
Sist endret ved Årsmøte 2017 (22.02.17) 

Vedtekter for   

DølaJazz – Lillehammer Jazzfestival 

§ 1 Navn og formål 
 
Foreningens navn er DølaJazz – Lillehammer Jazzfestival. 
Foreningen har som formål, på det ideelle grunnlag å arrangere en årlig jazzfestival 
Festivalen skal søke å presentere musikk av høy kvalitet med vektlegging av norsk jazz 
(norske jazzmusikere). 
Festivalen tar sikte på å stimulere det regionale musikkliv og interesse for jazzmusikk. 
Foreningen er medlem av Norsk Jazzforbund.  
 
§ 2 Medlemskap 
 
Funksjonærer ved siste års festival og medlemmer i lokale jazzklubber er medlemmer i 
foreningen. Disse har møte-, tale- og stemmerett ved foreningens årsmøte. 
 
§ 3 Organisasjon 
 
Foreningens plikter og oppgaver fastsettes av årsmøtet, som er foreningens øverste 
myndighet, og består av medlemmene og styret (som forestår den daglige driften). 
 
§ 4 Årsmøtet 
 
Årsmøtet skal: 

 Velge møteleder og referent 

 Behandle styrets årsberetning 

 Behandle styrets regnskap, samt revisors beretning 

 Behandle innkomne forslag, som må være styret i hende senest to uker før årsmøtet 

 På bakgrunn av rapport fra siste festival trekke opp retningslinjer for festivalens 
virksomhet 

 Valg 
 Styreleder 
 Styremedlemmer 
 Varamedlemmer 
 Revisor 
 Valgkomiteen skal bestå av 4 personer der medlemmene velges for to år av 

gangen, med to medlemmer på valg hvert år for å sikre 
kontinuitet i komiteen 

 
Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt, dvs med kunngjøring senest 3 uker 
før det skal avholdes. Saksdokumentene skal være medlemmene i hende senest en uke før 
møtet. Stemmeberettiget er alle som er medlemmer i henhold til § 2. Vedtak på årsmøtet 
fattes med alminnelig flertall dersom intet annet er nevnt i vedtektene. Ved behandling av 
styrets årsrapport og regnskap har ikke styret stemmerett. 
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Årsmøtet skal avholdes innen 01. mars hvert år. 
             
Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret finner det påkrevd eller når minst 1/3 av 
medlemmene krever det. Det kalles inn med minst 2 ukers varsel. Et slikt møte kan kun 
behandle den eller de saker kravet om ekstraordinært årsmøte omfatter og som er 
kunngjort i innkallingen.  
 
§ 5 Styret 
 
Styret består av den daglige ledelsen av foreningen. Styret består av leder, nestleder, og 
minst 3 styremedlemmer. Styret kan ved varig forfall oppnevne nytt styremedlem. 
 
Styret har ansvar for å oppnevne egne utvalg/komiteer som kan tillegges selvstendige 
oppgaver etter retningslinjer fra styret. 
 
Det til enhver tid sittende styret har ansvar for å komme med forslag til Årsmøtet på 
kandidater til Valgkomiteen 
 
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede og vedtak 
avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. 
 
Styreleder velges for et år av gangen mens de øvrige velges for to år. Da er minimum to på 
valg hvert år. 
 
§ 6 Økonomi 
 
Regnskapsåret er 01. januar til 31. desember. Foreningens regnskap skal føres av 
økonomiansvarlig eller den styret bemyndiger. 
 
Regnskapet skal til en hver tid kunne legges fram for styret, som videre kan godkjenne at 
andre enkeltpersoner eller instanser får regnskapet til ettersyn. 
 
Eventuelle erstatningskrav mot medlemmer av styret, reist av styret eller årsmøtet, skal 
vurderes av godkjent revisor. 
 
§ 7 Vedtekter 
 
Vedtektsendringer kan bare foretas av årsmøtet og krever 2/3 flertall blant de fremmøtte 
stemmeberettigede. 
 
§ 8 Oppløsning 
 
Oppløsning av foreningen kan bare skje ved at det ordinere årsmøtet med 4/5 flertall 
bestemmer dette og videre at vedtaket blir stadfestet på ekstraordinært årsmøte en måned 
senere. Dersom oppløsningen blir vedtatt skal foreningens midler disponeres i følge 
formålsparagrafen av årsmøtet i samråd med offentlige myndigheter.   
  


