
 

INSTRUKS FOR HUSRO: 

Om Husro:  

1. Husro er et fagorgan som står for tildeling av ledige lokaler i 
overenstemmelser med Hausmania SA sine vedtekter.  

2. Husro består av 5 faste representanter hvorav inntil 2 kan være 
ikke-medlemmer med tilknytning til Hausmania. Husro er 
beslutningsdyktige om 3 av 5 medlemmer er tilstede. Vedtak fattes ved 
simpelt flertall, men konsensus bør etterstrebes.  

3. Husro velger en leder som har ansvar for innkalling til møter og delegering 
av arbeidsoppgaver. Ledervervet gir ikke noe utvidet mandat utover dette 
ansvaret. 

4. Husro bør være bredt sammensatt og mest mulig representativt for 
miljøene med tilknytning til Hausmania, for å minimere 
habilitetsproblemer.  

5. Representantene innstilles av valgkomiteen og velges av Årsmøtet for 1 år 
av gangen. Valgkomiteen må sørge for kjønnsbalanse i innstillingen.  

6. Man kan ikke sitte i Husro mer enn 2 år sammenhengende. 

7. Husro vurderer søknader og tildeler rom basert på kunstnerisk 
kompetanse, engasjement og motivasjon i tilknytning til en kunstnerisk 
praksis på Hausmania. Hausmania ønsker å oppnå en mangfoldig og 
helhetlig sammensetning av mennesker, aktiviteter og kunstneriske 
ambisjoner.  

8. Arealplanlegging og fordeling av rommene kommer også inn under denne 
helhetstanken, da det må tas hensyn til lyd, støy, tverrfaglige praksiser og 
den enkelte kunstners/ gruppes behov.  

 

 

 

 

 



 

Søknads- og tildelingsprosess: 

1.  Administrasjonen utlyser ledige rom både internt og eksternt med 3 ukers 
søknadsfrist.  

2. Søknadsskjema gjøres tilgjengelig på nettsidene og søknader må sendes som 
pdf-fil til Husros e-postkonto innen søknadsfristen.  

3. Ved utlysning av rom velger Husro et medlem som har ansvar for innkalling 
til møter, delegering av arbeidsoppgaver, og å opprettholde fremdrift i 
henhold til instruksen. Dette ansvaret skal rullere mellom medlemmene 
gjennom Husroperioden. 

4. Husro skal møtes innen en uke etter søknadsfristen for å vurdere 
søknadene. Medlemmene skal ha mottatt og gått gjennom søknadene før 
møtet.  

5. Husro skal benytte seg av Vurderingsmal for Husro under vurdering av 
søkerne. Disse skal lagres digitalt sammen med søknadene i en egen mappe 
for hver tildelingsrunde. Utfylte maler og tilhørende søknader skal legges 
frem for styret og allmøtet om det etterspørres. 

6. Husro fatter vedtak om tildeling av rom til to søkere, i prioritert rekkefølge.  

7. Styret vurderer vedtaket i lys av sitt juridiske og økonomiske ansvar, og kan 
reversere vedtaket om de finner at vedtaket er i konflikt med dette ansvaret. 
Styret kan også reversere vedtaket dersom de finner at det kan stilles 
spørsmål ved Husros habilitet. Styret kan ikke reversere vedtak på noe 
annet grunnlag. Dersom søker med førsteprioritet ikke godkjennes tilfaller 
rommet søker med andreprioritet - så fremt denne godkjennes av styret. 
Dersom begge søkere avvises av styret må Husro gjøre en ny vurdering. 

8. Tildelinger legges frem og begrunnes på allmøtet, men allmøtet har ikke 
mandat til å annullere vedtak. Allmøtet kan kreve at styret vurderer 
habilitetsspørsmål om det fremlegges informasjon som tilsier at det er 
nødvendig. 

9. Total behandlingstid skal ikke overstige en måned. 

 

 



 

 

Interoverføring av kontrakter: 

1. Dersom et atelier/rom disponeres av flere enn kontraktsholder, og denne 

ønsker å si opp sitt medlemskap, kan den/de søke Husro om å få overført 

kontrakten til seg/en representant.  

2. Disponent må sende en søknad med kort prosjektbeskrivelse av kunstnerisk 

arbeid, dokumentasjon (kunstnerisk CV), og hva rommet skal brukes til. 

Sendes i PDF format til husro@hausmania.org. 

3. Søknaden bør sendes senest en uke etter at Husro har mottatt oppsigelse av 

kontrakten. 

4. Retten til internoverføring betinger at eksisterende kontraktsholder, minst 

6 mnd før oppsigelsen, har informert Husro om hvilke andre enn seg selv 

som disponerer atelieret/rommet og til hvilket formål (Navn, telefonnr, 

e-post). Kun disponenter meldt inn til Husro har rett til internoverføring av 

kontrakter.  

5. Dersom søknad om internoverføring ikke er mottatt innen en uke etter 

oppsigelse, vil Husro kunne lyse ut rommet til eksterne søkere i henhold til 

ordinær søknadsprosess. 

6. Husro vil vurdere søknaden fra disponent (kun en) når punkt 3 og 4 er 

tilfredsstilt. Husros vurdering av søknad skal være basert på en 

helhetsvurdering: Kunstnerisk aktivitet, dugnadsarbeid på huset, 

betalingshistorikk og hva rommet skal brukes til. 

7. Vedtak fattet i slike saker følger samme krav til habilitet, og kan kun 

reverseres i henhold til punkt 6 og 7 under Søknads- og tildelingsprosess  

Habilitet/andre forhold: 

1. Husromedlemmer kan ikke tildele rom til seg selv, og må erklæres inhabile i 
saker som omfatter samarbeidspartnere, samboere eller nær familie.  

2. Søkere som ikke tildeles rom settes ikke på venteliste, men kan oppfordres 
til å søke ved neste utlysningsrunde. 

3. Husro skal til enhver tid ha oversikt over hvem som benytter rommene. 
Medlemmene plikter å underrette Husro om framleie og andre endringer i 

 



 

bruksstatus, slik de plikter å informere daglig leder om det samme.  

4. Husro skal innhente nødvendig informasjon fra nye leietakere om hvem som 
skal benytte seg av rommet, og kontaktinformasjon til disse. 

5. Husro må informere nye medlemmer om hvilke plikter som følger med å 
være medlem i Hausmania SA. 

 


