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Innkall repmøtet org/inst

2008

Namn Institusjon Adresse Poststad Land

Agder folkemusikk- og folkedansarkiv, Setesdalsmuseet 4748 RYSSTAD Norge

Arne Bjørndals samling, Griegakademiet - Institutt for musikk Lars Hilles gate 3 5015 BERGEN Norge

Bygda dansar, Rff-sentret Dragvoll 7491 Trondheim Norge

CIOFF - Norge, v/Tone Eidsvold Sverresgate 4 1607 Fredrikstad Norge

Columbi Egg, Folkemusikklubben v/ Gabriel Fliflet Skjoldstølen 56 5236 Rådal Norge

Dansevitskap, ved NTNU/ Rff Rff-sentret, Dragvoll 7491 TRONDHEIM Norge

Den norske folkemusikkscena, Musikkens hus Postboks 440 Sentrum 0103 OSLO Norge

Den Norske Folkemusikkveka, Postboks 26 3570 ÅL Norge

Etnisk Musikklubb, Masovngata 20 3616 Kongsberg Norge

Fana folkehøgskule, Mildevegen 190 5259 Hjellestad Norge

Folkemusikkarkivet for Møre og Romsd Høgskulen i Volda Postboks 500 6101 VOLDA Norge

Folkemusikkarkivet for Rogaland, Nordenden 14 4230 Sand Norge

Folkemusikkarkivet for Rørosområdet, Rørosmuseet Boks 224 7361 Røros Norge

Folkemusikkarkivet i Buskerud, Folkemusikksenteret 3350 Prestfoss Norge

Folkemusikkarkivet i Telemark, Telemark Musikkråd Gullbringvegen 34 3800 BØ I TELEMARK Norge

Folkemusikkinnsamlinga i Folldal, v/Arild Plassen 2580 Folldal Norge

Folkemusikksamlinga i Nord-Trøndelag v/Einar Olav Larsen HINT Røstad 7600 Levanger Norge

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Musikkavdelinga Askedalen 2 6863 Leikanger Norge

Fylkesmusikarordninga i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, RU/kultursek Postboks 7900 5020 BERGEN Norge

Fylkesmusikarordninga i Sogn og Fjord Postboks 173 6801 FØRDE Norge

Førde Internasjonale Folkemusikkfestiv Postboks 395 6802 FØRDE Norge
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Glomdalsmuseet, Boks 1270,  Vestad 2405 Elverum Norge

Hardanger folkemuseum, Folkemusikkarkivet 5778 Utne Norge

Hardingfelesenteret, Bø Museum Oterholtvegen 148 3800 Bø Norge

Hilmarfestivalen, v/ Johan Einar Bjerkem Såsegga 7718 Steinkjer Norge

Høgskolen i Nesna, Folkemusikkstudiet 8700 NESNA Norge

Høgskolen i Stord/Haugesund, Folkemusikkstudiet Postboks 500 5401 STORD Norge

Høgskolen i Telemark, Institutt for folkekultur 3864 RAULAND Norge

Institutt for musikk, NTNU Dragvoll  I N T E R N P O S T Norge

Institutt for musikk, Griegakademiet, Etnomusikk, Universitetet i Bergen Lars Hilles gate 3 5015 BERGEN Norge

Jørn Hilme-stemnet, Tyinvegen 27 2900 Fagernes Norge

Kalottspel, v/Terje Foshaug 9336 RUNDHAUG Norge

Kom og Dans, v/Johan Fasting Kallykkja 2323 INGEBERG Norge

Kunsthøgskolen i Oslo, Fossveien 24 0551 OSLO Norge

Landslaget for Spelemenn, Sekretariatet Postboks 440 Sentrum 0103 OSLO Norge

Landslaget for Spelemenn, Boks 440 Sentrum 0103 OSLO Norge

Lærdal musikkproduksjon AS, c/o Tom Karlsrud, Dalen 5745 Aurland Norge

Manger folkehøgskule, 5936 Manger Norge

Musikernes Fellesorganisasjon, v/ Arnfinn Bjerkestrand Postboks 8806 Youngstorget 0028 Oslo Norge

Musikk i Hedmark, Parkgata 64 2325 Hamar Norge

Nasjonalbiblioteket, avdeling Rana, Lyd- og bildearkivet Postboks 278 8601 Mo i Rana Norge

Nettverket for norske folkemusikkarkiv, v/ Ruth Anne Moen, Folkemusikkarkivet f Nordenden 14 4230 Sand Norge

Nord-Gudbrandsdal folkemusikkarkiv, Postboks 53 2684 Vågå Norge

Nordnorsk folkemusikksamling, v/ Ola Universitetet i Tromsø 9037 Tromsø Norge

Nordnorsk folkemusikksenter, Kommunehuset 9321 Moen Norge

Nordsjøfestivalen Sailor's wake, Kaneheia 54 4550 Farsund Norge

Noregs Ungdomslag, NU-kontoret Postboks 414 Sentrum 0103 OSLO Norge

Noregs Ungdomslag, Postboks 414 Sentrum 0103 OSLO Norge

Norges Bygdeungdomslag, Postboks 9377 Grønland 0135 OSLO Norge
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Norges Bygdeungdomslag, Sekretariatet Postboks 9377 Grønland 0135 OSLO Norge

Norges musikkhøgskole, Kandidatstudiet i folkemusikk Postboks 5190 Majorstua 0302 OSLO Norge

Norsk folkelig dans, Folkekulturforbundet Vågå næringshage 2680 Vågå Norge

Norsk Folkemusikk- og Danselag, Sekretariatet Postboks 440 Sentrum 0103 OSLO Norge

Norsk Folkemusikk- og Danselag, Postboks 440 Sentrum 0103 OSLO Norge

Norsk Folkemusikkformidling, P.b. 440  Sentrum 0103 Oslo Norge

Norsk Folkemusikklag, v/ Siri Mæland Rff-sentret, Dragvoll 7491 Trondheim Norge

Norsk folkemusikksamling, Universitetet i Oslo, institutt for musikk o Postboks 1017 Blindern 0315 OSLO Norge

Norsk Kvedarforum, v/ Jorunn Sterten Melhus Kalvskinne 7633 Frosta Norge

Norsk lur- og bukkehornlag, v/Jørn Simenstad Bølerskrenten 9 0691 Oslo Norge

Norsk Munnharpeforum, Teinene 16 6100 VOLDA Norge

Norsk musikksamling, Nasjonalbiblioteket, avd. Oslo Postboks 2674 0203 Oslo Norge

Norsk rikskringkasting, Folkemusikkavdelinga Musikkredaksjonen P2-ROMU 0342 Oslo Norge

Norsk visearkiv, Postboks 2674, Solli 0203 OSLO Norge

Ole Bull Akademiet, Postboks 443 5701 VOSS Norge

Osafestivalen, Postboks 443 5700 VOSS Norge

Rff-sentret, Dragvoll 7491 TRONDHEIM Norge

Rikskonsertane, Postboks 4261 Nydalen 0401 OSLO Norge

Riksscenen, scene for nasj. og intern. folkem, joik og f St. Olavs gate 3c 0165 Oslo Norge

Ringve, Lade allé 60 7041 TRONDHEIM Norge

Rudi Gard, 2647 Sør-Fron Norge

SAFFA, v/ Nils Seland Bertramjordet 21 1251 Oslo Norge

SAFFRO, v/Øystein Håland Sandnesveien 5 4330 Ålgård Norge

Spelemannsbladet, Tyinvegen 27 2900 Fagernes Norge

Sør-Gudbrandsdal folkemusikkarkiv, Dale-Gudbrands gard 2647 SØR-FRON Norge

ta:lik da, Hauge 2967 Lomen Norge

Telemarkfestivalen, Gullbringvegen 34 3800 BØ I TELEMARK Norge

Tradisjonsmusikkarkivet for Vest-Oppla Øverbyvegen 108 2825 GJØVIK Norge
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Universitetet i Stavanger, Institutt for musikk og dans 4036 Stavanger Norge

Valdres Folkemuseum, Tyinvegen 27 2900 FAGERNES Norge

Valdres folkemusikkarkiv, Valdresmusea AS Tyinvegen 27 2900 Fagernes Norge

Viken Folkehøgskole, Folkemusikklinja Østre Totenvei 120 2816 GJØVIK Norge

Vinstra vidaregåande skule, Folkemusikklina 2640 VINSTRA Norge

Voss folkemusikksamling, Ole Bull-akademiet Postboks 443 5701 VOSS Norge
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Vedtekter for Rådet for folkemusikk og folkedans  
Stadfesta av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i brev frå 22.12.1992. Med endringar etter 
prøveperioden 1992-94 vedtatt av Rådet for folkemusikk og folkedans på møte 94/6 og 95/4 
og av Representantskapsmøtet 1995.  Godkjende av Kulturdepartementet i brev frå 3.7.1996 
og stadfesta av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i brev frå 21.10.1996.  Med endringar 
vedtekne av Rådet for folkemusikk og folkedans 4.6.2003, av Representantskapsmøtet 2003, 
etter drøfting Kultur- og kyrkjedepartementet, drøfting på Representantskapsmøtet 2004 og 
vedtak i Rådet for folkemusikk og folkedans 16.10.04 vart denne versjonen stadfesta av 
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i brev frå 01.12.2004.  Med endringar etter framlegg frå Styret 
i møte 14.06.2005, vidare justert av Rådet i møte 14.06 og 14.10.2006 og vedtatt av 
Representantskapsmøtet og Rådet 15.10.2005, og med ei justering for å falla inn under 
stiftingslova, godkjend av Styret 08.06.2007.  

Bolk I Allment  

§ 1.  Namn og rettsleg stilling  

Rådet for folkemusikk og folkedans (Rff) er ein sjølvstendig institusjon organisert som ei 
stifting.  Stiftinga har sete i Trondheim.  

Eit sakkunnig råd sett ned i 1972 har gitt stiftinga namn.  Rff-sentret er Rådet sitt utøvande 
organ. Desse to vart 15. juni 1992 gjort til offentleg stifting etter vedtak i Rådet.  

Stiftinga blir leia av eit eige styre.  Ho omfattar eit utoverretta, samordnande organ, Rådet.  
Rådet har Representantskapsmøtet som generalforsamling.  Stiftinga omfattar vidare eit 
utøvande organ, Rff-sentret.  

 
§ 2.  Mål  

Hovudmål  
Rådet for folkemusikk og folkedans vil fremja, verna og føra vidare norske folkemusikk- og 
folkedanstradisjonar som eit uttrykk for kulturell identitet og som bærer av særeigne 
kvalitetar.  

Delmål  
Samordna innsats  
Rådet skal fungera som ein reiskap for alle greiner i arbeidet for og med norsk folkemusikk 
og folkedans slik at kreftene kan samordnast, innsatsen få større tyngde, tilboda kan gjerast 
meir varierte og ressursane kan utnyttast betre.  

Sakkunnskap i offentleg forvaltning  
Rådet skal fungera som ein reiskap for offentleg forvaltning i saker som gjeld norsk 
folkemusikk og folkedans for å sikra representativitet og sakkunnskap.  

Vitskapleg arbeid  
Rff-sentret skal dokumentera og granska norsk folkemusikk og folkedans og formidla 
kunnskapen frå arbeidet.  
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Kvalitet og breidde i folkemusikk og folkedans  
Rff-sentret skal arbeida for auka kunnskap om og forståing for norsk folkemusikk og 
folkedans, for betra utøving og oppleving og for auka deltaking og interesse.  

 
§ 3.  Grunnkapital  

Ei samling folkedansfilmar på 599 rullar i Super 8 taksert til kr. 507.353 utgjer grunnkapitalen 
i stiftinga.  Filmane vart tatt opp på friviljug basis av Egil Bakka og ulike medarbeidarar i tida 
1967-72.  

   

Bolk II Styret  

§ 4.  Styret sine funksjonar  

Styret har ansvaret for økonomi og administrasjon av heile stiftinga, men delegerer råderetten 
over stiftinga sine aktivitetsmidlar og midlar avsette for drift av Rådet til Rådet og 
Representantskapsmøtet.  Styret vedtek budsjett, årsoppgjer og revisjonshonorar for stiftinga.  
Det tilset direktør ved Rff-sentret og fungerer som arbeidsgjevar for dei tilsette i stiftinga.  

 
§5.  Signatur  

Styret vedtek kven som skal teikne stiftinga.  Styret kan gi prokura.  

 
§ 6.  Medlemer og oppnemning  

Stiftinga Rådet for folkemusikk og folkedans har eige styre med 5 medlemer: Rådet 
oppnemner 3 medlemer og peikar ut leiar, Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet 
oppnemner 1 medlem og dei tilsette ved Rff-sentret vel 1 medlem.  Nytt styre vert sett ned 
kvar gong nytt Råd konstituerer seg. Direktøren ved Rff-sentret møter i styret utan røysterett.  

   

Bolk III Rådet  

§ 7.  Rådet sine funksjonar  

Rådet fungerer som eit fagleg sjølvstendig organ innafor stiftinga Rådet for folkemusikk og 
folkedans.  Det står ansvarleg andsynes Representantskapsmøtet i faglege spørsmål og for 
disponeringa av eigne driftsmidlar og aktivitetsmidlar.  

Rådet som samarbeidsorgan  
Rådet skal arbeida for kontakt innafor sektoren, hjelpa fram initiativ frå andre og ta eigne 
initiativ.  
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Rådet som sakkunnig organ  
Rådet skal engasjere seg som rådgjevande instans for både offentleg og privat sektor i 
fagspørsmål som gjeld norsk folkemusikk og folkedans.  

Rådet som forvaltningsorgan  
Rådet er delegert råderetten over dei aktivitetsmidlane som Stiftinga til ei kvar tid får til 
fordeling frå det offentlege til norsk folkemusikk og folkedans.  Rådet har eigne vedtekter for 
slike oppgåver i tråd med retningsliner frå løyvande instansar.  

 
§ 8.  Medlemer og oppnemning  

Rådet har sju medlemer som er valde av Representantskapsmøtet og skal representera 
sakkunnskap og røynsle frå alle sektorar i arbeidet for norsk folkemusikk og folkedans i vårt 
land.  

Det er rekna med 3 hovudsektorar.  Det samla Representantskapsmøtet vel medlemer og 
varamedlemer for alle sektorane og eitt medlem med varamedlem til open plass.  Det vel 
dernest leiar og nestleiar mellom dei sju.  Funksjonstida til Rådet er fire år.  

Dei to representantane for kvar sektor bør til saman ha røynsle frå heile det feltet dei skal 
representera, og skal sjå seg som representantar for sektoren, ikkje for organisasjonar og 
institusjonar.  Rådet skal dessutan ha ei tyngde slik at det kan gjera seg sterkt gjeldande på 
nasjonalt nivå og bør difor ha minst eitt medlem som er topputøvar, eitt som har vitskapleg 
toppkompetanse og eitt som arbeider ved ein av dei store nasjonale formidlingsinstitusjonane.  

Inndelinga i sektorar er slik:  

Utøving og grunnopplæring  
Denne sektoren skal representera spelmenn, kvedarar, dansarar, organisasjonane deira og 
arbeidet dei driv for å halda oppe og føra tradisjonane vidare.  Sektoren representerer jamvel 
den grunnopplæringa som blir driven m.a. i organisasjonane og skuleverket.  Sektoren har to 
medlemer i Rådet.  

Høgre utdanning, forsking og arkivdrift  
Denne sektoren skal representera høgre utdanning, forsking og arkivdrift som blir driven 
innafor folkemusikk og folkedans.  Sektoren har to medlemer i Rådet.  

Presentasjon og formidling  
Denne sektoren skal representera arrangørar og institusjonar som arbeider med presentasjon 
av norsk folkemusikk og folkedans gjennom media, konsertar og festivalar.  Sektoren har to 
medlemer i Rådet.  

   

Bolk IV Representantskapsmøtet  

§ 9.  Representantskapsmøtet sine funksjonar  
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Representantskapsmøtet er generalforsamling for Rådet.  Det kjem saman ein gong i året, 
seinast 15. november, og er med og stakar ut dei store linjene i Rådet sitt arbeid gjennom 
drøftingar av prinsipielle og faglege spørsmål.  Det godkjenner årsmelding, langtidsplan med 
budsjett og rekneskap for midlane Rådet har råderetten over.  Det skal òg vera eit forum der 
alle sektorar i arbeidet for og med norsk folkemusikk og folkedans møtest og drøfter og 
fremjar saker av felles interesse med Rådet som utøvande organ.  Kvart fjerde år vel 
Representantskapsmøtet medlemer og varamedlemer til nytt Råd.  

 
§ 10.  Representantskapsmøtet si samansetjing  

Nasjonale organisasjonar, frittståande, regionale organisasjonar, nasjonale og regionale 
institusjonar som arbeider med norsk folkemusikk og/eller folkedans kan få røysterett på 
Rådet sitt Representantskapsmøte.  Dei får då eit visst tal røyster etter reglane i denne 
paragrafen.  Dei kan senda ein utsending for kvar av røystene sine.  

Nasjonale organisasjonar  
For å få røysterett som nasjonal organisasjon må organisasjonen ha minst 100 medlemer knytt 
til arbeid med norsk folkemusikk og/eller folkedans i minst 3 fylke.  Nasjonale organisasjonar 
får 1 røyst for kvar 100 medlemer, men ikkje fleire enn 50.  Nasjonale organisasjonar, t.d. 
paraplyorganisasjonar som på grunn av eigenarten sin har vanskar med å nå 100 medlemer og 
som har medlemer (betalande einingar) i minst 6 fylke kan også få ein utsending med 
røysterett.  

Dei nasjonale organisasjonane har ansvar for å sikra at deira fylkes/regional-ledd får 
informasjon om møtet og påmelding skal skje gjennom sentralorganisasjonen.  Det er såleis 
opp til kvar nasjonale organisasjon korleis han nyttar røystekvoten sin.  

Nasjonale institusjonar  
For å få røysterett som nasjonal institusjon må institusjonen ha minst ein tilsett som har fagleg 
arbeid med norsk folkemusikk og/eller folkedans som vesentleg del av stillinga si, eller driva 
tilsvarande arbeid delt mellom fleire tilsette. Verksemda til institusjonen må dessutan vera 
knytt til minst 3 fylke.  Nasjonale institusjonar får ei røyst for kvar person som har fagleg 
arbeid med norsk folkemusikk og/eller folkedans som yrke i institusjonen, men får ikkje fleire 
enn tre.  Fagleg tilsette har førsteretten til å vera utsendingar, men kan be andre møta i sin 
stad.  

Regionale organisasjonar  
Regionale organisasjonar som ikkje er knytte til nokon nasjonal organisasjon med røysterett 
kan få røysterett til Rådet sitt Representantskapsmøte.  Føresetnaden er at dei har minst 100 
medlemer som arbeider med norsk folkemusikk og folkedans i minst 3 kommunar.  Regionale 
organisasjonar får 1 røyst for kvar 100 medlemer, men ikkje fleire enn 3.  

Regionale institusjonar  
Regionale institusjonar der minst ein tilsett har fagleg arbeid med norsk folkemusikk og/eller 
folkedans som fast yrke, kan senda ein slik tilsett eller, i samråd med den tilsette, ein annan 
representant for institusjonen med ei røyst til Rådet sitt Representantskapsmøte.  Føresetnaden 
er at verksemda i institusjonen er knytt til minst 3 kommunar.  
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Utsendingar på anna grunnlag  
Organisasjonar og institusjonar som gjerne vil senda utsendingar, men meiner dei på ein 
urimeleg måte fell utanfor reglane ovanfor, kan søkja om å få delta likevel.  

 
§ 11.  Innkalling til Representantskapsmøtet  

Rådet for folkemusikk og folkedans sender varsel om Representantskapsmøtet minst 6 
månader før og innkalling minst 2 månader føreåt.  Organisasjonar/institusjonar som vil ha 
røysterett sender inn opplysningsskjema til Rådet 1 månad før møtet.  Rådet gir innstilling til 
Representantskapsmøtet om røysteretten deira.  Representantskapsmøtet gjer vedtak om 
røysterett og tal på røyster.  

 
§ 12. Val av Råd og revisor  

Representantskapsmøtet for nest siste funksjonsåret til eit Råd skal peika ut ei valnemnd på 3 
medlemer som best mogleg representerer heile det saksfeltet Rådet skal dekka.  Både dans og 
musikk og alle dei 3 hovudsektorane skal vera rimeleg representerte.  

Valnemnda hentar inn framlegg frå nasjonale organisasjonar og institusjonar til medlemer og 
varamedlemer på kvar sektor og til leiar og nestleiar i Rådet, gjennomarbeider desse og andre 
innkomne framlegg og set opp ei innstilling til siste Representantskapsmøtet i 
funksjonsperioden til eit råd.  

Valnemnda skal i innstillinga si syta for at det er rimeleg likevekt mellom musikk og dans og 
størst mogleg breidde i sakkunnskap, røynsle og geografisk tilknyting.  Dei skal og prøva å få 
til rimeleg likevekt mellom kjønna.  

Representantskapsmøtet vel 7 medlemer og 7 varamedlemer, leiar og nestleiar av dei 7.  

Val av revisor  
Representantskapsmøtet vel revisor for stiftinga.  

 
§ 13.  Reisekostnader  

Organisasjonar og institusjonar betaler reise og opphald for kvar sine utsendingar.  
Organisasjonar og institusjonar med særleg vanskeleg økonomi eller med representantar som 
har særleg lang og vanskeleg reise, kan søkja Rådet om tilskot til reisa.  

   

Bolk V Rff-sentret  

§ 14.  Rff-sentret sine funksjonar  

Rff-sentret er utøvande organ for stiftinga Rådet for folkemusikk og folkedans.  Sentret skal 
arbeida for å verkeleggjera målet til stiftinga gjennom oppfølging av vedtak i Råd og Styre og 
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gjennom sjølvstendig arbeid.  Sentret sitt sjølvstendige arbeid omfattar m.a. innsamling, 
arkivdrift, forsking, formidling og tenesteyting.  

 
§ 15.  Styre  

Styret for stiftinga Rådet for folkemusikk og folkedans er samstundes styre for Rff-sentret og 
har det øvste ansvar for drifta av institusjonen.  

 
§ 16.  Administrasjon  

Direktøren har det daglege ansvaret for verksemda ved Rff-sentret.  Dei to fagansvarlege ved 
Rff-sentret deltek til vanleg i Rådet og Representantskapet sine møte, og yter tenester for 
desse organa på kvart sitt fagfelt.  

 
§ 17.  Personale  

Sentret skal ha:  
- vitskapleg personale med forskings- og undervisningsplikt og kompetanse for både 
folkemusikk og folkedans.  
- fagpersonale til å ta seg av økonomi og kontortenester.  
- musikk- og dansefagleg personale og teknisk fagpersonale til arkivdrift og tenesteyting.  

 
§ 18.  Rekneskap og revisjon  

Rff-sentret fører rekneskap for all verksemd som stiftinga driv.  Rekneskapet blir revidert av 
revisoren Representantskapsmøtet vel.  

   

Bolk VI Forretningsorden, vedtektsendringar og oppløysing  

§ 19.  Forretningsorden  

Rådet er vedtaksført når 5 medlemer er til stades, styret når 4 medlemer er tilstades, og 
underutvala når 3 medlemer er til stades. Ein avgjer sakene med vanleg fleirtal.  Når 
røystetalet er likt, avgjer fungerande leiar.  

Rff-sentret syter for sekretærtenester til Rådet, Representantskapsmøtet, styret og underutvala. 
Dei fagansvarlege for musikk- og dansefeltet ved Rff-sentret deltek på rådsmøta utan 
røysterett.  Rådet kan be Rff-sentret om å utgreia og/eller følgja opp bestemte saker.  

 
§ 20. Endringar av vedtektene  
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Både Styret, Rådet og Representantskapsmøtet kan koma med framlegg om 
vedtektsendringar, og alle tre skal uttala seg om alle slike framlegg før dei blir endeleg 
handsama.  

1.  Bolk I Allment, Bolk II Styret, Bolk III Rådet, Bolk V Rff-sentret, § 19, § 20.1 og § 
21.1  
Rådet kan etter innstilling frå styret gjera endringar i bolk I, II, III, V, og § 19, § 20.1 og § 21 
av vedtektene når det er minst 3/4 fleirtal i Rådet for det.  Vedtektsendringar må sendast 
Kulturdepartementet til orientering.  

2.  Bolk IV Representantskapsmøtet og § 20.2 
Representantskapsmøtet kan gjera endringar i bolk IV og § 20.2 av vedtektene når det er 
minst 3/4 fleirtal for det samla, og innafor minst 2 av sektorane.  Framlegg til vedtektsendring 
skal vera Rådet og Styret i hende minst 1 månad før møtet i Representantskapsmøtet, og 
Rådet sender det ut i lag med andre sakspapir minst 14 dagar før møtet.  

 
§ 21.  Oppløysing  

Rådet kan vedta å oppløysa stiftinga når minst 3/4 av alle medlemene i Rådet stemmer for det 
og det ligg føre ei innstilling frå Representanskapsmøtet som tilrår ei slik oppløysing.  Det 
skal på førehand finnast fråsegner om saka frå Rff-sentret og Styret.  

Dersom oppløysing blir vedtatt, skal Rådet disponera samlingar og aktiva slik at det best 
mogleg sikrar vidareføring av stiftinga sine formål både når det gjeld vidareføringsarbeidet og 
forskingsarbeidet for norsk folkemusikk og folkedans.  
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