
  27/02/2016 

VEDTEKTER 

 

Foreningens navn: Norsk instrumentmakerforening (NIMF) 

Stiftet i Oslo 27.02.2016 

 

Formål: 

Norsk Instrumentmakerforing skal jobbe for annerkjennelse og synlighet av instrumentmaking som 

kunnskapsfelt og håndverk. Foreningen skal videre jobbe for kompetanseheving, både innenfor 

håndverket og blant musikere, samt for å bedre arbeidsvilkårene for instrumentmaking som levevei.   

 

Regler for foreningens styre og årsmøte: 

Styret skal bestå av 5 representanter som reflekterer medlemmenes instrumentgrupper og 

geografiske spredning. Av disse skal det velges en leder som skal ha det overordnede ansvaret for 

utpeking av strategi, oppfølging av saker, innkalling til og gjennomføring av møtene, og en kasserer 

med ansvar for at økonomien i foreningen til enhver tid holdes i henhold til gjeldene lover og regler. 

De andre styremedlemmene skal tildeles egne ansvarsområder etter relevant kompetanse.   

Styremedlemmene velges for 2 år, men 2 eller 3 av medlemmene i styret byttes hvert år. På denne 

måten sikres kontinuitet i arbeidet.  

Årsmøtet skal gjennomføres første halvdel av hvert år. 

 

Regler for medlemmenes forhold til forening: 

Dette er en forening for aktive instrumentmakere med tilknytning til Norge, i dette ligger det at man 

på regelmessig basis arbeider med bygging og/eller restaurering av instrumenter og leverer dette 

arbeidet som en betalt tjeneste. Det er ikke en forening for forhandlere eller distributører siden disse 

inngår i en annen del av næringskjeden og dermed har andre interesser. Vi deler foreningen i aktive 

og passive medlemskap;   

Det aktive fordrer at man virker som instrumentmaker (deltid eller heltid) og kjenner sitt fag ved å ha 

utøvd det gjennom en viss periode. Aktive medlemmer har rettigheter til å gå inn i styret og til å 

stemme inn representanter ved årsmøtet og ved andre valg. Årskontingent settes til 500,- kr.  

Det passive medlemskapet kan søkes av alle interesserte, støttespillere og amatører og gir tilgang i 

webforum der de kan rette spørsmål rundt bygging, vedlikehold og generell informasjon og få svar av 

profesjonelle instrumentmakere. Årskontingent 300,- kr. 
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Vedtektsendringer: 

Forslag til eventuelle vedtektsendringer må sendes inn til styre minst to uker innen årsmøtet og kan 

kun vedtas ved avstemming. 

 

Foreningen er selveiende, det vil si at ingen medlemmer kan disponere foreningens formue, har krav 

på utdeling av overskudd eller hefte for gjeld.     

 

 


