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PRODA SVARER 
Tekst : Styret i PRODA, med unntak av NoDas representant, som har reservert seg 
 
Hvilken funksjon bør PRODA ha, spør Geir Hytten i den siste utgaven av På Spissen. 
Styret i PRODA takker for innspillet og ønsker all tenkning om PRODA velkommen. I dette 
svaret vil vi benytte anledningen til å gå grundigere inn på vedtektsendringer og reflektere 
rundt tilbudet til PRODA. 
 
 
Vedtektsendringer 
1. Styrets sammensetning 
En av vedtektsendringene styret i PRODA ønsker å gjøre, gjelder styrets antall og sammensetning. Som det kom 
fram på generalforsamlingen ser vi på muligheten for å åpne for at ett styremedlem kan komme fra annet fagfelt 
med annen kompetanse enn dansefaglig. Personen kan ikke bli valgt til leder/nestleder, og vil ha en personlig 
vara. Dette medlemmet vil ikke kunne bestemme PRODAs innhold, eller avgjøre i hvilken faglig 
retning PRODA skal gå. Styremedlemmene med dansefaglig bakgrunn vil være i klart flertall og det vil derfor 
være disse som tar dansefaglige avgjørelser. Valgkomiteens instruks sikrer at styret består av medlemmer med 
fordypning og kompetanse fra ulike sjangre og roller/yrker i dansemiljøet. 
 
Styret i PRODA har imidlertid flere oppgaver enn de dansefaglige. Dette inkluderer blant annet 
arbeidsgiveransvar overfor administrativt personale, repetitører og alle pedagogene. Styret er også ansvarlig for 
økonomiske kontrakter og samarbeidsavtaler, at budsjetter blir fulgt og regnskap stemmer, og at driften er 
oppdatert og innenfor lovverket. I tillegg jobber styret, sammen med daglig leder og de regionale lederne, 
kontinuerlig for å sikre økonomisk støtte gjennom søknader, lobbyvirksomhet og synlighet på politiske arenaer. I 
dette arbeidet tror vi at et styremedlem med en faglig bakgrunn innen politikk, økonomi eller jus kan være en 
styrke for PRODA.  
 
2. Egen generalforsamling 
Styret ønsker at PRODA skal ha en egen generalforsamling/årsmøte som består av alle brukerne ved PRODA. 
Styrets flertall ønsker også å endre vedtektene slik at ikke alle styrerepresentantene må være NoDa-medlemmer. 
Vi ønsker å ivareta alle brukerne av PRODA. Som både Hytten og vi er klar over, er dette i dag mange flere enn 
medlemmene i NoDa.  
 
Hytten spør om det er det samme om brukerne av PRODA er fagorganiserte eller ikke. Det er det mange 
meninger om generelt, og også i det sittende styre. Selv om det var Norsk Ballettforbund som opprettet GDT i 
1988, har det aldri vært noe krav om å være organisert i forbundet for å få trene på PRODA. Det har alltid vært 
PRODAs formål at tilbudet skal være for profesjonelle dansekunstnere uavhengig av organisasjonsmessig 
tilknytning (§ 2 i PRODAs vedtekter). Styrets hovedansvar er å ivareta stiftelsens formål.  
 
GDT ble opprettet som en brukerstyrt/kunstnerstyrt stiftelse. Det ønsker styret at det fortsatt skal være. Slik 
styrets flertall ser det, er det udemokratisk og lite ideelt at kun PRODA-brukere som også er medlemmer av 
NoDa har formell påvirkningsmakt, når medlemsskap i NoDa ikke er noe krav for å få trene på PRODA.  
Styrets flertall ønsker at alle som benytter tilbudet skal ha innsikt i –og anledning til å ta del i avgjørelser som 
angår dem. Enten det gjelder å engasjere seg i styrearbeid eller å uttale seg og ha stemmerett på 
generalforsamling/årsmøte. Dette er ikke et uttrykk for at PRODA ønsker avstand til NoDa, det handler om å 
kunne inkludere og engasjere hele PRODAs brukermasse. 
 
Avsluttende om vedtekstendringer 
Vedtektsendringer er en prosess PRODA bruker mye tid på. Vi er i dialog med Stiftelsestilsynet, NoDa og andre 
for å sikre at dette foregår på best mulig måte. Vi har forståelse for at det er ulike meninger, samtidig håper vi at 
feltet har tillit til at det sittende styret ønsker det beste for PRODA. Vi mener vi gjør det som er mest 
hensiktsmessig for å favne mangfoldet i feltet og møte de utfordringene PRODA og resten av dansefeltet står 
ovenfor. Styret jobber videre med vedtektsendringene i høst og tar sikte på en ekstraordinær generalforsamling i 
desember. 
 
 
PRODAs timeplan og innhold 
Hytten mener PRODA bedriver ”privat markedsføringstankegang” fordi vi ønsker å imøtekomme brukernes 
behov. Det er riktig at fremmøtetallene er en faktor vi vurderer, når vi fordeler statsstøtten til regionene og legger 
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timeplaner. Fremmøte blir også vurdert av myndighetene i forbindelse med økonomisk støtte. Andre, vel så 
viktige faktorer, er ulike forutsetninger og krav knyttet til tilskuddene vi får, den faglige kompetansen styret 
innehar, engasjement fra og involvering av brukerne i hele landet, interne retningslinjer, samarbeidsavtaler og 
vedtekter. 
 
Til tross for høye fremmøtetall på tekniske klasser, har vi derfor også andre typer tilbud som vi mener er riktige 
og viktige. I Oslo har vi arrangert Åpent Rom, i Trøndelag fagpedagogiske seminarer , i Hordaland ”Sharing-
klasser”,  og workshops tilbys jevnlig i samarbeid med andre organisasjoner og festivaler i hele landet. Alle 
PRODAs avdelinger har klasser i improvisasjon og ulike typer samtidsdans på de faste timeplanene.  
 
Når det er sagt, er det riktig som Hytten påpeker, at flertallet av klassene på timeplanene er tekniske klasser og at 
det er disse som er mest besøkt. Så kan man spørre seg hvorfor det er slik, noe styret ofte gjør.  
Er f eks PRODA Oslo, gjennom å tilby ballett så ofte, med på å opprettholde en idé om at alle dansere trenger å 
trene teknikk på en spesifikk måte? Ville andre typer klasser vært like mye besøkt hvis de var like mye på 
timeplanen? Er brukerne våre lite oppdatert på hva de trenger for å jobbe som dansekunstnere i dag? Og har i så 
fall PRODA et ansvar for å oppfordre brukerne sine til å spørre seg selv hva slags trening de trenger? Hva gjør vi 
eventuelt med det? 
 
Hytten spør om PRODAs rolle i utviklingen av dans i Norge. PRODA er et levekårstiltak, som ikke skal 
vurderes kunstfaglig, men tilby gratis trening til alle, uavhengig av kunstnerisk ståsted. Vi er klar over at flere i 
dansefeltet ikke finner PRODA relevant og at mange velger andre tilbud i stedet. Feltet i dag er sammensatt og 
komplekst, og dansekunstnere har ulike behov og ønsker for treningen. Både i PRODAs styre og i regionene 
diskuteres det stadig hvordan vi kan imøtekomme dette. I fjor arrangerte PRODA 461 klasser/workshops/faglige 
forum med 7333 fremmøtte, 16 ulike steder i Norge. PRODA jobber kontinuerlig for å tilby et mangfoldig tilbud 
og møteplasser i hele landet.  
 
www.proda.no 
 
 


