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VEDTEKTER FOR NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE 

1. NAVN OG FORMÅL 

Norske Kunsthåndverkere (NK) er en organisasjon for profesjonelle kunsthåndverkere i Norge. 
 
NK er partipolitisk uavhengig og har som formål å 
§ ivareta medlemmenes faglige, økonomiske, ideelle og sosiale interesser 
§ fremme og utvikle kunsthåndverksfeltet 
 
Organisasjonen er delt inn i regioner som er bestemt av landsmøtet, jf. § 7-1. 

2. MEDLEMSKAP 
2-1 Opptak av medlemmer 
Opptak av medlemmer følger kriterier fastsatt av landsmøtet. 
 
Studenter ved høyere kunstutdanning på bachelor- og masternivå kan tas opp som student-
medlemmer i NK. Det er administrasjonen som behandler søknader om studentmedlemskap. Etter 
endte bachelor- eller masterstudier kan studentmedlemmer søke opptak som ordinært medlem. 
 
2-2 Medlemmenes rettigheter 
Alle medlemmer er tilknyttet en region etter bostedsadresse eller etter ønsket tilhørighet. 
Medlemmer som ønsker annen regiontilknytning enn bostedsadressen tilsier, melder dette 
til administrasjonen. 
 
Alle medlemmer som har betalt kontingenten, har stemmerett på årsmøtet i sin region og kan 
velges som delegat til landsmøtet. Studentmedlemmer har ikke stemmerett og kan ikke ha 
tillitsverv i organisasjonen. 
 
Medlemmene har rett til å benytte initialene M.N.K. (Medlem av Norske Kunsthåndverkere). 
 
Medlemmene har rett til å reservere seg mot at personalia og bilder av kunstverk blir formidlet 
digitalt. NK behandler personopplysninger om sine medlemmer i henhold til NKs 
personvernerklæring. Ved inngåelse av medlemskap i NK, gir medlemmet tilslutning til dette. 
 
2-3 Medlemmenes plikter 
Medlemmene har plikt til å følge de avtalene som organisasjonen selv eller gjennom forvaltnings-
organisasjoner inngår på medlemmenes vegne, dog innenfor de grensene som følger av organisa-
sjonens vedtekter og lovgivningen for øvrig (se også § 12). 
 
Medlemmene skal oppgi kontaktopplysninger, som adresse, e-post og telefonnummer, til 
organisasjonen. 
 
Medlemmene har plikt til å betale den fastsatte kontingenten ved forfall. Medlemmer som ikke 
betaler kontingenten etter påminnelse i perioden og innen seks måneder etter forfall, blir slettet fra 
medlemslisten. Medlemmer kan ikke tas opp på nytt før de har betalt kontingenten de skylder. 
 
Utmelding skal skje skriftlig til administrasjonen sentralt. Hvis man skal slippe å betale kontingent i 
utmeldingsåret, må administrasjonen få beskjed om utmeldingen før 1. mars. 
 
2-4 Kontingent 
Kontingenten for ordinære medlemmer og studentmedlemmer fastsettes av landsmøtet, jf. § 4-4. 
Pensjonistmedlemmer betaler halvparten av ordinær kontingent. 
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3. ORGANISASJONENS ORGANER 

NK har følgende organer: 
§ landsmøtet (§ 4) 
§ styret (§ 6) 
§ fondsstyret (§ 8) 
§ nasjonal jury (§ 9) 
§ innstillingskomiteen (§ 10) 
§ valgkomiteen (§ 11) 
§ andre utvalg, råd og komiteer valgt av landsmøtet (§ 4-4) eller opprettet av styret (§ 6-2) 
§ regionenes årsmøter (§ 7-3), regionstyrene (§ 7-4) og regionenes valgkomité (§ 7-5) 
§ administrasjonen 

4. LANDSMØTET 
4-1 Landsmøtet 
Landsmøtet er NKs øverste beslutningsmyndighet. Landsmøtet fastsetter organisasjonens og 
regionenes vedtekter. Vedtak som er fattet av landsmøtet er bindende for NKs styre og enkelt-
medlemme, og fattes med simpelt flertall. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. 
 
4-2 Delegater 
Landsmøtet består av delegater som er valgt av regionene. Bare regionenes valgte delegater har 
stemmerett på landsmøtet, med én stemme pr. delegat. Hver region har rett til å sende tre 
delegater. Regioner som har mer enn 40 medlemmer, kan i tillegg sende én delegat for hvert 
førtiende medlem. Medlemstallet fra siste årsskifte danner grunnlag for delegatberegningen. 
Studentmedlemmer medregnes ikke. 
 
Delegatberegningen blir da slik: 
1–40 medlemmer: 3 delegater 
41–80 medlemmer: 4 delegater 
81–120 medlemmer: 5 delegater 
121–160 medlemmer: 6 delegater 
161–200 medlemmer: 7 delegater 
201–240 medlemmer: 8 delegater 
241–280 medlemmer: 9 delegater 
281–320 medlemmer: 10 delegater 
(osv.) 
 
Representanter for styret som skal gå av og lederen av valgkomiteen har møteplikt på landsmøtet, 
uten stemmerett. Øvrige medlemmer av NK og ansatte i NK kan være tilhørere. Styret kan også 
invitere observatører til landsmøtet. 
 
4-3 Frister 
Landsmøtet holdes annethvert år innen utgangen av mai. Styret bestemmer møtested og tidspunkt, 
og sender innkalling til regionene med foreløpig dagsorden senest fire måneder før landsmøtet. 
Innkallingen offentliggjøres for alle medlemmer via organisasjonens interne informasjonskanaler. 
 
Regionenes årsmøter kan fremme saker til landsmøtet. Fristen for å sende inn rapporter og saker 
fra regionene er senest 15. mars. 
 
Endelig dagsorden med alle sakspapirer skal sendes alle medlemmer senest fire uker før landsmøtet. 
Alle forslag fra regionene til landsmøtet skal legges ved sakspapirene i sin helhet. 
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4-4 Dagsorden 
Landsmøtets dagsorden skal bestå av følgende punkter og bare de sakene som er ført opp på 
dagsorden kan behandles: 
 
1. Valg av møteledelse, to referenter, tellekorps, redaksjonskomité, to delegater til å godkjenne og 

underskrive referatet 
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
3. Styrets beretning for de to siste årene, til godkjenning 
4. Revidert regnskap sammen med revisors beretning, til godkjenning 
5. Rapporter fra regionene med regnskap for de to siste årene, til orientering  
6. Vedtakssaker fremmet av styret og regionene 
7. Godkjenning av styrets virksomhetsplan for kommende periode 
8. Godkjenning av budsjett for landsmøteåret og det påfølgende året 
9. Fastsettelse av kontingent for ordinære medlemmer og studentmedlemmer 
10. Valg av styre, styreleder, fondsstyre, fondsstyreleder, nasjonal jury, innstillingskomité, 

valgkomité, representanter til Innkjøpsfondet for norsk kunsthåndverk (INK) og andre 
komiteer, råd og utvalg som landsmøtet bestemmer, samt valg av revisor 

 
4-5 Ekstraordinært landsmøte 
Styret kan innkalle til ekstraordinært landsmøte hvis det oppstår særlig viktige og uforutsette 
situasjoner. Styret har plikt til å gjøre dette når 2/3 av styrets medlemmer eller minst to av 
regionene krever det. Ekstraordinært landsmøte bør innkalles med minst tre ukers varsel. 
Dagsorden skal følge innkallingen og bare de sakene som er ført opp på dagsorden kan behandles. 
Delegater til ekstraordinært landsmøte er de medlemmene som var valgt til det siste ordinære 
landsmøtet, med nødvendige suppleringer fra den enkelte region. 

5. URAVSTEMNING 

Styret kan sende spesielt viktige saker til uravstemning. Styret har plikt til å gjøre dette dersom 
landsmøtet eller ekstraordinært landsmøte krever det. Landsmøtevedtak kan ikke overprøves ved 
uravstemning. Vedtak ved uravstemning avgjøres ved simpelt flertall og er bindende. 
Uravstemningen skal foregå skriftlig og anonymt ved at stemmesedlene sendes til NK sentralt, via 
post eller e-post. 

6. STYRET 
6-1 Styrets myndighetsområde 
Styret er NKs øverste myndighet mellom landsmøtene. Styret skal lede organisasjonens virksomhet 
i tråd med vedtektene og landsmøtets vedtak. Styret har myndighet til å fatte vedtak om 
organisasjonens virksomhet i alle saker, med mindre det er bestemt at en sak skal avgjøres av et 
annet organ, jf. § 3. 
 
Styret har ansvar for å følge opp andre juridiske enheter som NK har eierskap eller interesser i. 
 
Styret kan utpeke representanter til styre, utvalg, råd og komiteer, dersom dette ikke er gjort av 
landsmøtet. 
 
Styret ansetter det personalet som er nødvendig for å løse organisasjonens oppgaver og ivareta 
medlemmenes interesser. 
 
6-2 Styrets sammensetning og arbeidsform 
Styret består av styreleder, nestleder og 3–4 representanter med to vararepresentanter i prioritert 
rekkefølge som velges av landsmøtet, jf. § 4-4. Landsmøtet bestemmer antallet. Ved sammen-
setningen av styret skal mangfold og geografisk spredning tilstrebes. I tillegg velges én representant 
av de ansatte i NK.  
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Styret er beslutningsdyktig når minst fire representanter, blant annet leder eller nestleder, er til 
stede. Ved stemmelikhet har lederen (eventuelt nestlederen) dobbeltstemme.  
 
Styret innkalles første gang umiddelbart etter landsmøtet til konstituerende møte, der det gjøres 
rede for alle grunnleggende forhold ved driften av NK. Styret velger nestleder. 
 
Styrelederen innkaller til møter slik styret blir enige om. Styret skal føre protokoll med saksliste for 
hvert styremøte. 
 
6-3 Styreleder 
Styrelederen velges av landsmøtet, jf. § 4-4. Nestlederen fungerer i styrelederens fravær.  
 
Styrelederen skal følge stillingsinstruksen som er vedtatt av styret. 

7. REGIONENE 
7-1 Regionene 
NK har følgende regioner: 
NK Innlandet (Innlandet) 
NK Oslo (Oslo) 
NK Viken (Viken) 
NK Sør-Norge (Vestfold og Telemark, Agder) 
NK Vest-Norge (Rogaland, Vestland) 
NK Midt-Norge (Møre og Romsdal, Trøndelag) 
NK Nord-Norge (Nordland, Troms og Finnmark) 
 
Regionene skal ivareta medlemmenes faglige, ideelle og økonomiske interesser i regionen. 
 
Regionene skal rapportere til NK sentralt. Styret i NK har ansvar for at det holdes møter med 
regionlederne to ganger i året. 
 
Regionene kan forhandle frem og inngå avtaler innen regionen. Disse avtalene må ikke være i 
konflikt med sentrale avtaler eller vedtekter. Dersom avtalene kan få virkning utover regionen, skal 
NK sentralt orienteres før avtalen inngås. 
 
7-2 Regionenes organer 
Regionens organer er årsmøtet § 7-3, regionstyret § 7-4 og valgkomiteen § 7-5. 
 
Regionenes årsmøter kan i tillegg velge å opprette andre organer, som f.eks. jury og innstillings-
komité, der årsmøtet fastsetter sammensetning og instruks. 
 
7-3 Regionenes årsmøter 
Årsmøtet er øverste beslutningsmyndighet i hver av NKs regioner. 
 
Alle medlemmene i regionen har stemmerett på årsmøtet, jf. § 2-1. Medlemmer som ikke kan møte 
på årsmøtet, kan gi skriftlig fullmakt til et annet medlem. Ingen medlemmer kan ha mer enn tre 
fullmakter. Vedtak som er fattet av årsmøtet er bindende for regionstyret og enkeltmedlemmer, og 
fattes med simpelt flertall. 
 
Årsmøtet holdes hvert år innen 15. mars og skal kunngjøres minst seks uker før. Regionstyret avgjør 
hvorvidt møtet skal avholdes ved bruk av digital møteplattform. Saker som skal behandles må ha 
kommet inn til styret minst fire uker før årsmøtet. Styret sender ut endelig dagsorden med 
sakspapirer senest to uker før årsmøtet. Alle forslag fra medlemmene skal legges ved 
årsmøtepapirene i sin helhet.  
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Årsmøtets dagsorden skal bestå av følgende punkter: 
 
1. Valg av møteledelse, referent, et medlem til å godkjenne og underskrive referatet, eventuelt 

tellekorps og redaksjonskomité, samt registrering av fullmakter 
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
3. Styrets årsberetning og regnskap for siste år, til godkjenning 
4. Rapporter fra regionens komiteer og utvalg, til orientering 
5. Vedtakssaker og landsmøtesaker som er fremmet av regionstyret og enkeltmedlemmer 
6. Godkjenning av regionstyrets strategi- og handlingsplan for inneværende år 
7. Godkjenning av budsjett for inneværende år 
8. Valg av styre, regionleder, valgkomité og eventuelt representanter til andre styrer, komiteer og 

utvalg, valg av delegater til NKs landsmøte, jf. pkt. 4-2, valg av revisor dersom den som gir 
tilskudd, krever det 

 
Regionstyret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte dersom det oppstår særlig viktige og uforutsette 
situasjoner. Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst to ukers varsel. Dagsorden med 
sakspapirer skal følge innkallingen og bare de sakene som er ført opp på dagsorden kan behandles. 
Reglene om stemmerett og fullmakter gjelder som ved ordinært årsmøte. 
 
7-4 Regionstyrene 
Regionstyret er regionens øverste myndighet mellom årsmøtene. Regionstyret skal lede regionens 
virksomhet i tråd med vedtektene og årsmøtets vedtak. Regionstyret har myndighet til å fatte 
vedtak om regionens virksomhet i alle saker, med mindre det er bestemt at en sak skal avgjøres av 
et annet organ. Regionstyrene arbeider etter en egen instruks som er vedtatt av styret i NK. 
 
Regionstyrene består av tre–fem representanter og én–tre varaer. Årsmøtet bestemmer antallet. 
Mangfold og geografisk spredning bør tilstrebes. Styremedlemmer og varaer velges av årsmøtet for 
en periode på to år. Periodene kan gjerne overlappe hverandre. 
 
Regionstyret bør møtes minst fire ganger i året. Styret skal føre protokoll med saksliste for hvert 
styremøte. 
 
Regionstyret kan utpeke representanter til andre styrer, utvalg, råd og komiteer, dersom dette ikke 
er gjort av årsmøtet. Hvis årsmøtet ikke kan stille med nok delegater til landsmøtet, kan regionstyret 
beslutte hvem som skal fylle de gjenværende plassene. 
 
7-5 Valgkomité 
Valgkomiteen er ansvarlig for å innstille kandidater til alle tillitsverv og utvalg som velges av 
årsmøtet. 
 
Valgkomiteen består av to–fire medlemmer og én–tre varaer. Årsmøtet bestemmer antallet. 
Komiteen velges av årsmøtet for en periode på to år. Valgkomiteen arbeider etter en egen instruks 
som er vedtatt av styret i NK. 
 
7-6 Regionenes økonomi 
Regionene får overført en andel av kontingenten ut fra antall medlemmer i regionene, med en 
fordelingsnøkkel som fastsettes av landsmøtet. 
 
Studentmedlemskap utløser ikke økonomisk overføring til NKs regioner. 

8. FONDSSTYRET 

Fondsstyret har ansvar for å forvalte Kunsthåndverkernes fond (Visningsvederlaget) og Norske 
Kunsthåndverkeres vederlagsfond (Bibliotekvederlaget) i tråd med landsmøtevedtak og gjeldende 
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vedtekter og retningslinjer som er godkjent av Kulturdepartementet. Fondsstyret kan delegere 
oppgaver til NKs styre. Fondsstyret arbeider etter en egen instruks som er vedtatt av styret i NK. 
 
Fondsstyret består av tre representanter med to varamedlemmer. Styrelederen i NK har fast plass i 
fondsstyret, men kan ikke være leder. Øvrige representanter og fondsstyrelederen velges av 
landsmøtet. 

Ved sammensetningen av fondsstyret skal det legges vekt på tidligere erfaring med styrearbeid, og 
mangfold skal tilstrebes. 

9. NASJONAL JURY 

Nasjonal jury er ansvarlig for å velge ut kunstnere til NKs årsutstilling og opptak av nye 
medlemmer til organisasjonen, etter opptakskriterier fastsatt av landsmøtet. Juryen arbeider etter en 
egen instruks som er vedtatt av styret i NK. 
 
Nasjonal jury velges av landsmøtet. Juryen består av tre kunsthåndverkere med tre personlige 
varaer. 
 
Ved sammensetningen av juryen skal det legges vekt på høy faglig kompetanse, og mangfold skal 
tilstrebes. Juryens medlemmer skal ha vært yrkesaktive i minst fem år. 
 
Juryen velger leder på det konstituerende møtet. Juryen innkaller faglig kompetanse etter behov. I 
forbindelse med større utstillingsprosjekter kan juryen supplere seg med én ekstern fagperson, og 
visningsstedet kan oppnevne én faglig representant i juryen. For medlemsopptak kan juryen 
supplere seg med medlemmer fra tidligere juryer for å dekke alle aktuelle fagområder. 

10. INNSTILLINGSKOMITEEN 

Innstillingskomiteen er ansvarlig for å innstille til statlige stipend og stipend fra Kunsthåndverkernes 
fond og Bildende Kunstneres Hjelpefond. Stipendene tildeles etter gjeldende kriterier. Komiteen 
arbeider etter en egen instruks som er vedtatt av styret i NK. 
 
Innstillingskomiteen velges av landsmøtet. Komiteen består av seks representanter og seks varaer 
med følgende sammensetning: 
 
§ én representant fra keramikk med vara 
§ én representant fra tekstil med vara 
§ én representant fra metall med vara 
§ én representant fra glass med vara 
§ to representanter på fritt grunnlag med to vara 
 
Ved sammensetningen av komiteen skal mangfold og geografisk spredning tilstrebes. Én 
representant fra foregående års komité innstilles til en ny periode for å sikre god kontinuitet. 
Medlemmene av innstillingskomiteen skal ha vært yrkesaktive i minst fem år. 
 
Innstillingskomiteen velger leder på det konstituerende møtet. 

11. VALGKOMITEEN 

Valgkomiteen er ansvarlig for å innstille kandidater til alle utvalg og tillitsverv som velges av 
landsmøtet. Valgkomiteen arbeider etter en egen instruks som er vedtatt av styret i NK. 
Valgkomiteen velges av landsmøtet. Komiteen består av tre representanter og én vara. 
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Ved sammensetningen av komiteen skal mangfold og geografisk spredning tilstrebes. Det skal også 
legges vekt på tidligere tillitsverv i NK og annen relevant erfaring. Medlemmene av valgkomiteen 
skal ha vært yrkesaktive i minst fem år. 
 
Valgkomiteen velger leder på det konstituerende møtet. Valgkomiteens innstilling sendes ut 
med landsmøtepapirene. 

12. RETTIGHETER OG FULLMAKTER 

NK har som del av sine oppgaver å 
 
1. inngå tariffavtaler med arbeidsgivere, samt rammeavtaler og normalkontrakter mv. med 

potensielle oppdragsgivere for medlemmene 
2. kunne påtale og forfølge krenkelser av medlemmenes verk, prestasjoner eller produksjoner 
3. inngå bindende avtaler som tillater nærmere avgrenset utnyttelse av medlemmenes 

offentliggjorte verk, prestasjoner eller produksjoner 
4. inngå bindende avtaler om innkreving, forvaltning og fordeling av vederlag eller kompensasjon 

for utnyttelse som er tillatt ved avtale etter pkt. 3, ved lov eller ved vedtak av offentlig organ 
med hjemmel i lov 

5. overlate forvaltningen av fullmaktene i pkt. 2–4 til en felles forvaltningsorganisasjon som 
foreningen er medlem av. På nærmere avgrenset område, kan slik fullmakt også gis til 
forvaltningsorganisasjon som NK ikke 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 

 
Fullmakten etter pkt. 2 og 3 er ikke-eksklusiv. 

13. OPPLØSNING 

Forslag om å oppløse organisasjonen må gå til uravstemning og vedtas med minst 2/3 flertall av 
samtlige medlemmer. Ved oppløsning tilfaller foreningens midler medlemmene. 
 
Vedtatt av landsmøtet 2021. 
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