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1. Formål 
Kirkemusikksenter Nord (KiN) skal være et ressurs- og kompetansesenter for det kirkemusikalske 
arbeidet i Den norske kirke (DnK). KiN skal tydeliggjøre kirkemusikken som et kjerneområde i DnKs 
virksomhet. 

2. Hovedoppgaver 
a) Fremme bevaring, videreutvikling og formidling av kirkemusikk 
b) Bidra til nyskapende kirkemusikalske tiltak  
c) Bidra til at kirkene kan brukes som lokale kulturbygg 
d) Bidra til utvikling av kunst- og kulturutfoldelse som engasjerer barn og unge  
e) Samordne kirkemusikalske tiltak med øvrige kulturaktører  
f) Drive nettverksbygging mellom kirkemusikere og øvrig kulturliv  
g) Være samarbeids- og kontaktorgan for kirkemusikere 
h) Arbeide for rekruttering til kirkemusikeryrket 
i) Arbeide for videreutvikling og faglig oppdatering av kirkemusikere  
j) Ivareta samiske og kvenske og nordnorske perspektiver 

3. Organisasjon 
KiN organiseres som en selvstendig kirkelig virksomhet under Bodø kirkelige fellesråd (BKF), med egne 
styringsorganer.   
 

a. Representantskap 

Representantskapet fører tilsyn med driften av KiN og er et rådgivende organ for KiNs styre. 
 
Representantskapet består av: 

- Én representant oppnevnt av Sør-Hålogaland bispedømmeråd 
- Én representant oppnevnt av Nord-Hålogaland bispedømmeråd 
- Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon i samarbeid med Sør- og Nord-Hålogaland 

kirkevergelag oppnevner én representant fra hvert bispedømme  
- Én representant oppnevnt av kirkevergen i Tromsø  
- Én representant oppnevnt av kirkevergen i Bodø 
- Én representant oppnevnt av Kirkelig utdanningssenter nord / VID Tromsø 
 
Styret for KiN deltar med talerett på representantskapsmøter. 
Daglig leder har møte- og talerett. 
I tillegg inviteres Nordland fylkeskommune, Troms og Finnmark fylkeskommune, samt 
Kirkerådet til å stille med én representant hver, med møte- og talerett. 

 

Representantskapet har følgende oppgaver: 

a) Velge representantskapets leder og nestleder 
b) Velge valgkomité 
c) Velge styremedlemmer og varamedlemmer 
d) Velge styreleder gjennom særskilt valg 
e) Vedta endringer i vedtektene 
f) Vedta strategiplan  



g) Godkjenne årsberetning  
h) Godkjenne orientering om regnskap og budsjett 
i) Behandle andre saker som framlegges av styret eller foreslås av representantskapets 

medlemmer 
 

Representantskapet holdes minst én gang i året innen utgangen av mai. Styret kan innkalle til 
ekstraordinært representantskapsmøte ved behov, eller når minst to av representantskapets 
medlemmer finner det påkrevd.  

Innkalling og sakspapirer sendes ut senest fire uker før møtet.  

For at representantskapet skal være beslutningsdyktig må minst halvparten av medlemmene være til 
stede.  Ved stemmelikhet har representantskapets leder dobbeltstemme.  

Vedtektsendringer må ha minimum 2/3 flertall i representantskapet. 

 

b. Styre 

Representantskapet velger styret. Styret består av styreleder, 5 medlemmer og 4 varamedlemmer, 
hvorav de to første varamedlemmer kalles inn fast til møtene.  

Det søkes å oppnå balanse i styret med hensyn til kjønn og geografi. Kirkemusikalsk faglighet skal 
vektlegges.  
 
Daglig leder for KiN møter i styret og er styrets sekretær.  

Styremedlemmer og varamedlemmer velges for 2 år.  

For å være beslutningsdyktig må minst 50% av styret møte. Ved stemmelikhet har styrets leder 
dobbeltstemme.  

Styrets oppgaver: 

a) Faglig ansvar for KiN 
b) Utarbeide strategiplan og handlingsplan 
c) Utarbeide budsjettforslag til Bodø kirkelige fellesråd 
d) Utarbeide årsrapport 
e) Forberede og kalle inn til representantskapsmøter 
f) Innstille ved ansettelser  

 
Styret rapporterer til representantskapet og til Bodø Kirkelige Fellesråd. 
 

4. Økonomi og ansvar 
KiN har selvstendig økonomi og skal finansiere egen virksomhet. Tegningsfullmakt og prokura ligger hos 
Bodø Kirkelige Fellesråd. 
 



Virksomheten finansieres ved bidrag fra kirkelige, private og offentlige organer, samt øvrige 
prosjektmidler som skaffes til veie.  
Begge bispedømmerådene og alle fellesråd i Nord-Norge inviteres årlig til å bidra med 
driftsmidler for KiN. 
 
Bodø kirkelige fellesråd ivaretar arbeidsgiveransvaret for KiNs ansatte. 
 
Bodø kirkelige fellesråd vedtar regnskap og fastsetter budsjett, etter behandling i KiNs styre. 
 

5. Oppløsning 
KiN kan oppløses etter vedtak i representantskapet. Slikt vedtak krever 2/3 flertall i representantskapet.  

I tilfelle opphevelse av driften skal eventuelle gjenstående midler disponeres av siste representantskap 
til kirkelig kulturarbeid i Nord-Norge, etter at alle utestående fordringer er dekket. 

 

 


