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Till Dig som arrangerar Nordleks 
mindre folkdans- och folkmusikstämma  
 
Sedan 1975 och senare förnyat år 2006 fanns ett 
samarbetsavtal mellan nordiska folkdans och 
folkmusikorganisationer. Avtalet kallas Nordlekavtalet. 
2012 omvandlades avtalet till en förening, förbundet 
Nordlek. I stadgarna finns inskrivet att vart 3:e år 
arrangeras en nordisk folkdans- och spelmansstämma 
kallad NORDLEK. Sedan 1991 har det också arrangerats 
BARNLEK för barn og ungdomar under 16 år. Parallellt med 
NORDLEK-stämmor har Island arrangeret ISLEIK, och 
Färöarna har arrangeret HAVLEIKUR. 
 
Nordleks råd är det högsta beslutande organet inom 
organisationen. Nordlekrådet beslutar formellt om vilket 
land som skall få till uppdrag att arrangera en nordisk 
stämma. Genom åren har Nordlekrådet tagit beslut om 
många saker som berör stämmors arrangemang. Utöver 
detta har det under åren också utkristalliserats praxis som 
är svår att känna till ifall man inte deltagit i 
arrangemangen tidigare på nordiskt plan.  
 
Häftet ”Kan och skall” – till arrangörer av NORDLEK-
stämmor (i det följande ”NORDLEK-häftet”) är till största 
delen tillämpligt även för mindre stämmor, såsom ISLEIK 
och HAVLEIKUR. I den mån det är möjligt ska därmed det 
som skrivs i detta häfte även följas vid mindre stämmor. 
För BARNLEK finns ett speciellt häfte som gäller för dessa 
stämmor.  
 
På en del punkter skiljer sig dock praxis för mindre 
stämmor det som gäller för NORDLEK-stämmorna, Speciell 
praxis som rör mindre stämmor är samlade i detta häfte, 
som alltså utgör ett komplement till NORDLEK-häftet.  
 
Vi hoppas att häftet skall vara Dig till mycken nytta och 
önskar Dig lycka till i arrangemangen av nordiska stämmor 
 
Har Du frågor är Du välkommen att ringa eller skriva till 
dina samarbetspartner inom Nordlekrådet, Nordleks 
styrelse eller till kansliet för Nordlek. 
 
För att lättare finna i detta häfte är rubrikerna uppsatta i 
alfabetisk ordningsföljd.  
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Fakta om Nordlek 
Nordlek är en förening där olika organisationer från Norden är medlemmar. För närvarande (2013) 
har Nordlek som medlemmar 23 medlemsorganisationer som tillsammans representerar omkring 
200 000 medlemmar. Nordleks högsta beslutande organ är rådet, och rådsmöte (ordinarie eller 
extraordinarie) hålls normalt sett två gånger under en treårsperiod. Nordlek har en styrelse med en 
ledamot från respektive nordiskt land. Vidare finns det tre utskott som arbetar med speciella 
ämnesområden: Barn- och ungdomsutskottet, Folkdans- och kulturutskottet och 
Folkmusikutskottet.  
 
Med ”Nordlek” avses föreningen Nordlek, medan ”NORDLEK” (skrivet med versaler) avser 
NORDLEK-stämmorna. Varje NORDLEK-stämma får vidare namn efter året den genomförs, såsom 
NORDLEK 2012. Mindre stämmor benämns på liknande sätt, såsom ISLEIK 2016.  
 
Läs mer om Nordlek på vår hemsida HUwww.nordlek.orgUH.  
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dsmöte) 

0BAnmälan till stämmor  

Se NORDLEK-häftet.  

1BArrangemang 

Se NORDLEK-häftet.  

2BAvgift till Nordlek  

Stämmoavgiften från en mindre stämma, såsom ISLEIK, 
HAVLEIKUR och GRÖNLEK till Nordlek följer beslutet från 
Nordleks rådsmöte 24.6.2006. 
 
Perioden 2006 – 2008 15 SKR/ delt. 
Perioden 2009 – 2011 20 SKR/ delt. 
Perioden 2012 – 2015 25 SKR/ delt. 
 
OBS! Denna avgift inbetalas automatiskt till Nordlek efter 
stämmans genomförande, men senast den 1 december 
stämmoåret.  
Avgiften ger Dig rätt att använda Nordleks logotyp på alla 
trycksaker, och det kontaktnät som Nordlek har.  

3BAvgift till stämman (Stævnemærkepris)  

Se NORDLEK-häftet.  
 
Vid  mindre stämmor kan dock kost och logi ingå och 
utgöra en del av stämmoavgiften, om så befinns vara 
lämpligt. 

4BAvslutning  

Se NORDLEK-häftet.  

5BDansen under stämman 

Se NORDLEK-häftet.  

6BDe nationella stämmoorganisationerna - 

Samordning av huvudledare från varje land  
Se NORDLEK-häftet.  

7BDeltagare i stämman - Vem kan delta? 

Se NORDLEK-häftet.  
 
Vid kvotering av deltagare, går dock deltagare från 
avtalsparterna alltid före alla andra. 

8BDeltagarlistor  

Se NORDLEK-häftet.  

9BEkonomi 

Se NORDLEK-häftet.  

10BFanor/flaggor  

Se NORDLEK-häftet.  

11BFerie/ Semester 

Se NORDLEK-häftet.  

12BFolkmusik och sång under stämman  

Se NORDLEK-häftet.  

13BFörläggning/logi  

Se NORDLEK-häftet.  

14BFörsäljning  

Se NORDLEK-häftet.  

15BFriplatser 

Ej tillämpligt för mindre stämmor.  

16BGäster  

Se NORDLEK-häftet.  

17BHur många kommer det? 

Se NORDLEK-häftet.  

18BInformation  

Se NORDLEK-häftet.  

19BInfo till deltagarna: 

Se NORDLEK-häftet.  

20BInfo till den nationella stämmokontakten 

/ organisation(er): 
Se NORDLEK-häftet.  

21BInvigning av stämman  

Se NORDLEK-häftet.  

22BKommunikation  

Se NORDLEK-häftet.  

23BKost 

Se NORDLEK-häftet.  

24BKvotering av deltagare till stämman 

Stämmoarrangören skall i samband med Nordlekrådets 
ordinarie rådsmöte året före stämman presentera en even-
tuell kvotering av stämmodeltagare till stämman. 
 
De som anmäler sig för att delta under hela stämman har 
företrädesrätt. Detta innebar att om man måste kvotera 
deltagarantalet och för många har anmält sig, så får de 
som bara anmält sig for en kortare period stå tillbaka. 
 
Däremot har stämmoarrangören möjlighet att besluta att 
man säljer "weekend" paket för deltagande i stämman. 

25BLogotyp och stämmomärke 

Se NORDLEK-häftet.  

26BMöten i förbindelse med Nordleks stämmor 
(styrelse, utskott, rå

Ej tillämpligt för mindre stämmor. 

27BOfficiella kontakter mellan Nordlek och kommuner  

Se NORDLEK-häftet.  

28BPins och stämmomärken 

Se NORDLEK-häftet.  
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Se NORDLEK-häftet.  

massuppvisning  

Se NORDLEK-häftet.  

Se NORDLEK-häftet.  

 

Se NORDLEK-häftet.  

indre 
ämmor som är beslutade för närvarande är:  

2022 HAVLEIK Færøerne 

er själva stämman  

Se NORDLEK-häftet.  

Se NORDLEK-häftet.  

Se NORDLEK-häftet.  

Se NORDLEK-häftet.  

Se NORDLEK-häftet.  

älp  

Se NORDLEK-häftet.  

Se NORDLEK-häftet.  

j tillämpligt för mindre stämmor.  

 

29BPressfrågor  

Se NORDLEK-häftet.  

30BSjukvård  

Se NORDLEK-häftet.  

31BStämmokommitténs samarbetspartner inom 
Nordlek:  

32BStadionuppvisning/

33BStämmans längd  

Stämmans tidpunkt 

34BStämmornas intervall  

Mindre stämmor följer inga fasta intervall. De m
st
 
2013 GRØNLEIK Grønland 
2016 ISLEIK Island 

35BStämmokansliet und

36BStämmokommitté 

37BStämmokontor  

38BSång  

39BTeknik 

40BTolkar och annan hj

41BUtflykter: 

42BVI-KAN: 

E
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