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VEDTEKTER FOR FOLKEAKADEMIENES 
LANDSFORBUND 

 
Vedtatt av landsmøtet juni 2018 

 
§ 1 Organisasjon 
Folkeakademienes Landsforbund (FAL) er en partipolitisk og religiøst 
uavhengig kultur- og folkeopplysningsorganisasjon. De lokale 
folkeakademiene er samlet i distriktsledd etter grenser landsmøtet 
bestemmer. 
 
§ 2 Visjon, formål og idégrunnlag 
Folkeakademiets visjon er: «Visst virker kultur». 
 
Folkeakademiets formål er: 
Å øke livskvaliteten for den enkelte gjennom deltakelse i meningsfylte 
kulturaktiviteter, medvirke til at kultur blir brukt aktivt i arbeidet med 
å styrke folkehelsen og å formidle kunnskap og holdninger innen 
likestilling, toleranse og internasjonal forståelse. 
 
Folkeakademiets idégrunnlag bygger på: 

• Omsorg og respekt for alt liv. 

• Likeverd, vennskap og gjensidig tillit mellom mennesker. 

• FN-erklæringen om menneskerettighetene. 
 
§ 3 Virksomhet 
Folkeakademienes Landsforbund skal: 
- følgje opp landsmøte- og landsstyrevedtak, visjon, formål, 

idegrunnlag og planverk 
-  sette aktuelle kultur- og samfunnspolitiske saker på dagsorden 
-     stå for prosjekter og andre tiltak 
- medvirke til å gjøre Folkeakademiet synlig 
 
Folkeakademienes Landsforbund har til oppgave å legge til rette for 
og stimulere det folkeopplysnings- og kulturarbeidet organisasjonen 
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driver i samsvar med landsmøte- og landsstyrevedtak, visjon, formål,  
idégrunnlag og planverk. 
 
Forbundet skal representere folkeakademiene overfor myndighetene, 
organisasjoner og institusjoner som driver folkeopplysnings- og 
kulturarbeid i landssammenheng. 
 
§ 4 Medlemskap og kontingent 
Landsdekkende frivillige organisasjoner, institusjoner og bedrifter 
(heretter benevnt kollektive medlemmer) kan være medlemmer. 
 
Kollektive søkere av medlemskap må ikke ha en formålsparagraf eller 
et formål som kommer i konflikt med §2 i landsforbundets 
vedtekter (se note). 
 
Kontingenten i landsforbundet fastsettes av landsstyret. Medlemskap 
inkluderer kulturmagasinet Nøkkelen. Medlemmer som står til rest 
med kontingent, blir strøket ved inngangen til nytt kontingentår. 
Styret godkjenner kollektive medlemmer. 
 
§ 5  Landsmøtet – Innkalling og rettigheter 
Landsmøtet er høyeste myndighet i landsforbundet. Det holdes hvert 
annet år innen utgangen av juni og kunngjøres minst 6 måneder i 
forveien. Innkalling med sakliste, dokumenter og valgkomiteens 
innstilling, legges ut på nettsiden senest 1 måned før møtet.  
 
Landsstyret har anledning til å begrense tallet på utsendinger til 2 fra 
hvert lokallag og hvert distriktsledd dersom praktiske grunner taler 
for det. Det samme gjelder for landsdekkende kollektive medlemmer. 
 
Bare en representant fra hvert folkeakademi, fra hvert distriktsledd og 
fra hver landsdekkende organisasjon/institusjon har stemmerett.  
 
Landsstyremedlemmer har møte-, tale- og stemmerett. 
Landsstyremedlemmer har ikke stemmerett i saker de selv har ansvar 
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for, og som presenteres for avstemming på landsmøtet.  
Folkeakademiets representanter skal alltid ha 2/3 flertall. 
Representanter for bedrifter har møte-, tale- og forslagsrett, men ikke 
stemmerett. 
 
Ekstraordinært landsmøte kan kalles sammen av styret, og skal kalles 
sammen når minst 1/3 av det samlede antallet av 
organisasjonsleddene og organisasjons-/institusjonsmedlemmene 
krever det. Innkalling må sendes skriftlig minst 2 måneder på 
forhånd. På ekstraordinært landsmøte kan en bare behandle de 
sakene som er nevnt i innkallingen. 
 
§ 6 Landsmøtet – Sakliste 
a. Konstituering av landsmøtet med valg av 2 møteledere og komiter 
som fastsatt i § 7. a-b. 
b. Årsmeldinger for de 2 siste år. 
c. Regnskap med revisjonsmeldingene for de 2 siste regnskapsårene. 
d. 2-års arbeidsplan 
e. Budsjett. 
f. Innsendte saker og andre saker styret legger fram. 
Saker en ønsker skal tas opp, må være kommet til landsstyret senest 3 
måneder før landsmøtet. For vedtektssaker er fristen 6 måneder. 
g. Valg av landsstyre som fastsatt i §8. Forslag på kandidater til 
landsstyret må være valgkomiteen i hende innen 3 måneder før 
landsmøtet. 
h. Valg av valgkomité som fastsatt i §7 c. 
i. Valg av vedtektskomité som fastsatt i §7 d. 
 
Vedtak blir gjort med vanlig flertal. Vedtektsendringer krever 2/3 
flertal. 
 
§ 7 Landsmøtet – Komiteer 
Landsmøtet velger: 
a. En fullmaktskomité på 3 medlemmer. 
b. Mellom representantene 3 personer til å skrive under protokollen. 
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c. En valgkomité på 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. 
Valgkomiteen skal komme med forslag til valgene under punkt g - i § 6 
på neste landsmøte etter å ha hentet inn forslag fra organisasjonen.  
d. En vedtektskomité på 3 medlemmer for kommende 
landsmøteperiode. 
 
§ 8 Sammensetting og valg av landsstyre 
Styret i landsforbundet består av leder, nestleder og 5 medlemmer 
med 3 varamedlemmer som velges på landsmøtet. I tillegg kommer 1 
ansattevalgt styremedlem med personlig vararepresentant som blir 
valgt av og blant de ansatte. Ved stemmelikhet har leder 
dobbeltstemme. Leder og nestleder velges ved særskilt valg for 2 år. 
De andre styremedlemmene velges for 4 år, slik at det hvert annet år 
er 2, og hvert annet år 3 styremedlemmer på valg. Ansatte blir valgt 
for 2 år. Varamedlemmer til styret velges for 2 år i nummerert 
rekkefølge.  
 
Dersom et av landsstyremedlemmene som ikke står på valg, velges til 
leder eller nestleder, skal det i stedet for denne velges et nytt 
styremedlem for 2 år. Styremedlemmene skal velges særskilt. Dersom 
noen krever det, eller det foreligger flere forslag, skal det være 
skriftlige valg. 
Funksjonstiden i hvert av de ulike tillitsvervene er begrenset til 10 år 
år sammenhengende, og totalt 16 år sammenhengende i styreverv. 
 
§ 9 Landsstyrets oppgave 
Mellom landsmøtene er landsstyret den øverste ledelsen 
organisasjonen. 
 
Landsstyret har som oppgave å lede arbeidet i landsforbundet etter 
det som er fastsatt i vedtekter og retningslinjer. Landsstyret har 
arbeidsgiveransvar for de ansatte ved hovedkontoret og daglige 
ledere i distriktene. 
 
1. varamedlem skal kalles inn til alle styremøter.  Styret er vedtaksført 
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når minst 4 medlemmer er tilstede, og leder eller nestleder har 
innkalt til møtet. Om det blir likt stemmetall, har lederen 
dobbeltstemme. 
 
Styret sender søknader til staten om tilskudd til 
folkeakademivirksomheten og gjennomfører de tiltakene som må til 
for å oppfylle formålsparagrafen. 
Styret fastsetter abonnementspriser for kulturmagasinet Nøkkelen. 
Styret ansetter generalsekretær. 
Styret kan oppnevne og gi fullmakter til et arbeidsutvalg. Styret kan 
og oppnevne andre utvalg det finner hensiktsmessig. Styreleder har 
ansvar for å innkalle til landsstyremøte. Et styremedlem eller 
generalsekretæren kan kreve at det blir holdt landsstyremøte.  
 
§10 Generalsekretæren 
Generalsekretæren har ansvar for den daglige drift av 
Folkeakademienes Landsforbund med særlig vekt på økonomi, 
samordning av arbeidet i distriktene, og kontakt med myndigheter og 
organisasjoner. Generalsekretæren leder landsforbundets sekretariat 
som arbeider etter nærmere retningslinjer og instrukser fastsatt av 
landsstyret. 
 
Generalsekretæren er øverste overordnede for de ansatte ved 
hovedkontoret og daglige ledere i distriktene. Generalsekretæren, i 
samarbeid med distriktsstyret, ansetter daglig leder i distriktsleddet. 
Ved uenighet om ansettelse er landsstyret klageinstans. 
 
§ 11 Oppløsning 
Folkeakademienes Landsforbund kan bare oppløses av et ordinært 
landsmøte, og forslag om oppløsning må sendes styret minst 12 
måneder før møtet. Vedtak om oppløsning krever 3/4 flertall, og 
minst halvparten av organisasjonsleddene og de landsdekkende 
organisasjons-/institusjonsmedlemmene må være enige i det. Hvis 
landsforbundet blir oppløst, skal midlene brukes i samsvar med 
formålet for folkeakademivirksomheten og forvaltes av 



6 
 

Kulturdepartementet. 
 
§ 12 Eksklusjon 
 Landsstyret kan ekskludere et medlem eller et styre i et distrikts- 
eller lokalledd i tilfeller hvor  vedkommende eller styret opptrer til 
åpenbar skade for organisasjonen ved brudd på 
vedtektsbestemmelser og regelverk av sentral betydning, dog etter at 
vedkommende eller styret har fått anledning til å uttale seg. 
 
§ 13 Ikrafttreden 
Disse vedtekter er godkjent av landsmøtet 16. juni 2018 og trer i kraft 
umiddelbart. 
 
Note til §4: For oversikt over bedrifter som er med i «Initiativ for etisk 
handel, se www.etiskhandel.no  

 

http://www.etiskhandel.no/

