
Vedtatt modell for 
kontingentendring.
Norsk Viseforums medlemslag nyter i dag godt av 
mange økonomiske fordeler ved sitt medlemsskap 
igjennom momskompensasjonsordningen og TONO-
avtalen og voksenopplæringstøtte.

Dagens kontingent er flat på kr 600 for alle, selv om 
det enorme forskjeller i hva medlemsskapet har av 
verdi for de forskjellige medlemslagene. Derfor ønsker 
styret i NVF å legge fram et forslag til 
kontingentendring på Landsmøtet 2015 som speiler 
disse skjevhetene, men som fortsatt vil gjøre oss 
svært konkurransedyktige i forhold til andre 
potensielle tilbydere.

Størrelsen på momskompensasjonen og 
konsertaktivitveten (hvor mye TONO-rabatt laget får) 
henger sammen med regnskapenes totale utgifter, 
derfor er totale utgifter et godt utgangspunkt å 
differensiere en kontingent utfra. Siden halvparten av 
våre medlemslag rapporterer inn sine regnskaper til 
NVF for å kunne få momskompensasjon, så medfører 
heller ikke ordningen økt byråkrati. 

De som ikke rapporterer inn sine regnskaper, får ikke 
fordelen av momskompensasjon og vil derfor få 
samme kontingent som før, kr 600. Det gjelder også 
de som har under 60 000 i utgifter. 

For å ikke la de aller største konsertarrangørene få for 
stor del av byrden foreslås det et øvre tak på kr 3000 i 
kontingent for dem. Flere av disse er konsultert med 
forslaget og aksepterer denne økningen fordi de 
økonomiske fordelene av et medlemsskap er 
betraktelig høyere.

HVA 1084

Soon Viseklubb 600

Vestfold ukuleleklubb 1105

Fyrlykta - Erik Bye Visescene 1188

Viseklubben Spelt 3000

Stavanger Vise- og lyrikklubb 1488

Skedsmo Viseklubb 878

Viseklubben Børre 712

Finsktango festival 3000

Drammen viseklubb 600

Viseklubben Baluba 739

Josefine Visescene 3000

Oslo Viseklubb 600

Egersund Visefestival 3000

Tante Gerdas Scene 1848

Foreninga kulturslottet 3000

Fossesullen viseklubb 600

Gledesprederen 600

Låvekoret 773

Viseklubben Maja 819

Notodden Visekor 1139

Viseklubben Saga 696

Sanglaget 600

Stokke DaCapo-ensemble 600

Schlagermix 972

Viseklubben Lars 630

Vigga vers- og visevenner 600

Bamble Viseklubb 600

Foreningen Ogna Scene 600

VK Evert Taubes venner 600

Bærum viseklubb 600

SUM 36271


