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Styreleders ord  
Kjære medlemmer

Styreleder 
Arne Hurlen  
 
Foto: Erik Burås 
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GramArt er opptatt av problemstillingene  
rundt opphavsrett og bærekraftig økonomi i  
den moderne tid, og vi skal gjøre vårt for at  
kunstnernes rettigheter styrkes gjennom vår 
viktigste kulturlov.

Vårt strategiarbeid begynner å bære frukter.  
Vi skal bli enda nyttigere for våre medlemmer og 
kommunisere bedre og bredere. I det siste har 
vi hatt særlig fokus på avregninger og åpenhet, 
fortsatt å jobbe for brukersentrisk strømme-
modell, lobbet mot politikere for å bedre støtte-
ordninger og levert innspill til ny folketrygdlov.

Vi har jobbet internasjonalt gjennom IAO 
(International Artist Organisation) for å påvirke 
og bedre vilkårene gjennom EUs lovverk, og 
endelig fått napp i et parti på Stortinget om å 
opprettholde konsesjonskravene for norsk  
musikk på kommersielle DAB-kanaler.

Vi ønsker Nora velkommen.

Med dette, takk for meg.

Arne Hurlen,
avtroppende styreleder

Det har vært en innholdsrik periode. Revidert åndsverkslov ble 
lovet lille julaften. Til påske kom den endelig. Vi er glade for å  
se at mange av våre innspill ble trukket fram i pressemeldingen.  
Nå skal vi bruke god tid på å sette oss inn i det omfattende 
forslaget som ligger på bordet. 
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Kst. daglig leders ord 
Takk for meg!

Kst. daglig leder  
Tonje Kaada 
 
Foto: Ilja C. Hendel
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I halvannet år har jeg fått låne jobben som kst. daglig leder  
i GramArt. Her har jeg jobbet sammen med en fantastisk klok 
og engasjert gjeng artister i styret, og med dyktige folk i  
administrasjonen, med noe så viktig og gøy som å styrke 
norske artister. 

GramArt skal være deres støttespiller. Vi snakker 
deres sak og jobber for at artister over hele landet 
skal ha best mulig vilkår. Gjennom arbeidet med 
vår nye strategi er det nettopp det vi har brukt 
den siste tiden på; vi ønsker å være så nyttige 
som mulig for dere, ved å tilby et godt og rele-
vant medlemstilbud, og ved å jobbe med og få 
gjennomslag i sakene som betyr mest for dere. 
For å få til det har vi blant annet jobbet med: 

Bedre medlemsfordeler: Vi har gjennomgått og 
reforhandlet alle våre fordeler. Nå får du høyere 
rabatt på vår leiebilavtale, på hotellovernatting 
og på instrumentkjøp enn tidligere. Nye avtaler 
gir deg også rabatterte priser på eksterne  
advokater og på regnskapstjenester. 

Styrking av artistenes vilkår: Vi har jobbet politisk, 
både internasjonalt og i Norge. Her i Norge 
jobber vi blant annet for å styrke åndsverkloven, 
sette krav til norsk musikk på radio og sikre  
bedre støtteordninger for artister. Gjennom 
styrerepresentasjon i International Artist Organi- 
sation (IAO) arbeider vi for bedre rammevilkår  
i EU og EØS. 

Rettferdig fordeling av strømmeinntektene:  
Vi jobber fortsatt for en såkalt «brukersentrisk  
fordelingsmodell» av strømmeinntektene.

Åpenhet og avregninger: Vi tok i høst initiativ til  
å samle de største aktørene innen norsk musikk- 
liv for å prøve å komme fram til noen felles 
prinsipper for avregninger fra plateselskapene, 
slik at artister vet hva de bør kunne forvente seg 
av sine avregninger. Heldigvis skjer det allerede 
mye bra på denne fronten hos selskapene med 
utvikling av nye og mer åpne systemer. Gode 

avregninger er viktig, og vi er glade for at vi fikk 
med oss alle aktørene på disse felles prinsippene.

Tydeligere og mer effektiv kommunikasjon  
med dere: Det hjelper ikke om vi skaffer dere 
aldri så gode medlemsfordeler dersom dere ikke 
vet om det. Derfor har vi jobbet mye for å få på 
plass bedre kommunikasjonsverktøy, nye nett- 
sider og en profil som underbygger hvem vi er og 
hvem vi er for. Vi håper dere liker vår nye drakt!

Fremover blir det viktig å fortsette arbeidet  
med å skape mest mulig nytte og verdi for dere.  
Har dere innspill til saker vi burde jobbe med 
eller medlemsfordeler vi burde tilby, så ikke nøl 
med å ta kontakt. I tillegg er det viktig å fortsette 
og forsterke arbeidet med rekruttering av nye 
medlemmer. Vår slagkraft får vi fra medlem-
mene, og jo flere vi er som står sammen – jo 
mer kan vi få til.

Tonje Kaada,
kst. daglig leder
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Virksomheten

Kort oversikt over 
GramArts arbeid.

Artistorganisasjonen GramArt er Norges største interesse-
organisasjon for utøvende musikkartister, med nærmere 3000  
medlemmer fra hele landet og i alle sjangre (tall pr 1. april 2016).  
Våre medlemmer består av 80 % menn og 20 % kvinner. 

GramArt ble stiftet som «Grammofonartistenes forening» i 1989. 
Organisasjonens formål er å fremme og ivareta norske utøvende 
artisters rettigheter og økonomiske interesser. 

GramArt har kontorer i Kirkegata 5, 0153 Oslo. 

GramArt har i styreperioden fortsatt arbeidet for å styrke norske 
artister. Organisasjonen utarbeidet i perioden mai 2015 til desember 
2015 ny strategi, og startet implementeringen av denne fra januar 
2016. Gjennom arbeidet med vår nye strategi har målet vært å 
være så nyttige som mulig for våre medlemmer, og jobbe med og 
få gjennomslag for sakene som betyr mest for norske artister.  
Parallelt har vi jobbet for å videreutvikle GramArts viktigste 
satsningsområder.

Arbeidet med den digitale satsingen har fortsatt. Vi har fortsatt vårt 
fokus på rettferdig fordeling av strømmeinntektene, og ser frem-
deles utfordringer knyttet til at artistenes andel av strømmeinn- 
tektene er lav. Samtidig ser vi også positive tendenser med økt 
omsetning i bransjen og økt royalty til artistene fra flere selskaper.  
Dette er en utvikling vi er glade for, men det er fortsatt en vei igjen 
å gå. Vi har tro på at de siste års arbeid, med økt fokus på artist- 
enes andel av digitale pengestrømmer, fører til en økt bevissthet 
omkring problemstillingen i flere ledd. 

GramArt er for øvrig i bedre dialog med plateselskapene, og det 
er viktig å se at artist og plateselskap ofte har sammenfallende 
interesser; nemlig størst mulig omsetning av innspilt musikk. For oss 
er likevel fokuset alltid artisten, og det forhold at artistene skal ha 
så gode vilkår som mulig, samt en rettferdig andel av inntektene. 

En av sakene vi har jobbet sammen med plateselskapene og  
andre aktører om, er prinsipper for avregninger. GramArt tok i høst 
initiativ til å samle de største aktørene innen norsk musikkliv for å 
prøve å komme frem til noen felles prinsipper for avregninger fra 
plateselskapene, slik at artistene vet hva de bør kunne forvente seg 
av sine avregninger. Gode avregninger er viktig for åpenhet mot 
artistene, og vi er derfor utrolig glade for at vi fikk med oss alle 
aktørene på disse felles prinsippene.
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Styret

Vi har også jobbet med styrking av artistenes vilkår gjennom 
politisk lobbyvirksomhet. Gjennom styrerepresentasjon i Interna-
tional Artist Organisation (IAO) arbeider vi for bedre rammevilkår 
i EU og EØS. Parallelt har vi jobbet for å styrke norsk åndsverklov, 
sette krav til norsk musikk på radio og sikre bedre støtteordninger 
for artister gjennom lobbyvirksomhet her i Norge. 

Når det gjelder andre politiske saker GramArt har jobbet med det 
siste året, nevnes krav om mer norsk musikk på norske radio- 
stasjoner (også etter overgangen til DAB i 2017), samt økt fokus på 
kjønnsbalanse i musikkbransjen. GramArt er også en del av Musikk- 
industriens Næringsråd, som jobber for å styrke verdiskapingen, 
bedre konkurranseevnen, og øke produktiviteten i musikknæringen.

GramArt har i perioden hatt styreverv i Gramo og Norwaco. 

Vi holder fremdeles kurs rundt i landet. Disse er generelt godt 
besøkt og mottatt blant medlemsmassen. Vi har et godt sam- 
arbeid med de regionale kompetansesentrene.  

Våre forsikringer er medlemsfordeler som er attraktive og mye 
brukt. Vi har sett en økning i antall forsikringer denne perioden. 
For øvrig er GramArt opptatt av å til enhver tid alltid ha de beste 
medlemsfordelene og være et operativt servicekontor for alle 
landets artister. Vi har gjennom perioden gjennomgått og refor-
handlet våre medlemsfordeler, slik at du kan få enda høyere rabatt 
på leiebil, hotellovernatting m.m.

Følgende styre ble valgt på generalforsamlingen 27. mai 2015:

Leder  Arne Hurlen 

Medlemmer Bjørn Gunnar Sando
 Tove Bøygard
 Hanne Sørvaag
 Ivar S. Peersen 
 Knut Schreiner

Varamedlemmer  (1) Morten Skaget 
 (2) Sven Garås 
 (3) Anne Lise Frøkedal 
 (4) Karin Park

Det ble avholdt 6 styremøter i perioden 28.5.2015 – 24.5.2016. 
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Bemanning og 
administrasjon

Rådgivende  
avdeling

Administrasjonen har per 1. april 2016 følgende medarbeidere:

Konstituert daglig leder Tonje Kaada  
Advokat MNA Marius Øvrebø-Engemoen  
Seniorrådgiver (80 % stilling)  Tore Østby  
Forsikringsrådgiver  Svein Gunnar Nilsen
Prosjektleder  Anette Engkvist
Daglig leder (i permisjon)  Elin Erikstad Aamodt
Intern fra 8.3.2016  Stian Ingebrigtsen

Tonje Kaadas konstitusjonsperiode som daglig leder slutter 
30.8.2016. Elin Erikstad Aamodt er tilbake fra permisjon 1.8.2016. 

GramArts rådgivende avdeling består av advokat Marius Øvrebø- 
Engemoen og seniorrådgiver Tore Østby. 

Det er fortsatt stor etterspørsel etter GramArts rådgivende tjenester. 
I tillegg til alminnelig saksbehandling, behandles et betydelig antall 
daglige telefon- og e-posthenvendelser, hvor medlemmene får 
bistand uten at det formelt opprettes sak. 

En vesentlig andel av henvendelsene gjelder veiledning og for- 
handlinger 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 samarbeidspartnere. Øvrebø-Engemoen 
har videre bistått medlemmer i tvisteforhold.

Foruten bistand til enkeltmedlemmer, arbeider rådgivende avdel-
ing med politiske og opphavsrettslige problemstillinger av mer 
generell art, utredninger, uttalelser til media, arbeid i Gramo og 
Norwaco, høringsuttalelser, og for øvrig generelle råd til styre og 
administrasjon. Det antas at det også i den kommende periode vil 
medgå en del tid til slikt arbeid.

Gebyrstrukturen i rådgivende avdeling vurderes fortsatt å fungere 
godt. Man har derfor ikke funnet grunn til å gjøre endringer i denne 
i perioden. Det er heller ikke gjort endringer i timesatsen. Denne ble 
sist oppjustert i januar 2014, og er p.t. på kr. 350,- inkl. mva.
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Medlemservice GramArts medlemsservice består av Svein Gunnar Nilsen 
(forsikringsrådgiver) og Anette Engkvist (prosjektleder). 

Medlemsservice mottar de fleste innkommende henvendelser 
til GramArt, både per telefon og e-post. Vi mottar daglig en stor 
mengde henvendelser vedrørende rådgivning til artistkarrieren, 
fondssøking og spørsmål om GramArts medlemsfordeler, 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 der de befinner seg. Vi sørger også 
for diverse utsendelser, som månedlige nyhetsbrev, invitasjoner til 
kurs, påminnelse om søknadsfrister og annen relevant informasjon. 
GramArts medlemsservice har i perioden fortsatt arbeidet med å 
oppdatere og kvalitetssikre medlemstilbudet, slik at vi skal kunne 
tilby relevante tjenester og produkter til våre medlemmer til en 
rabattert pris. Per april 2016 har vi en rekke gode medlemsfordeler, 
blant annet leiebil-, hotell-, flyfrakt- og musikkutstyrsavtaler.  
Vi har brukt året på å reforhandle eksisterende avtaler og sikre 
gode rabatter til våre medlemmer. 

Kursvirksomhet og workshops 
GramArt har fortsatt en bred satsning på kurs og seminarer i de 
største byene. Vi har et godt samarbeid med flere av de regionale 
bransjeorganisasjonene, som blant annet Brak i Bergen, STAR i 
Stavanger, SØRF i Kristiansand, Tempo i Trondheim, RYK/ Tvibit i 
Tromsø og MØST på Østlandet. Kursene har vært godt besøkt, og 
vi har fått gode tilbakemeldinger fra våre medlemmer. Vi har videre 
samarbeidet med andre artist- og musikerorganisasjoner som 
Norsk Artistforbund, Musikernes Fellesorganisasjon og AKKS om 
en rekke kurs og workshops. Våre seminarer har et gjennomsnittlig 
oppmøte på 30 deltagere, hvorav 40-60 % er medlemmer  
i GramArt.

Av kurs og kompetansehevende tiltak som ble avholdt i perioden 
2015-2016, kan vi blant annet nevne: 

Release Planning / Music Marketing, 7. oktober 2015 i Oslo
Hvordan planlegge og få synlighet for din utgivelse i digitale flater? 
Hvordan lage en god release-plan for utgivelsene dine? Når bør 
du begynne med planleggingen og hvilke elementer bør være 
med i planen? Hvordan markedsføre produktene dine via digi-
tale kanaler? Disse og flere spørsmål ble besvart av kursholderne 
Mona Fimreite og Jarle Savio på et fullsatt Popsenteret. 
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Turnékurs med Ivar Peersen (Enslaved), 10. og 11. november 2015  
i Kristiansand og Arendal
Ivar Peersen er gitarist og låtskriver i et av de mest aktivt turner-
ende norske bandene de siste årene. Ikke bare drar han på turné, 
men han har også kontrollen på både planlegging og gjennom-
føring av reisene. Peersen dro til Sørlandet med en koffert full av 
gode tips for band som skal ut på turné. 

Kurset ble arrangert av Sørf og GramArt. Arrangementet var 
også en del av Eksportskolen, som er et samarbeid mellom alle  
de regionale kompetansesentrene for musikk og Music Norway.

Hits etter hits ved Hanne Sørvaag, 6. februar på Stord
Hanne Sørvaag har hatt stor suksess som låtskriver med blant  
annet Billboard-listing og Norges finalebidrag i Eurovision.  
Som artist har hun fem albumutgivelser bak seg og er også kjent 
som dommer i The Voice. På 100 Dagar delte Hanne sine erfaringer 
som artist og ga smarte tips om låtskriving til et interessert publikum. 
Moderator var Martha Lyse fra STAR. 

Seminaret ble presentert av 100 Dagar i samarbeid med STAR 
Rogaland og GramArt.

Ta kontroll over egen live lyd - workshop for vokalister, 
9.-10. april 2016 i Oslo
Sammen med Musikkteaterforum og MØST, inviterte vi til en 
praktisk rettet workshop for vokalister i live lyd. I løpet av to inten-
sive dager ga lyd-guruene Hans Einar Apelland og Mons Aasheim 
deltagerne både en teoretisk gjennomgang og testing i praksis  
av vokallyd på scene og i studio. Temaer for workshopen var blant 
annet hvordan kommunisere med en lydtekniker, arbeidsforhold 
på scenen, mikrofoner og ulike verktøy, samt hvordan få bra lyd  
på scenen. Deltagerne var svært fornøyde med workshopen, og  
vi vurderer å følge opp med en ny workshop til høsten.

Øvrige kurs gjennomført i perioden 
Vi forsøker å lytte til våre medlemmer og setter opp kurs vi ser det 
er behov for. Av andre kurs som har vært gjennomført i perioden, 
nevner vi derfor: 

Søknadskurs i turné- og innspillingsstøtte (Anita Halmøy Wisløff, 
Atomic Soul), Introduksjon til musikkbransjen 2015, del 1: Plate- 
utgivelse og distribusjon (Simon Füllemann, All Access Agency),  
Introduksjon til musikkbransjen 2015, del 2: Promotering av plateslipp 
og turné (Therese Asker, Miss Fixit Agency), Introduksjon til musikk-
bransjen 2015, del 3: Booking av spillejobber og festivaler (Vegard 
Strømsodd), Kurs i Ableton Live (Erlend Mokkelbost og Jonas 
Barsten), Ableton Live for viderekommende (Erlend Mokkelbost og 

Foto: Anna Valeur
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Jonas Barsten), Q&A med James Burton, Norbert Putnam og Paul 
Leim, Kurs i platekontrakter: Artist-, lisens- og distribusjonsavtaler 
(advokat Marius Øvrebø-Engemoen, GramArt), Økonomi for  
enkeltpersonforetak (Jan Otto Innvær, Frilansregnskap), Økonomi 
for AS (Johan Aadland, Frilansregnskap) og Skatt og selvangivelse 
for frilansere (Aadland, Frilansregnskap). 

 
Annet

Søknadshjelp
GramArt gir individuell hjelp til medlemmer i forbindelse med 
søknader om økonomisk støtte fra fond, legater og øvrige  
tilskuddsordninger. I overkant av 40 medlemmer har i perioden 
benyttet seg av tilbudet og mottatt individuell hjelp per telefon  
og e-post. Målsetningen med søknadshjelpen er ikke å gi fasitsvar, 
men å hjelpe artister med å finne frem til relevante støtteordninger 
og gi dem en pekepinn på hva som er viktig å vektlegge i en 
søknad. GramArts medlemsservice har bistått med utarbeidelsen 
av en best mulig søknad, herunder oppsett av prosjektplan, bud- 
sjett og musikalsk CV. Dette har vært til stor nytte for de medlem-
mene som har benyttet tilbudet.

GramArt ønsker generelt sett å styrke medlemmenes kunnskap 
rundt det å søke støtte om tilskudd.  Vi har derfor i samme periode 
også holdt kurs om temaet. Medlemsservice oppdaterer jevnlig 
søknadskalenderen og søknadsveiledningen for artister.  
Begge ligger tilgjengelig for nedlastning på vår hjemmeside.

 
Forsikring

Instrument- og ulykkesforsikring
GramArts instrument- og ulykkesforsikring er et av våre mest popu- 
lære medlemstilbud. Forsikringsordningen er et samarbeid med 
IF Skadeforsikring og administreres av GramArts medlemsservice. 
Antallet forsikringspoliser har hatt en jevn årlig økning siden  
ordningen ble etablert. 

Reiseforsikring
Etter ønske fra våre medlemmer ble det i 2010 inngått et samarbeid 
med Europeiske Reiseforsikring. Ordningen er nå godt etablert, og 
det har vært en jevn økning i antallet poliser hvert år. Sammen med 
instrument- og ulykkesforsikringen dekker reiseforsikringen de fleste 
av våre medlemmers næringsmessige forsikringsbehov.
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Prosjekter

Spidergawd ble den heldige  
vinneren av Bendiksenprisen 2015.  
Prisen ble tatt imot av bandets  
manager, Eivind Brydøy.  
 
Foto: Eva Rose 

GramArt arbeider i stor grad prosjektrettet, og vi har i inneværen-
de periode gjennomført en rekke forskjellige aktiviteter for våre 
medlemmer. Våre viktigste prosjekter har vært:

Utdeling av Bendiksenprisen 2015
I anledning GramArts 20 årsjubileum i 2009, fikk GramArt en årlig 
pris av Kulturdepartementet, ”Bendiksenprisen”, som skulle gå til 
norske populærartister. Prisen er på kr. 100.000 og tildeles årlig.

Den sjette Bendiksenprisen ble utdelt på GramArts sommerfest  
27. mai 2015 på Månefisken i Oslo. Blant de mange forslag som 
kom inn, kåret GramArts styre en vinner innenfor et bredt spekter 
av populærmusikalske sjangere. Styreleder i GramArt, Arne Hurlen, 
delte ut prisen til årets vinner, Spidergawd. Bandets manager, 
Eivind Brydøy, mottok prisen på vegne av bandet da de for tiden 
var på turné i Italia. De andre nominerte var Cashmere Cat, Aurora, 
OnklP & De Fjerne Slektningene og Ine Hoem. Samtlige nominerte 
fikk hederlig omtale fra juryen. 

Erlend Mokkelbost var tradisjonen tro kveldens DJ. Han sørget for 
god stemning resten av kvelden med norske låter på anlegget. 
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Feminalen 2015
Feminalen er en festival som ble arrangert for første gang i 2014  
i Trondheim. Festivalens andre gjennomføring tok sted 13.-14.  
november 2015 på Rockheim. Festivalen ønsker å skape rom for 
debatt rundt kjønn i populærmusikken og løfte frem dyktige  
kvinnelige artister. GramArt har vært samarbeidspartner begge år, 
og gitt økonomisk støtte til det faglige programmet. 

Årets faglige program bestod av to paneldebatter: Utdanning eller 
streetsmart (Kristina Ringvold, Erling Aksdal, Siri Øyslebø Sørensen, 
Anja Skybakmoen, Bård Flikke, Rhiannon Edwards og Sigurd Saue) 
og Hiphop-jentene i Trondheim, hvor er de? (Frode Myren, Kristin 
E. Solli, Piratheepan Jeyakaran, Aleksander Karlsen, Marita Buanes, 
Erling Moe, Knut Kvaran og Vanessa Marko). 

Programmet bestod for øvrig av filmvisning, konserter og klubb. 
Festivalen fikk mye positiv oppmerksomhet i media, og det ble 
meldt om gode besøkstall.  

Musikkindustriens dag 2016
Dagen før Spellemann 2015, 29. januar, inviterte Musikkindustriens 
næringsråd til vorspiel på Håndverkeren i Oslo. Konferansen er en 
møteplass for å dele innsikt, erfaring og drømmer som beskriver 
musikknæringen 2016. 

Innledere for dagen var kulturminister Linda Hofstad Helleland, 
Linda Portnoff (Musik Sverige), Preben Carlsen (Trigger), Trond 
Kvernstrøm (TV2), Jonatan Asplin (ID Management) og Cimeon 
Ellerton (The Audience Agency). Vi fikk også høre historien fra 
teamet til Astrid S (Bjørn Rogstad, Daniel Werner, Chris Nelson og 
Halvor Marstrander), samt en interessant Q&A med produsentene 
Tungevaag og Raaban, intervjuet av journalisten Audun Vinger. 
Konferansen i sin helhet ble ledet av Mona B. Riise. 

Musikkindustriens dag ble arrangert av Music Norway, IFPI, TONO, 
FONO, Musikkutstyrsordningen, Norske Konsertarrangører, NEMAA 
og GramArt. GramArt presenterte direktestrømming av konferansen 
via Feat.fm, slik at alle som ikke hadde anledning til å delta i Oslo 
kunne overvære konferansen på nett.

Spellemannprisen
Spellemannprisen 2015 ble arrangert 30. januar 2016. Showet ble 
avholdt i Oslo Spektrum, og utdelingen ble sendt på NRK TV i beste 
sendetid samme kveld.

GramArts styre er av den oppfatning at Spellemannsprisen er 
viktig for norske artister, ved blant annet å være en god måte å 
synliggjøre norsk musikk og norske artister på. Som tidligere år har 
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det vært viktig å kreve at Spellemannprisen har et sterkt fokus på 
artistene og de nominerte.  

Det økonomiske bidraget fra norske utøverorganisasjoner ble i 
2015 tildelt direkte fra Gramos utøversektor.  

Trondheim Calling 2016
Trondheim Calling er Midt-Norges første regionale musikkon-
feranse og er et initiativ fra musikkbransjen selv. Konferansen er 
eksportrettet, og det er en målsetning å styrke Trøndelag som 
fremtidig eksportør av musikk. Konferansen ble avholdt for femte 
gang i Trondheim fra 4.-6. februar 2016. GramArt er stolt sam- 
arbeidspartner til konferansen. 

I samarbeid med Trondheim Calling presenterte GramArt i år 
en kurspakke spesielt rettet mot artister på vei opp og for de som 
jobber for artister. Årets artistkurs var Hvordan forholder NRK seg til 
nye norske artister? (Jørgen Hegstad, NRK P13), Kurs i turnébooking 
i Norge (Eirik Søreide, Polar Artist), Artist,- lisens- og distribusjons-
avtaler – Hva innebærer dagens kontrakter? (Marius Øvrebø- 
Engemoen, GramArt), Møt musikkbedriftene: PR- og labeltjenester 
(HES, Indie Recordings, Indianer PR/promo, Diger, ACT Entertain-
ment AS), og Møt Musikkbedriftene: Digital distribusjon  
(Phonofile, Ingrooves).  

Som en del av samarbeidet ga vi dessuten alle musikere som spilte 
på festivalen gratis årsmedlemskap for 2016. Vi arrangerte også 
«artistkro» fredag og lørdag for artistene. Her kunne de slappe av 
etter konserten og få seg en god burger. 

Til sist var GramArt representert med tilstedeværelse og annonsering 
i programmet. 

by:Larm 2016
by:Larm regnes som en av den viktigste arena for artister og bransje 
i Skandinavia i dag. Arrangementet består av en konferansedel  
og en festivaldel med en rekke konserter. Årets by:Larm ble avholdt 
2.-5. mars i Oslo. GramArt mener det er viktig å være tilstede på 
arrangementet. Våre bidrag til årets by:Larm var: 

Paneldebatt: Digital identitet – formelen for suksess
3. mars arrangerte vi en debatt med tittelen Digital identitet – for-
melen for suksess. Vi spurte: Hvordan kan du ta bedre kontroll over 
din digitale tilstedeværelse? Hvordan sørger du for at innholdet 
du legger ut får en levetid på dager eller uker, og ikke bare timer? 
Hvordan sikre eierskap til dialogen med ditt publikum? Og hva skal 
du gjøre for å sikre at fansen finner deg?
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Et kunnskapsrikt og erfarent panel bestående av Silje Larsen 
Borgan (Little Big Sister), Mona Fimreite (Phonofile) og Halvor 
Mastrander (Interstellar) kom alle med gode innspill om temaet. 
Debatten ble ledet av Kristin Winsents. 

Musikkjuss 101: Artistrettigheter og kontrakter
Hva er nødvendig kunnskap for deg som enten selv er artist eller 
som skal representere artister? Hva innebærer egentlig alle de 
avtalene du har fått på bordet? Er det nå på tide å innhente  
profesjonell hjelp i forhandlingene eller er klarer du dette selv? 
I løpet av en time gjorde seminarholder Marius Øvrebø-Engemoen 
(advokat, GramArt) det han kunne for å sette deltagerne bedre  
i stand til å besvare disse spørsmålene. Seminaret ble arrangert  
i samarbeid med Music Norway og Eksportskolen. 

How to create music with mobile devices & apps like a pro / 
Stream Mobile Jam Sessions Like a Pro at by:Larm
Calixte Tayoro (FR/NO), Jakob Haq (SE) og Andreas “Cuckoo” 
Paleologos (SE/NO) viste et nysgjerrig publikum hvordan man kan 
skape musikk med mobile enheter og applikasjoner. De demon-
strerte også at det er mulig å jamme med de samme verktøyene. 
Dette er for mange et ukjent fenomen, men vi ser at stadig flere 
viser interesse for denne måten å skape musikk på. 

Som en del av samarbeidet med by:Larm tilbød vi artister som 
spilte på festivalen gratis årsmedlemskap for 2016 (gjaldt nye 
medlemmer). GramArt var også representert med annonsering  
i de trykte programmene. 

Kristin Winsents ledet panelet  
gjennom en rekke interessante  
problemstillinger. 

Foto: Tonje Kaada
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Informasjonsarbeid

Phonofile Nordic Music Prize 2016
Phonofile Nordic Music Prize er en årlig kåring av det beste nordiske 
albumet av året. Det var by:Larm som tok initiativ til prisen til prisen 
i 2010. I 2015 gikk GramArt, Music Norway, by:Larm og Phonofile 
sammen for å videreføre prisen. I tillegg til heder og ære, mottar 
vinneren et pengebeløp på kr 30.000, gitt av GramArt. Vi har fort-
satt samarbeidet også for 2016. 

Årets utdeling fant sted under by:Larm i Oslo 3. mars. Band of 
Gold, Jenny Hval og Ost & Kjex var de tre norske artistene som 
konkurrerte om tittelen «beste nordiske album» i 2015. For første 
gang siden prisens start, ble det kåret et norsk vinner, Band of  
Gold med sitt debutalbum «Band of Gold». Vinneren ble kåret av 
en internasjonal jury bestående av representanter fra en rekke  
anerkjente plateselskaper og tidsskrifter. 

Vi ser på Phonofile Nordic Music Prize som en viktig utstillingsplass 
for norsk og nordisk musikk, og en flott hyllest til alle de gode  
albumene som gis ut. 

Medlemskommunikasjon
GramArts hjemmeside er en av organisasjonens viktigste infor-
masjonskanaler. Derfor lanserte vi i vår en ny side, som skal være 
enklere å bruke og kommunisere tydeligere hvem vi er, og hvem 
vi er for. Siden oppdateres jevnlig med aktuelle saker som angår 
medlemmene, oversikt over søknadsfrister mm. 

Vi har også i perioden videreutviklet «Min side», hvor medlem-
mer selv kan administrere sitt medlemskap og oppdatere sine 
forsikringer. Her finner man også en oversikt over medlemsfordeler 
med rabattkoder, og på sikt er målet at medlemmene også skal 
finne andre nyttige verktøy på denne siden. Det siste året har vi 
sett at flere medlemmer bruker Min side aktivt. 

GramArt er også aktive på Facebook og Twitter. I tillegg sender vi 
ut månedlig nyhetsbrev på e-post med de mest aktuelle sakene.

Nyhetsbrev
Som medlem i GramArt får man jevnlig tilsendt vårt nyhetsbrev 
på e-post. Nyhetsbrevet inneholder viktig medlemsinformasjon, 
enten det omhandler utbetalinger, generalforsamling og andre 
arrangementer eller praktisk informasjon om medlemskapet.  
Vi informerer også om andre relevante nyheter fra musikklivet vi 
tror våre medlemmer kan ha interesse av. Nyhetsbrevet er først og 
fremst tiltenkt medlemmer, men det er også en del ikke-medlem-
mer som er mottakere. 
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Media
GramArt er synlige i de fleste artistrelevante diskusjoner i media av 
politisk, økonomisk eller juridisk art. Vi blir jevnlig spurt om uttalelser 
i artistrelevante saker. Det siste året har det særlig dreid seg om saker 
som omhandler omsetning i musikkbransjen, strømmetjenestene, og 
kjønnsbalanse. GramArt hadde også leserinnlegg på trykk i Dagens 
Næringsliv om bruk av kollektive midler i Gramo.

Synligheten i pressen øker gjennomslaget for medlemmenes  
rettigheter og vilkår, og vil derfor være en prioritet i GramArts  
arbeid i tiden framover. 

Ny profil og ny webside
Vi har i 2016 jobbet for å få på plass bedre kommunikasjonsverktøy, 
nye nettsider og en profil som underbygger hvem vi er og hvem vi 
er for. Målet er at dette skal hjelpe oss å kommunisere tydeligere 
og mer effektivt med våre medlemmer og potensielle medlemmer.

En av GramArts viktigste arbeidsoppgaver er det politiske arbeidet 
for å bedre artistenes rettigheter. Åpenhet og avregninger, fordeling 
i strømmeøkonomien, norsk musikk på radio og ny åndsverklov har 
vært blant de viktigste politiske sakene GramArt har fokusert på 
den siste tiden.

Av GramArts politiske satsninger i perioden kan nevnes:   

Åpenhet og avregninger
GramArt tok i høst initiativ til å samle de største aktørene innen 
norsk musikkliv for å prøve å komme frem til noen felles prinsipper 
for avregninger fra plateselskapene, slik at artistene vet hva de bør 
kunne forvente seg av sine avregninger. Det har vært viktig for oss 
at artister skal ha rett til innsyn i brukerdata fra strømmetjenestene, 
at selskapene skal forplikte seg til å dele inntekter som stammer 
fra forskudd og andre inntektskilder som ikke kan knyttes direkte 
til bruk, og at artisten skal ha rett til en forståelig og oppsummert 
avregning – men også innsyn i detaljene bak om han/hun ønsker 
det. Heldigvis skjer det allerede mye riktig på denne fronten i de 
ulike selskapene med utvikling av nye og mer åpne systemer. 

Gode avregninger er viktig for åpenhet mot artistene, og vi er  
derfor utrolig glade for at vi fikk med oss alle aktørene på disse 
felles prinsippene.

Artistpolitikk
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Fordeling av strømmeinntekter 
GramArt har i flere år hatt fokus på utfordringer ved strømming og 
annen digital utnyttelse av musikk. Det har vært viktig for oss å se 
på hvordan artistenes andel av strømmeinntektene kan økes. 

Størstedelen av omsetningen av innspilt musikk i Norge i dag  
knytter seg til strømming. Det er mye positivt med den nye strømme- 
økonomien. Tjenestene er brukervennlige, og forbrukerne er svært 
fornøyd med tilbudet. Dermed har man klart å demme opp for 
ulovlig forbruk og økonomisk nedgang. Strømmetjenestene har 
altså bidratt til en positiv økonomisk utvikling i en bransje som så 
ganske bekmørk ut for bare noen år siden. Også i fjor økte omset-
ningen i musikkbransjen, hovedsakelig takket være omsetning på 
strømmetjenestene.

Samtidig ser vi at det er artistene og selskapene bak de største hit-
låtene som får det meste av inntektene, mens de mindre aktørene 
ofte oppfatter dagens modell som lite bærekraftig. Mange norske 
musikere beskriver strømmeøkonomien som vanskelig. Flere av 
de som hadde det godt i det fysiske markedet, har fortsatt strøm-
meinntekter av nærmest ubetydelig karakter. Norskandelene er 
heldigvis på vei oppover, også på strømmetjenestene, men norsk 
musikk kommer fremdeles dårlig ut i en modell som favoriserer 
massivt volum og internasjonale hits. GramArt ønsker å være en 
pådriver for å snu denne trenden. 

Det er en av grunnene til at GramArt og FONO høsten 2014 
tok til orde for å endre fordelingsmodellen for strømming til en 
brukersentrert modell, hvor forbrukerens penger i større grad følger 
musikken han/hun lytter til. Mye tyder på at dette vil slå positivt ut 
for en del norske artister. Et av de viktigste argumentene for en slik 
modell, er likevel at det vil oppleves mer rettferdig både for artister 
og forbrukere. Denne modellen kan også bidra til å knytte sterkere 
bånd mellom forbrukeren og artistene. 

Det er liten tvil om at strømming har kommet for å bli. Vi må jobbe 
sammen for å skape en mer bærekraftig økonomi for flere. Vi må 
sørge for å øke norskandelen hos strømmetjenestene, og vi må 
sørge for å få mer penger inn i totalpotten, slik at det blir mer å 
fordele. Dette vil være viktige satsingspunkter for GramArt i tiden 
som kommer.

Norsk musikk på radio
At det spilles norsk musikk på radioen er viktig både for kunst-
nerøkonomien og for markedsføring av norsk musikk. I 2015 økte 
Stortinget norskkravet for NRK fra 35 % til 40 %, noe vi ønsker vel-
komment. NRK er en viktig markedsføringskanal for norske artister.
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Samtidig vet vi at Stortinget planlegger overgang fra FM til DAB 
fra 1.1.2017, og at alle norskkrav til de kommersielle kanalene da 
er tenkt fjernet. Dette mener vi i GramArt vil være svært negativt, 
både for kunstnerøkonomien til norske artister og komponister, og 
for markedsføring av norsk musikk. Vi jobber derfor for å se om det 
er mulig å få til en politisk endring med krav om norsk musikk på 
de kommersielle kanalene også i framtiden.

GramArt samarbeider også med de andre utøver- og komponist- 
organisasjonene med plan om en felles kampanje med fokus på 
norsk musikk i 2016. 

Høringsinnspill: Åndsverklov og folketrygdlov
GramArt har levert innspill til ny åndsverklov og folketrygdlov. 

Åndsverkloven:
Vi er opptatt av at åndsverkloven må moderniseres, slik at vi får 
en oppdatert, teknologinøytral og harmonisert åndsverkslov, som 
sikrer norske opphavere, utøvere og tilvirkere best mulig vern for 
sine verk, prestasjoner og produksjoner. 

Opphavere og utøveres verdiskapning er avhengig av en opp- 
havsrett som gir rettighetshaverne kontroll over sine åndsverk, 
samt rimelig økonomisk kompensasjon for utnyttelse. Ideelle og 
økonomiske rettigheter må sikres gjennom gode og forutsigbare 
rammer i en solid åndsverklov. Vi har bedt Kulturdepartementet om 
å rette opp i den ubalansen som har oppstått mellom brukerne og 
rettighetshaverne og internt mellom rettighetshaverne. For å sikre 
at verdiskapningen deles på en rimelig måte er det nødvendig å 
skjerpe beskyttelsesmekanismer i lovverket som sikrer opphavere 
og utøveres rettigheter.

Folketrygdloven:
Selvstendig næringsdrivende har i dag en sykepengedekning på  
65 prosent av sykepengegrunnlaget fra og med 17. sykefraværsdag. 
GramArt har i høringsinnspill bedt om at sykepenger til selvstendig 
næringsdrivende økes fra 65 til 100 prosent av sykepengegrunnlaget. 

Balansekunst, om kvinner og populærmusikk 
Av GramArts medlemsmasse er knapt 20 % kvinner. Det er noe 
av grunnen til at vi de siste årene har prioritert arbeid for å bedre 
kjønnsbalansen i norsk populærmusikk. På oppfordring fra Kultur-
departementet gikk flere aktører i musikklivet sammen i 2012 for 
å se på tiltak som kunne stimulere til bedre likestilling i bransjen. 
Prosjektet fikk tittelen Balansekunst. GramArt er medlem,  
sammen med over 30 andre organisasjoner, bedrifter, festivaler  
og utdanningsinstitusjoner. 
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GramArt mener at en bedre kjønnsbalanse i musikken først og 
fremst vil føre til et rikere musikkliv. Vi tror på endringer i  
musikkfeltet ved hjelp av bevisstgjøring, synliggjøring av gode 
rollemodeller, konkrete tiltak, kartlegging, rekruttering, mentorord-
ninger, kursing og forenkling av regelverk.

Musikkindustriens Næringsråd
GramArt var en av initiativtakerne til nettverket Musikkindustriens 
Næringsråd (MiR) som ble opprettet i 2015. 

Det har de siste årene vært mye debatt rundt temaet musikk  
som næring. Noen artister ser på seg selv som en del av næringen. 
Noen av disse driver egne selskap, som definitivt er en del av den 
øvrige næringen. Andre igjen, anser seg selv først og fremst som 
kunstnere. Vi mener at det uansett trengs fokus både på kunst- 
og kulturpolitiske satsninger og på nye satsninger på kultur som 
næring i årene som kommer.

For GramArt er det viktig å samarbeide godt med øvrig musikk-
bransje, med fokus på å øke bærekraften for bransjen som helhet. 
Vi må samarbeide om å «bake kaken større», i stedet for uteluk-
kende å krangle om smulene. Gjennom deltagelse i Musikkindu- 
striens Næringsråd har vi en unik mulighet til å sette agenda for 
denne utviklingen, og et godt utgangspunkt for å opprettholde en 
konstruktiv dialog med aktører fra en samlet bransje.

I 2016 arrangerte MiR for første gang Musikkindustriens dag.  
Målet er at det skal arrangeres en slik dag årlig, med mål om å 
samle bransjen til en fysisk og inkluderende møteplass som inspir-
erer til samarbeid og innovasjon. Se for øvrig mer informasjon om 
seminaret under “Prosjekter”.

International Artist Organisation (IAO)
International Artist Organisation (IAO) ble i 2014 stiftet av GramArt, 
FAC (England), GAM (Frankrike), Domus (Tyskland), CoArtis (Span-
ia) og Facir (Belgia), for å etablere en felles stemme og kollektiv 
gjennomslagskraft for å fremme hovedartisters rettigheter og 
interesser på et europeisk og internasjonalt nivå. Setet for  
organisasjonen er i Paris.

Tore Østby er en av initiativtagerne til etableringen av IAO, og er 
valgt inn som styremedlem med Ivar S. Peersen som vara. IAO har 
foreløpig ikke egen administrasjon, og Østby bidrar aktivt i IAOs 
arbeid sammen med øvrige styremedlemmer. Øvrige styremed-
lemmer i IAO er Paul Pacifico/FAC (styreleder), Suzanne Combo/
GAM, Nacho G. Vega/CoArtis, Eberhard Kromer/Domus og Florent 
Le Duc/Facir.
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Det første virksomme året har vært hendelsesrikt for IAO, med 
politisk gjennomslagskraft og gode resultater. IAO har etablert seg 
sterkt på det politiske kartet, både via lobbyvirksomhet i EU, Brussel 
og Washington, samt dialog og samarbeid med politikere, lokale 
og internasjonale organisasjoner og representanter for internasjo-
nale selskap i musikkbransjen. 

IAOs innspill og uttalte bekymringer er inkludert i EU-kommisjonens 
handlingsplan, som ble offentliggjort i desember 2015. IAOs kam-
panje og samarbeid med EU-parlamentarikere, Artists In Europe, 
har gitt gode resultater. Kampanjen går inn for å sikre at økt vern 
av artistenes intellektuelle rettigheter står sentralt i behandlingen 
av den nye europeiske lovgivningen. IAO har bred støtte i Europa-
parlamentet, på tvers av nasjoner og politiske blokker, som både 
lytter til og interesserer seg for å løse de utfordringer IAO belyser. 

IAO har også vært involvert i forhandlinger og avtale mellom  
aktører i musikkbransjen i Frankrike, initiert av det franske kultur- 
departementet, om å sikre åpenhet og rettferdig fordeling  
av verdier fra online utnyttelse av innspillinger. Avtalen forplikter  
plateselskapene og digitale plattformer seg til å gi artister en  
rimelig andel fra alle inntekter knyttet til digitalt salg og utnyttelse. 

IAOs arbeid og lobbyvirksomhet baserer seg på å kunne bidra til 
en kreativ, innovativ og vital kulturell musikkbransje i samarbeid 
med andre aktører ved:

Suzanne Combo (GAM), 
Nacho G. Vega (CoArtis), 
Paul Pacifico (FAC) og  
Tore Østby (GramArt).  

Foto: IAO
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GramArt i           
andre utvalg

1. Åpenhet og transparens i hele verdikjeden, slik at artistene kan  
 forstå hvilke inntekter man har krav på.
2. En forpliktelse til aktsomhet for utgivere av musikk, for bedre 
 å sikre at artistenes interesser ivaretas.
3. Rettferdig andel av de totale verdier generert i forbindelse med  
 all online utnyttelse av musikk.
4. Sikre utøvernes vederlagsrett i den digitale tidsalderen for  
 å beskytte det kreative økosystemet.

IAO har i det nye året fått flere nye medlemmer; CAFM (Kroatia), 
Dansk Artistforbund, samt de svenske og finske musikerforbundene. 
Musikerforbund kan i utgangspunktet ikke søke medlemskap i 
IAO, da de hører under den internasjonale organisasjonen for 
yrkesmusikere, FIM. Unntak er gjort for Sverige og Finland da 
det ikke finnes relevante artistorganisasjoner i disse landene, og 
nevnte forbund er hovedartistenes politiske representanter i sine 
land. Medlemskap forutsetter at forbundene oppretter egne  
seksjoner for hovedartister, og er underlagt bestemmelser om  
interessekonflikt i forhold til yrkesmusikeres og andres interesser. 
CAFM er etablert som er resultat av IAOs virksomhet, og IAO  
arbeider i flere land for å støtte artister i etablering  
av artistorganisasjoner. 

IAO deltar aktivt og synes på viktige internasjonale arrangement. 
IAO har holdt seminarer og deltatt i paneler på ulike internasjonale 
konferanser, som bl.a. Midem og Reeperbahn Festival. 

IAO engasjerer seg også i andre forhold i forbindelse med hoved- 
artisters øvrige profesjonelle virksomhet og sosiale vilkår, og til-
rettelegger et nettverk for samarbeid og utveksling av informasjon, 
kunnskap og erfaring mellom artistorganisasjonene.

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 åndsverk-
loven § 45b.

Styret
Følgende styre ble valgt på generalforsamlingen 8. juni 2015:

Leder  Knut Ro

Første nestleder Marte Thorsby

Andre nestleder Tonje Kaada
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Medlemmer  Erling Andersen 
 Arne Hurlen
 Hans Ole Rian 
 Øystein Rudjord

Varamedlemmer Nils Petter Hansson 
 (for Knut Ro)
 
 Tove Bøygard 
 (for Arne Hurlen)
 
 Petter Singsaas 
 (for Marte Thorsby)
 
 Larry Bringsjord 
 (for Erling Andersen)
 
 Knut Aafløy 
 (for Hans Ole Rian)
 
 Lena Midtveit 
 (for Øystein Rudjord)
 
 Ivar S. Peersen 
 (for Tonje Kaada)

Utøversektor
Utøversektoren har bestått av Aafløy, Bøygard, Kaada, Hurlen, 
Rian og Østby.

Rettighetshaverorganisasjoner
Fra før er IFPI og FONO er rettighetshaverorganisasjoner på 
produsentsiden. GramArt, Musikernes fellesorganisasjon, Norsk 
Tonekunstnersamfund, Folkorg, Norsk Skuespillerforbund og Norsk 
Lektorlag rettighetshaverorganisasjoner på utøversiden.

Avregning
Hovedavregning av vederlag for kringkasting og annen offentlig 
fremføring for 2014 ble foretatt i mai 2015. Det var til fordeling kr 58 
millioner til utøvere og kr 56 millioner til produsentene. Det er også 
utbetalt sluttavregning for 2011 og etteravregninger for årene  
2011-2013 i løpet av året. 

Se for øvrig Gramos årsrapport for mer informasjon.

Fond for utøvende kunstnere
Fond for utøvende kunstnere (FFUK) gir støtte til prosjekter der det 
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deltar profesjonelle, utøvende kunstnere, og til innspillinger som 
foretas i Norge. Styret i FFUK oppnevnes av Kulturdepartementet. 
For perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2016 representerer Askil 
Holm GramArt som varamedlem for Knut Aafløy.  

NORWACO 
Norwaco er en opphavsrettsorganisasjon som inngår avtaler om 
sekundærutnyttelse av lyd og levende bilder. Norwaco krever inn 
vederlag for denne sekundærutnyttelsen og fordeler vederlaget 
videre til rettighetshaverne. Blant de sekundærrettigheter Norwaco 
forvalter er: 

• TV-distribusjon
• Privatkopieringskompensasjon 
• Kulturarvsformål (arkiv, bibliotek og museum) 
• Opptak til undervisningsbruk

34 ulike rettighetshaverorganisasjoner er medlemmer i Norwaco. 
GramArt er en av disse. GramArts arbeid i Norwaco består derfor i 
hovedsak i å sørge for at musikkartistene får sin rettmessige del av ve-
derlaget som Norwaco krever inn på de ulike forvaltningsområdene. 

Alle vederlag knyttet til musikkutøverandelen GramArt represen-
terer i Norwaco, utbetales til Fondet for norske fonogramsolister 
(GramArts Fond), som er en uavhengig stiftelse. GramArts Fond 
forvalter deretter midlene i samsvar med sine vedtekter. 

GramArts Fond gjorde for store utbetalinger til individuelle  
rettighetshavere i 2014, slik at deler av beløpene man mottok fra 
Norwaco i 2014 måtte benyttes til å dekke dette underskuddet. 
Følgelig er det i perioden kun foretatt en utbetaling til norske  
artister. I september 2015 ble det utbetalt i underkant av 2,4 
millioner kroner, relatert til vederlag for lovlig privatkopiering for 
årene 2013 og 2014. De resterende midlene øremerket individuell 
fordeling mottatt i 2015 (ca. kr. 600.000) er overført den påføl-
gende perioden. Disse vil dermed bli utbetalt sammen med øvrige 
individuelle midler i 2016.  

Norwacos styre vedtok i 2015 forslag til ny forvaltningsavtale med 
rettighetsorganisasjonene. Denne inneholder en del endringer 
i forhold til den tidligere avtalen. Blant disse nevnes spesielt at 
organisasjonene i større grad enn tidligere må dokumentere å ha 
rettigheter i behold før forvaltning av disse kan overlates Norwaco. 
Videre kommer det til å bli stilt strengere krav til at mottatte midler 
skal tilfalle individuelle rettighetshavere. Antallet sektorer i Norwaco 
skal også økes fra 4 til 7. Norwaco har ytret ønske om at samtlige 
organisasjoner skal ha signert den nye avtalen før sommerferien 
2016. Arbeidet med dette er dermed pågående i skrivende stund.
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Elin Erikstad Aamodt er varamedlem i Norwacos styre.  
Marius Øvrebø-Engemoen sitter i videresendingssektorens  
fordelingsutvalg.

Fond for lyd og bilde
Fond for lyd og bilde (FLB) er opprettet for å gi rimelig godt- 
gjørelse til rettighetshavere for lovlig kopiering av videogrammer 
og fonogrammer til privat bruk, samt for å fremme produksjon og 
formidling av lyd- og bildeinnspillinger.

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

For perioden 2015-2017 er Hans Mathisen valgt som organisasjonens 
faste representant i FLBs styre. 

GramArt har i perioden også hatt representanter i fondets utvalg 
for fonogramproduksjon (Ole Jørgen Olsen, vara) og fondets utvalg 
for musikk (Anette Engkvist, medlem). 

Foto: Anna Valeur
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Organisasjonens virksomhet og hvor den drives
GramArt er Norges største interesseorganisasjon 
for artister, med nærmere 3 000 medlemmer fra 
hele landet og i alle sjangre. GramArt ble stiftet i 
1989 og GramArts formål er å fremme og ivare-
ta utøvende artisters rettigheter. Foreningen har 
kontorer i Kirkegata 5, 0153 Oslo.

Fortsatt drift
Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt 
drift av organisasjonen er lagt til grunn ved utar-
beidelse av årsregnskapet.

Arbeidsmiljø/personale/likestilling
Arbeidsmiljøet i organisasjonen anses for godt. 
Ingen spesielle tiltak er iverksatt i denne forbind-
else. Det har ikke vært skader og ulykker.  
Selskapet tilstreber likestilling mellom kjønnene. 
I administrasjonen er det 2 kvinner og tre menn. 
Styret består av fire menn og to kvinner. Daglig 
leder er kvinne.

Miljørapport
Selskapet forurenser ikke det ytre miljø.

Rettvisende oversikt over selskapets  
utvikling og stilling
Styret anser at fremlagt resultatregnskap og bal-
anse med tilhørende noter og styrets beretning 
for organisasjonen gir fyllestgjørende infor-
masjon om driften og situasjonen ved årsskiftet. 
Resultatet er i tråd med forventningene.

Årets overskudd er kr. 565 729. Egenkapitalen er 
kr. 3 768 623. Styret anser likviditeten som god.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter
Selskapet har ikke gjennomført noen  
forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2015.

Årsregnskap med noter 2015 
Årsberetning 2015

Organisasjonsnr. 871 280932

Arne Hurlen
Styrets leder 

Underskrifter  Oslo, den:____.____.2016 

Tove Helene Bøygard
Styremedlem

Tonje Kaada  
Kst. daglig leder  

Ivar Skontorp Peersen 
Nestleder

Bjørn Gunnar Sando 
Styremedlem

Hanne M.F. Sørvaag
Styremedlem

Knut Schreiner 
Styremedlem
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Driftsinntekter og driftskostnader
Medlemskontingenter 
Prosjektmidler 
Andre tilskudd  
Andre driftsinntekter   
Sum driftsinntekter 

Driftskostnader
Prosjektkostnad 
Lønnskostnad 
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
Driftsresultat

Finansinntekter og finankostnader
Finansinntekter
Annen renteinntekt 
Sum finansinntekter
Finanskostnader
Annen rentekostnad
Sum finanskostnader  
Netto finansposter

Skattekostnad på ordinært resultat

Ordinært Resultat

Årsresultat

Overf. og disponeringer
Overføringer annen egenkapital 
Sum overf. disp

1 307 421 
1 603 956

5 040 275 
373 246 

8 324 898 
 

1 662 812 
4 487 555 
1 643 037 

7 793 404 
531 494

35 506
35 506

1 270
1 270

34 235

0

565 729

565 729

565 729
565 729

1
2

1
3
4

5

6

Note 20142015

1 414 699 
1 796 024 
4 768 592 

320 783 
8 300 098 

1 810 098 
4 503 253 
1 645 956 
7 959 308 

340 790 
 
 
 

38 862 
38 862 

 
0
0 

38 862 
 

0 
 
 

379 652 

379 652 
 
 

379 652 
379 652 

Årsregnskap med noter 2015 
Resultatregnskap

Organisasjonsnr. 871 280932
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Note 20142015Eiendeler

Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer   
Andre kortsiktige fordringer  
Sum fordringer 
Bankinnskudd, kontanter o.l 
Sum omløpsmidler 
Sum eiendeler

Egenkapital og gjeld 

Egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital
 
Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld  

Sum Gjeld
Sum egenkapital og gjeld 

137 295
2 210 956
2 348 251

3 454 265
5 802 516
5 802 516

3 768 623
3 768 623 
3 768 623

447 393 
410 749

1 175 751
2 033 893 

 
2 033 893
5 802 516

 7

6

 8

175 959 
1 162 565 
1 338 524 
3 849 433 
5 187 957 
5 187 957 

3 202 894 
3 202 894 
3 202 894 

456 176 
443 538 

1 085 348 
1 985 063 

1 985 063 
5 187 957

Årsregnskap med noter 2015 
Balanse pr. 31.12.2015

Organisasjonsnr. 871 280932

Arne Hurlen
Styrets leder 

Underskrifter  Oslo, den:____.____.2016 

Tove Helene Bøygard
Styremedlem

Tonje Kaada  
Kst. daglig leder  

Ivar Skontorp Peersen 
Nestleder

Bjørn Gunnar Sando 
Styremedlem

Hanne M.F. Sørvaag
Styremedlem

Knut Schreiner 
Styremedlem
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Generelt     
GramArt er en landsomfattende interesseorgani-
sasjon for etablerte og uetablerte grammofonar-
tister. GramArts regnskap er tilpasset regnskaps-
lovens bestemmelser om små selskaper.

Prinsipper for inntektsføring  
Bevilgningene fra Gramo og GramArts Fond  
for Norske Fonogramsolister inntektsføres i den  
perioden de er mottatt. Mottatte midler, reser- 
vert av styret til spesielle formål, periodiseres 
slik at inntektene sammenstilles med tilsvarende 
kostnader/investeringer. Medlemskontingenter 
faktureres og inntektsføres i starten av året. Inn- 
og utmeldinger justeres etter hvor mange mnd.  
i året man har vært medlem. Forsikringsinntekter 
inntektsføres for den perioden det gjelder.

Prinsipper for kostnadsføring  
Kostnadsføringen er basert på forbrukte varer 
og tjenester. 

 

Klassifisering av balanseposter 
Kundefordringer og andre fordringer vurderes til 
pålydende etter fradrag for avsetning til forventet 
tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en 
individuell vurdering av de enkelte fordringer.
I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en 
uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varige driftsmidler    
Varige driftsmidler aktiveres og avskrives  
dersom de har en levetid over 3 år, og har en 
kostpris som overstiger kr. 15 000. Varige drifts-
midler vurderes til historisk kost med fradrag for 
bedriftsøkonomiske avskrivninger. Avskrivninger 
baseres på en vurdering av driftsmidlenes 
økonomiske og tekniske levetid. Organisasjonen 
benytter lineære avskrivninger for avskrivning 
av varige driftsmidler. Avskrivningssatsene er 
gjengitt i egen note for driftsmidler.

 

Årsregnskap med noter 2015 
Noter 2015

Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer

Organisasjonsnr. 871 280932
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Note 1 - Prosjektmidler

Note 2 - Andre tilskudd

2014

2014

2015

2015

Prosjektinntekter:

Markedsføringsstøtte IF  
Prosjektmidler fra Gramarts Fond etter søknad   
Prosjektmidler fra Gramo 
Sum Prosjektinntekter

Prosjektkostnader:
Medlemsaktiviteter  (Bendiksenprisen, medlemstøtte mm) 
Kompetansehevende tiltak, kurs og utredninger    
Organisasjonsutvikling (bransjesamlinger,opplæring, info arbeid) 
Diverse prosjekter (Trondheim Calling, web mm)
Diverse prosjekter (bransjetreff, web mm.) 
GramArts 25-årsjubileum 
Kommunikasjonsløfet
Sum Prosjektkostnad
 
Sum underskudd prosjekter
 

Overføringer fra Gramo  
Organisasjonsstøtte fra Gramo  
Fra Stiftelsen GramArts Fond for Norske Fonogramartister
10% av tilskudd fra Norwaco og Egmond  
Sum Andre tilskudd 
 

28 204
300 000
1 275 752
1 603 956

344 356
615 013
250 781

0
368 528

0
84 134

1 662 812

-58 856

4 473 592

566 683
5 040 275

4 528 474

240 118
4 768 592

25 200
385 000

1 385 824
1 796 024

554 149
309 986
326 564
146 155

0
417 310

1 810 098

-14 074

Organisasjonsnr. 871 280932
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Note 3 - Lønnskostnad

Note 4 - Revisjonshonorar

Note 5 - Skattekostnad på 

20142015

Selskapet har hatt 6 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader 
Lønn
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Kontingent AFP 
Andre lønnsrelaterte ytelser
Totalt

 
Godtgjørelser 

Lønn 
Annen godtgjørelse 
OTP pensjonsforsikring
AFP forsikring    
Sum
  
      
Innskuddsbasert pensjonsordning
Foreningen er pliktig til å ha tjenestepensjonsording etter lov om 
obligatorisk tjenestepensjon. Foreninger ar pensjonsordning som 
oppfyller kravene etter denne loven.
   

Kostnadsført pensjonspremie, APP og LO  
Antall ansatte i pensjonsordningen

Kostnadsført revisjonshonorar for 2015 utgjør kr 50 750 inkl. mva. 
Alt for ordinær revisjon.
 

Organisasjonen er ikke skattepliktig.
 

3 622 764
501 082
162 971
81 766
118 971

4 487 555

Kst Daglig leder

641 664
11 448

28 846
6 812

688 770

2015

244 737
6

3 588 293
601 166
63 814
61 451

189 066
4 503 253

Styret

479 500
0
0
0
0

2014

125 265
6

Organisasjonsnr. 871 280932
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Note 6 Annen egenkapital.

Note 7 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Note 8 - Annen kortsiktig gjeld

20142015Egenkapital:      

Pr 01.01. 
Årets resultat
Pr 31.12.

 

Av foreningens bankinnskudd er kr. 240 939 bundet  
i skattetrekksmidler.
 

Kulturdepartementet ga i mai 2009 GramArt en årlig talentpris 
“Bendiksenprisen” på kr 100 000. som hvert år skal deles ut til en 
artist etter gjeldende retningslinjer for denne prisen. Bendiksen-
prisen 2016 ble overført til GramArt i 2015, og utdeles på GramArts 
sommerfest i 2016.

Arne Bendiksen kulturpris  
Annen kortsiktig gjeld utgjør
Sum Annen kortsiktig gjeld
 
 
 

3 202 894
565 729

3 768 623

2015

100 000
1 075 751
1 175 751

 
2 823 241

379 653
3 202 894

2014

100 000
985 348

1 085 348

Organisasjonsnr. 871 280932



43 GramArts årsberetning 2015 - 2016Organisasjonsnr. 871 280932



44



45 GramArts årsberetning 2015 - 2016

Kontrollkomitéen (heretter KK) har fra generalforsamling 2015 til 
generalforsamling 2016 bestått av to medlemmer, Lars Martin 
Myhre og Øyvind Skaara. 
 
KK’s oppgave i henhold til vedtektene er å vurdere om ”GramArt 
og dets organer virker på en hensiktsmessig og betryggende måte 
i samsvar med lov og vedtekter”.
 
KK anser sin rolle som medlemmenes representant som uavhengig 
kontrollør av styre og ledelse. Det har vært 6 styremøter i perioden. 
KK mottar kopi av styrereferatene, og denne rapporten avgis 
på bakgrunn av disse referatene, samt kontakt for øvrig med 
GramArts administrasjon og løpende kontakt mellom KKs medlem- 
mer. KK har deltatt som observatør på enkelte av styremøtene. 
Det er god kontakt mellom KK og administrasjonen, men enkelte 
ganger kan informasjon deles på et tidligere tidspunkt.  
Administrasjonen gir KK tilgang til nødvendig informasjon og KK 
har det inntrykk at styre og administrasjon gjør en meget god jobb 
for å ivareta medlemmenes interesser. KK har hatt separate møter 
med styreleder og med vikarierende daglig leder hvor status for 
driften og utfordringer fremover ble gjennomgått. 

KK har gjennom det ovennevnte dannet seg et overordnet bilde av 
styrets og administrasjonens arbeid for medlemmenes interesser, 
uten å gripe inn i eller ha ansvar for styret og ledelsens rolle og 
myndighet. Styret og administrasjonens aktiviteter i perioden er ut 
fra KKs kunnskap forsvarlig beskrevet i årsrapporten slik presentert 
i utkast til KK. 

Det er en rekke positive og tidligere etterspurte tiltak som er igang-
startet av administrasjonen i inneværende periode, hovedsakelig 
knyttet til bedre og mer systematisert medlemsoppfølgning. Dette 
er viktig for å sikre og utvikle inntektssiden og være i stand til å tilby 
merverdi for medlemmene. Med bedre systemer og informasjon 
om fordeler vil det sannsynligvis være grunnlag for å øke medlem- 
msavgiften. Organisasjonen vil da i mindre grad være avhengig av 
varierende midler fra Gramo. 

 

Årsregnskap med noter 2015 
Kontrollkomitéens Rapport

Komiteens mandat 
og arbeid

Vurderinger  
og konklusjon



46

Musikkbransjen, og GramArt som representant for artistene, er i en 
utfordrende tid. Det er kompliserte og vanskelige avveininger som 
må tas fremover med teknologi i kraftig endring, nytt åndsverks-
regelverk, flere interesseorganisasjoner, streamingøkonomi og 
avregningsmodeller, samt en nokså utfordrende og lite forut-
beregnelig struktur rundt fordelingen av midler fra Gramo som 
hovedinntekskilde for GramArt. Det er viktig at styret har bred og 
tung musikkfaglig og økonomisk/juridisk ekspertise fremover. 
KK er av den oppfatning at styret i enkelte sammenhenger kunne 
hatt nytte av å hatt ytterlige juridiske/økonomiske ressurspersoner i 
styret. Det er også en refleksjon at kommunikasjonen og informa- 
sjondelingen mellom daglig leder – styreleder – styremedlemmer 
i enkelte sammenhenger kunne være bedre. Dette kan løses ved 
hjelp av utarbeidelse/forbedring av arbeidsrutiner. KK foreslår at 
styret ber administrasjonen utarbeide forslag til slike rutiner. 
 
En tilgrensende utfordring som styret og ledelse bør ta opp, er 
klargjøring av potensielle interessemotsetninger mellom ulike verv 
og roller som ledelsen og styret har. Dette gjelder både personlige 
private interesser og andre verv i musikkindustrien, slik som for 
eksempelvis medlemskap/verv i andre organisasjoner eller Gramo. 
Det er slik KK ser det viktig for tilliten til det gode arbeid som gjøres 
at det i størst mulig grad er gjennomsiktighet, og særlig rundt for-
hold som berører medlemmenes økonomiske interesser og fordeling  
av fellesmidler. KK ber derfor styre og daglig ledelse vurdere 
mulighetene for et internt interessekonfliktregelverk/prosedyre. 
Styret kan for eksempel be administrasjonen (med eller uten  
ekstern bistand) utarbeide forslag til slikt internt regelverk. 

Det er KKs inntrykk at styret og administrasjonen i perioden under 
de gitte forutsetninger har ivaretatt medlemsartistenes økonomiske 
interesser og rettigheter på  god og forsvarlig måte i henhold til 
vedtektene, jf. § 1.2. 

Lars Martin Myhre 

Oslo, 29. mars 2016

Øyvind Skaara (leder)
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