Vedtekter
for
Norske Trekkspilleres Landsforbund
Revidert på Landsmøte desember 2016.

§ 1.
Norske Trekkspilleres Landsforbund er en landsomfattende partipolitisk og religiøst nøytral
organisasjon for trekkspillere og trekkspillinteresserte.
Forbundets navn skal være: Norske Trekkspilleres Landsforbund, forkortet til NTL.

§ 2.
Formål
NTLs overordnede mål er å gi trekkspillmusikken mulighet for større utbredelse og høyere
kvalitet. Dette oppnås ved:
1.

å være samlende for Norges trekkspillere og trekkspillinteresserte, deres klubber
og foreninger, samt ta vare på deres interesser.

2.

å utvikle, forbedre og ivareta trekkspillmusikken og hele dens repertoar.

3.

å være til hjelp ved dannelsen av nye trekkspillklubber.

4.

å påvirke utarbeidelsen av undervisningsmateriell, studiering- og seminaropplegg,
samt være til hjelp ved avvikling av studieringer og seminarer.

5.

å være klubber, foreninger og orkestre behjelpelig med råd og tilbud angående
stevner, konserter etc.,

6.

å støtte og hjelpe frem unge talenter,

7.

å informere og påvirke offentlige skoler til å innføre trekkspill i undervisningen,

8.

å informere media om trekkspill, trekkspillmusikk og NTLs arrangementer.

9.

å utgi et eget medlemsblad ”Trekkspillnytt”,

10.

å knytte kontakter med lignende forbund i inn- og utland med sikte på samarbeid
og utveksling av erfaringer,

11.

å arrangere eller finne arrangør til årlig gjennomføring av Distriktsmesterskap og
Norgesmesterskap på trekkspill.

§3.
Organisasjon
NTLs øverste myndighet er Landsmøtet. Landsmøtet velger Landsstyret. Forbundet er
inndelt i kretser med egne kretsstyrer.
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NTL sin organisasjon består av følgende kretser:
• Østfold Krets
• Oslo og Akershus Krets
• Hedmark og Oppland Krets
• Buskerud Krets
• Vestfold Krets
• Telemark Krets
• Agder Krets
• Rogaland Krets
• Hordaland Krets
• Sogn og Fjordane Krets
• Møre og Romsdal Krets
• Sør-Trøndelag Krets
• Nord-Trøndelag Krets
• Nordland Sør Krets
• Nordland Nord Krets
• Troms Krets
• Finnmark Krets
Kretsene selv velger sine delegater til landsmøtet.

§4.
Medlemskap
1. Medlemskapet er åpent for alle.
Medlemmer registreres automatisk som medlem i den krets av NTL hvor medlemmet
har sin adresse.
Medlemmer som bor i utlandet kan selv velge hvilken krets de vil tilhøre.
2. NTL har følgende former for medlemskap:
•
Personlig medlemskap
•
Familiemedlemskap
•
Klubb/orkestermedlemskap
Familiemedlemskap forutsetter at minst 1 av familiemedlemmene betaler personlig
medlemskap.
Rabatt for barn/ungdom t.o.m. 26 år.
3.

Medlem av klubb/orkester er ikke tilsluttet NTL før personlig medlemskap er
tegnet. Dette gjelder selv om klubben/orkesteret er medlem i NTL.

4.

Medlemskap inntrer etter betalt medlemskontingent til NTL.

5.

Medlemskap gjelder inntil skriftlig utmelding er NTLs sekretariat i hende.

6.

Ved utmelding eller manglende betaling mister medlemmet alle rettigheter.
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§5.
Medlemmets rettigheter og plikter
1.

Personlige/ordinære medlemmer får tilsendt medlemsbladet Trekkspillnytt.

2.

Medlemmene er forpliktet til å overholde vedtektene for NTL.

3.

Medlemmer som motarbeider NTL og dets organer og således skader dets
virksomhet, kan suspenderes og i grovere tilfeller ekskluderes.
Bestemmelser om suspensjon må treffes av Landsstyret. Angjeldende medlem har
rett til å avgi skriftlig eller muntlig forklaring for styret, som behandler og avgjør
spørsmål om suspensjon. For at suspensjon skal kunne besluttes, må et medlem
gjentatte ganger ha opptrådt på en klanderverdig måte eller uttalt seg på en måte
som motarbeider NTL.
Det må først treffes vedtak om suspensjon før eksklusjon kan besluttes. Vedtak om
eksklusjon skal fattes av Landsmøtet. I forbindelse med behandlingen skal
Landsstyret i god tid innhente skriftlige uttalelser fra de berørte parter. Partene skal
gis minimum 3 ukers uttalelsesfrist.

§6.
Æresmedlemskap
1.

Æresmedlemskap er NTLs høyeste æresbevisning.

2.

Personer som har gjort seg fortjent til det ved sitt arbeid for NTL/trekkspillets sak,
kan av Landsmøtet bli utnevnt til æresmedlem. Forslag til nye æresmedlemmer
kan fremsettes av Landsstyret, kretsstyrene eller enkeltmedlemmer via styrene i
kretsene.

3.

Med utnevnelsen følger medalje og diplom.

4.

Æresmedlemmer fritas for kontingent, og har gratis adgang til NTLs
arrangementer. Landsstyret utsteder æresmedlem bevis.

5.

Æresmedlemmer inviteres til NTLs Landsmøter hvor de har talerett, men ikke
stemmerett, med mindre de møter som delegat. Æresmedlemmer må ellers selv
dekke reise- og oppholdsutgifter ved deltakelse på Landsmøtet

§7.
Kontingent
1.

Medlemskontingent fastsettes av Landsmøtet etter forslag fra Landsstyret.

§8.
Landsstyret
1.

Landsstyret leder forbundets virksomhet etter forbundets vedtekter og
retningslinjer vedtatt av Landsmøtet.
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Landsstyret representerer forbundet utad og tegner dets firma. Landsstyret kan
med minst 3/4 flertall tildele fullmakt til to eller flere styremedlemmer, til samlet å
kunne representere forbundet utad og tegne dets firma. Funksjonstiden for
Landsstyret og komiteene er fra valg til valg, og angies i protokollen fra
Landsmøtet.

2.

Landsstyret består av:
• Leder
• Nestleder
• Leder av konkurransekomiteen
• Leder av rekrutteringskomiteen
• 1 ungdomsrepresentant (alder begrenset oppad til 26 år)
• 1 varamedlem for ungdomrepresentanten.
• 1 varamedlem fra hver komité

3.

Landsstyret er beslutningsdyktig når minst 3 – tre – medlemmer er til stede. Ved
stemmelikhet under avstemning har lederen (eller i hans fravær nestlederen)
dobbeltstemme.

4.

Til hjelp i sitt arbeid har Landsstyret en del faste komiteer å støtte seg til, se § 9,
punkt 13.4. Landsstyret har forøvrig anledning til å oppnevne også andre
midlertidige komiteer og enkeltpersoner som det har behov for i sitt arbeid.
Landsstyret beholder selv den øverste myndighet for de komiteer det selv har
oppnevnt. Landsmøtet skal godkjenne mandatet for de komiteer som velges på
Landsmøtet.

5.

Alle styrevedtak skal protokollføres.

6.

Med unntak av leder er landsstyrets medlemmer ulønnet dersom annet ikke er
vedtatt av landsmøtet. Godtgjørelse til leder bestemmes av Landsmøtet.
Landsstyremedlemmer, unntatt leder, kan få dekket dokumenterte tapte
lønnsutgifter ved styremøter der landsstyret er fysisk samlet med inntil kr. 2000,pr. styremøte. Landsstyret bør på forhånd gjøres kjent med de utgiftene som vil
påløpe til hvert styremøte.
Reiseutgifter i NTLs regi dekkes med kostnad for billigste reisemåte mot
originalbilag. Reiseutgifter med bil til nødvendige møter for Landsstyret og
komitémedlemmer dekkes i henhold til statens satser.

7.

Daglig drift utføres av administrasjonssekretær i henhold til gjeldende budsjetter
og retningslinjer vedtatt av Landsmøtet og Landsstyret.

8.

Det skal føres regnskaper over alle NTLs økonomiske transaksjoner i henhold til
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og revideres av autorisert
revisor. Regnskapet skal ha en oppbygging som gir ett klart bilde av både inntekter
og kostnader som komiteer, Trekkspillnytt etc.
Det skal og legges frem budsjett for en to års periode på hvert landsmøte og dette
skal ha en oppbygging tilsvarende regnskapet. Regnskapet følger kalenderåret.

9.

Blant Landsstyrets fullmakter er å forhandle og igangsette arrangement i henhold
til formålsparagrafen, samt andre tiltak som kan bedre NTLs økonomi.
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10.

Landsstyret skal tilstrebe god kontakt med kretsene og har informasjonsplikt
overfor disse med hensyn til Landsstyrets arbeid og vedtak. Dersom virksomheten
i en krets ligger nede, skal Landsstyret ta initiativ til reorganisering av kretsen.

§9.
Landsmøtet
1.

Landsmøtet er NTLs høyeste myndighet.

2.

Landsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av oktober. Det nye styret tiltrer 1.1.
påfølgende år. Tiden fra landsmøtet frem til årsskifte skal det påtroppende og
avtroppende styre samarbeide, slik at det nye styret er best mulig forberedt på
oppgaven.

3.

Ekstraordinært Landsmøte innkalles dersom 2/3 av kretsene eller Landsstyret
krever det.

4.

På landsmøtet skal Landsstyret, delegater fra kretsene, og komiteer oppnevnt av
Landsmøtet delta. Landsstyret bestemmer hvilke andre komiteer som kan delta.

5.

Kretsene velger delegater til landsmøtet i henhold til medlemstallet per 31.12 året
før og etter følgende modell:
Inntil 50 medlemmer:
51-100
"
101-200 "
201-300 "
Over 300 "

1 delegat
2 delegater
3
"
4
"
5
"

Landsstyret kan ikke stemme over årsmelding og regnskap, men har stemmerett på
øvrige punkter i sakslisten.
6.

Delegatenes reiseutgifter dekkes delvis av NTL sentralt etter en
reisefordelingsplan. Oppholdsutgifter dekkes av kretsene.

7.

Reise- og oppholdsutgifter for Landsstyrets medlemmer og eventuelle
komitémedlemmer dekkes av NTL.

8.

Innkalling til ordinært Landsmøte sendes ut minimum 4 uker før møtet. Minste
frist for innkalling til ekstraordinært Landsmøte er 2 uker.

9.

Fullmakt skal kun medbringes hvis andre enn medlemmer av kretsstyret er
delegater for en krets. Fullmakten skal være undertegnet av kretsleder. En møtt
delegat kan kun avgi en stemme.

10.

Saker som medlemmer ønsker behandlet på Landsmøtet, fremmes gjennom
vedkommende krets som behandler forslaget i kretsen og avgir uttalelse til
Landsmøtet. Saken sendes så til Landsstyret sammen med kretsstyrets
vedtak/uttalelse. Landsstyret skal legge alle innkomne saker frem for Landsmøtet.
Saker som ønskes behandles på Landsmøtet må være Landsstyret i hende 2
måneder før Landsmøte og senest 3 måneder før til kretsstyrene.
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11.

For at Landsmøtet skal kunne fatte gyldige vedtak, må minst 1/3 av antall
delegater fra kretsene være tilstede. Dersom ikke dette antall møter frem kan
Landsmøtet likevel med 2/3 flertall av fremmøtte stemmer avgjøre om det er
beslutningsdyktig. Minst 50 % av kretsene må være tilstede for at Landsmøte skal
være beslutningsdyktige.

12.

På Landsmøtet kan kun behandles saker som er nevnt i innkallingen. Sakslisten
skal inneholde:

12.1

Konstituering:
Valg av møteleder.
Valg av referent.
Godkjenning av innkalling.
Hvis en representant reiser tvil om Landsmøtet er beslutningsdyktig, f.eks. ved feil
i innkallingen, avgjør Landsmøtet spørsmålet med minst 2/3 flertall.
Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen.

12.2

Landsstyrets og komiteenes beretninger.

12.3

Årsregnskap og revisorberetning.

12.4

Innkomne forslag.

12.5

Budsjett for Landsstyret og komiteene.
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Valg

13.1

Valg til Landsstyret, se § 8.2.
Styreleder velges for 1 år. De øvrige styremedlemmer og varamedlemmer velges
for 2 år. Det bør tilstrebes kontinuitet i styret slik at halvparten av styret er på valg
hvert år.
Det skal gå frem av årsmøtepapirene når hver enkelt delegat er innvalgt i
styrer og komiteer, og delegatenes funksjonstid.

13.2

Valg av revisor.

13.3

Valg av valgkomité.
Valgkomiteen skal bestå av fem personer, hvorav en velges som leder.
Valgkomiteens medlemmer kan ikke være fra Landsstyret.
Valgkomiteen legger frem sin innstilling til Landsstyret, senest 6 uker før
landsmøtet. Landsstyret legger ved valgkomiteens innstilling med innkallingen til
Landsmøtet.

13.4

Valg av følgende komiteer:
•
Konkurransekomité: 3 medlemmer velges. Det 4. medlem tiltrer fra
Landsstyret.
•
Rekrutteringskomité:4 medlemmer velges. Det 5. medlem tiltrer fra
Landsstyret.
•
Redaksjonskomité 4 medlemmer velges. I tillegg inngår redaktøren
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•

i komiteen.
Andre komiteer som Landsmøtet finner det nødvendig å opprette.

Antall medlemmer fastsettes i komiteens mandat. Mandatene blir utarbeidet av
Landsstyret. Landsmøtet skal godkjenne mandatet for de komiteer som velges på
Landsmøtet. Leder av faste komiteer tiltredes fra Landsstyret. Landsstyret er
overordnet alle faste komiteer, med unntak av valgkomiteene og komiteer oppnevnt av
Landsmøtet.

§10.
Kretser/Kretsstyrer
Mønstervedtekter for NTLs kretser skal foreligge og være godkjent av
Landsstyret.

§11.
Medlemsblad
1.

NTL skal ha sitt eget medlemsblad med tittel Trekkspillnytt, som skal utkomme 4
ganger i året.

2.

Medlemsbladet skal orientere om ting som skjer på trekkspillfronten i inn- og
utland, samt innenfor forbundet. Dessuten gjennom artikler, referater, intervjuer
etc. by leserne underholdende og lærerikt stoff.

3.

Det skal være anledning til å annonsere i medlemsbladet.

§12.
Norgesmesterskap på Trekkspill
1.

Norgesmesterskap på trekkspill skal arrangeres hvert år 20. juni og 15. august
fortrinnsvis i uke 26.
-

2.

Landsstyret skaffer arrangør og fastsetter tid og sted for dette arrangementet i
samråd med arrangøren.

3.

Norgesmesterskapet arrangeres i samarbeid med NTLs konkurransekomité og i
henhold til komiteens mandat.

4.

NM-arrangør kan om nødvendig ta startkontingent/deltakeravgift der prisen
fastsettes av Landsstyret.

5.

Direkte påmelding i alle klasser til NM på trekkspill. Påmeldingsfrist avklares i
dialog mellom NTL sitt landsstyre og NM arrangør.
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§13.
Oppløsning
1.

Oppløsning av forbundet kan kun foretas av to på hverandre påfølgende ordinære
Landsmøter og vedtak om oppløsning må begge ganger få minst 2/3 flertall.

2.

I tilfelle oppløsning av forbundet, skal forbundets frie midler plasseres på sperret,
rentebærende konto. I perioden frem til eventuelt nytt landsomfattende forbund
med samme formålparagraf igangsettes, må denne konto bestyres av et offentlig
uhildet organ. Hvis ikke dette er mulig, overføres evt. midler til kretsene i forhold
til medlemstallet 31.12 året før.

§14.
Vedtektsendringer
1.

NTLs vedtekter kan kun endres på ordinært Landsmøte med minst 2/3 flertall.
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