
 

Sak 4: Innkomne forslag til vedtektsendringer  

Sak 4 a): Forslag til vedtektsendringer §§ 4 og 9 
 

 

Forslag: Endringer i vedtektenes §§ 4 og 9 om å stryke kulturmagasinet Nøkkelen som 

del av medlemskapet 

 

Forslagsstiller: Folkeakademiet Rogaland 

 

Folkeakademiet Rogaland foreslår følgende vedtektsendringer for FALs vedtekter: 

 

- Setningen i § 4 "Medlemskap inkluderer kulturmagasinet Nøkkelen." strykes. 

- § 4 Kontingenten fastsettes av landsstyret etter vedtak i landsmøtet og inkluderer 

kulturmagasinet Nøkkelen. "og inkluderer kulturmagasinet Nøkkelen" strykes. 

- Setningen i § 9 "Styret fastsetter abonnementspriser for kulturmagasinet Nøkkelen." 

strykes.  

  

Begrunnelse 

Kulturmagasinet Nøkkelen bør ikke være nevnt i vedtektene fordi det bør kunne vurderes på 

et friere grunnlag, og blant annet ses i sammen med annet markedsføringsmateriell og 

informasjonsmateriell i en kommunikasjonsstrategi for hele organisasjonen. At Nøkkelen er 

spesifikt nevnt i vedtektene, gjør det vanskelig å vurdere den ut fra en slik helhetstenkning.  

 

Vi viser også til vår henvendelse fra 7. juni 2017 der vi ut fra årsmøtevedtak i Folkeakademiet 

Rogaland den 11. mars 2017 ber landsstyret vurdere Nøkkelen:  

 

"Årsmøte i Folkeakademiet Rogaland 2017 ber om at distriktsstyret i Rogaland utarbeider et 

innspill til landsstyret i Folkeakademienes Landsforbund hvor de ber om en evaluering av 

Nøkkelen og dagens format, på grunnlag av kostnad, ressursbruk, innhold, mulige 

reklameinntekter og modernisering." 

 

 

Vedtektskomitéen i Folkeakademias Landsforbunds anbefaling: 

 

Vedtektskomitéen har drøftet forslaget fra Rogaland og foreslår at vedtektene ikke blir endret.  

Landsforbundet har fått dette forslaget også tidligere, og kontoret opplyser at «Etter dette 

sendte FAL ut en spørreundersøkelse til alle Nøkkelen-abonnentene om innhold etc., pluss om 

de ville ha bladet manuelt eller digitalt. Ca. 1/3 kunne tenke seg bladet digitalt. Veldig få av 

de som svarte var misfornøyde med bladet.» Svarprosenten var ikke så høg, rundt 10 %. 

  

Vedtektsfestingen av Nøkkelen kom inn på landsmøtet 2000. Målet var å styrke kontakten 

med medlemmene og at alle skulle få informasjon. Ved å vedtektsfeste sikret man seg at alle 

fikk bladet som informasjon om Folkeakademiet og hva organisasjonen stod for. Da som nå er 

vi nok i den situasjonen at mange medlemmer – både personlige og kollektive – ikke hadde 

detaljkunnskaper om kva folkeakademiet står for.  

 

http://folkeakademiet.no/index.php?pageID=438&page=logoer


 

Kommunikasjonen i samfunnet har endret seg mye siden 2000. Stadig mer kommer digitalt, 

og bare det. Samtidig meiner vi å se flere organisasjoner, også med gjennomsnittlig yngre 

medlemsmasse enn Folkeakademiet, som enten har holdt på eller gått tilbake til trykte 

medlemsblad. Blant eksemplene kan vi nevne Noregs Ungdomslag, Noregs Mållag (som med 

sterk vekst i medlemstallet de siste årene nok har sett portoutgiftene øke), Nei til EU, 

Foreningen Norden (som nok har en mye eldre medlemsmasse enn oss), flere av de politiske 

partiene. Videre sender Motor, Skiforeningen, Korforbundet, Framtiden i våre hender, 

Bymisjonen og Kirkens Nødhjelp ut blad. Tidligere musikerforbundet (nå Creo) har blad. Det 

har også Norsk (og Nordisk) Viseforum, - Natur og ungdom. Det må tyde på at flere har 

vurdert problemstillingen, og kommet fram til at det enten styrker lojaliteten eller tilgangen på 

inntekter/gaver – eller begge deler. Europabevegelsen er blant de som bare har digitalt 

medlemsblad/brev. 

  

Landskontoret opplyser at de arbeider med å redusere kostnadene. Alle medlemmer/ 

abonnenter vil få tilbud om digitalt blad. Det er regnet med at en del vil takke ja til det. Det vil 

redusere trykke- og portokostnader – samt spare oss for en del returer grunnet unøyaktige 

adresser. Men mange i medlemsmassen vår er eldre, og blant de er det trolig et solid flertall 

som vil ha Nøkkelen i trykket utgave. 

 

Nøkkelen er også en inntektsside i budsjettet på rundt 325 000 kr.  

 

Konklusjonen vår er, med denne begrunnelsen, klar: Vedtektsnemnda støtter IKKE forslaget 

fra Rogaland. 

  

20. januar 2020  

Vedtektskomitéen v/Helga Furevikstrand, Sigrid Thielemann og Jan Kløvstad 
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