
VEDTEKTER 

for Samiske Kunstneres og Forfatteres Vederlagsfond 
 
 

§ 1 

Fondets navn er Samiske Kunstneres og Forfatteres Vederlagsfond - SKFV. 

 

 

§ 2 

Med samiske kunstnere og forfattere menes de som oppfyller krav til medlemskap i samiske 

billedkunstner-, kunsthåndverker-, dáiddaduojár og kunstneriske fotografer- og 

forfatterorganisasjoner.  

 

 

§ 3 

Fondet er et disposisjonsfond for vederlag som utbetales på kollektiv basis til samiske billedkunstnere, 

kunsthåndverkere, dáiddaduojárat og kunstneriske fotografer og forfattere, på følgende områder; 

 

a. vederlag for bruk av samiske billedkunstneres, kunsthåndverkeres, dáiddaduojárats og kunstneriske 

fotografers og forfatteres arbeider etter lov om fotokopiering og lign. av opphavsbeskyttede verk i 

undervisningsvirksomhet, 

 

b. vederlag for bruk av samiske billedkunstneres, kunsthåndverkeres, dáiddaduojárats og kunstneriske 

fotografers og forfatteres arbeid som utlåns- og bruksmateriale i offentlig bibliotek, herunder 

forskning- og spesialbibliotek, 

 

c. annet vederlag for bruk og erstatning for ulovlig bruk av samiske billedkunstneres, 

kunsthåndverkeres, dáiddaduojárats og kunstneriske fotografers og forfatteres arbeider i offentlig og 

privat virksomhet, 

 

d. vederlag for visning av billedkunst/kunsthåndverk i offentlig eie. 

 

 

§ 4 

Fondets midler skal benyttes til følgende formål: 

 

a. Utbetaling til samiske billedkunstnere, kunsthåndverkere, dáiddaduojárat og kunstneriske fotografer 

og forfattere i form av arbeidsstipend, reisestipend, etableringsstipend, prosjektstipend, 

materialstipend og utstillingsstipend. 

 

b. Andre tiltak til fremme for samisk billedkunst og litteratur, herunder støtte til drift av  

    SDS og SGS. 

 

 

§ 5 

Fondets midler forvaltes av et styre på 4-fire medlemmer med personlig vararepresentanter som velges 

av årsmøtene i SDS og SGS. Hver av organisasjonene velger 2-to styremedlemmer med 

vararepresentanter. 2-to av representantene for fondsstyret velges blant styremedlemmer og 

vararepresentanter med henholdsvis ett i SDS og ett i SGS. 

 

Styremedlemmer og vararepresentanter velges for en funksjonstid på 2 år, og ingen kan sitte lenger 

enn 6 år sammenhengende. Funksjonstiden er fra 1. juli i valgåret. Fondsstyret velger selv leder og 

nestleder for 2 år ad gangen. Styret er beslutningsdyktig når minst 3-tre medlemmer (herunder 

vararepresentanter) inklusive leder eller nestleder er til stede. Styremøter innkalles av leder, eller når 



minst 2-to styremedlemmer krever det. Møteinnkalling sendes SDS og SGS til orientering. Det føres 

protokoll fra styrets møter. Utskrift av møteprotokoll sendes styret i SDS og SGS. 

 

Det skal holdes et styremøte seinest innen 15. desember med henblikk på hovedfordeling av fondets 

midler. Stipendmidlene utbetales innen 15. januar hvert år. Leder og ett medlem i styret tegner fondet. 

Styret kan meddele prokura. 

 

Fondsstyret utarbeider retningslinjer for forvaltning og fordeling av fondets midler. Retningslinjene 

trer i kraft etter fondsstyrets vedtak, men fastsettes endelig av årsmøtene i SDS og SGS. 

 

Styremedlemmer og varamedlemmer er for den perioden de er valgt, utelukket fra selv å kunne søke 

om SKFV`s stipendier. 

 

Søknadsfrist for SKFV stipend er 15. oktober.  

 

 

§ 6 

Fondsstyret fordeler fondsmidlene mellom de forskjellige formål innen fondets virksomhetsområde. 

 

Årsmøtene i SDS og SGS velger hver sin stipendkomite på 3-tre medlemmer hver med 

vararepresentanter med funksjonstid på 2 år. Fagkomiteene i SGS og SDS avgir innstilling om 

stipendtildelinger til fondsstyret i henhold til retningslinjer for stipendordningen. 

 

 

§ 7 

Fondet er regnskapspliktig. Regnskap og årsmelding skal hvert år oversendes SDS og SGS samt  

Kulturdepartementet, etter at foreningene har avholdt sine årsmøter. Departementet har rett til innsyn i 

fondets korrespondanse og regnskap. 

 

 

§ 8 

Årsmøtene i SDS og SGS fastsetter fondets vedtekter. Disse skal godkjennes av Kulturdepartementet. 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 
Fotnoter: 

Forslag til vedtekter godkjent av årsmøtene i august SDS, SG, SAMUS, STS i 1990. 

Endelige vedtekter utarbeidet av SKFV’s styre i 1990. 

Godkjent av Kulturdepartementet 3. oktober 1990. 

Endring SDS og SGS årsmøter 1997 og 1998. 

Godkjent av Kulturdepartementet 21.10 1998 og 11.09.2002. 

Revidert 23.10.1998 og 20.09.2002. 

Endring SDS og SGS årsmøter 2004 og 2007. 

Godkjent av Kulturdepartementet 06.09.2010.  

Godkjent på SDS årsmøte 2019. 


