
Studieforbundet kultur og tradisjon 
Vedtekter vedtatt på årsmøtet 23.05 2017  (bokmål) 
 
 
§1. FORMÅL  

1. Det skal være mulig for alle som bor i Norge å bli kjent med og lære kulturuttrykk og folkelige tradisjoner i 
skapende og trygge fellesskap. 

2. Studieforbundet kultur og tradisjon setter det skapende mennesket i sentrum ved å legge til rette for: 
- personlig utvikling og læring på egne premisser 
- opplevelse av levende kulturtradisjoner 
- bevisstgjøring om mennesket som en del av en økologisk helhet 
- erfaring med demokratisk organisasjonspraksis 
 

§ 2.  VIRKSOMHETSIDÉ 
1. Studieforbundet kultur og tradisjon skal organisere og legge forholdene til rette for folkeopplysning og 

opplæring i medlemsorganisasjonene, innenfor rammen av Lov om Voksenopplæring. 
Hovedkontoret for Studieforbundet kultur og tradisjon ligger i Vågå kommune. 
 

§3.  MEDLEMSKAP  
1. Medlemmer i Studieforbundet kultur og tradisjon er ideelle organisasjoner som virker i samsvar med 

formål og virksomhetside til Studieforbundet kultur og tradisjon. For å bli medlem må organisasjonene 
være demokratisk oppbygde og ha kursaktivitet med minst 500 kurstimer i gjennomsnitt de siste tre 
årene. 
 

2. Søknader om medlemskap avgjøres av årsmøtet. 
 

3. Medlemsorganisasjoner som ikke har hatt kurs i de siste tre årene vil miste sin status som medlemmer. 
Det er årsmøtet som beslutter dette, etter innstilling fra styret. 
 

4. Organisasjoner som har færre kurstimer enn 500 timer i gjennomsnitt de siste tre årene kan 
søke om samarbeidsavtale. Styret behandler søknader om samarbeidsavtale eller opphør av 
slike avtaler. 

 
5. Organisasjoner som på eget initiativ ønsker å melde seg ut av Studieforbundet kultur og tradisjon må 

gjøre dette skriftlig innen 1. februar året før medlemskapet opphører.  
 

Ved mislighold/misbruk av offentlige midler eller brudd på forbundets regler og vedtekter kan 
vedkommende organisasjon ekskluderes. Eksklusjon avgjøres av årsmøtet. 

 
§4.  ÅRSMØTET 

1. Studieforbundet kultur og tradisjons høyeste organ er årsmøtet. 

2. Medlemsorganisasjonene oppnevner delegater med vara til årsmøtet. Stemmene vektes etter kurstimer 
rapportert til Kompetanse Norge. 
  0           -      5.000      -    1 stemme 
  5.001    -    15.000      -   2 stemmer  
15.001    -    30.000      -    4 stemmer 
30.001    -    45.000      -    6 stemmer 
45.001    -            -    9 stemmer 

       
Styret møter på årsmøtet med tale- og forslagsrett, men har ikke stemmerett. Organisasjoner med 
samarbeidsavtale har møte- og talerett på årsmøtet. 
 



3.  Årsmøte holdes innen utgangen av mai måned. Organisasjonene skal ha varsel om tidspunkt og sted 
for årsmøtet innen 1.mars og senest to måneder før møtet holdes. Sakspapirer til årsmøtet skal være 
utsendt senest 4 uker før møtedato. 

         Årsmøtet behandler følgende saker: 

1. Styrets årsmelding 
2. Revidert regnskap 
3. Søknader om medlemskap  
4. Strategi og virksomhetsplan 
5. Budsjett med fastsetting av kontingent 
6. Innkomne forslag og evt.  
vedtektsendringer 
7. Saker fra styret  
8. Valg 

  a. Styret etter fastsatt turnus jf § 5.2 
  b. Statsautorisert/registrert revisor for 1 år 

 c. Valgkomite jf § 6 
 

4. Forslag til årsmøtet fra medlemsorganisasjonene skal være styret i hende senest 2 måneder før 
årsmøtet eller til den frist styret setter. Se forøvrig § 10 om forslag til vedtektsendringer.  

 
5. Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret eller når 1/3 av medlemsorganisasjonene krever det. 

Medlemsorganisasjonene må få varsel om ekstraordinært årsmøte med frist på 4 uker. Saksdokumenter 
må sendes senest 2 uker før møtet. 

 
§5. STYRET 

1. Styret består av 7 medlemmer med 2 varamedlemmer.  Styremedlemmene velges for 2 år.  
 

2. Leder og nestleder velges ved særskilte valg og skal være på valg hvert sitt år. Varamedlemmene 
velges for 1 år av gangen. 
 

3. Styret er Studieforbundet kultur og tradisjons utøvende organ og skal utvikle driften med basis i § 1 
Formål og § 2 Virksomhetsidé og årsmøtets vedtak. Styret skal ha minst 4 møter i året.  
 

4. Styret er vedtaksført når over halvparten av styret er tilstede. Styrets beslutninger avgjøres ved vanlig 
flertallsbeslutning. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. 
 

5. Daglig leder er sekretær for styret og møter i styret med tale- og forslagsrett.  
 

6. Styret kan oppnevne arbeidsutvalg og spesielle utvalg. Styret har arbeidsgiveransvar. 
 

§6.  VALGKOMITEEN  
Valgkomiteen består av 3 medlemsorganisasjoner hvorav 1 organisasjon er på valg hvert år. 
Medlemsorganisasjonene velger selv hvem de vil være representert med i valgkomiteen. 
Styret kan utarbeide arbeidsbeskrivelse for valgkomiteen.   

 
§7. MÅLFORM 

Studieforbundet kultur og tradisjon benytter de to målformene i organisasjonen, og skal veksle mellom 
målformene så de blir brukt omtrent like mye. Virksomhetsplanen skal inneholde et punkt om hvordan en 
skal oppnå denne likestillingen. 

 
§8.        STUDIEFORBUNDET KULTUR OG   
             TRADISJON I FYLKENE 



1. Studieforbundet kultur og tradisjon skal ha fylkesledd i samtlige fylker der Studieforbundet kultur og 
tradisjon eller medlemsorganisasjonene arrangerer voksenopplæring/studieringer. 

2. Studieforbundet kultur og tradisjon i fylkene arbeider i samsvar med vedtektene for Studieforbundet 
kultur og tradisjon i fylkene, og arbeidsplaner i Studieforbundet kultur og tradisjon vedtatt av årsmøtet. 
Dersom et fylkesledd i Studieforbundet kultur og tradisjon ønsker avvik fra mønstervedtektene for 
fylkesleddene skal dette godkjennes av styret i Studieforbundet kultur og tradisjon. 

3. Studieforbundet kultur og tradisjons styre innkaller representanter fra fylkesleddet etter behov. 

 

 

§ 9.  VEDTEKTSENDRINGER 

 1. Forslag til endring av vedtektene må sendes innen 1 januar. Styret må sende medlemsorganisasjonene  

de innkomne forslagene senest  2 måneder før årsmøtet. 

2.   Vedtektsendring krever 2/3 flertall på årsmøtet 

 

§10.  OPPLØSNING 

Spørsmål om oppløsning av Studieforbundet kultur og tradisjon kan bare behandles  på årsmøtet. 

Forslaget må sendes styret innen 1. januar. Det kreves 2/3 flertall for at saken skal kunne henvises til 

endelig behandling på et ekstraordinært årsmøte, som holdes  innen 3 måneder. Vedtak om oppløsning 

krever 3/4 flertall. 

 


