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Daglig leders
ord 
Elin Aamodt
GramArt er artistenes
organisasjon. Vi
arbeider hver dag for
at våre medlemmer
og artistene som
yrkesgruppe skal få

bedre vilkår juridisk, økonomisk og praktisk. Vi har
fremdeles høy aktivitet med kurs og prosjekter for
våre medlemmer, samt økt politisk synlighet og slag‐
kraft for norske artister. 

Politisk har vi dette året jobbet mye med å forbedre
artistenes rettigheter som selvstendig næringsdri‐
vende. En av våre viktigste saker har vært å innføre
enklere regler for små AS. Det er derfor svært gledelig
at regjeringen nå har innført fritak for revisjon for små
AS, og at de i disse dager utreder muligheter for å
redusere kravet til egenkapital. Alt dette mener vi
bedrer muligheten for artistene til å etablere AS, og
dermed få bedre sosiale rettigheter. GramArt vil frem‐
deles arbeide for å innføre enklere selskapsregler for
artister som selvstendig næringsdrivende og dette vil
også fremover være et viktig satsingsområde. 

Vi har i perioden arrangert flere kurs som blant
annet vil styrke medlemmenes mulighet til å mar‐

kedsføre seg selv på sosiale medier, evnen til å hånd‐
tere media etc. Dette er viktige deler av en karriere,
og GramArt ønsker å bidra til økt kompetanse hos
våre medlemmer. GramArts medlemsservice og råd‐
givende avdeling gjør daglig en viktig jobb med å
håndtere en rekke henvendelser fra medlemmene
våre. Vi gjør vårt beste for å imøtekomme behovet,
og vi er glade for at det er så mange av dere som
kontakter oss!

Å gi våre medlemmer de beste medlemsfordelene er
alltid høyt prioritert.  Vi lanserte derfor 1. januar
2011 flere nye og gode fordeler, blant annet reisefor‐
sikring gjennom Europeiske. Sjekk ut våre medlems‐
fordeler på www.gramart.no

GramArt vil uansett fremover fortsette vårt arbeide
med å gjøre livet bedre for norske artister. Og vi set‐
ter stor pris på innspill, tips, råd og annet til hvordan
vi stadig kan bli bedre. Ta gjerne kontakt med oss
–det er alltid hyggelig! 

Jeg håper vi sees på GramArts generalforsamling og
sommerfest torsdag 19. mai.

Elin Aamodt - (daglig leder)
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Styreleders ord
Ett år er gått siden sist. Siden
da har jeg gjort et dramatisk
valg: Jeg har fått meg fast jobb!
Vi har lagt bandet på is, og nå
har jeg arbeidsgiver, lønn hver
måned og kan glede meg til tre
måneders pappaperm med full
lønn. Etter syv måneder som

ansatt har jeg fremdeles ikke fått ”mandagsfølelsen”.
Fredagsfølelsen har jeg imidlertid skjønt. Det er 
deilig med frihelg etter fem dager på jobb og å slippe
turnering.

Så hva har jeg savnet i mine 7 år som musiker?
Forutsigbarhet. Ikke i periodene hvor alt går på
skinner og bekymringene er langt vekk. Heller de
gangene jeg har lurt på hva i all verden jeg skal leve av
det neste året. Det er ikke så lett å leve av musikk, men
det er utrolig gøy når det går bra. Kvalene kommer
selvfølgelig når man begynner å tenke på fremtiden,
særlig om man blir tvunget til det, for eksempel når
man blir pappa. En del av våre medlemmer tenker til
og med på pensjon, og det er ganske fjernt for de fleste
av oss når artistkarrieren har sin spede start.

De fleste av våre medlemmer har en jobb ved siden av
artistlivet. Godt er det, så vet man at det kommer noe
inn hver måned. Det er GramArts administrasjon som
jobber med våre interesser og bekymringer i det 
daglige.  I tillegg til matnyttige tilbud som kursing,
seminarer, søknadshjelp og juridisk rådgivning, jobber
GramArt med politiske spørsmål som har stor betyd‐
ning for oss nå og i fremtiden. Det er imidlertid

GramArts styre som har ansvaret for å definere
GramArts fokus gjennom styreperioden. 

I fjorårets leder skrev jeg at GramArt ønsker å være en
åpen og inkluderende organisasjon, og at vi ønsker å
høre fra deg gjennom hele året. Det var jo en slags 
invitasjon, og mange av dere tar kontakt med
GramArts administrasjon. Vi som sitter i styret får også
henvendelser og det setter vi stor pris på. Når man har
ansvaret for alle medlemmenes interesser gjennom et
helt år er det godt å få tilbakemeldinger. Enten det er
tips om spesielle problemstillinger vi som artister møter,
eller spørsmål om hvordan i all verden vi kan inngå
samarbeid med tabloide og grafsende medier som VG.  

I 2010 hadde styret to hovedsatsningsområder: Digital
distribusjon av musikk og sosiale rettigheter. Arbeidet
kan du lese om i årsberetningen. Vi er ikke i mål, og 
dit kommer vi heller aldri. Det viktige er at det er 
progresjon og at vi alltid har fremtidsrettede planer.
Jeg håper vi sees på generalforsamlingen. Det er der 
du som medlem kan påvirke hva GramArt skal foku‐
sere på i det neste året, og ikke minst hvem som skal
representere deg i styret.

Så hva kommer jeg til å savne når mandagsfølelsen
kommer? Uforutsigbarheten. Det å ikke vite helt hva
man skal leve av det neste året, og å dra på turné. I det
uforutsigbare ligger et lite håp om at alt skal gå utrolig
bra! 

Harald Sommerstad - (styreleder)

Elin Aamodt. Foto: E. Rose

Harald Sommerstad. 
Foto: E. Rose
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4 GramArts årsberetning 2010 – 2011

1 VIRKSOMHETEN
GramArt er Norges største landsomfattende interes‐
seorganisasjon for utøvende artister, med nærmere
4000 medlemmer fra hele landet og i alle sjangre
(tall per april 2011). 

GramArt er artistenes organisasjon og ble stiftet
(som Grammofonartistenes forening) i 1989.
GramArts formål er å fremme og ivareta utøvende
artisters rettigheter og økonomiske interesser. 

GramArt har kontorer i Kirkegata 5, 0153 Oslo.

2 KORT OVERSIKT OVER 
GRAMARTS ARBEID

GramArt har i styreperioden fortsatt arbeidet for å
bedre hverdagen og rettighetene for norske artister
som yrkesgruppe. 

GramArt har i perioden mai 2010 til april 2011 lagt
særlig vekt på å bedre artistenes rettigheter som sel‐
vstendig næringsdrivende, samt å kartlegge artis‐
tenes andel av utbetalingene fra de nye digitale tje‐
nestene. Vi beholder samtidig satsingen på kompet‐
ansehevende tiltak til våre medlemmer gjennom økt
kurstilbud og seminarer. 

Styret, som ble valgt på generalforsamlingen den 
31. mai 2010, har vedtatt en handlingsplan med
oversikt over prioriteringer i styreperioden 2010‐
2011. Planen består av følgende hovedsatsings ‐
områder: Artisters rettigheter som selvstendig
næringsdrivende, artisters digitale rettigheter, 
prosjekter, kommunikasjon/synlighet og økonomi. 

Vi har også prioritert å være til stede på enkelte av
årets større bransjearrangement i inn‐ og utland,
herunder South by South West, Popkomm, by:Larm,
Nordic Music Week, Trondheim Calling, samt flere
norske festivaler.

GramArt har i styreperioden beholdt sine verv i
Gramo, Norwaco, Fond for utøvende kunstnere og
Fond for lyd og bilde. I tillegg er GramArt represen‐
tert i styrene i Spellemann, Music Export Norway og
bistandsorganisasjonen Norcode.

3 STYRET
Følgende styre ble valgt på Generalforsamlingen 31.
mai 2010:

Leder Harald Sommerstad 
Nestleder Askil Holm 
Medlemmer Bård Jørgen Iversen

Elisabeth Andreassen
Arne Hurlen
Bjørn Gunnar Sando

Varamedlemmer: (1) Per Olav Hoff Mydske
(2) Danny Young
(3) Amund Maarud
(4) Maria Haukaas Mittet

Det er avholdt 7 styremøter i perioden 
31.05.10 – 15.04.11. 

4 BEMANNING OG ADMINISTRASJON
Administrasjonen har per 15. april 2011 følgende
medarbeidere:

Elin Aamodt, daglig leder 
Marius Øvrebø‐Engemoen, advokat 
Christian Wadahl Uhlen, advokatfullmektig 
Tore Østby, seniorrådgiver 
Svein Gunnar Nilsen, informasjonskonsulent
Hilde Wahl, prosjektleder (i barselpermisjon fra

oktober 2010 til november 2011)
Anette Engkvist, prosjektleder (vikar for Hilde 

fra september 2010 til desember 2011)
Teie Hammerlin, deltidsmedarbeider 

på medlemsservice.

5 RÅDGIVENDE AVDELING

Harald Sommerstad, Per Olav Hoff Mydske, Askil
Holm, Bjørn Gunnar Sando, Bård Jørgen Iversen og
Amund Maarud. Foto: E. Rose

Marius Øvrebø-Engemoen, Christian Wadahl Uhlen og
Tore Østby. Foto: E. Rose
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GramArts rådgivende avdeling består av advokat
Marius Øvrebø‐Engemoen, advokatfullmektig
Christian Wadahl Uhlen og seniorrådgiver Tore
Østby. 

Det er fortsatt stor etterspørsel etter GramArts
rådgivende tjenester.  I løpet av fjoråret behandlet
rådgiverne ca. 230 saker.  I tillegg kommer et
betydelig antall daglige telefon‐ og e‐post ‐
henvendelser hvor medlemmene får råd uten at det
formelt opprettes sak.  

En vesentlig andel av sakene gjelder fortsatt
veiledning og forhandlinger av forskjellige typer
avtaler innen musikkbransjen.  I tillegg er det meglet
frem løsninger i konflikter av forskjellig art og gitt
bistand ved løsning av interne forhold mellom
medlemmer og med medlemmenes samarbeids ‐
partnere.  Øvrebø‐Engemoen og Uhlen har også en
rekke ganger opptrådt som prosessfullmektig for
medlemmer, der tvist ikke har latt seg løse på annet
vis.

Foruten bistand overfor enkeltmedlemmer, arbeider
rådgivende avdeling med politiske og opphavs ‐
rettslige problemstillinger av mer generell art,
utredninger, uttalelser til media, arbeid i Gramo og
Norwaco, høringsuttalelser og for øvrig generelle råd
til styre og administrasjon.  I denne forbindelse
finner man grunn til å nevne at det i den kommende
periode antas å medgå noe mer tid til slikt arbeid.
Dette fordi Kulturdepartementet har varslet at ny
ånds verklov er under utarbeidelse.  Det er naturlig
at GramArt bruker tid på å vurdere denne grundig,
for å sikre at hensynet til artistenes rettigheter
ivaretas i tilstrekkelig grad.

For øvrig nevnes at den omlegging av
gebyrstrukturen som ble foretatt f.o.m. 01.01.10
fungerer godt, slik rådgivende avdeling vurderer det.
Styrets mål med omleggingen var dels et gratis
lavterskeltilbud, dels at betaling for benyttelse av
tjenestene i større grad ble knyttet til faktisk bruk
(om enn fortsatt rimelig).  Målene synes oppnådd
med omleggingen.

6 MEDLEMSSERVICE

GramArts medlemsservice består av informasjons ‐
konsulent Svein Gunnar Nilsen og prosjektleder
Hilde Wahl. Hilde Wahl gikk ut i permisjon i
november 2010, og Anette Engkvist er ansatt som
vikar ut 2011. Teie Hammerlin arbeider deltid i
GramArts medlemsservice. I perioden januar til
februar 2011 var Kim Alexander Holmøy fra
Kulturlinjen ved Høgskolen i Telemark på feltarbeid
hos oss.

Medlemsservice tar i mot alle henvendelser til
GramArt, hovedsaklig per telefon og e‐post. Vi
mottar daglig en stor mengde henvendelser
vedrørende rådgivning til artistkarrieren,
fondssøking og spørsmål om GramArts medlems ‐
fordeler, kurs og øvrige tilbud. Kontakten med
medlemsservice er ofte det første møtet med
GramArt, og vi har som målsetning å informere og
inspirere våre medlemmer. 

GramArts medlemsservice er til stede på ulike
arrangementer, og vi ønsker å treffe artistene på
hjemmebane. Vi sørger også for diverse utsendelser
til våre medlemmer, som månedlige medlemsbrev,
invitasjoner til kurs, påminnelse om søknadsfrister
og annen relevant informasjon. GramArts
medlemsservice har i perioden fortsatt arbeidet med
å oppdatere og utvikle medlemstilbudet, slik at vi
skal kunne tilby relevante tjenester og produkter til
våre medlemmer til en rabattert pris. I januar 2011
lanserte vi Musikerrabatten som består av totalt 25
medlemsfordeler.

Kurs, seminarer, workshops og opplæring
GramArt har fortsatt med sin brede satsning på kurs
og seminarer i Oslo og i flere andre byer. 
Vi har gode samarbeid med flere av de lokale
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Svein Gunnar Nilsen, Anette Engkvist og Hilde Wahl.
Foto: E. Rose

Årsber2010-11_Layout 1  15.04.11  09.07  Side 5



bransjeorganisasjonene, som blant annet BRAK i
Bergen, STAR i Stavanger, SØRF i Kristiansand,
Tempo i Trondheim, AKKS, Høyskolen i Hedmark,
Nordisk Institutt for Scene og Studio (NISS) og
Universitetet i Tromsø
(Musikkartistutviklingsprogram).

Høydepunktene fra 2010‐2011 i forbindelse med
kompetansehevende tiltak var blant annet:

Medietrening for artister 
Seminaret ble holdt av Hanne Lindbæk fra
kommunikasjonsbyrået Ergo;ego i Oslo 21.‐22.
august.  Kursholder tok for seg hvordan artister kan
kommunisere med presse, publikum og andre
bransjeaktører. Et sentralt tema på seminaret var
bevisstgjøring med hensyn til hvordan publikum og
andre oppfatter ulike typer kommunikasjon på og
utenfor scenen. 

Låtskriverseminar med Hanne Sørvaag

Låtskriver og artist Hanne Sørvaag holdt et helge ‐
seminar i låtskriving i Oslo 4.‐5. september. Temaer
som ble gjennomgått var blant annet hva som skal til
for å skrive en radiohit, hva man må tenke på når
man skriver tekster på norsk eller engelsk, og
hvordan man kan finne den perfekte melodien.

Rytmen av en karriere og et liv – seminar i
selvledelse og coaching
Kontrast Coaching gjennomførte dette todagers
seminaret i Oslo 2.‐3. oktober. Seminaret hadde som
målsetning å gi deltagerne noen metoder for å
håndtere problemstillinger knyttet til dårlig selvtillit, 
sceneskrekk og manglende fokus i artistkarrieren.
Ved å bevisstgjøre og håndtere slike utfordringer,
kan artistene bedre sin stilling, både profesjonelt og
personlig.

Kurs i sosiale medier med Ariel Hyatt

Den internasjonalt anerkjente eksperten på sosiale
medier, Ariel Hyatt, holdt 24. november kurs i Oslo
om hvordan artister, management og uavhengige
plateselskap kan håndtere de ulike sosiale medie ‐
plattformene og benytte disse i musikkarieren.
Kursholder delte sine erfaringer og tips med
deltagerne, og ga nyttige råd om hvordan man kan
utvikle seg videre på området. 

Ralph Murphy - Murphy’s Law to Song Writing
Den kanadiske låtskriveren har oppnådd nær
legendarisk status i Nashville, gjennom sin karriere
som artist, produsent, låtskriver, forlegger og
visepresident for ASCAP. Murphy har gjennom
mange år samlet inn informasjon om hva lytterne
reagerer på; hva som skyver noen låter til topps,
mens andre kommer til kort. Gjennom sine to
workshops delte han flere grunnleggende tips og
hint for å hjelpe låtskrivere til å finpusse sine
ferdigheter. Begge kursene ble avholdt under
by:Larm 17. og 18. februar.

Engaging Fans through Social Media
Kommunikasjonsprofessor Nancy Baym (University
of Kansas) har forsket på forholdet mellom fan‐
kultur og sosiale medier, og holdt et lærerikt
foredrag under by:Larm 18. februar. Baym delte
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Låtskriver og artist Hanne Sørvaag på GramArts kurs
på Litteraturhuset. Foto: H. Wahl

Foto: Ariel Publicity

Det noteres flittig under Bayms seminar på by:Larm.
Foto: E. Lande
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nyttige erfaringer og tips om hvordan artister kan
kommunisere med og videreutvikle forholdet til sine
fans gjennom sosiale‐ og nettbaserte verktøy. 

Låtskriverkurs med Mads Hauge 

Hitprodusenten Mads Hauge holdt 26. mars et 
inspirerende kurs i låtskriving i Oslo. 

Hvordan få materiale ut, hvordan skrive for artister i
utlandet, hvordan skrive i team og hvordan leve av
nettopp dette, var temaer på kursdagen. Deltakerne
fikk også tilbakemeldinger på hver sin låt, både fra
kursholder og fra de andre deltagerne. 

Andre kurs gjennomført i perioden
Andre kurs som har vært gjennomført i perioden er:
Platekontrakten 2011 (Tore Østby), How to work
by:Larm (Sarah‐Chanderia), Drop-in juridisk 
rådgivning (M. Øvrebø‐Engemoen og C. Wadahl
Uhlen), Hvordan starte eget plateselskap (J. Dalchow),
Hvordan markedsføre plateutgivelser (J. Dalchow),
Selvangivelseskurs for artister (Vassdal & Eriksen),
Fondssøkerkurs (Hilde Wahl), Innføring i Logic
(Tommy Berre) og Logic for viderekommende
(T. Berre). 

GramArts instrument- og ulykkesforsikring
GramArts instrument‐ og ulykkesforsikring er et av
våre mest populære medlemstilbud. Antallet
forsikringspoliser har vært jevnt økende siden
oppstart .  
I 2010 opplevde vi en økning på nesten 
20 prosent. Forsikringsordningen er et samarbeid
med IF og dekker de fleste av våre medlemmers 
forsikringsbehov.

Reiseforsikring
Etter stor pågang fra våre medlemmer, har GramArt
i år inngått et samarbeid med Europeiske
Reiseforsikring og lansert reiseforsikring som en ny
del av våre medlemsfordeler. Reiseforsikringen er
integrert i GramArts nye webløsning og gjelder fra 
1. januar 2011.

Øvrige medlemsfordeler
GramArt har i perioden økt fokuset på gode
medlemsfordeler. I samarbeid med Band`s Best
Friend lanserte vi begrepet Musikerrabatten med
totalt 25 medlemsfordeler fra 1. januar 2011. Vi har
knyttet til oss en rekke nye samarbeidspartnere som
tilbyr våre medlemmer fordelaktige rabatter på
blant annet forsikring, overnatting, reise og
musikkutstyr. 

Søknadshjelp
GramArt gir individuell hjelp til medlemmer i
forbindelse med søknader om støtte fra fond, legater
og øvrige støtteordninger. I overkant av 50
medlemmer har benyttet seg av tilbudet og mottatt
hjelp per telefon og epost. Målsetningen med
søknadshjelp er ikke å gi fasitsvar, men å hjelpe
artister og finne frem til relevante støtteordninger,
samt presentere sine prosjekt på en best mulig måte. 

GramArt ønsker å styrke medlemmenes kunnskap
om fondssøking, og har i samme periode holdt kurs
om temaet. Medlemsservice har nylig oppdatert vår
søknadsveiledning og søknadskalender for artister.
Begge ligger tilgjengelig på GramArts nettsider.

7 PROSJEKTER
GramArt jobber i stor grad prosjektrettet, og vi har i
inneværende periode gjennomført en rekke
forskjellige aktiviteter for våre medlemmer. Våre
viktigste prosjekter har vært:

GramArts sommerfest og utdeling av den årlige
Bendiksenprisen

I 2009 var det 20 år siden Arne Bendiksen og andre
sentrale aktører i musikk‐Norge startet
Grammofonartistenes forening, GramArt. I anledning
20 årsjubileet fikk GramArt tildelt midler til å dele ut
en årlig pris til norske populærartister.  Prisen er på
kr. 100.000, under navnet ”Bendiksenprisen”.
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Fornøyde deltagere på låtskriverkurs med Mads
Hauge. Foto: T. Felberg.

Bobbysocks sørget for god stemning på sommerfesten.
Foto: S.E. Dahl
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Den første Bendiksenprisen ble utdelt på GramArts
sommerfest den 20. mai 2010. Blant de mange
nominasjoner som kom inn, nominerte styret ti
artister/band innenfor et bredt spekter av rytmiske
sjangere. Kulturministeren Anniken Huitfeldt delte
ut den ærefulle prisen til vinnerne Karpe Diem til
stor jubel på festen. 

Som tidligere år var musikken hovedtema for
sommerfesten, og Frode Alnæs var konferansier.
Blant de musikalske innslagene var blant annet
Susanne Sundfør, Karpe Diem, Bobbysocks, Ole Paus
og mange flere. 

SongFarm

13.‐17. juli 2010 arrangerte GramArt og daWorks
SongFarm på Saltögården i Sverige. SongFarm var en
møteplass for låtskrivere fra Skandinavia.
Arrangementet varte i fire dager, og låtskriverne var
delt opp i syv lag hvor man rullerte på gruppene. I
løpet av de produktive dagene, endte deltagerne med
svært mange sterke låter. 

Låtskrivere som deltok var blant annet Lene Marlin,
Hanne Sørvaag, Simone Larsen, Tobias Stenkjær,

Jean Beauvoir, Alexander Jonsson, Tommy Berre og
Johanna Dempker.

Trondheim Calling 2011

Trondheim Calling er Midt‐Norges første regionale
musikkonferanse. Konferansen er ment som et
initiativ for å styrke Trøndelag som eksportør av
musikk, og ble avholdt i Trondheim 28.‐29.januar
2011. GramArt var en av konferansens sponsorer. To 
representanter fra GramArt var på plass med en
informasjonsstand, hvor artister kunne henvende
seg med spørsmål om GramArt. Jørn Dalchow holdt
dessuten kurset Markedsføring av plateutgivelser i
regi av GramArt. 

by:Larm 2011

GramArt er en av hovedsponsorene av by:Larm.  
I år gikk arrangementet av stabelen 17.‐19. februar 
i Oslo. 

by:Larm regnes som en av de viktigste møteplassene
for artister og bransje i Skandinavia i dag. GramArts
bidrag er blant annet seminarer, artistoppfølging 
og sosiale arrangement. Vår virksomhet planlegges i
samarbeid med festivalledelsen, og skal dekke 
artisters behov for faglig påfyll, artistoppfølging og
sosiale møteplasser.

Årets storsatsning på seminardelen var samarbeidet
med ASCAP og låtskriveren Ralph Murphy.
Workshopen Murphy’s Law to Songwriting gikk over
to dager i det offisielle seminarprogrammet, og ble
svært godt mottatt.  I tillegg holdt Murphy en lukket
workshop i samarbeid med Høyskolen i Hedmark og
NISS, for elever på henholdsvis Music Management,
Musikkproduksjon og Prosjektledelse kultur. 
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Karpe Diem mottok Bendiksenprisen fra kulturminis-
teren. Foto: S.E. Dahl

Flere anerkjente låtskrivere var samlet i Sverige for
SongFarm. Foto: GramArt

Elvira Nikolaisen skapte magisk stemning under
by:Larm. Foto: E. Lande
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For øvrig bestod GramArts seminarprogram av:
Engagiging Fans Through Social Media med Nancy
Baym (University of Kansas), How to Work by:Larm
med Sarah‐Chanderia (Hacate Entertainment),
Platekontrakten 2011 med Tore Østby (GramArt) og
Drop-in juridisk rådgiving med Christian Wadahl
Uhlen og Marius Øvrebø‐Engemoen (begge fra
GramArts rådgivende avdeling).

For å ivareta artistene som spiller på by:Larm, 
organiserer GramArt artistverter. Disse er til stede
under hele festivalen for å ta imot artistene, fungere
som artistkontakt, tilrettelegge for en best mulig
opptreden, og ellers hjelpe til på de forskjellige 
scenene. GramArt fortsatte sitt samarbeid med NISS
ved å benytte flere studenter fra linjen
Prosjektledelse kultur som artistverter.

GramArt bidrar også med transportstøtte til alle
demoartister som spiller under by:Larm. I 2011
utgjorde dette i gjennomsnitt kr. 3000,‐ per
artist/band som bor utenfor Oslo. Videre produserte
vi guiden GramArts lille røde – artistenes guide til

by:Larm, som gir artistene en oversiktlig innføring i
praktiske sider ved by:Larm.

GramArts sosiale arrangementer under by:Larm er
en viktig møteplass for artister og musikkbransje. Vi
inviterte derfor i år igjen til artistvorspiel på Hells
Kitchen første dag under festivalen. Nytt av året var
GramArts artistfrokost på fredagen og lørdagen i
by:Larm‐teltet. Her serverte Kampen Bistro god og
gratis frokost til alle artister og medlemmer. 

Medlemsmøter og møteplasser
GramArt har også i år invitert til medlemsmøter,
bransjetreff og sosiale arrangementer. Møteplassene
har flere mål: medlemmene skal i større grad kunne
møte hverandre, GramArts administrasjon og styre;
GramArt skal kunne informere om organisasjonens
daglige virke, styrets arbeid og andre relevante saker
for norske artister.

Foruten tidligere nevnte sommerfest og by:Larm‐
vorspiel,  arrangerte vi medlemsmøte med 
påfølgende managementdebatt på Internasjonalen 
i januar 2011. 

Medlemskveld og debatt om management

GramArt inviterte til medlemskveld på
Internasjonalen i Oslo 18. januar. Styreleder Harald
Sommerstad innledet møtet med en presentasjon av
GramArts arbeid og styrets prioriteringer for 2011.
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Låtskriverlegenden Ralph Murphy holdt en inspire-
rende workshop under årets by:Larm. Foto: T. Felberg 

Det årlige vorspielet på Hells Kitchen. Foto: E. Lande

Det ble en spennende debatt om management på
Internasjonalen 18. januar. Foto: K.A. Holmøy
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Kulturminister Anniken Huitfeldt møtte deretter
medlemmene til dialog.  

GramArt hadde invitert representanter fra ulike
management til paneldebatt med tema Management
anno 2011. I panelet satt Harald Wiik (a‐Ha
Network), Pernille Torp‐Holte (Heartbeat
Management), Kathrine Synnes Finnskog
(BpopMentometer), Vegard Waske (Up Front
Artists), Unni Wilhelmsen (artist) og Bård Jørgen
”Bosse” Iversen (artist i DDE og ”spillende mana‐
ger”). Kveldens ordstyrer var Martin Revheim (MIC).
Blant problemstillingene som ble debattert var:
trenger man en manager og i så fall hvorfor, hva kan
man forvente av en manager og hvor mange roller
kan og bør en manager ha. 

Spellemannprisen

GramArt er sammen med MFO, FONO og IFPI medar‐
rangør av Spellemannprisen.

Spellemannprisen 2010 ble arrangert 5. mars 2011,
og ble direktesendt på TV2.

Spellemann er nå organisert som et AS, med et
ansvarlig styre (den tidligere Spellemannskomiteen).
Fra GramArt har daglig leder Elin Aamodt vært sty‐
remedlem i 2010‐2011, med Arne Hurlen som vara. 
GramArt jobber fremdeles for et økt fokus på artister

og nominerte under Spellemannprisen. Til tross for
stor konkurranse om tv‐seerne med Ski‐VM, hadde
Spellemannprisen 5. mars 2011 gode seertall. a‐Ha
mottok Spellemanns hederspris, produsentduoen

Stargate var til stede for å motta årets produsentpris
og Karpe Diem ble kåret til årets Spellemann. 

GramArts styre mener Spellemann er et viktig arran‐
gement i musikk‐Norge, som skaper omtale om
musikkbransjen og artistene.  Prisen er en fin måte å
vise publikum hva som finnes av norske artister. Det
er derfor i artistenes interesse at GramArt er
delaktig i Spellemann, slik at artistene selv kan
påvirke utformingen og arrangementet. 

Music Export Norway (MEN) 
MEN er et aksjeselskap
og eies av følgende
organisasjoner: 
FONO (20 %)
IFPI (20 %)
MFO (26 %)
NOPA (14%) og 
GramArt (20 %).  

MENs viktigste oppgave er å tilrettelegge for norske
eksportører av musikk innen alle sjangre. Selskapet
tilrettelegger internasjonale eksportfremstøt, blant
annet gjennom koordinering av norsk deltakelse på
viktige messer.

Music Export Norway AS (MEN) har som formål å
være et felles ressurssenter og kompetanseorgan for
musikkeksport, og jobber for å:
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Et stjernelag av norske artister underholdt publikum
med en coverversjon av a-Ha’s ”The Sun Always Shines
on TV”. Foto: J. Rugland

a-Ha mottok Spellemanns hederspris under utdeling-
en. Foto: J. Rugland

Karpe Diem vant årets Spellemann. Foto: J.Rugland
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• Samordne sjangeruavhengig internasjonal 
markedssatsning i Norge og utlandet

• Styrke norsk eksponering og nettverk for eksport 
i det internasjonale markedet

• Styrke eksport‐ og markedskompetansen i norsk 
musikknæring

• Bidra til økt forskning, kunnskap om globale
trender og kartlegging av musikkeksport 

• Forvalte internasjonal markeds‐, reise‐ og 
turnéstøtte

MEN har siden 2008 hatt et Londonkontor.  I 2010
ble det også åpnet et kontor i Berlin. MEN arrangerer
flere prosjekter for artister og bransjen (blant annet
den planlagte “masterclass” med Stargate i New
York), deler ut støtte til eksportrettede tiltak og ad
hoc–støtte for musikere med behov for rask økono‐
misk bistand.

Harald Sommerstad har representert GramArt i 
styret til MEN.  Amund Maarud har vært vara ‐
representant.

8 INFORMASJON
GramArt lanserte i 2010 en helt ny hjemmeside.
Omleggingens første fase er ferdig og har vært en
ubetinget suksess, blant annet med mulighet for 
on‐line betaling via Paypal. Neste fase innebærer
integrering av forsikringsordningen i webløsningen,
hvor medlemmene blant annet skal kunne registrere
og oppdatere sine forsikringer.  I tillegg vil det
komme en Visa‐betalingsløsning, som tillegg til 
eksisterende løsninger.

Presse
I tråd med tidligere generalforsamlingers ønsker, er
GramArt fortsatt synlige i de fleste artistrelevante
diskusjoner i media, enten disse er av politisk, øko‐
nomisk eller juridisk art. Synligheten gjør foreningen
mer slagkraftig og er viktig redskap i arbeidet for å
bedre GramArts medlemmers rettigheter og vilkår.
Både GramArts styre og administrasjon uttaler seg
jevnlig i pressen.

Utdrag fra Ballade 05.01.2011

Artistundersøkelsen i samarbeid med VG
Det finnes få undersøkelser vedrørende yrkes ‐
gruppen artister. Av den grunn var GramArt lydhøre
da VG kontaktet oss før sommeren 2010 med 
forespørsel om en spørreundersøkelse for yrkes‐
gruppen artister. VG har tidligere gjort mange slike
omfattende og seriøse yrkesgruppeundersøkelser,
blant annet for Politiets Fellesforbund. 

Enkelte medlemmer ytret skepsis til dette samarbei‐
det. GramArt har imidlertid tidligere hatt samarbeid
med andre aviser om lignende undersøkelser (DN i
februar 2009), og styret vurderte VGs forespørsel
grundig. Det som var spesielt viktig for GramArt, var
å sikre våre medlemmers anonymitet.  Ingen ansatte
hos VG kan derfor få innsyn i enkeltsvar.

Per april 2011 har omtrent 1000 respondenter 
deltatt i undersøkelsen. 

Vi ser fortsatt et behov for å innhente ytterligere opp‐
lysninger på feltet, og å arbeide videre for å få mer
informasjon om yrkesgruppen vi representerer. I den
anledning har vi også henvendt oss til NUMI (Norsk
Underholdningsmedisinsk institutt) for et samarbeid
om en doktoravhandling om artisters levekår.

9 POLITIKK
En av GramArts viktigste arbeidsoppgaver er å fort‐
sette det politiske arbeidet for å bedre artistenes ret‐
tigheter. Styret og administrasjonen har i perioden
brukt vesentlig tid og ressurser på dette arbeidet. 

GramArt arbeider for at Kulturløftet II skal gjennom‐
føres, og av GramArts prioriterte politiske saker kan
nevnes:

Bedre vilkår for små AS
Et hovedfokus for GramArts styre i forrige periode
(2009‐2010), var å få innført det såkalte ”Mikro AS”.
Mikro AS var tenkt å være en forenklet selskapsform
for små selvstendig næringsdrivende.  I korte trekk
ville ordningen kunne gi de samme positive følgene
som et AS, men uten å innføre de samme strenge
reglene for revisjon, egenkapital og skjemavelde. Den
viktigste grunnen ville kanskje allikevel være mulig‐
heten for å kunne ta del i de samme sosiale rettighe‐
ter som fast ansatte har i dag. 

Den sittende regjeringen har ikke innført Mikro AS,
men har langt på vei vedtatt og foreslått regler for
små aksjeselskap likelydende med våre forslag til
Mikro AS. Dette gjelder spesielt fritak for revisjons‐
plikt, samt et forslag om å senke kravet til aksjesel‐
skapers egenkapital. GramArt er svært fornøyd med
de foreslåtte endringene og følger utviklingen nøye.
GramArt mener de foreslåtte endringene fra regje‐
ringens side i stor grad vil kunne forenkle hverdagen
til selvstendig næringsdrivende artister. 
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Samstemt!
Samarbeidet Samstemt! består av
musikkorganisasjonene FONO, FolkOrg, Norsk
jazzforum, Norsk Rockforbund, Ny Musikk og
GramArt.

I kjølvannet av St.meld. nr 21 (2007‐2008)
”Samspill”, har det skjedd flere strukturelle
endringer for det rytmiske musikkfeltet.  
Gjennom Samstemt! arbeider GramArt for at 
”de gode intensjonene på det rytmiske området 
også må følges opp finansielt”.

På denne bakgrunn anser Samstemt! følgende som
hovedprioriteringer for statsbudsjettet 2012:

Digital innkjøpsordning – ny digital innkjøpsordning
Økt arrangørstøtte – helt nødvendig forutsetning for
et levende arrangørmiljø som skaper gode
musikkopplevelser året rundt
Økt musikerstøtte– en av artistenes viktigste
støtteordninger for band på turné
Øke KOMP‐midlene – økte midler til kompetanse
gjennom KOMP‐ordningen

I tillegg ønsker vi at kulturrådets støtteordninger
effektiviseres langt bedre enn i dag, og at samtlige
ordninger blir sjangernøytrale. 

Samstemt! har utarbeidet et notat i forbindelse med
hovedprioriteringene for 2012.

Revisjon av åndsverksloven
Åndsverksloven vil ventelig revideres i kommende
periode. Dette er en viktig prosess som GramArt vil
følge nøye og bruke store ressurser på. GramArt skal
være i front i forhold til å få utarbeidet endringer i
den nye åndsverksloven, slik at denne blir best mulig
for artistene og beskytter artistenes rettigheter på
en hensiktsmessig måte. 

Musikermøtet 2011

MFO, GramArt, FolkOrg og Norsk Jazzforum
arrangerte i felleskap et møte for profesjonelle
musikere fra alle sjangre den 10. januar på Nasjonal
Jazzscene.  Hovedtema for møtet var å fortsette
samarbeidet for å bedre rettigheter for artister som
selvstendig næringsdrivende.

Saker som ble presentert og diskutert på møtet var:
• Næringsdrivende, utøvende kunstneres skatt‐ og

trygdevilkår (orientering fra MFO)
• Mikro AS (orientering fra GramArt ved styreleder

Harald Sommerstad)
• Turnéstøtte inn‐ og utland (orientering fra MIC)
• Faste stillinger/prosjektstillinger (orientering fra

Norsk Jazzforum)

Styret ser det som svært positivt å arbeide sammen
med andre organisasjoner om felles målsetninger for
å bedre vilkårene for selvstendig næringsdrivende
artister.  GramArt har jevnlige møter med MFO og
Norsk Jazzforum i forbindelse med dette arbeidet.

Videre har de tre sistnevnte organisasjonene i
fellesskap arbeidet for å bedre de selvstendige
næringsdrivendes skatte‐ og trygdevilkår, og flere
brev med krav har blitt sendt til
Finansdepartementet, Arbeids‐ og
inkluderingsdepartementet og Kulturdepartementet.
Dette er et arbeid som også vil prioriteres framover.

Kunstnernettverket
GramArt deltar også i Kunstnernettverket. Dette er
et uformelt nettverk hvor alle kunst‐ og
kulturorganisasjoner møtes for å diskutere felles
problemstillinger.  Styrken bak et slikt nettverk er å
ha en møteplass for å samkjøre felles
problemstillinger. Etter å ha hatt noen innledende
runder i 2010, ble nett verket etablert i januar 2011. 

10 GRAMART I ANDRE UTVALG
Gramo
Gramo forhandler, innkrever, forvalter og fordeler
vederlag til produsenter (tilvirkere) og utøvende
kunstnere for kringkasting og annen offentlig
framføring av lydopptak som regulert i
åndsverkloven § 45b.

Følgende styre ble valgt ved Gramos generalfor ‐
samling 7. juni 2010:
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Styremedlem
Harald Sommerstad (leder), Marte Thorsby 
(nestleder), Elin Aamodt, Renée Rasmussen, 
Larry Bringsjord og Dag Krogsvold.  

Varamedlem
Tore Østby, Askil Holm, Knut Aafløy, Erling
Andersen, Bjørn Rogstad og Lena Midtveit.

Sektorutvalgene
Styre‐ og varamedlemmer har organisert seg i
sektorutvalg for behandling av saker som gjelder
henholdsvis utøvere og produsenter. 

Utøversektor
Utøversektoren har bestått av Sommerstad, Aamodt,
Østby, Holm, Rasmussen og Aafløy.

Innkopiering
Gramos innkopieringssektor ble lagt ned med 
virkning fra årsskiftet 2008/2009. Det er nå inngått
separate avtaler mellom NRK og IFPI (for deres 
medlemmer) og NRK og Gramo (på vegne av 
uavhengige produsenter). Fra 1.1.2009 har utøvere
som har medvirket på innspillinger gjort av eller
lisensiert til IFPI‐medlemmer, ikke lenger mottatt
innkopieringsvederlag direkte fra Gramo.
Fordelingen av innkopieringsvederlag reguleres nå i
avtale mellom utøvere og selskapene. I tillegg til
IFPIs nye avtale, har NRK og FONO en avtale fra 
før som omfatter innkopiering av lydopptak for 
medlemmene i FONO.

GramArt har gått i spissen for opprettelse av ny 
felles innkopieringsordning, for å sikre at utøvernes
rettigheter ivaretas. En felles ordning ventes også å
gi sterkere forhandlingskraft ovenfor kringkasterne.  

FONO har hevdet å ha nødvendige rettigheter til å
slutte avtaler med NRK på vegne av artistene. Dette
er ikke GramArts erfaring med avtalene FONO‐
selskapene innehar med artistene. GramArt har
derfor, i sammen med MFO og Norsk Artistforbund,
bedt om en redegjørelse og dokumentasjon for dette. 

Det er varslet at artistorganisasjonene vil anføre
manglende hjemmelsfullmakt ovenfor NRK, med
hensynt til avtalene med FONO‐/IFPI‐selskapene.  I
så fall vil det også fremmes krav på vegne av
utøverne overfor de som utnytter opptak med våre
medlemmer, dersom man ikke kommer frem til en
tilfredsstillende løsning på problemet.

GramArt ønsker imidlertid prinsipalt å gjenopprette
Gramos innkopieringssektor, denne gang også med
Fono. Fordelen ved dette vil være at ordningen
administreres av Gramo, noe som bedre vil kunne
sikre åpenhet om rettighetsforhold og fordelinger.

Avregning
Hovedavregning for 2009 ble utbetalt i juni 2010.
Det ble da avregnet kr 57,3 millioner i utøversektor.
GramArts medlemmer representerer ca 2/3 av
Gramos utøvervederlag i forhold til øvrige
organisasjoner.

Fond for utøvende kunstnere
Styret i Fond for utøvende kunstnere oppnevnes av
Kulturdepartementet. For inneværende periode er
GramArts representant i styret i FFUK Jon Arild
Stieng fra Minor Majority. 

NORWACO
Norwaco er en opphavsrettsorganisasjon som på
vegne av rettighetshaverne inngår avtaler om
sekundærutnyttelse av lyd og levende bilder, krever
inn vederlag for bruken og fordeler vederlaget til
rettighetshaverne.  Norwaco administrerer også
privat kopieringskompensasjonen som hvert år
bevilges over statsbudsjettet.

GramArt representerer norske musikkutøveres
interesser ved fordelingene i Norwacos ulike
forvaltningssektorer.  Norwaco krever at midler
utbetalt fra de ulike sektorer går til et uavhengig
fond.  GramArts Fond forvalter derfor disse midlene.
Fondets videre fordeling av midlene varierer med
hvilken sektor midlene utbetales fra.

På Norwacos årsmøte 25. mai 2010, ble følgende
styre valgt:

Styremedlem
Johannes de Vries (NAViO), leder
Jahn‐Arne Olsen (Norsk Journalistlag)
Cato Strøm (TONO)
Tone Øvrebø Johannessen (Norske Dansekunstnere)
Elin Aamodt (GramArt)
Agnete G. Haaland (Norsk Skuespillerforb.), nestleder
Sverre Pedersen (Norsk Filmforbund)
Marte Thorsby (IFPI Norge)
Mathias Lilleengen (Den norske Forleggerforening)
Leif Holst Jensen (Norske film‐ og 

tv‐produsenters forening) 

Varamedlem
Pål Giørtz Norske Dramatikeres Forbund) 
Tone Stidahl (Norsk Journalistlag) 
Ragnar Bjerkreim (NOPA) 
Ulf Nilseng (Norske Dansekunstnere) 
Renée Rasmussen (Musikernes fellesorganisasjon) 
Bjørn Sæter (Norsk Sceneinstruktørforening) 
Elsa Kvamme Norske Filmregissører) 
Erling Andersen (FONO) 
Bjørn Smith‐Simonsen (Den norske
Forleggerforening) 
Tom G. Eilertsen  (Norske film‐ og 

tv‐produsenters forening) 
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Viderersendingssektor
Norwacos Videresendingssektor forvalter vederlag
for videresending av kringkastingssendinger i
kabelnett, jf. åndsverkloven § 34.

I 2010 fordelte Videresendingssektor 2009‐
vederlaget, som totalt utgjorde kr. 78.202.543,‐.

På bakgrunn av ekspertgrupperapporten som ble
fremlagt for en samlet Videresendingssektor 
20. april 2010, har det vært ro i sektoren i 2010.
Rapporten ble nærmere omtalt i årsmeldingen for
2010.

Det har likevel knyttet seg spenning til hvilke utslag
ekspertgruppens nye fordelingsmodell ville få når
den ble anvendt på sendeflaten for 2009.  Det ble i
årsmelding 2010 antydet at fordelingsmodellen ville
innebære en viss økning i vederlaget til
musikkutøvere.  Denne antagelsen slo til: andelen av
2009‐vederlaget som ble fordelt til GramArts Fond
utgjorde kr. 1.580.667,‐, mot en andel av 2008‐
vederlaget på kr. 1.192.104,‐.  Utbetalingen har
således økt med 32,6 %.  

Midler GramArts Fond mottar fra
Videresendingssektor utbetales hovedsaklig
individuelt til musikkutøvere etter en nøkkel fastsatt
av Gramo. Siste utbetaling ble foretatt i juni 2010,
hvor kr. 3.092.800,‐ ble utbetalt individuelt til norske
artister. 

Advokatfullmektig i GramArt, Christian Wadahl
Uhlen, har siden høsten 2007 deltatt i
Videresendingssektorens ledelse.

Privatkopieringssektor
Norwacos Privatkopieringssektor forvalter den
privatkopieringskompensasjon som hvert år bevilges
over statsbudsjettet, jf. åndsverkloven § 12. 

I 2010 har Privatkopieringssektor fordelt 2009‐
midlene.  Bevilget beløp over statsbudsjettet var 
kr. 37,9 mill.  Med tillegg av renter ble dermed kr.
39,1 mill. fordelt ved Privat kopierings  sektorens
vedtak av 31. mai 2010.  Midlene deles likt mellom
de tre rettighetshavergruppene opphavsmenn,
utøvere og tilvirkere (produsenter), og den nærmere
fordelingen skjer på bakgrunn av en
brukerundersøkelse foretatt av Synovate.  Til
sammen kr. 1.728.171,‐ ble fordelt til GramArts
Fond.  Beløpet ble utbetalt i februar 2011.  

Sammen med MFO, Norsk Artistforbund og Norsk
Tonekunstnersamfund vil GramArt i 2011 foreta
individuell utbetaling av kompensasjonen for 2007,
2008 og 2009.  For denne fordelingen vil det av 
økonomiske og administrative hensyn benyttes en
ren Gramo‐nøkkel (altså etter samme beregning som
Gramo‐vederlaget utbetales etter).  Det er ønskelig å

videreføre denne ordningen for fremtidige
utbetalinger, forutsatt at det oppnås enighet med
MFO, NA og Tonekunstnerne om dette.  

Filmsektor
Norwacos Filmsektor forvalter midler fra norske
filmprodusenter til rettighetshavere i filmverk.

Midler utbetalt fra Filmsektor fordeles likt mellom
GramArts Fond og MFOs vederlagsfond.  GramArts
Fond forvalter midlene som prosjektmidler.

I henhold til dette ble det i 2010 utbetalt kr. 73.571,‐
til GramArts fond.

Film‐ og TV‐produsentenes forening valgte i 2009
ikke å forlenge avtalen med Norwaco.  Dette
innebærer at utøvere som mener å ha krav på
vederlag for filmer som har norsk premiere etter 
1. januar 2010, må kreve sitt vederlag direkte fra
den enkelte filmprodusent i henhold til
underliggende avtaler.  Norwaco vil fortsette å kreve
inn og fordele vederlag for filmer som hadde
premiere inntil 31. desember 2009.

Ny forvaltningsavtale
GramArt har signert ny forvaltningsavtale med
Norwaco.  Avtalen skal gi Norwaco videre fullmakter
til kollektiv forvaltning av rettighetene medlems ‐
organisasjonene representerer.  Da det er flere av
Norwacos medlemsorganisasjoner som ennå ikke
har signert den nye forvaltningsavtalen, har den
ennå ikke trådt i kraft.  Norwaco opererer dermed
fremdeles under mandatet etter den gamle
forvaltningskontrakten.

Generelt
GramArts administrasjon har i 2010 brukt noe
mindre administrative ressurser på Norwaco.  Dette
skyldes i hovedsak at arbeidet i videresendings ‐
sektor ikke har lagt beslag på like mye tid som 
tidligere år.

Midlene GramArts Fond mottar fra Norwaco utgjør
betydelige midler, og midlene utbetales delvis 
individuelt til musikkutøvere, og benyttes delvis til
kollektive formål for musikkutøvere. GramArts 
innsats i Norwaco antas derfor også i fremtiden å ha
stor betydning for GramArts medlemmer.

Fond for lyd og bilde
Fond for lyd og bilde (FFLB) er opprettet for å gi
rimelig godtgjørelse til rettighetshavere for lovlig
kopiering av videogrammer og fonogrammer til 
privat bruk, samt for å fremme produksjon og 
formidling av lyd‐ og billedinnspillinger.

GramArt ønsker at de rettighetshaverne som er mest
privatkopiert skal få en rettmessig andel av
støttemidlene fra FFLB. GramArt arbeider fremdeles
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for at dette vederlagshensynet, som også er
forankret i FFLBs vedtekter, skal få ytterligere
gjennomslag.  

Daglig leder Elin Aamodt har siden mars 2009 sittet
som fast styremedlem i Fond for lyd og bilde 

GramArt har i perioden også hatt egne
representanter i fondets utvalg for fonogram (Aggie
Petterson med vara Ole Jørgen Olsen) og fondets
fagutvalg for musikk (Hilde Wahl med vara Ottar
Johansen )

Drift
For driften i år 2010 viser regnskapet et overskudd
på NOK 542.758,‐. 

Fortsatt drift
Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og 
årsregnskapet for 2010 er satt opp under denne 
forutsetning.

Arbeidsmiljø og personale
Det har ikke forekommet arbeidsuhell som har 
forårsaket personskade eller materielle skader. Det
interne arbeidsmiljøet er godt.

Likestilling
Foreningen tilstreber likestilling mellom kjønnene.
Av foreningens faste medarbeidere er (per april
2011) 4 menn og 2 kvinner. Styret har bestått av 
5 menn og 1 kvinne, og blant varamedlemmene er 
3 menn og 1 kvinne.
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