RETNINGSLINJER FOR VALGKOMITEARBEID I
NTLF OG NTO – MUSIKK
Vedtatt av NTO-styret 2. mars 2022

NTOs styre har utarbeidet følgende retningslinjer som anbefales brukt av valgkomiteene i hhv.
Norsk teaterlederforum (NTLF) og NTO – musikk med utgangspunkt i retningslinjene for NTOs
valgkomité, vedtatt av årsmøtet 2022:
NTLFs og NTO – musikks arbeidsutvalg:
•

Dagens praksis (ved etableringen av retningslinjene våren 2022) som anbefales videreført er at
arbeidsutvalget i NTO – Musikk har 4 medlemmer, og at NTLFs arbeidsutvalg har 5 medlemmer
– hvorav 3 kunstneriske ledere og 2 administrative ledere.

•

Det skal legges vekt på mangfold/ulikhet på virksomhetsnivå i form av virksomhetens art,
arbeidsmåter (produksjon, programmering, turnévirksomhet etc.), størrelse,
forvaltningskategori/finansieringsform, samt geografisk spredning.

•

Det skal legges vekt på personlig kompetanse og egenskaper og størst mulig mangfold i form av
egenskaper, erfaringer, bakgrunn, utdanning, kjønn, alder, geografisk tilhørighet og kulturell
bakgrunn etc.

•

Aktuelle kandidater må ha kapasitet til å bidra i utvalgsarbeidet og være villige til å legge ned
tilstrekkelig tid i vervet.

•

Det må balanseres mellom kontinuitet, på den ene siden, for å sikre erfaring og kompetanse, og
fornyelse, på den andre siden, for å sikre at flest mulig stemmer over tid har innflytelse over
hvilke temaer som til enhver tid står på dagsorden for menings- og erfaringsutveksling i de to
diskusjonsforaene. For å sikre en slik balanse, bør som hovedregel minst 2 medlemmer fortsette
fra ett år til et annet og minst ett nytt medlem komme inn hvert år, mens ingen bør sitte lenger
enn 4 år sammenhengende.

•

I et helhetsperspektiv bør det være et mål å spre vervene for at flest mulig av NTOs
medlemsvirksomheter kan delta i, bidra til og dermed påvirke styre- og utvalgsarbeid. Samtidig
kan det være hensiktsmessig med en viss overlapp mellom enkeltpersoner i NTO-styret og
nettverksutvalgene for å sikre god rolleforståelse og informasjonsflyt.

•

Arbeidsutvalgene konstitueres i forbindelse med første medlemssamling etter NTOs årsmøte.

•

Arbeidsutvalgene velger sin egen leder.
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