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VEDTEKTER STIFTELSEN SØRNORSK JAZZSENTER 
 

Stiftet 13.10.1998 
 

§ 1 Navn 
Stiftelsens navn er Sørnorsk jazzsenter.  
Stiftere: Arendal Big Band, Aust-Agder musikkråd, Flekkefjord Jazzklubb, Kristiansand 
Jazzklubb, Mandal Jazzklubb, Vest-Agder musikkråd.   
 
§ 2 Formål 
Stiftelsens formål er å arrangere konserter som er forankret i jazz og beslektede 
musikkformer. I tillegg skal stiftelsen ivareta Norsk Jazzforums regionoppgaver i Region Sør; 
fylkene Agder og Vestfold og Telemark, også i form av ulike pedagogiske tiltak og turne-
formidling. Stiftelsen skal fremme, og delta i, utviklingen av musikere / miljø som arbeider 
med jazz og beslektede musikkformer, med henblikk på å øke interessen for slik musikk og 
skape attraktive miljøer for opprettholdelse og utvikling av musikalske kvaliteter. Gjennom 
aktiviteter som er beskrevet foran, er det stiftelsens overordnede, ideelle formål å fremme 
kulturtilbudet til fastboende og besøkende i regionen som er stiftelsens virkeområde. 
 
Stiftelsens virksomhet skal ikke ta sikte på økonomisk overskudd, utover det som er 
nødvendig for å dekke driftsutgifter og til etablering av kapitalbase som kan gi grunnlag for 
utvikling og kontinuerlig drift i samsvar med stiftelsens formål. 
 
§ 3 Kapital 
Stiftelsens grunnkapital er på kr. 100.000,-. Dette beløpet er stilt til disposisjon av stifterne og 
daværende Telemark fylkeskommune. 
 
§ 4 Styret 
Styret er stiftelsens øverste organ. 
 
Styret skal ha 9 medlemmer inkludert leder. Det oppnevnes 4 varamedlemmer i prioritert 
rekkefølge. Det tilstrebes en varamedlemssammensetning der flere medlemsgrupperinger og 
begge fylker er representert. Ved første gangs konstituering velges halvparten av 
styremedlemmene / varamedlemmene for 2 år, og den resterende halvparten for 1 år. 
Deretter oppnevnes styret og varamedlemmene for 2 år av gangen.  
Det oppnevnes 6 medlemmer fra medlemmer av Norsk jazzforums arrangørgruppering; 3 fra 
hvert fylke. Det oppnevnes 2 medlemmer fra Norsk jazzforums musikergruppering; 1 fra 
hvert fylke. Det velges 1 medlem fra ett av fylkesmusikkrådene i regionen. Styrelederen 
velges for 1 år av gangen.  
 
Styret trer sammen ved behov.  
 
Ved konstituering velger styret nestleder og et arbeidsutvalg (AU) bestående av leder og 
nestleder, samt 2 styremedlemmer. AU utøver den myndighet som styret delegerer til dem.  
AU handler på vegne av styret, og bistår administrasjonen i de saker hvor det er aktuelt.   
 
Alle styremedlemmene må bo eller ha sitt virke i regionen. Alle styremedlemmene, med 
unntak av de medlemmer som velges med bakgrunn i musikkrådet, må ha medlemskap i 
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Norsk jazzforum, eller være medlemmer av virksomheter som har medlemskap i Norsk 
jazzforum, for å være valgbare.  
 
Styret utpeker en valgkomite på 3 medlemmer hvor begge fylkene er representert. Valg-
komiteen foreslår navn på styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer i tråd med 
stiftelsesvedtektene.   
 
Valgkomiteen skal i sitt arbeid tilstrebe og få til en balanse og rullering av vervene som tar 
hensyn til geografisk spredning i hvert fylke så vel som i regionen, likestilling, representasjon 
fra klubber, band m.v.  
 
Styret ansetter daglig leder og/eller engasjerer annen administrasjon av stiftelsen. Hvis det er 
oppgaver som ikke kan ivaretas av daglig leder og administrasjonen, bør det i nødvendig 
utstrekning søkes inngått avtaler med offentlige etater eller selskap hvor de nødvendige 
tjenester kan kjøpes.  
 
Styret representerer stiftelsen utad og har ansvar for at stiftelsen, og det som vedkommer 
den, blir ivaretatt tilfredsstillende.  
 
Styret gjør vedtak i møter. Som styrets vedtak gjelder det som flertallet av de møtende har 
stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som styreleder har stemt for. Er styreleder ikke til 
stede gjelder det som møteleder har stemt for. Styret skal føre møtereferat som skal 
godkjennes av styret før videre distribusjon til andre.  
 
Styret skal sørge for at det blir ført regnskap over stiftelsens eiendeler og gjeld, samt deres 
inntekter og utgifter. Regnskap skal følge kalenderåret, og avsluttes senest 3 mnd etter årets 
utgang.  
 
§ 5 Årsmøte 
Styret skal gjennomføre et årsmøte hvert år innen utgangen av april. På årsmøtet møter 
styrets faste representanter og representanter for stifterne med en stemme hver. Styret kan 
invitere medlemsklubber, band, festivaler og musikere til møtet og gi disse tale- og 
forslagsrett.  
 
Etter innstilling fra valgkomiteen velger årsmøtet styreleder, styre- og varamedlemmer slik 
det framgår av § 4, annet ledd. 
 
Årsmøtet kan avgi uttalelse om årsregnskapet og årsberetningen.   
 
§ 6 Revisor 
Stiftelsens revisor må være statsautorisert.  
 
§ 7 Stiftelseslovgivning. 
Disse vedtektene suppleres og utfylles av den til enhver tid gjeldende stiftelseslovgivning.  


