NORSKE DRAMATIKERES FORBUNDS LOVER
11. mars 2017

Kapittel I. Navn og formål
§1

Navn og formål1
Forbundets navn er Norske Dramatikeres Forbund.
Forbundet har det formål å ivareta og fremme norske dramatikeres
kunstneriske og økonomiske interesser.

Kapittel II. Medlemskap, rettigheter og plikter
§2

Medlemskap

a)

Vilkår
Medlemskap kan søkes av2 forfatter som har skrevet og fått
offentlig oppført minst ett helaftens eller flere kortere dramatiske
verk. Dersom forfatterskapet består av adaptasjoner av
eksisterende verk og/eller delt forfatterskap må søker vise til større
volum.3
Medlemskap forutsetter at oppføringen er profesjonell og at verket
holder profesjonell kvalitet. Vedkommende må selv ha gitt verket
norsk eller samisk språkform.
Hospitantmedlemskap4
Enhver som har gjennomført offentlig godkjent høyere utdanning
som dramatiker, kan etter søknad bli hospitantmedlem.
Dramatikere som søker om fullt medlemskap kan, hvis de ikke
tilfredsstiller kravene under § 2a) første ledd om fullt medlemskap,
tilbys hospitantmedlemskap.
Medlemskapssøknader behandles iht. 9 a).5

1

Endret, årsmøtet 2011
Endret, årsmøtet 2012
3
Endret, årsmøtet 2015
4
Årsmøtevedtak 2006. Endret årsmøtet 2009
5
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Enhver som har søkt medlemskap og fått avslag kan kreve en
begrunnelse.
Æresmedlemskap
Person som i særlig grad har arbeidet til gagn for norske
dramatikere kan utnevnes til æresmedlem.
Æresmedlemskap tilstås av et enstemmig styre og kunngjøres
senest ved førstkommende generalforsamling.
Æresmedlemskap gir i seg selv ikke stemmerett.
Studentmedlemskap
Studenter ved utdanningsinstitusjon som tar offentlig godkjent
høyere utdanning som dramatiker kan etter søknad bli studentmedlem. Dette medlemskapet opphører automatisk ved avsluttede
studier.
b)

Rettigheter
Medlemmer har rett til å møte og å avgi stemme på
generalforsamlingen. Hospitantmedlemskap og
studentmedlemskap gir møterett, men ikke stemmerett1.

c)

Plikter
Medlemmer plikter å betale kontingent. Æresmedlemmer,
studentmedlemmer, uføretrygdede2 og medlemmer som har fylt 67
år er fritatt for kontingent.
Nye medlemmer undertegner forvaltningskontrakt med forbundet.
Innholdet i forvaltningskontrakten fastsettes av styret, jfr. § 7 a)
nr. 7.3
Ethvert medlem plikter å vise lojalitet overfor forbundet.
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§3

Opphør av medlemskap1

a)

Utmeldelse
Utmeldelse skal skje skriftlig, og medlemskapet anses opphørt fra
den dag utmeldingen er innkommet til forbundets kontor.

b)

Kontingentrestanse
Medlemskapet opphører automatisk dersom et medlem ikke har
betalt skyldig medlemskontingent for 2 kalenderår.

c)

Eksklusjon
Hvis et medlem handler grovt i strid med forbundets formål, lover
og/eller vedtak fattet av generalforsamlingen, krenker andre
medlemmers faglige rettigheter eller på annen måte skader
forbundets arbeid, kan vedkommende ekskluderes.
Eksklusjon vedtas av generalforsamlingen etter begrunnet forslag
fra styret eller minst 8 – åtte - medlemmer. En ny
generalforsamling kan gi styret fullmakt til å gjeninnta medlemmet
på nærmere fastsatte vilkår.
Vedtak om eksklusjon krever ¾ flertall.

d)

Suspensjon
Styret kan suspendere et medlem dersom forholdene krever dette
og inntil eksklusjonssaken kan behandles på ekstraordinær
generalforsamling, dersom den ordinære generalforsamlingen
(årsmøtet) ikke finner sted innen 3 - tre - måneder. Dersom
eksklusjonssaken ikke er ferdigbehandlet i løpet av 3 – tre –
måneder, faller suspensjonen bort.

§4

(Opphevet)

1

Opprinnelig § 3 b om opphør av hospitantmedlemskap ble vedtatt strøket på årsmøtet 2014
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Kapittel III. Generalforsamling og valg
§5

Generalforsamling1
Generalforsamlingen er forbundets øverste beslutningsmyndighet
og består av medlemmer med stemmerett.

a)

Ordinær generalforsamling (årsmøte)
Ordinær generalforsamling holdes innen 30. april hvert år.
Innkallelsen med oversikt over de saker som skal behandles,
sendes medlemmene med 14 – fjorten - dagers varsel.
Forslag til saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen,
sendes styret innen 6 - seks - uker før generalforsamlingen holdes.
Ved skriftlig fullmakt kan et fraværende medlem gi et tilstedeværende medlem rett til å stemme for seg. Dette gjelder bare ved
valgene (jfr. 4. ledd, pkt. 5 – 10). Et tilstedeværende medlem kan
ikke ha mer enn én - 1 - fullmakt. Fullmakt skal innleveres ved
møtets begynnelse og godkjennes av møtet før valgene.
Møtet velger en komité på 2 – to - medlemmer til å kontrollere
avstemningen. Stemmerett på generalforsamlingen har bare medlem
som har betalt kontingent for inneværende år hvis ikke plikten til å
betale er opphørt.
På ordinær generalforsamling behandles:
1. Styrets beretning om forbundets virksomhet for siste
kalenderår.
2. Revidert regnskap for siste kalenderår, sammen med revisors
beretning.
3. Budsjett for inneværende kalenderår.
4. Eventuelle forslag og/eller vedtektsendringer.
5. Valg av styre (jfr. § 6 a).
6. Valg av Det Dramatiske Råd (jfr. § 6 b).
7. Valg av Stipendkomité (jfr. § 6 c).
8. Valg av Oversetterutvalg (jfr. § 6 f).
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Tidligere § 5 a) 3. avsnitt strøket. Årsmøtevedtak 2006

4

9. Valg av Lovkomité (jfr. § 6 d).
10. Valg av Valgkomité (jfr. § 6 e).
11. Fastsettelse av kontingent (jfr. § 2 c).
12. Andre saker som er nevnt i innkallingen.
b)

Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling innkalles av styret med
14 – fjorten - dagers varsel. Minst 10 – ti - medlemmer kan skriftlig
kreve ekstraordinær generalforsamling.

c)

Uravstemning
Styret kan innen 8 – åtte - dager etter at generalforsamlingen har
truffet et vedtak, sende vedtaket ut til skriftlig og hemmelig
avstemning blant medlemmene med 14 – fjorten - dagers frist for
innsendelse av stemmesedler. Minst 10 – ti – medlemmer kan
også, innen 14 – fjorten – dager etter vedtaket, kreve
uravstemning. Slik uravstemning iverksettes av styret.
Valgresultater (jfr. 4. ledd, pkt. 5 – 9) kan ikke sendes ut til
uravstemning. Vedtak truffet ved uravstemning er bindende.

§6

Valg
Valgbar til forbundets komiteer, råd eller utvalg er medlemmer
med stemmerett.1

a)

Styret
Styret består av 8 – åtte – medlemmer som velges av
generalforsamlingen. Styrelederen og nestlederen velges ved
separate valg. Avstemningen skal skje skriftlig dersom et medlem
av generalforsamlingen krever det.

b)

Det Dramatiske Råd (DDR)
5 - fem - medlemmer og ett varamedlem i DDR velges av
generalforsamlingen.
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Årsmøtevedtak 2006
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c)

Stipendkomiteen
Generalforsamlingen velger 51 – fem - medlemmer til
stipendkomiteen.

d)

Lovkomiteen
Generalforsamlingen velger 2 - to - medlemmer til lovkomiteen.
Styret utpeker det tredje medlemmet.

e)

Valgkomiteen
Generalforsamlingen velger 4 – fire – medlemmer og 1 – ett varamedlem. 2

f)

Oversetterutvalget
Generalforsamlingen velger 2 – to – medlemmer og
13 – ett – varamedlem til oversetterutvalget. Styret utpeker det
tredje medlemmet.

Kapittel IV. Forbundets oppgaver - styre og administrasjon
§7

Styret
Styrets medlemmer har en funksjonstid på 2 år.
Styret er beslutningsdyktig når enten styrelederen eller nestlederen
og minst 3 andre styremedlemmer er til stede. Styrets
forhandlinger protokollføres.

a)

Styrets oppgaver og fullmakter
Det inngår i styrets myndighetsområde å:
1. Opprette og ivareta rammeavtaler og normalkontrakter m.v.
med potensielle oppdragsgivere for medlemmene
2. Kunne påtale og forfølge krenkelser av medlemmenes verk
3. Inngå bindende avtaler som tillater:
- At det for nærmere avgrenset bruk tas opptak eller kopi
av medlemmenes verk i den form de er offentliggjort.
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Endret, årsmøtevedtak 2011
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- Kringkasting av medlemmenes utgitte/offentliggjorte
verk, innspilling eller kopiering av opptak av
medlemmers verk for videre bruk i kringkasting og
oppbevaring av slike opptak.
- Videresending eller tredjepartsbruk som inneholder 1
medlemmenes verk.
- Annen bruk etter styrets beslutning
4. Inngå bindende avtaler om vederlag for bruk av medlemmenes
verk.
5. Disponere over vederlagsmidler i dramatikernes felles
interesse.
6. Inngå avtaler med offentlige myndigheter om retningslinjer for
norske kulturpolitiske ordninger.
7. Inngå eksklusiv forvaltningsavtale med medlemmene om
opphavsrettigheter. Forvaltningsavtalens innhold fastsettes av
styret. Det enkelte medlem kan søke styret om at alle eller
enkelte av medlemmets opphavsrettigheter tilbakeføres
medlemmet. Forvaltningsavtalen kan sies opp med seks
måneders varsel.2
Forbundet kan overlate forvaltningen etter denne bestemmelse til
en forvaltningsorganisasjon som forbundet er medlem av.
Ivaretakelse av medlemmenes interesser i utlandet, herunder
forvaltning av rettigheter i utlandet og vederlag for slike, kan også
overlates til organisasjoner i andre land.
b)

Signatur, prokura
NDF tegnes av styrelederen eller i styrelederens fravær nestlederen
eller et medlem av styret som styret utpeker. Prokura for vanlige
bank- og postforretninger kan av styret bli gitt til forbundets fast
ansatte.

c)

Fonds
NDF disponerer sine inntekter gjennom Alex Brinchmanns

1
2

Erstattet tidligere strekpunkt om videresending
Pkt. 7 vedtatt på årsmøtet 2016
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Vederlagsfond. Fondet består av midler som innbetales av
teatrene, medlemskontingent og midler fra Norsk Forfatter- og
Oversetterfond. Styret foreslår for generalforsamlingen hvordan
midlene skal anvendes gjennom å legge fram forslag til budsjett
for generalforsamlingen.
d)

Budsjett
I styrets budsjettforslag til generalforsamlingen skal det avsettes
midler til:
- Drift av forbundet.
- Utbetaling av stipend fra Alex Brinchmanns Vederlagsfond
- Utbetaling av individuelt vederlag fra Alex Brinchmanns
Vederlagsfond. Vederlag utbetales bare for verker av nålevende
dramatikere. Ved dødsfall tilfaller den utbetalingen som
dramatikeren var berettiget til i det kalenderåret vedkommende
døde, dramatikerens arvinger.
- Medlemsrettede aktiviteter, dvs. tiltak som stimulerer faglig
utvikling og fremmer bruken av norsk dramatikk, samt legger til
rette for sosialt samvær i forbundet.

§8

Generalsekretæren
Generalsekretæren ansettes av styret på åremål.
Generalsekretærens oppgaver følger av egen instruks gitt av styret.
Generalsekretærstillingen skal utlyses ved hvert åremåls utløp.

§9

Faste komiteer

a)

Det dramatiske råd (DDR)
Det dramatiske råd er forbundets faglige råd.1 Søknader om
medlemskap behandles av DDR som avgir sin innstilling til styret.
Styret fatter det endelige vedtak om medlemskap. Medlemmene av
DDR har en funksjonstid på 3 – tre – år. Rådet velger selv sin leder.
Rådets leder har en funksjonstid på 1 - ett – år. Ingen kan sitte i
DDR lenger enn 6 - seks - år sammenhengende.

b)

Stipendkomiteen

1

Tilføyd, årsmøtet 2015
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Stipendkomiteen er forbundets faglige organ i behandlingen av
statens stipender og forbundets arbeids- og honnørstipender.1
Stipendkomiteen velger selv sin leder2. Deretter innkaller lederen til
møte når det er behov for det.
Stipendkomiteens valgte medlemmer skal ha en funksjonstid på 23 –
to - år, likevel slik at to eller tre4 medlemmer er på valg hvert år.
Stipendkomiteen tildeler forbundets stipend og er innstillingsinstans
for de offentlige stipendene5 (Statens kunstnerstipend). Komiteens
forhandlinger skal protokollføres.
Ved behandling av den enkelte søknad i stipendkomiteen fratrer den
som er ugild etter bestemmelsene i Forvaltningsloven kap. II
(jfr. § 9). Lederen skal forelegge medlemmene reglene om ugildhet
før behandlingen av de enkelte søknader tar til og forsikre seg om
hvert enkelt medlems habilitet.6
c)

Lovkomiteen
Lovkomiteen er et rådgivende organ for styret i lovsaker.
Komiteen velger selv sin leder som innkaller til møter ved behov.
Komiteen har en funksjonstid på 2 – to - år.

d)

Valgkomiteen
Valgkomiteen velger selv sin leder7. Deretter innkaller lederen til
møte når det er behov for det. Dersom det blir umulig å oppnå
flertall for et forslag i komiteen, skal vara innkalles. Valgkomiteens
valgte medlemmer skal ha en funksjonstid på 2 – to – år, likevel slik
at to av medlemmene er på valg hvert år.8 Varamedlem velges for 1
– ett – år.

e)

Oversetterutvalget
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Tilføyd, årsmøtet 2015
Endret. Jfr. § 6 c)
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Endret, årsmøtet 2008
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Oversetterutvalget behandler søknader om støtte til oversettelse av
norsk dramatikk. Utvalgets medlemmer har en funksjonstid på
2 – to – år. Oversetterutvalget innkalles første gang av styret og
velger på dette møtet selv sin leder. Deretter innkaller lederen til
møte når det er behov for det.
§ 10 Habilitet
Medlemmer av styret og andre organer kan ikke delta i
behandlingen av en sak hvor vedkommende er inhabil.
Habilitet avgjøres etter bestemmelsene i Forvaltningsloven kap. II.
Avgjørelsen av habilitetsspørsmålet treffes av vedkommende
organ, uten at vedkommende medlem deltar. Før spørsmålet
behandles, bør varamedlem varsles eller innkalles til å møte og
delta ved avgjørelsen dersom dette kan gjøres uten vesentlig
tidsspille eller kostnad.

Kapittel V. Revisjon
§ 11 Revisjon
Forbundets regnskaper revideres av statsautorisert revisor.

Kapittel VI. Lovendringer, oppløsning m.v.
§ 12 Lovendringer
Forslag om lovendringer må være styret i hende senest 2 - to måneder før generalforsamlingen holdes. Til alle endringer kreves
2/3 av de avgitte stemmer. Lovendringssaker må være behandlet av
Lovkomiteen før de forelegges generalforsamlingen.
Endring i NDFs lover kan bare foretas av generalforsamlingen.
§ 13 Oppløsning
Beslutning om oppløsning kan bare fattes av generalforsamlingen
etter innstilling fra styret. For oppløsning fordres 4/5 av de avgitte
stemmer på to suksessive generalforsamlinger med minst 3 ukers
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mellomrom.
De to nevnte generalforsamlinger avgir en innstilling til
fylkesmannen i Oslo og Akershus om hvordan forbundets midler
skal disponeres. Fylkesmannen i Oslo og Akershus avgjør saken
med bindende virkning.
§ 14 Overgangsbestemmelser
Disse bestemmelsene avløser forbundets tidligere lover og trådte i
kraft 6. mars 2004.
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