
 

1 
 

 

LM-sak 1.a:  Innkalling 
 
 
Fra: Unni Partapuoli  
Sendt: mandag 10. oktober 2022 12:26 
Emne: Landsmøte 2023 

NORSK JAZZFORUM INVITERER TIL  
LANDSMØTEHELG I SKIEN 14. – 16. APRIL 2023 

Skiensjazzdraget og Sørnorsk jazzsenter er vertskap når Norsk jazzforum inviterer til landsmøte på 
Ibsenhuset i Skien i april neste år. Fredag 14. april starter vi med 3 timers tur på Telemarkskanalen og 
konsert på kvelden i regi av Skiensjazzdraget. Fra formiddagen lørdag 15. april blir det faglig program, 
og kl. 20 inviterer Norsk jazzforum til en festaften i Ibsenhuset når vi for aller første gang arrangerer 
JAZZPRISEN. Landsmøteforhandlingene finner sted søndag 16. april. 

Alle musikermedlemmer inviteres til å delta på landsmøte. Norsk jazzforum dekker i henhold til våre 
vedtekter reise og opphold for 20 ordinære musikermedlemmer. Disse velges på musikermøtet i 
januar 2023. Du kan melde din interesse for å delta som musikermedlem til 
unni@jazzforum.no  innen 31. desember 2022.  

Fra Norsk jazzforums vedtekter: 

4.1.3      Alle medlemmer i Norsk jazzforum har én stemme ved landsmøtet. Norsk jazzforum 
dekker reise og opphold for inntil 20 musikermedlemmer. Musikernes arbeidsutvalg 
(MAU) har ansvaret for å velge de 20 musikerdelegatene som skal få dekket reise og 
opphold til landsmøtet. Styremedlemmer fra grupperingen profesjonelle jazzmusikere 
er representert i Musikernes arbeidsutvalg.  

Hvis du ikke har mulighet til å delta fysisk på landsmøte søndag 16. april, kan du være med digitalt.  

Forslag til saker 
I samsvar med vedtektene anmodes medlemmer om å sende inn forslag til saker som ønskes 
behandlet på landsmøte 2023. 

Forslag til saker må være Norsk jazzforum i hende senest 10. januar 2023. 

Styrevalg 
Valgkomiteen er i gang med arbeidet frem mot landsmøtet og oppfordrer alle medlemmer til å sende 
inn forslag til aktuelle styrekandidater. Forslag kan sendes valgkomiteens leder Tollef Østvang på 
fellot@me.com. Vennligst begrunn forslaget/si noen ord om kandidaten og oppgi kontaktinfo.  
Frist for forslag er 14. desember 2022. 
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