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DAGSORDEN 
 
Torsdag 22. april 2021  

 
Kl. 14.00  Åpning av Landsmøtet 2021 
   

LM-01/21 Konstituering  
   a) Valg av ordstyrer, bisitter og referenter   

b) Avklaring av stemmeberettigelse  
c) Godkjenning av innkalling og dagsorden 
d) Godkjenning av forretningsorden 
e) Valg av tellekorps, protokollunderskrivere og redaksjonskomité 

 
   LM-02/21 Årsmelding og årsregnskap 

a) Godkjenning av årsmelding for 2020 
b) Godkjenning av årsregnskap for 2020 
 
LM-03/21 Vedtekter 

     Presentasjon av innkomne forslag  
Debatt 

    Votering 
 

LM-04/21 Arrangørpolitisk plattform 
Presentasjon av innkomne forslag  
Debatt 
Votering 

 
   LM-05/21 Handlingsplan  
     Handlingsplan for 2021 legges frem til orientering 
 
   LM-06-21 Innkomne saker 
    

LM-07/21 Valg 
   a) Styre 

   b) Valgkomité 
   c) Revisor 
 
   Heving av landsmøtet v/nyvalgt styreleder 
 
Kl. 16.00  Slutt (tidspunktet forutsetter endt saksbehandling i landsmøtet) 
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SAKSLISTE 
 
LM-sak 01/21 Konstituering 

a) Valg av ordstyrer, bisitter og referenter 

 
Forslag til vedtak:  
(…) velges som ordstyrer. 
(…) velges som bisitter. 
(…) og (…) velges som referenter. 

 
 
b)  Avklaring av stemmeberettigelse 

 
Forslag til vedtak:  
Stemmeberettigelse godkjennes i henhold til deltakerliste og medlemsliste. 

 
 
c)  Godkjenning av innkalling og dagsorden

 

Forslag til vedtak: Innkallingen og dagsorden til Landsmøtet 2021 godkjennes.  
 

 
d) Godkjenning av forretningsorden 

 
 
Forslag til vedtak: Forretningsorden godkjennes. 

 
 
e) Valg av redaksjonskomité, protokollunderskrivere og tellekorps 

 
Forslag til vedtak: 
(…), (…) og (…) velges til redaksjonskomité. 
(…) og (...) velges som protokollunderskrivere.  
(…), (…) og (…) velges til tellekorps. 

 
 
LM-sak 02/21  Årsmelding og årsregnskap 
 
a) Godkjenning av årsmelding for 2020  
 
b) Godkjenning av årsregnskap for 2020 

 
 
Forslag til vedtak: 
Årsmelding og årsregnskap for 2020 godkjennes. 
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LM-sak 03/21 Vedtekter 
 

 
 
Forslag til vedtak: 
Følgende tillegg skrives inn i § 15 Sammensetning: 
 
Styret skal ha en nestleder.  

 
 
LM-sak 04/21 Arrangørpolitisk plattform  

 

Forslag til vedtak:  
Det foretas ikke endringer i Arrangørpolitisk plattform.  

 
 
LM-sak 05/21       Handlingsplan 

 
Forslag til vedtak:  
Handlingsplanen for 2021 tas til orientering.  

 
 
LM-sak 06/21       Innkomne saker 

 
 
LM-sak 07/21       Valg 
 
a) Styre

 

Forslag til vedtak:  
Styret velges i henhold til valgkomiteens innstilling. 

 
 
b) Valgkomité

 

Forslag til vedtak:  
Valgkomiteen velges i henhold til valgkomiteens innstilling. 

 

c) Revisor
 

Forslag til vedtak: 
BDO velges som revisor for Norske Konsertarrangører. 
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SAKSPAPIRER 

LM-sak 01/21 Konstituering 
 
d) Forretningsorden 

A. Organer 
Landsmøtet har følgende organer: 
1) Møteledelse med sekretariat 
2) Plenum 
3) Grupper 
 
Møteledelse 
Møteledelsen består av to personer valgt av Landsmøtet, henholdsvis ordstyrer og 
bisitter. Møteledelsen er ansvarlig for avviklingen av møtet. 
 
Plenum 
1) Alle vedtak fattes i plenum. 
2) Bare godkjente delegater har stemmerett, jamfør delegatliste. 
3) Delegater og observatører har tale- og forslagsrett i alle saker. 
4) Inviterte gjester har talerett i de saker de er invitert til. Landsmøtet kan begrense 
taleretten. 
 
Delegater som forlater Landsmøtesalen må melde sin permisjon ved utgangen av 
lokalet, og levere fra seg delegatskilt. Hvis delegatstatus permanent skal overdras til 
en observatør må dette godkjennes av Landsmøtet.  
 
Grupper 
Landsmøtet kan deles inn i grupper for å forberede plenumsavstemninger i enkelte 
saker. Gruppene er rene diskusjonsfora, og har ikke vedtaksrett. 

 

B. Tellekorps 
Det velges et tellekorps som foretar opptelling ved avstemninger og valg når 
delegater eller møteledelsen krever det. 

 

C. Redaksjonskomité 
Landsmøtet fastsetter frist for innlevering av endringsforslag. Møteledelsen kunngjør 
tidsfristene for innlevering av forslag til de respektive sakene. 
 
En redaksjonskomité som utpekes av Landsmøtet samordner alle innkomne 
endringsforslag, og innstiller til Landsmøtet. Redaksjonskomiteen har rett til å 
fremme alternative forslag som opprettholder intensjonen i de innkomne forslagene. 
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D. Forhandlingene 
Forhandlingene i plenum føres for åpne dører. Det kan foreslås å lukke møtet i 
spesielle saker. Slikt vedtak fattes med simpelt flertall.  
 
Alle endrings- og vedtaksforslag formuleres skriftlig og leveres til møteledelsen. Tale- 
og forslagsrett etter delegatlisten.  
 
Innlegg er normalt satt til tre minutters taletid. Det gis anledning til to replikker på 
ett minutt til hvert innlegg, samt svarreplikk. Taletiden og antallet replikker kan 
foreslås begrenset når møteledelsen ser det som påkrevd.  
 
Når det er vedtatt å sette strek opplyser møtelederen om at det er anledning til å 
tegne seg før og under neste talers innlegg. Forslag om å sette strek med virkning 
også for inntegnede talere krever 2/3 flertall. Det er ikke anledning til å fremme 
forslag etter at strek er satt.  
 
Møteledelsen har adgang til å redigere talerlisten dersom dette er nødvendig av 
tidshensyn. Ved redigering av talerlisten skal delegater prioriteres foran observatører 
og talere som ikke har hatt ordet tidligere i saken skal prioriteres. 
 
Blir det reist innvendinger til forretningsorden, dagsorden eller voteringsorden, skal 
den som tegner seg få ordet umiddelbart etter at pågående replikkveksling er 
avsluttet. Taletiden er da to minutter. Det gis ikke replikker til slike innlegg. Forslag 
av denne art tas opp til avstemning før saksdebatten eventuelt tas opp igjen.  
 
Til forretningsorden, dagsorden eller voteringsorden kan samme person kun holde to 
innlegg til samme sak.  
 

E. Avstemninger 
Generelt gjelder simpelt flertall, ved saker som krever vedtektsendringer kreves 2/3 
flertall. Vedtektenes bestemmelser om stemmeberettigelse gjelder. 
 

F. Valg  
Valgkomiteen legger frem forslag til nytt styre med varamedlemmer. 
Landsmøtedeltakerne har anledning til å fremsette benkeforslag på kandidater. 
Eventuelle benkeforslag skal framsettes og begrunnes før valget holdes. Kandidater 
skal settes opp mot ett av de opprinnelig foreslåtte kandidatene. Personvalg skal skje 
skriftlig dersom minst én delegat krever det. 
 

G. Sluttbestemmelser 
Forretningsorden kan ikke stride mot Norske Konsertarrangørers vedtekter. 
Landsmøtet kan med 2/3 flertall fravike forretningsorden under Landsmøtet. Hvis et 
spørsmål ikke er regulert i forretningsorden eller lovverk gjelder vanlig 
forhandlingspraksis. Landsmøtet skal i siste instans fortolke slik praksis. 
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LM-sak 02/21 Årsmelding og årsregnskap 

a) Godkjenning av årsmelding for 2020 

Årsmelding for 2020 er vedlagt. 
 

b) Godkjenning av årsregnskap for 2020 

Årsregnskap for 2020, samt revisorberetning, er vedlagt. 
 

 
LM-sak 03/21 Vedtekter 

Vedtektene ble sist endret av landsmøtet i 2019 (18.10.2019).  

Styret har sett verdien av at Norske Konsertarrangører har en nestleder i styret. Selv om 
dagens vedtekter åpner for at styret konstituerer seg selv, foreslår styret at det 
vedtektsfestes at styret i Norske Konsertarrangører skal ha en nestleder. Det fremlegges 
derfor utkast til nye vedtekter der dette er ivaretatt. Nærmere bestemt innebærer dette 
å føye til følgende formulering i § 15 Sammensetning:  

Styret skal ha en nestleder. 

Styret ser ikke behov for andre endringer av vedtektene på nåværende tidspunkt. Det 
signaliseres imidlertid at styret åpner for å se på en eventuell endring av visjonen som en 
del av strategiprosessen i 2022, og ergo av vedtektenes formålsparagraf.  
 
I planprosessen neste år er det også naturlig å evaluere om dagens struktur av 
styringsdokumenter fungerer etter hensikten. Eventuelle endringer vil kreve endring av 
vedtektenes § 13 Øvrige styringsdokumenter. 
 

 
Vedtekter for Norske Konsertarrangører med endringsforslag er vedlagt.  
 
Det er ikke mulig å fremme nye forslag til vedtektsendringer.  

 
LM-sak 04/21 Arrangørpolitisk plattform 

Arrangørpolitisk plattform beskriver Norske Konsertarrangørers grunnprinsipper og 
overordnede politiske mål. Arrangørpolitisk plattform behandles på hvert landsmøte.  

I 2020 vedtok landsmøtet viktige endringer og oppdateringer knyttet til covid-19-
situasjonen og de alvorlige konsekvensene koronakrisen får for musikkfeltet generelt, og 
livebransjen spesielt. I tillegg ble det vedtatt et skjerpet punkt knyttet til det videre 
arbeidet med TONO.  

Med bakgrunn i at det kun har gått et halvt år siden forrige revidering, og mye av 
organisasjonens kapasitet fortsatt er bundet opp til håndteringen av koronakrisen, 
foreslås det ikke nye endringer i Arrangørpolitisk plattform nå.    
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Eksiterende Arrangørpolitisk plattform er vedlagt. 

 
 
LM-sak 05/21 Handlingsplan 
 
Handlingsplanen beskriver tiltak for å oppnå målsettingene satt i strategiplanen. 
Handlingsplanen vedtas årlig av styret og presenteres for landsmøtet.      

Handlingsplan for 2021 er vedlagt. 

 
 
LM-sak 06/21 Innkomne saker 
 
Det har ikke kommet forslag til saker.

 

LM-sak 07/21 Valg  
 
a) Styre 

Det skal velges et styre for Norske Konsertarrangører for perioden mellom landsmøtet i 
2021 og landsmøtet i 2022. I tråd med vedtektene er fem styremedlemmer (inkludert 
varamedlemmer) på valg i 2021.  

Landsmøtet skal velge et styre på syv representanter, samt tre vararepresentanter. 
Leder velges særskilt blant de syv styrerepresentantene. Med utgangspunkt i vedtektene 
har valgkomiteen skullet vurdere styrekandidatene etter følgende kriterier: 
 

- Kompetanse 
- Kulturelt mangfold  
- Geografisk spredning 
- Kjønnsmessig balanse 
- Som helhet skal styret gjenspeile medlemsmassen 

 
Valgkomiteens innstilling ettersendes. 
 
b) Valgkomité 
Landsmøtet skal velge en valgkomité på to representanter. Styret utpeker i tillegg én 
representant. Valgkomiteen konstituerer seg selv. Styret supplerer valgkomiteen ved 
frafall. 
 
Valgkomiteens innstilling ettersendes. 
 
c) Revisor 
Landsmøtet skal godkjenne revisor for neste landsmøteperiode. Norske 
Konsertarrangører har hatt BDO (tidligere Crowe Horwath AS) som revisor siden 2008, 
og samarbeidet fungerer godt. Det foreslås derfor å fortsette med BDO som revisor. 


