
 

 

 
Samarbeidsorganet for folkemusikk og folkedans  i Akershus. 

SAFFA 

   Områdelag for FolkOrg i Viken-regionen.    
 

Vedtekter etter behandling på årsmøtet i SAFFA 31. mars 2011 
 

§ 1. Formål 
SAFFA’s hovedformål er å: 
• Fremme interessen for lokale og  nasjonale folkemusikk- og dansetradisjoner i befolkningen i Akershus og i 

hele Oslofjord/Viken-regionen. 
• Være regionavdeling for lokale spell- og danselag i Oslo og Akershus som er tilsluttet den nasjonale FolkOrg-

organisasjonen. 
• Representere og ivareta medlemslagenes interesser overfor regionale myndigheter og kulturinstitusjoner. 

 
§ 2. Oppgaver 
• Bidra til kontakt mellom lagene, bla. gjennom felles opplærings- og kurstiltak i utøvende dans og spell. 
• Øke interesse og kunnskap om lokal folkemusikk- og dans bl.a gjennom foredrag, seminar, innsamlings- og 

dokumentasjonsvirksomhet . 
• Styrke og utvikle samarbeidet med relevante skole- og opplæringsinstitusjoner for å bringe folkemusikk og dans 

på kartet for barn og unge. 

§ 3. Medlemskap 
 
A: SAFFA er områdelag for FolkOrg i sin region, og alle FolkOrg sine medlemslag i Oslo og Akershus kan 
være medlemmer i SAFFA. Disse lagene betaler  eventuell medlemskontingent direkte til FolkOrg. 
B: Personmedlemmer i FolkOrg  har rett til å delta på SAFFAs arrangement på medlemsbetingelser.  
C: Alle ringer og lag som arbeider med folkedans og/ eller folkemusikk i Akershus fylke og omliggende distrikt 
kan være medlemmer i SAFFA. 
Medlemmer må akseptere gjeldende vedtekter. Medlemskap godkjennes av styret. 

§ 4. Organisasjonen 
SAFFA er en selvstendig juridisk enhet med eget organinsasjonsnummer.  
 
SAFFA er medlem av Akershus musikkråd 
 
Organisasjonen har to nivå/medlemstyper: 
A: De som er medlemmer av FolkOrg. 
Det er bare disse lagene som kan benytte seg av FolkOrgs medlemstilbud, og som har stemmerett i saker som 
angår disse medlemsfordeler og valg av delegater til FolkOrgs demokratiske organer. 
B: De som ikke er tilknyttet FolkOrg har fordeler og betingelser i henhold til gjeldende vedtekter. 



 

 

§ 5: Årsmøtet 
• Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av april måned. 
• Innkalling til  årsmøte skal sendes lagene 1 måned på forhånd. 
• Saksdokument skal være utsendt til medlemmene minst to uker før møtet. 
• Årsmøtet skal behandle årsberetning og regnskap, budsjett og handlingsplan, vedtekter, valg og eventuelt 

andre saker som fremmes av styret eller medlemslagene. 
• Saker som medlemslag ønsker å fremme for ordinært årsmøte skal være styret i hende innen en uke etter 

innkallingen, slik at styret kan forberede formell behandling av saken på årsmøtet. 
• Årsmøtet konstitueres etter navneopprop ved å behandle og godkjenne innkalling og saksliste. Det velges 

deretter blant de stemmeberettige én ordstyrer til å lede møtet. 
• Det velges 1 referent og 2 personer til å undertegne protokollen. 
• Beslutninger i årsmøtet avgjøres med simpelt flertall blant de tilstedeværende representanter. Et unntak er 

eventuell sak om endring av vedtekter. Til dette kreves 2/3 flertall. 
• Hvert medlem kan stille med en representant med stemmerett på årsmøtet, pluss en bisitter uten stemmerett. 

§ 6 Valg 
• Årsmøtet velger en leder og fire medlemmer til styret. 
• Styreleder velges for ett år ved egen avstemming. 
• De øvrige styremedlemmene velges for to år – slik at det er to på valg hvert år. 
• Det velges to varamedlemmer til styret for ett år. Årsmøtet velger for ett år av gangen to revisorer og tre 

representanter til valgkomiteen.  
• Styret konstituerer seg selv med nestleder, kasserer, sekretær og styremedlem. 
• Minst 1 styremedlem må være medlem av FolkOrg. 

§ 7 Styret 
Styret er ansvarlig for den daglige driften av SAFFA og skal gjennomføre vedtak gjort av årsmøtet. 
 
Styret skal forberede saker for årsmøtet. 
 
Styret skal godkjenne nye medlemslag. 
 
Styret er vedtaksført når leder eller nestleder og to andre styremedlemmer er til stede. 

§ 8 Ekstraordinært årsmøte 
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret, eller når minst en tredjedel av medlemmene krever det. Innkalling 
med saksdokument skal være utsendt til medlemmene minst 1 mnd. før møtet. 

§ 9 Økonomi. 
Medlemslagene betaler ikke kontingent til SAFFA. 
SAFFAs drift og aktiviteter finansieres bl. a. ved offentlige tilskudd eller annen inntektsgivende aktivitet. 
 
Samarbeidsorganets regnskapsår går fra 1. mars til utgangen av februar. 
 
Ved oppløsning/nedleggelse av SAFFA, er det Akershus Musikkråd som overtar forvaltning av lagets midler til 
beste for folkemusikk og folkedans i området.  
   
§ 10 Vedtektsendringer 
Endring av disse vedtekter kan bare finne sted på ordinært årsmøte, og krever to tredjedels flertall. 
 

 
 


