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 www.karlsoyfestivalen.no.
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HVORDAN ER. 
KARLSØYFESTIVALEN. 
ORGANISERT?.

KORT FORTALT

Karlsøyfestivalen er en åpen demokratisk forening som er drevet av
medlemmene. Til grunn for foreninga ligger et manifest som er 
førende for arbeid med, og programmering av, festivalen. 
Årsmøtet er foreningens øverste organ og peker ut et styre.  

Selve festivalen organiseres av at medlemmene i festivalforeninga blir 
med i én av to arbeidsgrupper: Vertskap eller Program. I disse 
tar medlemmene på seg ansvarsoppgaver. Det er innsatsen i disse 
arbeidsgruppene som til sammen utgjør fundamentet for festivalen. 

I tillegg til arbeidsgruppene har festivalen et styre. Styret er 
økonomisk, juridisk og administrativ ansvarlig. Det består blant annet  
av en fra arbeidsgruppa Vertskap, en fra arbeidsgruppa Program, en 
økonomiansvarlig og en koordinator. Økonomisk ansvarlig og 
koordinator er operative funksjoner med et overordnet ansvar for sine 
oppgaver.  

Styret holder oversikt over total fremdrift og har ansvaret dersom 
arbeidsoppgaver hos arbeidsgruppene eller ansvarspersoner ikke blir 
fulgt opp. 

Noe av programmet kommer fra de ulike arbeidsgruppenes bookinger.  
Men festivalprogrammet er også åpent for eksterne initiativ fra folk 
ønsker å bidra til festivalen ved å gjøre det sjøl.  

Under gjennomføringen av selve festivalen er det de frivillige som 
sammen med arbeidsgruppene løfter festivalen 
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EN HÅNDBOK FOR KARLSØYFESTIVALEN

HVORDAN ER 
KARLSØYFESTIVALEN 
ORGANISERT?

PROGRAM VERTSKAP



.1. Autonomi.

.2. Samarbeid og åpenhet.

.5. Demokrati.

.4. Konsensus.

.3. Ansvar.
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De to arbeidsgruppene har ansvaret for 
programmering og den praktiske 
gjennomføringa av Karlsøyfestivalen. 

Arbeidsgruppen for program har 
ansvaret for det som har med artister, 
innledere, kunstnere og andre 
bidragstyrere til programmet å gjøre.

Arbeidsgruppen for vertskap har med 
frivillige og ivaretakelse av andre 
gjester. 

Innlosjering og det som har med 
ivaretakelse av artister o.l er en 
oppgave som både har med program 
og vertskap å gjøre, og er derfor et delt 
ansvar mellom gruppene.

.Arbeidsgruppene. 

Artister, kunstnere og innledere sørger 
for kulturelt og politisk innhold. 

De frivillige fyller arbeidsoppgavene 
som trengs under festivalen.

.Artister og Frivillige.<

De som vil gjennomføre sine egne 
prosjekter under festivalen gir beskjed 
om ønsker og behov til 
arbeidsgruppene og gjør det sjøl! 

Karlsøyfestivalen bidrar med ressurser 
og infrastruktur etter avtale.

.Gjør det sjøl.
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Som frivillig kan du være med på å    
forberede, gjennomføre og rydde  opp 
etter festivalen. Den enkleste  måten å 
delta på er å ta en vakt under selve 
festivalhelga.  

Normalt sett er en vakt på åtte timer. Ved 
særskilte behov kan det være mulig å dele 
vakten opp i to.  

Vi gjør også vårt beste for å tilrettelegge 
for at det skal være mulig å være frivillig 
også om man har barn med på festivalen. 
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superfrivillige

De første ankommer gjerne øya onsdag eller torsdag uka før 
festivalen. De første dagene bruker man på å få oversikt over behov, 
rydde lager, finne fram presenninger og klargjøre til innsats. 

Fredag, lørdag og søndag bruker man til å få på plass presenninger, 
legge duk på scenen, skaffe ved, tilrettelegge for søppelhåndtering 
og alt det andre som er er nødvendig for å gjennomføre festivalen.  

Disse dagene er uformelt organisert men fra torsdag eller fredag er 
det gjerne felles frokost (lunsj) -møter der vi går gjennom oppgaver i 
fellesskap. Vi lager også middag og spiser sammen på 
ettermiddagen.  



Lørdagen før festivalen er det 
frivilligfest med grilling i Sandvika. 
For mange så er det disse dagene i 
forkant av festivalen som er de 
hyggeligste å være med på. 

Søndagen etter festivalen er det 
arrangør- og frivilligfest der vi spiser opp 
all maten som er igjen etter festivalen.   

Mandag og tirsdag etter festivalen 
bruker vi til å rigge ned og rydde opp så 
mye som mulig. 
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Dersom du har et forslag til et prosjekt:

Først må du vurdere hvordan prosjektet er i tråd 
med manifestet. Og hvor mye ressurser prosjektet 
krever. Så presenterer du prosjektforslaget for 
festivalforeninga.

Dersom det ikke krever ressurser av 
Karlsøyfestivalen:

Gjør det, gjør det, gjennomfør det! 

Dersom det krever penger eller andre 
ressurser:

● Lever kostnadsoverslag / ressursbehov til 
gruppa som er relevant

● Husk at innkvarteringsbehov er en del av både 
kostnadsoverslag og ressursbehov. 

● Budsjettmandat ligger i de ulike gruppene

Eksempler på GJØR DET SJØL!

➔ Spille konsert på Lillescena eller Pubben 
➔ Sette opp teaterforestilling i Storlavvoen 
➔ Selge reinskinn på festivalplassen 
➔ Lage dansefest i Sandvika 
➔ Improvisere en danseforestilling i kirka
➔ Spille konsert et hemmelig sted på øya  
➔ Bygge jordbadstu / gamme / eller lignende
➔ Konstruere kunstinstallasjoner på øya
➔ Arrangere natursti for barn (eller voksne) 
➔ Lage klubblavvo et sted i skogen
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Økonomisk ansvarlig

● Regnskap 
● Likviditet 
● Budsjett 
● Betalingsterminaler 
● Vekslepenger 
● Forsikringer 
● Bonger til mat- og ølsalg

Koordinator

● Skal ha en helhetlig oversikt over alle aspekter 
ved festivalen

● Skal holde oversikt over søknader og 
rapporteringsfrister 

● Sørge for at de som har gitt støtte blir 
synliggjort på festivalens materiell 

● Kontakt mot mulige sponsorer ( lag liste) 
● Holde oversikt over alle avtaler med artister, 

eksterne selskap og andre som festivalen har 
inngått avtaler med

Viktige datoer

10. November:  Levere rapport og regnskap til fylket 
10. mars:  Frist for å levere MVA-regnskap 
15. mai: Søknadsfrist - Karlsøy kommune                          
15. oktober:  Høstmøte og årsmøte på Karlsøya
10. november: Levere rapport og regnskap til fylket
15. Desember: Søknadfrist om tilskudd fra fylket
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Arbeidsgruppene med undergrupper og ansvarspersoner 
kan selv bestemme hvordan de vil organisere seg, hvordan 
de skal bruke budsjett bestemt av årsmøtet.  

Arbeidsgruppene og ansvarspersoner har mandat til å ta 
egne avgjørelser innenfor budsjett og de retningslinjer som 
er satt.  

Den 1. hver måned skal hver gruppe rapportere inn til Slack 
hva som er blitt gjort. Hvis man har møter er det fint å legge 
ut referat fra dette, eventuelt oppsummere den 
innen 1. påfølgende måneden.

Alle i en gruppe prøver å ta ansvar for å gi  tilbakemelding på 
forslag og innlegg. 
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Programgruppa har ansvaret for å sette sammen et 
program som gjenspeiler manifestet og gir folk en 
grunn til å komme på festivalen.  

Gruppa har også det tilhørende ansvaret for å 
kommunisere og promotere programmet og selge 
billetter i forkant av festivalen.  

Programgruppa har også ansvaret for å se til at 
programmet blir gjennomført på en god måte under 
selve festivalen. 

ARBEIDSGRUPPE: PROGRAM
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➔ Skal sette sammen et helhetlig og variert 
festivalprogram som gjenspeiler festivalens 
manifest 

➔ Gjøre avtaler med artister til Store- og 
Lillescena på fredag og lørdag 

➔ Holde seg innenfor bookingbudsjettet satt på 
årsmøtet 

➔ Ta innspill fra og synliggjøre bookingarbeidet 
for resten av foreningen 

➔ Sørge for program for barn 
➔ Hold av plass til artister på ekstrabusser 
➔ Sørge for at artistene er informert om reise, 

bespisning og overnatting 
➔ Sørge for at artistene er klar over at vi ikke 

bruker bonger 
➔ Skaffe kontrakter med artister som får støtte 

fra Sametinget, og sende kontraktene til 
Sametinget før festivalen. 

➔ Finne andre ordninger (FFUK, Nordisk 
kulturråd, Nordisk kultursamarbeid, etc) å søke 
på og sende søknader 

➔ Planlegge og gjennomføre seminarer 
➔ Skrive tekster og skaffe bilder om seminarene 
➔ Planlegge kjøreplan sammen med teknisk 

ansvarlig 
➔ Skaffe alt som trengs av ekstra utstyr og 

tilbehør 
➔ Møte artister på ferga og eventuelt frakte de 

til der de skal bo 
➔ Ha artistkontakt for hver artist, som helst skal 

være samme person fra booking, på festivalen 
og faktura 

➔ Sende søknader til Kulturrådet, Karlsøy 
kommune og Troms- og Finnmark 
fylkeskommune, Sametinget 

➔ Rapporter, regnskap, etc til bidragsytere

ARBEIDSGRUPPE: PROGRAM
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3. mai: Søknadsfrist - Fritt Ord 
1. Juni: Frifond (Norske Konsert Arrangører)
2. juni: Søknadsfrist - Norsk Kulturråd 
1. juli: Søknadsfirst - Sametinget
1. juli:  Musikkprogram ferdig booket 
1. juli:  Seminarprogram klart 
2. august: Søknadsfrist - Fritt Ord 
13. september: Søknadsfrist - Fritt Ord 
15. oktober: Høstmøte og årsmøte på Karlsøya 
1. november: Søknadsfrist - Fritt Ord 
1. desember: Vi slipper første headliner
1. desember: Billetter legges ut for salg 

ARBEIDSGRUPPE: PROGRAM
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➔ Lag en strategiplan for media 
➔ Design og distribusjon av plakat 
➔ Design og distribusjon av programhefte 
➔ Komme opp med ideer til «mediastunts» 
➔ Bruk Facebook systematisk 
➔ Opprett mailingliste med alle som i en eller 

annen forbindelse har gitt oss mailadressen sin 
➔ Oppdater nettsida kontinuerlig 
➔ Bruk alle muligheter på internett til å 

promotere festivalen – gå systematisk 
gjennom nettet og legg inn info om festivalen 
der det passer 

➔ Lag infotavler under festivalen – gjerne også 
på Hansnes. 

➔ Salg av ting på nettsida – buttons, plakater, 
vannbæreren, andre ting?

ARBEIDSGRUPPE: PROGRAM

1. april:  Plakater klare for distribusjon
15. oktober: Høstmøte og årsmøte på Karlsøya 

● Trykke opp og sende ut plakater 
● Annonsere innenfor avtalte rammer i sosiale 

medier 
● Bestille og annonsere for merch etter avtale 

med resten av festivalen
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➔ Ansvar for å bestille lyd- og lysanlegg til scener 
med alt tilhørende nødvendig som aggregat og 
så videre I samarbeid med programkoordinator 
kryssjekke at bestilling til scener imøtekommer 
tekniske raidere fra artister og band 

➔ Lage en realistisk teknisk kjøreplan i samarbeid 
med programkoordinator 

➔ Ansvar for at teknisk kjøreplan for scener 
utføres ifølge festivalens oppsatte program 

➔ Sørge for at riktig teknisk utstyr er tilgjengelig 
der det skal brukes, når det skal brukes 

➔ Sørge for teknikere og/eller annet personell til 
alt som skjer Imøtekomme festivalens tekniske 
behov og ønsker så godt som det er mulig 

➔ Ansvar for å bestille og hente 
kommunikasjonsradioer fra TryggVakt 

➔ Planlegg og gjør avtaler om aggregat, 
strømskap/kabler, lyd- og lysanlegg

➔ Oppkobling av aggregat og strømskap/tilførsel 
til Lillescene og kjøkken/servering. 

➔ Oppsett, drift og brukerstøtte for Internett til 
terminaler og produksjon (scener, backstage, 
billett, salg, foredrag/seminar)

ARBEIDSGRUPPE: PROGRAM

1. mai: Bestille lyd- og lysanlegg 
1. juni: Bestille aggregat og strømskap med kabler 
1. juli: Oversikt over verktøy, utstyr og materiell som 
må skaffes 
Mandag i festivaluka: Kryssjekke teknisk levering opp 
mot tekniske raidere fra alle artister/band, bekrefte 
levering til leverandør (Audionor v/Trond Michalsen)
Tirsdag i festivaluka: Hente kommunikasjonsradioer 
hos TryggVakt 
15. oktober: Høstmøte og årsmøte på Karlsøya 
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➔ Organisere ansvarlige til å ta imot artister, 
seminarholdere og andre bidragsytere og 
fortelle dem om festivalen og hvordan ting 
fungerer mht innkvartering, mat og så videre 

➔ Følg dem opp og vær tilgjengelig på telefon og 
i persona gjennom festivalen 

➔ Oversikt over hva som må være på plass på 
backstage (håndduker, vann, mat, drikke, utstyr 
- eks vaffeljern, kjøleskap og så videre)

➔ Avtal bruk med leieboerne i lærerboligen

ARBEIDSGRUPPE: PROGRAM

➔ Lage prisstruktur 
➔ Sørge for billettsalg på hjemmeside 
➔ Oversikt over og registrering av akkrediterte, 

fribilletter, bidragsytere, etc 
➔ Lage kampanjer for å selge flere billetter 
➔ Annonsering og salg av ekstraturer med buss 

og ferge
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➔ Kontakt organisasjoner som kanskje vil 
ha stand og inngå avtaler om stands 

➔ Få oversikt over hvor stor plass vi har til 
rådighet (mål gjerne opp) og hva vi kan 
tilby av bord og eventuelle boder. 

➔ Vurder henvendelser og gjør avtaler 
➔ Følg opp og skriv regning til de som har 

kommersielle stands

ARBEIDSGRUPPE: PROGRAM
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ARBEIDSGRUPPE: VERTSKAP

Vertskapsgruppa har ansvar for å ta vare på alle 
gjestene som kommer til Karlsøya i løpet av uka.

Vertskap organiserer dugnader og frivillige, 
kjøkken og matsalg. I tillegg sørger de for ryddig 
camping, vakthold og at søppelhåndteringen 
gjennomføres på forsvarlig vis.

Vertskap produserer også de unike, håndmalte 
billettbrikkene alle gjestene får når de kommer.
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➔ Sette opp innkvarteringsplan 
➔ Lage oversikt over hva som finnes av 

muligheter for innkvartering. 
➔ Lage avtaler med de som innkvarterer 

gjester 
➔ Fordeling av artister og bidragsytere 

under festivalen 
➔ Betaling til de som innkvarterer gjester

ARBEIDSGRUPPE: VERTSKAP

1. mars: Undersøke muligheter for innkvartering på øya 
1. juli: Lage oversikt over innkvartering 
15. oktober: Høstmøte og årsmøte på Karlsøya
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➔ Annonsere etter frivillige i sosiale medier 
og andre steder 

➔ Registrere frivillige og svare de på mail 
➔ Legge til frivillige i Facebook-gruppa 
➔ Få oversikt over hvor mange frivillige det 

trengs til de ulike oppgavene og når det 
trengs 

➔ Sette opp vaktlister og arbeidslister 
➔ Gi beskjed om dag, arbeidsområde og 

klokkeslett. 
➔ Følge opp og sørge for å ha oversikt over 

når de kommer 
➔ Skaffe frivillige til følgende 

arbeidsområder: Vakthold, billettsalg 
matsalg og så videre 

ARBEIDSGRUPPE: VERTSKAP

➔ Sørge for at frivillige har et varmt og 
tørt sted å være under festivalen 

➔ Ta i mot de frivillige og inkludere de i 
festivalgjengen 

➔ Arrangere frivilligfestene 
➔ Orientere om allmøtene, 

frivilligfrokost og middag (lage 
materiell for å dele ut?)

15. oktober: Høstmøte og årsmøte på Karlsøya 
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➔ Bestille søppelcontainer 
➔ Bestille pantesekker 
➔ Opplæring av de som skal pakke i 

sekkene
➔ Sørge for retur av søppel og pant 
➔ Lage plan over avfallshåndtering - 

sortering i mat, plast, pant,  brennbart, 
restavfall. Og hvor avfallet skal leveres 
og hvordan det tas vare på. 

➔ Camping 
➔ Doene
➔ Skilting 
➔ Gammelkirkegården - vann 
➔ Familiecampingen - lavvo, do, skilting

ARBEIDSGRUPPE: VERTSKAP

15 juni  Bestille søppelcontainer og pantesekker  Ha   
15. oktober: Høstmøte og årsmøte på Karlsøya 
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➔ Sette opp meny 
➔ Lære opp frivillige i tilberedning og salg av mat
➔ Produsere mat for salg på festivalen
➔ Lage turnusplan - hva trengs av ansvarlige og 

frivillige på kjøkken og i servering/salg på 
ethvert tidspunkt gjennom hele uka. 

➔ Husk alkoholsalget 
➔ Bestilling / innkjøp av kjøtt, fisk og så videre
➔ Avtaler om levering av varer – mulige 

sponsorer? 
➔ Kjøp tilbudsvarer i forkant av festivalen (typisk: 

kaffe, tørrvarer, frossenvarer) 
➔ Kjøkkenet – hva må gjøres / forbedres? 
➔ Serveringsområdet – grill, lys, gass, vaffeljern, 

toastjern 
➔ Innkjøp av øl og vin, brus, vann etc. 
➔ Forhandle avtaler med leverandører 
➔ Varsle mattilsynet 

➔ Frivilligmat er viktig - frokost og middag 
allerede fra uka før 

➔ Snakk med de frivilligansvarlige og kartlegg 
behov for frivilligmat

➔ Backstage-mat - hva trengs? 
➔ Snakk med backstage-ansvarlige og kartlegg 

behov

ARBEIDSGRUPPE: VERTSKAP

1. juli: Bestilling varer Asko / Vinmonopolet / Øl 
15. oktober: Høstmøte og årsmøte på Karlsøya 
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➔ Slå gresset, planere, rake på 
festivalplassen

➔ Lag innkjøpslister og avtal hvem som 
kjøper inn 

➔ Sørg for presenninger, tau, lekter, 
materiell av alle slag

➔ Legge på presenninger på ulike 
installasjoner som barnelavvo, øltelt, 
tekniske telt

➔ Hovedscene 
➔ Utedasser
➔ Bålplasser, sittegrupper, bord, 

spiseplasser på festivalplassen
➔ Sørge for ved – både til fellesbål og for 

salg 
➔ Barneområdet: Lavvoer, avsperring, 

sikkerhet(!) 
➔ Praktisk tilrettelegging i Sandvika

ARBEIDSGRUPPE: VERTSKAP
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➔ Lage en Sikkerhetsplan for normal drift
➔ Lage en Beredskapsplan / Kriseplan. 
➔ Søke polititillatelse for arrangementet
➔ Lag et skriv der det står hva som kreves av 

vaktene
➔ Ha oversikt over alt som kan skje og 

telefonnummer til alle som er på vakt.
➔ Ha et møte med de frivillige som skal være 

vakter der skrivet deles ut (de får vaktvester)
➔ Fordel de på de viktigste vaktpostene

◆ 3 personer ved porten når ferga 
kommer - 2 ellers 

◆ 2 personer ved 
utmarksport/øllavvo 

◆ 2 personer på plassen. 

ARBEIDSGRUPPE: VERTSKAP

➔ Øllavvoen skal sjekkes med jevne 
mellomrom.

➔ Vaktene skal vite hvilke ølbokser som 
selges. Ingen mindreårige skal 
oppholde seg i Øllavvoen utover 
natta 

➔ Ingenting medbrakt er tillatt, heller 
ikke sprit. Dette skal konfiskeres. 

➔ Sjekke bærenett
➔ Følge med på at ingen hopper over 

gjerdene

1. mai Søk polititillatelse
15. oktober: Høstmøte og årsmøte på Karlsøya 
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➔ Sørge for ekstra fergeanløp 
➔ Sørge for ekstra busser 
➔ Sørge for forhåndsavtaler om ekstra 

transport dersom det er nødvendig (bør 
begrenses) 

➔ Ekstra parkering på Hansnes 
➔ Transport på øya både av folk og gods

ARBEIDSGRUPPE: VERTSKAP

15. mars Avtaler om ekstra fergeanløp og busser
15. juli Klar logistikkplan med ekstra transport 
15. oktober: Høstmøte og årsmøte på Karlsøya 
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➔ Kjøpe inn inngangsbånd 
➔ Produsere og hente inn billettbrikker 
➔ Bestem hvordan bånd og billettsmykker 

skal se ut og få folk til å male smykkene. 
➔ Billettprofil og priser 
➔ Organisering av salget under festivalen 
➔ Kontroll av billetter i inngangene

ARBEIDSGRUPPE: VERTSKAP

1. november  Klare priser  Ha   ha
1. desember  Sende rundt billettbrikker for maling
15. oktober: Høstmøte og årsmøte på Karlsøya 



ECO PRESENTATION TEMPLATE

Foto:   Anka Nordenborg
Morten Andersen

Øyvind Brungot Dahl

kontakt@karlsoyfestivalen.no
frivillig@karlsoyfestivalen.no

www.karlsoyfestivalen.no


