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Instruks for Festivalkomiteen 2016 

Komiteens formål og ansvarsområde: 
Festivalkomiteen har ansvar for å planlegge og gjennomføre festivalen SESOGN®. Festivalkomiteen skal ha 
tett og godt samarbeid med styret gjennom hele perioden for forberedelser og gjennomføring av 
arrangementet, for å sikre et trygt og vellykket arrangement.  

Oppnevning av komiteen og fungeringstid: 
Komiteens sammensetning oppnevnes av styret årlig eller i forbindelse med beslutning om å gjennomføre 
festival. Arbeidet er frivillig og inngår ikke som del av pliktarbeid/fellestimer.  
Komiteen skal bestå av tilstrekkelig antall medlemmer til at det er mulig å planlegge arrangementet, 
minimum 10 personer. Komiteens medlemmer utpeker selv festivalsjef. 

Kommunikasjon med styret herunder møteplikt og rapportering:  
 Festivalkomiteen kan ikke fatte beslutninger på vegne av hagen/kolonistene på egenhånd uten først å ha 

konferert med Styret. Denne instruksen gir anvisning på hvilke fullmakter Festivalkomiteen er gitt per dd. 
Alle andre saker eller situasjoner som trenger å avklares med Styret, meldes inn løpende for behandling 
til styret.  

 Festivalkomiteen har plikt til å rapportere på status og usikkerheter til alle styremøter i perioden fram til 
festivalen er avviket og regnskapet er godkjent. og leder kan innkalles til styremøtene i tråd med 

fellesvedtektenes § 7.1. 

 Styret ønsker innsyn i festivalens økonomi løpende, og forventer at det til enhver tid foreligger et 
oppdatert budsjett og et ryddig, tydelig og ajourført regnskap. Oppdatert versjon skal følge 
statusrapport til hvert styremøte og må for øvrig fremlegges på eventuell forespørsel fra styrets leder.   

 Regnskapet er underlagt revisjon, og skal godkjennes av hagens revisor på lik linje med hagens øvrige 
regnskap.  

 Komiteen avgir skriftlig rapport med godkjent regnskap til årsmøtet snarest mulig og senest innen felles 
frist for slik rapportering, i år satt til 15. september 2016. 
 

 Ansvar for kommunikasjon mellom Festivalkomiteen og styret i 2016: Mette og Guri.  
 

Generelt: 
 Retningslinjer for alle aktiviteter til de ulike «vaktlag» og frivillige bidrag skal utarbeides og distribueres 

til alle berørte for å sikre god forståelse til alle som skal utføre oppdrag i forbindelse med festivalen.  
o Frist: 20.04.2016 

 Lister/bindende avtaler for alle arbeids- og vaktlag utarbeides.  

 Lister over frivillig reservemannskap kan settes opp for å ha en nødløsning i tilfelle behov. 

 Arrangementet er avhengig av store bidrag fra kolonistene for å kunne gjennomføres.  

 Komiteen har ingen fullmakter til å innvilge godkjenning av årlig kvote for fellesarbeid.  

 Det er ønskelig at styret bistår Festivalkomiteen i å motivere til nok frivillig innsats til de ulike 
aktivitetslagene. 
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 Sikkerhetsinstruks for tur i lift og ponniridning, eventuelt tre-klatring og andre lignende aktiviteter som 
innebærer en iboende risiko skal utarbeides og godkjennes.  

o Frist: 20.04.2016 

 Planer for søppelhåndtering, vakthold og bidrag fra Røde Kors utarbeides og godkjennes.  
o Frist: 20.04.2016 

 Alkoholservering og skjenkebevilling skal være underlagt streng kontroll og være i tråd med de 
betingelser som er gitt for bevillingen. Retningslinjer utarbeides/dokumenteres og godkjennes.   

o Ansvar 2016: Sepp, Frist: 20.04.2016 

Økonomi: 
 Kontantstrøm og oppbevaring av kontantbeholdning skal underlegges løpende bokføring og streng 

kontroll.  
 

 Festivalkomiteen må redusere økonomisk risiko ved å unnlate å påta seg større økonomiske forpliktelser 
uten at det samtidig finnes en sikker inntektsside.  

 Styret skal på forhånd godkjenne alle enkeltstående kostnader/forpliktelser over kr 10.000 om dette ikke 
allerede er en del av budsjett som styret er blitt forelagt og godkjent tidligere. 

 Tiltak for å minimere kontantstrøm skal vurderes og implementeres. Retningslinjer for hvordan penger 
skal håndteres og oppbevares må utarbeides/dokumenteres og godkjennes. 

o Ansvar 2016: Nina og Thorbjørn, Frist: 20.04.2016. 

 Det skal settes opp konkrete regler knyttet til hvordan utføre, og hvem som kan foreta bestillinger/ 
betalinger på vegne av Festivalkomiteen, eksempelvis: 

o Hvordan håndtere kontantbeholdning og vekslepenger 

o Festivalens økonomiansvarlige (Thorbjørn) skal ha disposisjonsrett på festivalens konto slik at 
han kan foreta betalinger på vegne av festivalen 

o Utgående transaksjoner fra konto skal gå via hagens kasserer eller Thorbjørn 

 Alle større avtaler/kontrakter som inngås med sponsorer eller andre økonomiske bidragsytere må være 
sikret i tilfelle Force Majeure for at de skal kunne betraktes som reelle inntekter. Om det ikke er aktuelt å 
bruke tidligere utarbeidet mal, skal utkast til kontrakt forelegges styret før inngåelse av nye avtaler. 

 Forsikring for arrangementet må inngås. 

Honorering:  
Det er frivillig å være medlem i festivalkomiteen, og man mottar derfor ikke noen form for honorar i 
egenskap av å delta i komiteen. 

Tilhørende dokumenter (utarbeides innen 20.04.2016):  
 Retningslinjer for arbeidslag  

 Vaktlister og avtaler for deltakerne på arbeidslagene  

 Vaktliste reservemannskap 

 Retningslinjer for oppbevaring og håndtering av kontanter 

 Sikkerhetsinstrukser  

 Planer og vaktlister for vakthold (krav ifm skjenkebevilling)  
 


