarbeid med. De åtte individuelle medlemmene velges av rådet på 

bakgrunn av faglige kvalifikasjoner, nettverk i musikk- og organisasjonslivet eller kjennskap 

til JM Norways virke. Organisasjonens til enhver tid gjeldende strategi ligger til grunn for 

rådets sammensetning.  

 



 

 2 

Rådsmedlemmene innstilles av JM Norways styre og velges av rådet for 4 år av gangen og 

på en slik måte at to organisasjonsmedlemmer og to individuelle medlemmer er på valgt 

hvert år. Rådsmedlemmer som går ut kan innvelges for en ny periode, i maksimalt to 

perioder. Styrets innstilling til nye rådsmedlemmer skal vedlegges innkalling til årsmøtet. 

Rådets medlemmer har anledning til å foreslå kandidater senest to måneder før årsmøtet. 

§4.2. Rådet møtes ordinært en gang i året. Saker som rådsmedlemmene ønsker behandlet i 

rådet, må være styret i hende senest to måneder før rådsmøtet.  

§4.3. Rådet skal innkalles med sakspapirer med minst fire ukers varsel.  

Rådet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt og minst 1/3 av representantene er til 

stede.  

Vedtak fattes med alminnelig flertall blant de fremmøtte representantene. Ved stemmelikhet 

faller forslag.  

§4.4. Rådet skal behandle:  

Protokoller fra rådets møter 

Budsjett for påfølgende år 

Regnskap 

Strategi 

Årsmelding 

Innkommende saker 

Valg av leder, fire styremedlemmer og to varamedlemmer til styret 

Valg av revisor 

Valg av valgkomité på tre personer for valg av styret  

Innkommende vedtektsendringer 

 

§ 5 STYRET 
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§5.1. JM Norways styre består av fem medlemmer og to varamedlemmer. Styreleder leder 

JM Norway mellom rådsmøtene.  

Rådet velger styrets medlemmer.  

Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. Styret er beslutningsdyktig når 3 av 

styrets medlemmer/varaer er tilstede.  

§5.2. Styremedlemmene har en funksjonsperiode på to år. Halvparten er på valg hvert år.  

§5.3. Styreleder velges for to år ad gangen 

§5.4. Styret er ansvarlig for at JM Norways virksomhet drives i samsvar med vedtektene og 

vedtak i rådet. 

§5.5. Styret innstiller overfor rådet i alle saker rådet får til behandling, samt kandidater til 

rådet og til valgkomité.  

§5.6. Styret har ansvaret for JM Norways administrasjon og ansetter daglig leder.  

§5.7. Styrets personalansvar for de ansatte er delegert til daglig leder.  

 

§ 6 DAGLIG LEDELSE 

§6.1. JM Norway daglige ledelse består av en ansatt daglig leder for JM Norway. Daglig 

leder rapporterer til styret.  

§6.2. Daglig leder står ansvarlig overfor styret og har signaturrett i forhold til drift av 

organisasjonen.  

 

§ 7. REVISOR 

§7.1 JM Norway skal ha statsautorisert revisor. 

 

 

§ 8. VEDTEKTSENDRINGER OG OPPLØSNING 

§8.1. Vedtektsendringer krever tilslutning fra 2/3 av de frammøtte rådsmedlemmene.  

Forslag om vedtektsendringer må være rådet i hende senest 4 uker før rådsmøtet. 
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§8.2. Vedtak om oppløsning av JM Norway krever tilslutning fra 2/3 av frammøtte 

representanter på to påfølgende rådsmøter. 

Forslag om oppløsning må være rådet i hende senest 4 uker før rådsmøtet. 

§8.3. Gjenværende verdier i boet i form av ikke disponert statlig tilskudd disponeres i tråd 

med statens økonomireglement og i samråd med Norsk Kulturråd. 

Eventuelle verdier basert på egeninntjening skal tilfalle formålet og disponeres av rådet etter 

innstilling fra styret. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


