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Styreleders ord
Kjære medlemmer

det er en sak som er viktig for norsk kulturbransje
og angår vårt daglige virke. GramArt må derfor
ta jobben med å tale vår sak.

Kjære alle sammen.
For GramArt er dagen for generalforsamlingen
årets viktigste dag. Det er en formell grunn til
det; det er da de som eier GramArt har anledning til å påvirke hvordan GramArt drives.
Hvem eier GramArt?
Det er medlemmene, dvs. deg og meg, i
egenskap av å være artister.
Vi som sitter i styret i GramArt er valgt inn for å
representere medlemmene fra den generalforsamling vi blir valgt, til den neste. Og det er vi
som har ansvaret for at GramArt fungerer som
den interesseorganisasjonen den skal være for
våre medlemmer.
Harald Sommerstad,
Styreleder

Hva skal GramArt være?
Det fremgår av GramArts formål som står i våre
vedtekter § 1. Her står det at vi skal være en
landsomfattende partipolitisk uavhengig interesse- og kompetanseorganisasjon for utøvende
artister. Det er derfor et mål for oss at vi har en
viss geografisk spredning blant våre styrerepresentanter og at vi forsøker å være tilstede på
ulike møteplasser i Norge. I styreåret 16/17 har vi
hatt et medlemsmøte i Bergen og GramArt har
vært tilstede på Vill Vill Vest, Trondheim calling,
og Bylarm.
GramArt skal også arbeide for artistenes rettigheter og økonomiske interesser. Vi har derfor
engasjert oss, inngitt høringssvar og hatt møter
med politikere og andre interesseorganisasjoner i arbeidet med ny åndsverklov. Vi har også
engasjert oss i kulturmoms. Moms er kanskje ikke
det vi tenker mest på i vår artisthverdag, men
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Gramart skal også bidra til å utvikle oss og øke
vår profesjonalitet. I praksis gjøres det ved at vi
har ansatte som hver dag jobber for å hjelpe oss
i vår hverdag. Vi har ansatte advokater og rådgivere som bistår direkte i forhandlinger mellom
artister og våre samarbeidspartnere. Dette kan
være plateselskap, managements, bookingbyråer osv. Dette er en viktig del av medlemsfordelen i GramArt og er med på å styrke
artistenes rettigheter generelt. Som organisasjon
har GramArt også en løpende dialog med øvrig
musikkbransje hvor fokuset er å styrke artistenes
stilling og tale deres sak, blant annet med tanke
på hvilke vilkår vi anser rimelige for våre medlemmer.
Vi har derfor en god dialog med andre interesseorganisasjoner i musikkbransjen som blant
andre NOPA , NEMAA, IFPI, FONO, NORA, NA og
MFO.
I arbeidet med ny åndsverklov er vi svært
fornøyde med å ha fått gjennomslag for en rekke presiseringer som vil styrke artisters posisjon i
forhold til mer erfarne samarbeidspartnere. Slike
lovregler gjelder for eksempel “rett til rimelig vederlag” og “kontraktstolkningsprinsipper i favør
av artister og opphavere”. Slike lovregler bidrar
til å jevne ut styrkeforholdet mellom artister og
deres samarbeidspartnere og kan bidra til at vi
kan konsentrere oss mest mulig om det å være
artist, mens selskapene gjør den jobben de skal
gjøre.
GramArt har også ansatte som jobber direkte
med medlemsfordeler, så som Norges beste
instrumentforsikring for våre medlemmer.
GramArt tilbyr kurs til de som ønsker å lære
mer om bransjen, artistutvikling, om låtskriving,
konsertvirksomhet, kontrakter, skatt osv. Hvem
skulle tro at “skatt og selvangivelse for frilansere”
er et av våre mest populære kurs…? Veldig moro
er det kanskje ikke, men kurset fyller et behov
som melder seg for mange av våre medlemmer
hvert år.
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Så Hvorfor er GramArt til?
GramArt hjelper oss artister i alle mulige situasjoner vi kommer opp i, så som fonds- og
støttesøknader, kontraktsveiledning, hjelp i tvister
eller om instrumentene dine brenner opp på
turné. GramArt er vår stemme når politikere eller
forvaltningsorganisasjoner ønsker å bestemme
noe som har betydning for oss som er selvstendig næringsdrivende musikere. GramArt gir oss
kunnskap om musikkbransjen og sørger for et
godt samarbeid med de i bransjen som bidrar til
å selge vår musikk.
Kort sagt er GramArts mål at vi som medlemmer
skal kunne konsentrere oss mest mulig om det å
være artist.
Dette er imidlertid styrets ansvar. Vi følger derfor
med på om administrasjonen jobber innenfor
formålet og de oppgaver vi har bedt dem om å
utføre på vegne av medlemmene.
Jeg kan med hånden på hjertet si at jeg er svært
fornøyd med GramArts ansatte, og jeg vil på
vegne av styret takke dem for at de hver dag
jobber for at vi artister skal ha en best mulig og
enklest mulig musikkhverdag.
Jeg håper GramArts ca. 3.000 medlemmer leser
styrets årsberetning, og at flest mulig kommer
på generalforsamlingen for å fortelle oss hva
som er viktigst for deg som artist for det kommende året. Og om du ikke kan det, er du hjertelig velkommen til å gi oss en tilbakemelding
resten av året også.

Harald Sommerstad
Styreleder

GramArts årsberetning 2016 - 2017

Daglig leders ord

Kjære medlemmer, kjære artister!

Daglig leder
Elin Erikstad Aamodt
Foto: Eva Rose
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Hver dag jobber GramArt knallhardt for å ivareta norske artisters rettigheter og økonomiske
interesser. Vår visjon er at våre medlemmer skal
kunne leve av det de skaper. Vi er artistenes
stemme, og deltar i debatter, innspillsmøter og
konferanser for å styrke artistenes sak. Vi sitter i styrer og utvalg, har møter med politikere,
samarbeidspartnere og søsterorganisasjoner
nasjonalt og internasjonalt. Vi er tilstede på
arenaer der artistenes interesser diskuteres,
alltid med en klar visjon om å bedre artistenes
vilkår. Fra 2017 har vi omorganisert staben for å
spisse vårt politiske og kommunikasjonsmessige
arbeid. Vi er veldig glade for å ha på plass to
nye dyktige medarbeidere i kommunikasjonsrådgiver Anders Nielsen og advokatfullmektig
Maren Skaskiewicz. Begge har lang erfaring fra
musikkbransjen og deres erfaring er til nytte for
våre medlemmer hver dag.
Det viktigste arbeidet for norske artisters rettigheter på svært mange år skjer denne våren
når åndsverkloven i endret versjon skal vedtas
av Stortinget. Åndsverkloven skal sikre rettighetshavernes inntekter og legge bedre til rette for
å kunne leve av det man skaper. GramArt har
jobbet jevnt og trutt for å gjøre lovforslaget så
godt som mulig for artistene. Kulturdepartementet har langt på vei hørt på våre innspill om en
god lov som sikrer rettighetshavernes interesser,
men vi har fremdeles en jobb og gjøre før loven
vedtas av Stortinget våren 2017. For én ting er
sikkert: Vi trenger en solid åndsverklov som sikrer
artistenes inntekter og rettigheter. Det gir ringvirkninger i hele musikkbransjen og i samfunnet
for øvrig. Det minste våre politikere kan gjøre er

å gi våre rettighetshavere en god åndsverklov
som beskytter den viktige jobben medlemmene
våre gjør.
Å kjempe for norsk musikk generelt, og mer
norsk musikk på radio, vil alltid være et viktig
fokus for GramArt. Norsk musikk er med på å gi
landet vårt identitet og fellesskap og GramArt
har i perioden tatt flere grep for å sette norsk
musikk på agendaen, med blant annet høringssvar, debatter, innspillsrunder og politiske møter.
Et sterkt hjemmemarked er også avgjørende for
en god musikkeksport, og sammen med øvrig
bransje er GramArt pådrivere for å bygge en
sterk musikkbransje i Norge. Det gledelige er at
vi i større grad enn noen gang før opplever en
musikkbransje som samarbeider og samkjører
godt og målrettet, så vi er optimistiske!
Et annet viktig fokus for GramArt i perioden har
vært å finne ut av hvordan dagens momssystem fungerer for norske artister, og om det vil
være fordelaktig for våre medlemmer å endre
dagens system. Dette er et omfattende arbeid i
flere etapper, hvor første del har vært en felles
utredning sammen med konsertarrangørene.
Resultatet ble langt frem under bransjefestivalen
by:Larm i mars 2017. Som i andre saker, søker
vi her samarbeidspartnere slik at vår stemme
skal bli enda sterkere. GramArt samarbeider for
øvrig svært godt med de regionale og nasjonale
kompetansesentre, i tillegg til øvrig bransje. I
denne perioden har vi særlig hatt fokus på økt
samarbeid og koordinering av aktiviteter med
vår søsterorganisasjon Nopa.
Musikken beriker oss alle, og musikk er mer enn
lyd. Vi sanser musikken med hele kroppen og
musikken påvirker oss som enkeltindivider og
som samfunn. Norske artister er viktige bidrag-
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sytere til samfunnet. For å ta godt vare på samfunnet og musikken vår, må vi også ta vare på
norske artister. Det er derfor verdt å kjempe for
bedre vilkår for artistene. Det er derfor GramArt
er til. Det skal vi fortsette med i tiden som kommer.
GramArt skal alltid utvikle seg og være slik våre
medlemmer ønsker det. Ta derfor gjerne kontakt med meg direkte om dere har innspill til
GramArts arbeid, politikk, prioriteringer eller
mål. Vi skal fortsette å kjempe artistenes sak.
Takk for at du er medlem og hjelper artistenes
stemme til å være sterk og tydelig.
God vår!

Elin Erikstad Aamodt
Daglig leder

GramArts årsberetning 2016 - 2017
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Virksomheten

Artistorganisasjonen GramArt er Norges største interesseorganisasjon for utøvende musikkartister, med nærmere 3000 medlemmer fra hele landet og i alle sjangre. Våre medlemmer består av
80 % menn og 20 % kvinner, en fordeling som har vært jevn siden vi
begynte å registrere disse funnene.

hvordan dagens regelverk, men også hvordan en mulig innføring
av lavmoms på kultur, vil slå ut. Vi har også fremdeles fokus på en
bedre kjønnsbalanse og har intensjon om i løpet av 2017 å etablere
en mentorordning for produsenter sammen med Platearbeiderforeningen. GramArt har også vært en aktiv deltaker i Musikkindustriens Næringsråd, som jobber for å styrke verdiskapingen, bedre konkurranseevnen, og øke produktiviteten i musikknæringen.

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

Vi har i perioden prioritert å styrke tilstedeværelsen rundt om i
landet. I februar gjennomførte vi et vellykket medlemsmøte i Bergen, og det er planlagt to styremøter utenfor Oslo i løpet av 2017.

GramArt har kontorer i Kirkegata 5, 0153 Oslo.

Kort oversikt over
GramArts arbeid.

GramArt er tilstede i alle fora der artistpolitikk og rettigheter diskuteres. Svært gledelig i perioden er at vi fra 01.01.17 fikk vår egen
faste representant i Fond For Lyd og Bilde.

GramArt har i styreperioden fortsatt arbeidet for å styrke norske
artister. Organisasjonen har i perioden 2015-2016 utarbeidet ny
strategi og startet implementeringen av denne fra 2016. Gjennom
dette arbeidet 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.

Vi har også i år jobbet med internasjonal politisk lobbyvirksomhet.
Gjennom styrerepresentasjon i International Artist Organisation
(IAO) arbeider vi for bedre rammevilkår i EU og EØS. Vi representerer også Gramos utøversektor i AEPO.

Fra og med 2017 har vi prioritert politiske saker og synlighet, i tråd
med medlemmenes ønsker etter siste medlemsundersøkelse. Vi har
hatt særlig fokus på arbeidet med innføring og vedtagelse av ny
åndsverkslov, økt norsk musikkandel på radio, utredning om moms
for artister og spill-norsk fond. Vi har hatt økt samarbeid med
bransjeorganisasjoner.

GramArt har i perioden hatt styreverv i Gramo og Norwaco. Vårt
fokus her er bevaring av artistenes rettigheter.

Vi har fremdeles fokus på å styrke våre medlemmers rettigheter
som næringsdrivende og en så rettferdig fordeling av strømmeinntektene som mulig. For GramArt er alltid artisten viktigst. At artisten skal ha en rettferdig andel av inntektene er en kjernesak.

I tillegg har GramArt ledelse vært tilstede på Nora sitt medlemsmøte høsten 2016 og på Nopa sitt årlige seminar på Havna i januar
2017.

I vår viktigste sak om vedtagelsen av ny åndverkslov, har vårt
hovedfokus vært reglene omkring overdragelse. Så langt har
høringsutkastet fra Kulturdepartementet ivaretatt rettighetshavernes interesser. Vi håper dette nå blir fulgt opp i lovforslaget. Vi
er godt forberedt og skal gjøre det vi kan for å vedta en lov som
ivaretar artistenes interesser. Vi samarbeider tett med Nopa om
saken om saken. Vi jobber hele for en så høy norskandel som mulig
på radio (og i tv), og er jevnlig i møter og driver lobbyvirksomhet
omkring dettte spørsmålet.

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

Styret

Leder			
Harald Sommerstad
Medlemmer		
Ivar S. Peersen
			Bjørn Gunnar Sando
			Anne Lise Frøkedahl
			Daniel Nordgård
			
			
Varamedlemmer
(1) Pål Rake
			
(2) Karin Park
			
(3) Eva Weel Skram
			
Det blir avholdt 7 styremøter i perioden 25.5.2016 – 13.6.2017.
Administrasjonen har per 18. april 2017 følgende medarbeidere:

Av andre politiske saker GramArt har jobbet med fra mai 2016
til april 2017, er ønsket om å sikre andelen av norsk innhold når
FM-nettet slukkes i 2017. Vi har også tatt tak i den store og komplekse diskusjonen omkring artister og moms. I første rekke har
vi bestilt utredninger og konkrete regneeksempler for å se både
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Følgende styre ble valgt på generalforsamlingen 24. mai 2016:
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Bemanning og
administrasjon

Elin Erikstad Aamodt daglig leder
Marius Øvrebø-Engemoen, advokat MNA
Tore Østby, seniorrådgiver (80 % stilling)
Svein Gunnar Nilsen, forsikringsrådgiver
Anders Nielsen, kommunikasjonsrådgiver
Maren Skaskiewicz, advokatfullmektig (50 % stilling)

Medlemservice

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.

Anette Engkvist sluttet i sin stilling som prosjektleder 31. desember
2016.

Rådgivende
avdeling

GramArts medlemsservice består av Svein Gunnar Nilsen
(forsikringsrådgiver) og Anders Nielsen (kommunikasjonsrådgiver).

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 2017 har vi en rekke gode medlemsfordeler,
blant annet leiebil-, hotell-, flyfrakt- og musikkutstyrsavtaler.

GramArts rådgivende avdeling består av advokat Marius Øvrebø
Engemoen og seniorrådgiver Tore Østby. I tillegg er advokatfullmektig Maren Skaskiewicz ansatt i et ettårig vikariat f.o.m. 15.01.17.
Det er stor etterspørsel etter GramArts rådgivende tjenester. I
tillegg til alminnelig saksbehandling, behandles et betydelig antall
daglige telefon og eposthenvendelser, hvor medlemmene får
bistand uten at det formelt opprettes sak.

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, ØKS og AKKS
om en rekke kurs og workshops. Våre seminarer har et gjennomsnittlig oppmøte på 30 deltagere, hvorav 40-60 % er medlemmer i
GramArt.

En vesentlig andel av henvendelsene gjelder 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 samarbeidspartnere. Øvrebø Engemoen har
videre bistått medlemmer i tvisteforhold.
Foruten bistand til enkeltmedlemmer, arbeider rådgivende avdeling 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.

Av kurs og kompetansehevende tiltak som ble avholdt i perioden
2016-2017, kan vi blant annet nevne:

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.

Ableton Live kurs, 14-15. juni 2016 i Drammen
Over to dager ga Erlend Mokkelbost (Monté, JR Ewing) og Jonas
Barsten (Atlanter) et kurs i Ableton, programmet som har revolusjonert både musikkproduksjon og låtskriving, og er et av de mest
populære programmene i dag for innspilling, prosessering, produksjon og improvisasjon av musikk. Kursdeltagerne fikk mulighet til
å lære seg Ableton til både livebruk, komposisjon og opptak.
Kurset ble arrangert av GramArt i samarbeid med Norsk Artistforbund og ØKS.
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How to be a successful tour manager, 24. august 2016, Popsenteret i
Oslo
Den kjente turnémanageren Andy Inglis avholdt en svært populær
forelesning på Popsenteret om hvordan man blir en god turnémanager. Kurset ga artister, musikere og aspirerende turnémanagere
innsikt i de fleste elementer som en turnémanager trenger å være
forberedt på, samtidig som han gjennom morsomme anekdoter
viste hva man definitivt ikke bør gjøre.
Kurset ble arrangert av GramArt, i samarbeid med MØST.
Kurs i publishing og sync, 18. oktober 2016 på Kulturhuset i Oslo
Plassering av musikk i film, TV, reklame og spill er en stadig viktigere
inntektskilde for plateselskap, forleggere og artister. Etter forespørsel
fra flere av våre medlemmer inviterte vi Kai Robøle til å holde et kurs
i publishing og sync i Oslo. Kurset ga innsikt i både inntektsstrømmer
og rettigheter i musikkbransjen, samt hva man som artist bør tenke
på for å sikre sine rettigheter og tjene penger på sin musikk.
Kurset var godt besøkt og ble arrangert i samarbeid med MØST.
Musikkjuss 101: Artistrettigheter og avtaler, 3. februar 2017 Trondheim
Hva trenger du egentlig å vite, du som enten selv er artist, eller du
som skal representere artister? Er vilkårene i forslagene du har mottatt rimelige? Er det på tide å innhente profesjonell hjelp i forhandlingene, eller klarer du dette selv? GramArts egen advokat Marius
Øvrebø-Engemoen ga svar på dette og flere spørsmål om avtaler
og rettigheter i musikkbransjen på sitt svært godt besøkte kurs under
Trondheim Calling.
Øvrige seminarer 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:
Ableton Live kurs i Stavanger (med Erlend Mokkelbost og Jonas
Barsten, i samarbeid med BandOrg, Norsk artistforbund og 4Sound
i Stavanger), Søknadskurs: Hvordan skaffe penger til innspilling?
(Med Anita Halmøy Wisløff på Popsenteret i Oslo), Introduksjon til
musikkbransjen 2016 (Med Therese Asker og Vegard Strømsodd i
samarbeid med Dicentia), Artistkurs x 2 (i samarbeid med Tempo),
Norrøne instrumenter og musikk (med Einar Selvik fra Wardruna),
Musikkjuss 101: Artistrettigheter og avtaler (med Marius Øvrebø-Engemoen under by:Larm 2017)
Foto: Anna Valeur
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Annet

Prosjekter

Søknadshjelp
GramArt gir individuell hjelp til medlemmer i forbindelse med
søknader om økonomisk støtte fra fond, legater og øvrige tilskuddsordninger Dette er et populært tilbud som brukes av mange
medlemmer. Det ytes individuell hjelp per telefon og e-post.
Bow to Each Other ble den heldige

Det er tidligere prosjektleder og mangeårig ansatt i GramArt, Anette
Engvist som er GramArts søknadsrådgiver til medlemmene. Anette
har gjennom en årrekke bistått medlemmer i søknadsskriving og
har også vært GramArts representant i FFLB. Hun har dermed solid
erfaring som kommer våre medlemmer til gode.

vinneren av Bendiksenprisen 2016.

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, budsjett og musikalsk CV. Dette har vært til stor nytte for de medlemmene som har
benyttet tilbudet.

Foto: Eva Rose

Statssekretær Bård Folke Fredriksen
delte ut prisen til bandets to medlemmer Megan Kovacs og Gunhild
Kristoffersen.

Utdeling av Bendiksenprisen 2016
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.

GramArt ønsker 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.

Den syvende Bendiksenprisen ble utdelt på GramArts sommerfest
24. mai 2016 på Blå i Oslo. Blant de mange forslag som kom inn,
kåret GramArts styre en vinner innenfor et bredt spekter av populærmusikalske sjangere. Statssekretær i Kulturdepartementet, Bård
Folke Fredriksen, delte ut prisen til årets vinner, Bow to Each Other,
som består av Megan Kovacs og Gunhild Kristoffersen. De andre
nominerte var Anders Jektvik, Bendik, Ingebjørg Bratland og No.4.
Samtlige nominerte fikk hederlig omtale fra juryen.

Forsikring
Instrument- og ulykkesforsikring
GramArts instrument- og ulykkesforsikring er et av våre mest populære 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.

Erlend Mokkelbost var tradisjonen tro kveldens DJ. Han sørget for
god stemning resten av kvelden, med norske låter på anlegget.

Debatter og medlemsmøter
GramArt arrangerte 2 debatter/medlemsmøter i samarbeid med
Popsenteret høsten 2016. Begge ble avholdt på Popsenteret, de var
gratis, åpne for alle og godt besøkt.

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.

Debatt om NRKs rolle i norsk musikkliv. Debatt 27. september 2016
på Popsenteret.
«Æredetteskattepengaminegårtil?» var tittelen på debatten vår i
september om NRKs rolle i Norges musikkliv. Vi ønsket å rette søkely-

GramArt arbeider i stor grad prosjektrettet, og vi har i inneværende
periode gjennomført en rekke forskjellige aktiviteter for våre medlemmer. Våre viktigste prosjekter har vært:
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set mot NRK sin prioritering av norsk musikk og hvilke strategier som
ligger til grunn for NRK sine prioriteringer.
Vi inviterte et bredt sammensatt panel, bestående av NRKs musikksjef Knut Henrik Ytre-Arne og tv-sjef Arne Helsingen, forlegger og
musikkbransjemann Christer Falck, artistene Unni Wilhelmsen og
Silje Halstensen (kjent som artisten Bendik), journalist i Dagsavisen
Geir Rakvaag, direktør i Sony Music Lena Midtveit. Moderator for
debatten var Malin Kulseth. Det var stor interesse for temaet og
gode innspill fra salen. GramArt etterlyste en klar prioritering fra NRK
sin side om norsk musikk på tv. Spørsmål knyttet til hvilke forpliktelser
NRK har som allmennkringkaster, og hvilke sendeflater norsk musikk
har i NRK i dag ble også diskutert.

Det økonomiske bidraget fra norske utøverorganisasjoner ble i 2016
tildelt direkte fra Gramos utøversektor.
For GramArt er det vesentlig at Spellemann i tiden fremover fokuserer på et arrangement hvor artister og nominerte føler seg hjemme
og at Spellemann har den nødvendige legitimiteten og nærheten til
musikkbransjen. Det er viktig at Spellemann oppleves som relevant
både for artister og bransje, og er tydelige i sin kommunikasjon og
prioriteringer rundt dette.

Trondheim Calling 2017
Trondheim Calling er Midt-Norges første regionale musikkonferanse
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 sjette gang i
Trondheim fra 2.-4. februar 2017. GramArt er stolt samarbeidspartner til konferansen.

«Ytringsfrihet i norsk musikk». Debatt på Popsenteret 3. november
2016.
Under ledelse av moderator Kjersti Løken Stavrum (generalsekretær
i Norsk Presseforbund og tidligere redaktør i Aftenposten), var målet
i denne debatten å gå i dybden rundt ytringer i populærmusikken.

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 besto av følgende:
Hvordan jobber plateselskapene? (Frithjof Hungnes, Propeller Recordings, Kristine Bjørnstad, U OK?/INgrooves, Erik Jansen, Jansen
Plateproduksjon), DIY bookingkurs (med Barren Womb), Musikkjuss
101: artistrettigheter og avtaler (med Marius Øvrebø-Engemoen,
GramArt)

Vi inviterte artistene Moddi, Birigitte Grimstad, Maja Ratkje og Aslak
Borgersrud til en samtale om problemstillinger knyttet til ytringsfrihet
og artisters rolle som samfunnskritikere.
Det ble en sterk og givende kveld hvor artistene delte av sine
personlige erfaringer om temaet, fra Grimstads protestsanger på
70-tallet, Ratkjes sang som ble nektet i FN-bygningen i nåtid, til
Moddis aktuelle album med alt hva dette temaet innebærer av
hverdagen til norske artister.

Som en del av samarbeidet ga vi dessuten alle artister som spilte
på festivalen gratis årsmedlemskap for 2017, samt halv pris på
GramArts meget gode instrumentforsikring. I tillegg hadde vi under
hele festivalen en GramArt-lounge på deltakerhotellet, der vi i
samarbeid med Falck musikk i Trondheim tilbød artister gratis

Debatten ble arrangert i samarbeid med Fritt Ord. og Oslo World
Music Festival, hvor temaet i år var nettopp «Forbudte Sanger».
GramArt-lounge under Trondheim
Calling 2017.

Spellemannprisen
Spellemannprisen 2016 ble arrangert 28. januar 2017. Prisutdelingen
var delt i to. Sjangerprisene ble delt ut på dagtid på Sentralen, mens
de sjangeruavhengige prisene ble delt ut på kvelden på Sentrum
Scene. Utdelingen på Sentrum Scene ble overført direkte på NRK1.
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 det
vært viktig å kreve at Spellemannprisen har et sterkt fokus på artistene og de nominerte.
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strengeskift og intonering. Tilbudet ble svært godt mottatt. På
fredagen bød GramArt også på en «dagen derpå-frokost» ved
GramArt-loungen. Kommunikasjonsrådgiver Anders Nielsen deltok i
en paneldebatt om hvordan vi skal få frem norske artister i den nye
medievirkeligheten.

MVA i artistenes hverdag
Fullt hus da Marianne Brockmann
Bugge redegjorde for kulturmoms.
Foto: Anders Nielsen/GramArt

Til sist var GramArt representert med tilstedeværelse og annonsering i både programmet og i Trondheim Callings eget magasin.

by:Larm 2017
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.-4. mars i Oslo. GramArt mener det er viktig å være tilstede på
arrangementet. Våre bidrag til årets by:Larm var:

under seminaret.
Panelet besto av: Marianne Brockmann Bugge,
Advokatfirmaet Harboe
& co, Simen Herning, ACT
Entertainment, Joachim
Amundsen Trana, frilansartist og partner i Partner
Revisjon. Ordstyrer:
Harald Sommerstad,
styreleder i GramArt.
Torsdag 2. mars, i forkant av Norske konsertarrangørers (NKA) debatt om kulturmoms, la daglig leder i GramArt, Elin Erikstad Aamodt,
frem hovedfunnene i en momsutredning som GramArt i samarbeid

GramArts Elin Erikstad Aamodt
og NKAs Torbjørn Heitmann
Valum presenterte hovedfunn i
utredning om kulturmoms.
Foto: Anders Nielsen/GramArt

Jürgen Köhler og Andreas Lichtenhahn
presenterte nøkkeltall i tysk musikkbransje.
Foto: Anders Nielsen/GramArt

med NKA hadde gått sammen om å bestille fra PWC i Bergen. Hovedfunnene ble presentert sammen med daglig leder i NKA, Torbjørn
Heitmann Valum.
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.

Record Deals in Germany: Potentials and chances
Fredag 3. mars arrangerte GramArt seminaret Record Deals in
Germany: Potentials and chances. To av Tysklands fremste musikkadvokater, Jürgen Köhler og Andreas Lichtenhahn presenterte hovedtall, trender og utviklingen i det tyske musikkmarkedet, og hvilke
muligheter som ligger i det tyske markedet for norske artister.
MVA i artistenes og managernes hverdag
Sammen med NEMAA arrangerte GramArt fredag 3. mars paneldebatten MVA i artistenes og managernes hverdag. Spørsmålet om
kulturmoms står høyt på agendaen. På dette svært godt besøkte
seminaret ønsket GramArt å se på moms fra artistenes og managementenes ståsted. Hva kan konsekvensene bli ved innføring av kulturmoms? Bør bransjen se på muligheten for innføring av lavmoms?
Et meget kompetent panel tok for seg disse og lignende spørsmål
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Marius Øvrebø-Engemoen, advokat i GramArt, satt også i panelet
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by:Songs 2017
Låtskrivercampen by:Songs ble arrangert for tredje gang i år.
Produsenter og toplinere fikk muligheten til å vinne en plass og
dermed jobbe med noen av verdens fremste artister, låtskrivere og
musikere. Selve campen foregikk i studioene Tanken i Sandvika og
Whiteroom i Asker. Resultatet ble presentert på en eksklusiv lyttefest under by:Larm. GramArt var stolt sponsor av by:Songs lyttefest.
Her fikk man også møte låtskriverne og produsentene som deltok
på årets låtskrivercamp, samt lytte til noen av de beste låtene som
ble til under campen. Kronprinsparet var tilstede under campen og
arrangerte også en lunsj på Skaugum for låtskriverne.

under seminaret Nye rettigheter i lisens- og artistavtaler, som ble
arrangert av NEMAA. På seminaret ønsket man å drøfte hvordan
artister og deres representanter ser på den nye utvidede rettighetsforvaltningen som har funnet sted de siste årene med at plateselskaper i stadig større grad får overdratt nye rettigheter gjennom
artist- og lisensavtaler.
Som en del av samarbeidet med by:Larm tilbød vi artister som spilte
på festivalen gratis årsmedlemskap for 2017 for nye medlemmer,
samt halv pris på instrumentforsikring. GramArt var også representert med annonsering i de trykte programmene.
GramArts Marius Øvrebø-Engemoen

Feminalen 2016
Feminalen er en festival som ble arrangert for første gang i 2014 i
Trondheim. Festivalen ble for tredje gang gjennomført 28.-29. oktober 2016 på Byscenen i Trondheim. Festivalen ønsker å skape rom
for debatt rundt kjønn i populærmusikken, og å løfte frem dyktige
kvinnelige artister. GramArt har vært samarbeidspartner samtlige
tre år, og gitt økonomisk støtte til det faglige programmet.

under debatten om nye rettigheter i
lisens- og artistavtaler.
Foto: Anders Nielsen/GramArt

Phonofile Nordic Music Prize 2017
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 om å videreføre prisen. I tillegg til heder og ære mottar
vinneren et pengebeløp på kr 30.000, gitt av GramArt. Vi har fortsatt
samarbeidet også for 2017.

Årets faglige program bestod av to paneldebatter: Hvor er produsenten? (Gøril Forbord, Frida Blomberg Håvardstun, Siri Øyslebø
Sørensen, Are Bergerud og Sunniva Skjøstad Hovde) og Gudmødre
i musikkbransjen (Kristin Winsents, Lena Midtveit, Rhiannon Edwards
og Sofie Olaisen).

Årets utdeling fant sted under by:Larm i Oslo 2. mars 2017 med HM
Kronprins Haakon som innleder og prisutdeler. Jenny Hval og Nosizwe var de to norske artistene som konkurrerte med ti andre nominerte fra Sverige, Danmark, Island og Finland om tittelen «beste
nordiske album» i 2016. For andre år på rad ble det kåret en norsk
vinner, da Jenny Hval mottok prisen for sitt album «Blood Bitch». Vinneren ble kåret av en internasjonal jury bestående av representanter
fra en rekke anerkjente plateselskaper og tidsskrifter. Prisen ble delt

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

Jenny Hval mottok prisen for sitt album
«Blood Bitch»

Informasjonsarbeid

Hjemmesiden inneholder også en «Min side», hvor medlemmer selv
kan administrere sitt medlemskap og oppdatere sine forsikringer.
Her finner medlemmene en oversikt over medlemsfordeler med
rabattkoder, og vi ønsker at medlemmene skal kunne finne andre
nyttige verktøy på denne siden. Vi ser at medlemmene bruker Min
side aktivt. Vi kommer derfor til å fortsette med å videreutvikle dette
tilbudet.

ut av Kronprins Haakon i en flott seremoni på Dansens hus.
GramArt 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. I år var det ekstra gjevt med stor oppmerksomhet rundt prisen da Kronprins Haakon var delaktig i både
by:songs og Phonofile Nordic Music Prize.
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Medlemskommunikasjon
GramArts hjemmeside er en av organisasjonens viktigste informasjonskanaler. Våren 2016 lanserte GramArt en ny hjemmeside og
en ny profil, som på en klar og tydelig måte kommuniserer hvem
GramArt er og hvem vi jobber for. Siden oppdateres jevnlig med
aktuelle saker som angår medlemmene, oversikt over søknadsfrister
mm.
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Vårt mål er at vi alltid skal kommunisere tydelig og effektivt med
våre medlemmer og potensielle medlemmer.

Artistpolitikk

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

Arbeidet med ny åndsverklov
Høringsfrist på ny åndsverklov var september 2016 og GramArt
leverte høringsinnspill som høringsinstans. Vi er så positive til utkastet
fra kulturdepartementet og intensjonen om at loven skal gjøre det
enklere for rettighetshavere og tjene penger på det de skaper.

Nyhetsbrev
Medlemmene i GramArt får
tilsendt vårt nyhetsbrev månedlig
på e-post. Nyhetsbrevet inneholder viktig medlemsinformasjon,
enten det omhandler utbetalinger,
generalforsamling, øvrige arrangementer, GramArts politiske
arbeid 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-medlemmer som
er mottakere.

Respekt for rettighetshaverne
Faksimile fra Dagens næringsliv 7.11

GramArt har fulgt opp høringsinnspillet med deltakelse på politiske
møter og innspillskonferanse. Vi har også fremlagt skriftlige innspill.
Vi har konsentrert oss om regler for overgang av opphavsrett og
forsøkt å holde oss til regler som vil være praktiske for våre medlemmer.
Så langt har Kulturdepartementets høringsutkast vært balanserte og
gitt rettighetshaverne en god og nødvendig beskyttelse i åndsverkloven gjennom konkrete lovbestemmelser. Det er gledelig å se at
departementet har hørt på oss i mange bestemmelser som vil gi
artistene bedre vilkår. Det blir derimot helt avgjørende at dette
følges opp i lovforslaget. GramArt vil følge opp dette arbeidet tett
og vi har sammen med Nopa forberedt oss godt. Det er forventet at
den nye åndsverkloven blir vedtatt av Stortinget i løpet av våren. Vi
intensiverer i denne perioden vårt lobbyarbeid med å få vedtatt en
god åndsverklov på vegne av våre medlemmer.

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 spørsmålet
om kulturmoms, norsk musikk på
radio, den nye åndsverksloven,
økonomi og strømmetjenester,
kjønnsbalanse og behovet for å
sikre regelverket knyttet til rettighetshavere. GramArt hadde i
november et leserinnlegg på trykk i Dagens Næringsliv i forbindelse
med spørsmålet knyttet til respekt for norske rettighetshavere.

Moms og artister
Dagens regelverk med fritak byr på mange gråsoner og vanskelige
problemstillinger for våre medlemmer. For mange fungerer dagens
fritak fint, andre igjen har et ønske om innføring av lavmoms på hele
kulturfeltet.
For å begynne å få oversikt i denne nokså kompliserte saken, tok
GramArt sammen med Norske Konsertarrangører (NKA) initiativ
til en felles utredning om moms. Den tok for seg generelle problemstillinger knyttet til moms og hadde noen eksempler fra artistregnskaper.
Denne utredningen la grunnlaget for en debatt om moms vi arrangerte under by:larm sammen med Nemaa.
Vi vil fra mars 2017 jobbe videre med saken og gå videre i utredningsarbeidet for å finne en best mulig løsning i spørsmålet knyttet
til artister og moms. Vi kommer i første omgang til å innhente flere
opplysninger om konkrete artistregnskaper som til sammen gir oss

Synligheten i pressen øker gjennomslaget for medlemmenes rettigheter og vilkår, og vil derfor være en prioritet i GramArts arbeid i
tiden framover.
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En av GramArts viktigste oppgaver er å tale artistene sak i alle relevante fora og hele tiden ha fokus på å bedre artistenes rettigheter.
Vårt hovedfokus i perioden har vært arbeidet med ny åndsverklov,
norsk musikk på radio og utredning om moms for artistene.
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er en incentivordning for fremming av norsk musikk på radio. Ordningen foreslår å gi støtte til de radiostasjonene som sender norsk
musikk i primetime. Det bør etableres en ny post i statsbudsjettet,
som øremerkes til dette formål. Støtteordningen skal utformes som
en videreføring av konsesjonskravene. Den skal ha det samme mål,
nemlig å sikre mangfold og bevaring av norsk musikk.

et bilde av medlemsmassen. Vi vil deretter ha en åpen innspillsrunde
med våre medlemmer om temaet.GramArt samkjører og jobber
også tett med øvrig musikkbransje i saken.
Norsk musikk på radio
Vi har i perioden hatt et økt fokus på denne saken, som alltid er viktig
for GramArt. At det spilles norsk musikk på radioen er viktig både for
kunstnerøkonomien og for markedsføring av norsk musikk.

En slik incentivordning vil fungere som et kulturpolitisk instrument til
fremme av norsk musikk, og det vil gi mulighet til å legge føringer for
et mangfoldig radio-Norge, i tråd med intensjonen til Stortinget.

Opprop mot digital radio uten innholdskrav
GramArt og Nopa jobbet tett sammen om et leserinnlegg som kom
på trykk i oktober 2016 hvor vi samlet en rekke organisasjoner som
sto sammen med oss bak innlegget «DIGITAL RADIO UTEN INNHOLDSKRAV?»

I tillegg til dette har vi, sammen med MFO, sendt felles innspill til
Familie-og kulturkomiteen på Stortinget med krav om 50 % norskandel i NRK.

Representanter fra en rekke

GramArts Elin Erikstad Aamodt og

organisasjoner bak oppropet

statssekretær Bård Folke Fredriksen i

digital radio uten innholdskrav.

forbindelse med møte i Kulturdeparte-

Foto: Lasse W. Fosshaug/NOPA

mentet om Spill Norsk-fond.
Foto: Lasse W. Fosshaug/NOPA

Avregninger og åpenhet
GramArt vil følge opp vår prioriterte sak fra våren 2016 om å samle
de største aktørene innen norsk musikkliv for å synliggjøre noen
felles prinsipper for avregninger fra plateselskapene. Vi mener det
er viktig at artistene skal ha oversiktlig og forståelige avregninger.
Det er også gledelig å merke seg at dette også er foreslått lovfestet i
forslag til ny åndsverkslov.

Bakgrunnen for innlegget var at Norge, i løpet av 2017, som eneste
land i verden kun vil ha digitalt riksdekkende radionett. Foruten NRK,
har ikke de tre andre aktørene på kringkastersiden noe innholdskrav
til sine sendinger. Vi mener Stortinget har gjort en feil med dette, noe
som er bekymringsfullt for Norge som kulturnasjon.
GramArt mener at det er et stort kulturpolitisk ansvar å drive radio.
Norsk musikk er en av våre viktigste kulturelle bærebjelker. Den
binder oss sammen som nasjon og er avgjørende for utviklingen
av felles identitet og språk. I en tid da Norge har flere profesjonelle
opphavere og utøvere enn noen gang, er det et stort paradoks at vi
har et kommersielt radiovelde som ikke får noe kulturpolitisk ansvar i
å formidle dette ut til folket.

Åpen høring om kvinnelige grundere, Stortinget, november 2016.
GramArt ble invitert til en åpen minihøring på Stortinget om kvinnelige grundere i regi av Venstre 18.november 2016.
Vi brukte muligheten til å snakke om viktigheten av gode rammebetingelser også for næringsdrivende og grundere generelt. Vår
konkrete anbefaling var en trappetrinnsløsning for beskatning, slik
at man i de 3-5 første sårbare oppstartsårene får en lavere beskatning.

Spill Norsk-fond. Samarbeid med Nopa
Nopa og GramArt har jobbet sammen om et forslag for å møte utfordringene i den nye digitale radiohverdagen. Vårt konkrete forslag
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med Music Norway at MIR bør ha en egen generalsekretær som
skal holde i det administrative for å sikre en kontinuitet og fremdrift
i nettverket. Tonje Kaada ble foreslått til generalsekretær på MIR sitt
årlige rådsmøte 27.januar 2017, hvor det også ble besluttet en mer
målrettet og spisset satsing for 2017.

Fordeling av strømmeinntekter
GramArt har i flere år jobbet med utfordringer knyttet til strømming
og annen digital utnyttelse av musikk. Vi mener fremdeles inntektene
er for lave og har hele tiden fokus på hvordan artistenes andel av
strømmeinntektene kan økes.
Vi har ikke gjort flere fremstøt med tanke på en brukerstyrt modell,
men vårt felles fokus med Fono fra tidligere ligger der fortsatt.

Formålet med MIR er å samle alle aktørene som representerer
næringsinteresser i musikkbransjen for å stå sammen i saker hvor
man har felles interesse med mål om å styrke den norske musikkbransjen.

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 Kulturdepartementet 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.

For GramArt er det viktig å samarbeide godt med øvrig musikkbransje, med fokus på å øke bærekraften for bransjen som helhet.
Vi må samarbeide om å «bake kaken større», i stedet for utelukkende å krangle om smulene. Gjennom deltagelse i Musikkindustriens Næringsråd har vi en unik mulighet til å sette agenda for
denne utviklingen, og et godt utgangspunkt for å opprettholde en
Bilde: IAO

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, mentorordninger, kursing
og forenkling av regelverk.

Fra v bak: Florian Richter (Tyskland/
Domus), Tore Østby (Norge/GramArt),
Eberhard Kromer (Tyskland/Domus), Nacho Vega (Spania/CoArtis), Paul Pacifico
(UK/FAC), Suzanne Combo (Frankrike/La
GAM). Foran fra v: Per Herrey (Sverige/

Mentorordning i samarbeid med Platearbeiderforeningen
GramArt og musikkprodusentforeningen Platearbeiderforeningen
ønsker sammen å etablere en mentorordning i musikkbransjen
for utøvere, produsenter og teknikere. Formålet med ordningen
er å sikre en bredere sammensetning av disse rollene enn det vi
ser i dag. Vi mener en mentorordning vil møte bransjens behov
for likestilling og erfaringsoverføring. Målet er å gi lærlingen innsikt, ferdigheter og et nettverk å bygge videre på. Dette vil igjen
gi nye rollemodeller som kan stimulere til at flere, spesielt kvinner,
ser muligheten til å skape seg en bærekraftig karriere som studiomusiker, produsent, tekniker eller en kombinasjon av disse yrkene.

Musikerförbundet) og Lottaliina Pokkinen
(Finland/FMU).

konstruktiv dialog med aktører fra en samlet bransje.

Våren 2017 jobber vi med en konkretisering av ordningen hvor vår
foreløpige tidsplan er å lansere ordningen i løpet av året.

International Artist Organisation (IAO)
International Artist Organisation (IAO) ble i 2014 stiftet av GramArt,
FAC (England), GAM (Frankrike), Domus (Tyskland), CoArtis (Spania)
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. CAFM (Kroatia), Dansk Artistforbund (Danmark), Muusikkojenlitto (Finland) og Musikerförbundet (Sverige) har tilkommet som
medlemmer.

Musikkindustriens Næringsråd
GramArt var en av initiativtakerne til nettverket Musikkindustriens
Næringsråd (MiR) som ble opprettet i 2015.
MIR jobber for å styrke verdiskapingen og ha fokus på næringsutviklingen i musikkbransjenæringen. GramArt har vært pådriver
for et sterkere og mer aktivt MIR, og foreslo derfor i 2017 sammen
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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 styremedlemmer i IAO er Nacho G. Vega/CoArtis (styreleder), Suzanne Combo/
GAM, Eberhard Kromer/Domus, Florent Le Duc/Facir, Roxane de
Bastion/FAC, Elvis Stanic/CAFM, Per Herrey/Musikerförbundet, Lottaliina Pokkinen/Muusikkojenlitto og Thomas Gisselmann Søemod/
Dansk Artistforbund.

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 på generalforsamlingen 31. mai 2016:

Leder: 		Knut Ro		
Første nestleder:
Harald Sommerstad
Andre nestleder:
Marte Thorsby
Medlemmer:		
Elin Aamodt
			Erling Andersen
			Hans Ole Rian
			Øystein Rudjord

De første virksomme årene har vært hendelsesrikt for IAO, med
politisk gjennomslagskraft og gode resultater. I EU-kommisjonens
forslag til direktiv av 14. september 2016 har IAO fått gjennomslag
for transparens, at det skal kunne avkreves informasjon i senere
ledd i ervervskjeden, rett til rimelig fordeling av vederlag og verdier
i forbindelse med utnyttelse av verk og fremføringer, med krav om
tvisteløsningsmekanismer i medlemslandene. IAOs styreleder har
også ledet et arbeidsutvalg i forbindelse med Europakommisjonens utarbeidelse av forslag til direktiv. IAO har fortsatt samarbeidet
med en rekke EU-parlamentarikere under fellesprosjektet Artists in
Europe, som både har bestått av event- og arbeidsmøter i Brussel,
hvor både representanter fra IAO og EU-politikere deltar.

Vara-medlemmer:
Nils Petter Hansson (for Knut Ro)
Daniel Norgård (for Harald Sommerstad)
Petter Singsaas (for Marte Thorsby)
Ivar Peersen (for Elin Aamodt)
Larry Bringsjord (for Erling Andersen)
Knut Aafløy (for Hans Ole Rian)
Guttorm Raa (for Øystein Rudjord)

IAO engasjerer seg også i andre forhold i forbindelse med hovedartisters øvrige profesjonelle virksomhet og sosiale vilkår, og
tilrettelegger et nettverk for samarbeid og utveksling av informasjon, kunnskap og erfaring mellom artistorganisasjonene, og er i
pågående samtaler med representanter fra andre land om å etablere lokale organisasjoner for hovedartister.

På generalforsamlingen ble Knut Ro valgt som ekstern styreleder. På
konstituerende styremøte ble Harald Sommerstad og Marte Thorsby
valgt som henholdsvis 1. og 2. nestleder. Disse tre utgjør arbeidsutvalg sammen med direktøren.

Rundebordskonferanse, Kristiandsand november 2016.
Peter Jenner og Bendik Hofset har i en årrekke arrangert en rundbordskonferanse i Kristiansand. På konferansen diskuteres åpent
og uten gjengivelse spørsmål knyttet til musikkindustrien. Advokat i
GramArt, Marius Øvrebø-Engemoen deltok på vegne av GramArt
og norske artister.

Utøversektor
Utøversektoren har bestått av Sommerstad, Aamodt, Norgård,
Peersen, Aafløy og Rian.
Rettighetshaverorganisasjoner
IFPI og FONO er rettighetshaverorganisasjoner på produsentsiden.
GramArt, Musikernes fellesorganisasjon, Norsk Tonekunstnersamfund, Folkorg, Norsk Skuespillerforbund og Norsk Lektorlag er rettighetshaverorganisasjoner på utøversiden.
Se www.gramo.no og Gramos årsrapport for mer informasjon.
FOND FOR UTØVENDE KUNSTNERE
Fond for utøvende kunstnere (FFUK) gir støtte til prosjekter der det
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 representerte Askil
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Elin Erikstad Aamodt er varamedlem i Norwacos styre. Marius Øvrebø-Engemoen sitter i videresendingssektorens fordelingsutvalg.

Holm GramArt som varamedlem for Knut Aafløy.
For perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2017 representerer Askil
Holm GramArt som fast styremedlem i FFUK.

FOND FOR LYD OG BILDE
Fond for lyd og bilde (FLB) 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 bildeinnspillinger.

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:

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.

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

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

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

GramArt har i perioden også hatt representanter i fondets utvalg
for fonogramproduksjon (Iver Sandøy, vara) og fondets utvalg for
musikk (Anette Engkvist, medlem, Trond Eltervaag, vara).

Alle vederlag knyttet til musikkutøverandelen GramArt representerer 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 utbetalte i juni 2016 ca. 3 millioner kroner til individuelle rettighetshavere. Midlene knyttet seg til i det aller vesentligste til
vederlag for videresending av kringkastingssendinger. Vederlag for
privatkopiering for 2016 er også mottatt og vil bli utbetalt på høsten
2017. Det samme gjelder øvrige resterende midler øremerket individuell fordeling mottatt i 2016.
Norwacos styre vedtok i 2015 ny forvaltningsavtale med rettighetsorganisasjonene. GramArt signerte den nye forvaltningsavtalen
28.06.16.
Det ble på GramArts generalforsamling 2016 vedtatt en rekke endringer i vedtektene til GramArts Fond. Disse vil bl.a. medføre enkelte
endringer i fondets disponeringer. Det vil fortsatt være slik at Fondet fordeler den vesentligste andelen av mottatte midler individuelt
(normalt 70 %). Derimot endres praksis for den resterende andelen
av midlene. Slike har tidligere vært tildelt prosjekter etter søknad.
Heretter vil disse midlene i stedet forvaltes som stipendmidler for
populærartister. Fondets styre skal forestå utdelingen.
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Artistorganisasjonen GramArts virksomhet 2016.Årsberetning 2017
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 ivareta 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
utarbeidelse av årsregnskapet.
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Artistorganisasjonen GramArts virksomhet 2016
Årsregnskap med noter 2016
Revisjonsberetningen
Kontrollkomiteens rapport

Arbeidsmiljø/personale/likestilling
Arbeidsmiljøet i organisasjonen anses for godt.
Det har ikke vært skader og ulykker. Selskapet
tilstreber likestilling mellom kjønnene. I administrasjonen er det to kvinner og fire menn. Styret
består av fire menn og en kvinne. Daglig leder
er kvinne.

Miljørapport
GramArt gjør sitt ytterste for å bevare det ytre
miljø.
Rettvisende oversikt over selskapets utvikling og
stilling
Styret anser at fremlagt resultatregnskap og
balanse med tilhørende noter og styrets beretning for organisasjonen gir fyllestgjørende
informasjon om driften og situasjonen ved årsskiftet. Resultatet er i tråd med forventningene.
Årets resultat viser et underskudd på kr. 319 376.
Egenkapitalen er på kr. 3 449 247. Styret anser
likviditeten som god.

Underskrifter

Oslo, den:28.mars.2017

Harald Sommerstad
Styrets leder

Ivar Skontorp Peersen
Nestleder

Anne Lise Frøkedahl
Styremedlem

Daniel Nordgård
Styremedlem

Elin Erikstad Aamodt
Daglig leder

Bjørn Gunnar Sando
Styremedlem
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Årsregnskap med noter 2016
Resultatregnskap

Årsregnskap med noter 2016
2016

2015

1 438 524
930 387
4 317 643
333 418
7 019 971

1 307 421
1 603 956
5 040 275
373 246
8 324 898

1 968 285
4 476 661
904 124
7 349 070
(329 098)

1 662 812
4 487 555
1 643 037
7 793 404
531 494

12079
15
12 094

35 506
0
35 506

2 134
238
2 372
9 722

1 270
0
1 270
34 235

0

0

ORDINÆRT RESULTAT

(319 376)

565 729

ÅRSRESULTAT

(319 376)

565 729

(319 376)
(319 376)

565 729
565 729

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Medlemskontingenter
Prosjektmidler
Andre tilskudd
Andre driftsinntekter		
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Prosjektkostnad
Lønnskostnad
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
DRIFTSRESULTAT

Note

1
2

1
3
4

FINANSINNTEKTER OG FINANKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt
Sum finansinntekter
Finanskostnader
Annen rentekostnad
Annen finanskostnad
Sum finanskostnader		
NETTO FINANSPOSTER
Skattekostnad på ordinært resultat

OVERF. OG DISPONERINGER
Overføringer annen egenkapital
SUM OVERF. DISP
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5

6

EIENDELER

Note

OMLØPSMIDLER
Fordringer
Kundefordringer		
Andre kortsiktige fordringer		
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l
SUM OMLØPSMIDLER
SUM EIENDELER

7

2016

2015

281 860
930 075
1 211 935
3 371 373
4 583 307
4 583 307

137 295
2 210 956
2 348 251
3 454 265
5 802 516
5 802 516

3 449 247
3 449 247
3 449 247

3 768 623
3 768 623
3 768 623

386 310
364 838
382 913
1 134 061
1 134 061
4 583 307

447 393
410 749
1 175 751
2 033 893
2 033 893
5 802 516

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
SUM EGENKAPITAL

6

GJELD
KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
SUM KORTSIKTIG GJELD		
SUM GJELD
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

8

Underskrifter

Oslo, den:28.mars.2017

Harald Sommerstad
Styrets leder

Ivar Skontorp Peersen
Nestleder

Daniel Nordgård
Styremedlem

Elin Erikstad Aamodt
Daglig leder

39

Anne Lise Frøkedahl
Styremedlem

Bjørn Gunnar Sando
Styremedlem

GramArts årsberetning 2016 - 2017

Årsregnskap med noter 2016
Noter 2017

Note 1 - Prosjektmidler
Prosjektinntekter:

Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer
Generelt 				
GramArt er en landsomfattende interesseorganisasjon for etablerte og uetablerte grammofonartister. GramArt’s regnskap er tilpasset
regnskapslovens 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,
reservert 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.

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 somoverstiger kr.15 000. Varige driftsmidler 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.

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 ((by:larm, regionale treff mm.))
Informasjonsarbeid (nett,web, annonse, digital komm.)
Sum Prosjektkostnad
Sum underskudd prosjekter

2016

2015

26 150
0
904 237
930 387

28 204
300 000
1 275 752
1 603 956

361 577
519 293
249 187
464 346
373 882
1 968 285

344 356
615 013
250 781
368 528
84 134
1 662 812

-1 037 898

- 58 856

2015
3 615 075

2015
4 473 592

702 568
4 317 643

566 683
5 040 275

Note 2 - Andre tilskudd
Overføringer fra Gramo		
Organisasjonsstøtte fra Gramo
Fra Stiftelsen GramArts Fond for Norske Fonogramartister
10% av tilskudd fra Norwaco og Egmond
SUM ANDRE TILSKUDD

				
Prinsipper for kostnadsføring		
Kostnadsføringen er basert på forbrukte varer
og tjenester.
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Note 3 - Lønnskostnad
Selskapet har hatt 6 årsverk i regnskapsåret.
Lønn
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Kontingent AFP
Andre lønnsrelaterte ytelser
Totalt

Godtgjørelser til ledende persjoner og styret
Kst Daglig leder januar til juni 2016
Lønn
Andre godtgjørelser
OTP pensjonsforsikring
AFP forsikring
		
Daglig leder fra juli til desember
Lønn
Andre godtgjørelser
OTP pensjonsforsikring
AFP forsikring
Andre honorarer
Styrehonorar							
Honorar til tillitsvalgte

Note 4 - Revisjonshonorar
2016

2015

3 622 662
486 976
178 180
69 663
119 180
4 476 661

3 622 764
501 082
162 971
81 766
118 971
4 487 555
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Note 5 - Skattekostnad på ordinært resultat
Organisasjonen er ikke skattepliktig.

i år
485 533
8 150
28 153
13 649

Note 6 Annen egenkapital.
Egenkapital:

Pr 01.01.			
Årets resultat			
Pr 31.12.

485 533
8 150
28 153
13 649

2016

2015

3 768 623
-319 3763
768 623

3 202 894
565 729
3 202 894

Av foreningens bankinnskudd er kr. 204 326 bundet i skattetrekksmidler.

483 400
41 000

Note 8 - Annen kortsiktig gjeld

Av selskapets styrehonorarer er kr 1 400 godtgjørelser utover
vanlig styrehonorar.
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 2016 utgjør kr 39 943 inkl. mva.
der kr 33 875 gjelder ordinær revisjon og kr 6 068 gjelder andre
tjenester.

2016

2015

247 843
6

244 737
6

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.
Bendiksenprisen 2017 ble overført til GramArt i 2016, og utdeles på
GramArts sommerfest i 2017.

Arne Bendiksen kulturpris
Annen kortsiktig gjeld utgjør
Sum Annen kortsiktig gjeld
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2015
100 000
282 913
382 913

2015
100 000
1 075 751
1 175 751
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Årsredegjørelse til generalforsamlingen for 2016-2017
Fra gramarts kontrollkomité

Komiteens mandat
og arbeid

Vurderinger
og konklusjon

Kontrollkomitéen (heretter KK) har fra generalforsamling 2016 til
generalforsamling 2017 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. KK mottar regelmessig kopi av
styrereferat og annet relevant materiale fra administrasjonen. KK
ønsker også å orienteres i forkant av møtene og kopieres inn på
innkallingene og mottatt agenda, noe som har vært litt varierende
fulgt opp.
Denne rapporten avgis på bakgrunn av styrereferater, samt kontakt for øvrig med GramArts administrasjon og løpende kontakt
mellom KKs medlemmer. Der det er saker av særskilt interesse
deltar KK som observatør på styremøte. KK stoler på at administrasjonen kontakter KK der det foreligger saker av særlig viktighet
for medlemmene, noe som også er gjort enkelte ganger gjennom
året. KK har det overordnede inntrykk at styre og administrasjon
gjør en meget god jobb for å ivareta medlemmenes interesser.
Gjennom observasjoner av styret virker det som de fungerer godt,
selv om det for enkelte tidvis er problematisk å møtes fysisk. KK
har hatt separate møter med daglig leder hvor status for driften
og utfordringer fremover ble gjennomgått. Vi har også hatt overordnede samtaler med styreleder, men dette ønsker vi mer formalisert i neste periode.

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.
I fjorårets rapport pekte KK på behovet for klargjøring av inntekter og da særlig fordelingsnøkler for eierløse midler fra Gramo,
samt spørsmålet om hva man kan tilby medlemmene og hvilket
grunnlag det finnes for en eventuell økning av medlemsavgiften.
En trygg og avveid økonomi er viktig ikke bare for styre, ledelse og
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ansatte i Gramart, men for å yte medlemmene den best mulige
oppfølgning av deres interesser. Det er KK sitt inntrykk av at dette
fortsatt er noe uforløst, men at det er stort fokus på dette fra styret
og ledelse.

ressurser og gjør riktige prioriteringer til å bistå med juridisk rådgivning. I dette inngår en vurdering om hva slags egenandel den
enkelte bør betale, da det ikke kan være slik at konkret rådgivning
oppfattes som en skjevfordeling til de enkelte medlemmer som har
behov for dette.

KK vil bemerke at administrasjonen har gjort et omfattende arbeid
med høringsuttalelser mv for ny åndsverklov, samt synes nå ha en
langt bedre forutsetning for og mer ressurser til å belyse og argumentere for artistenes situasjon og rettigheter ovenfor politiske myndigheter og andre. Dette ser KK på som svært positivt, da dette er
fellesinteresser for medlemmene som den enkelte artist umulig kan
klare å ivareta alene.
Administrasjonen og styret har også blitt oppfordret av KK til å
ta en fornyet gjennomgang av sitt interne etiske regelverk, blant
annet for å hindre potensielle interessekonflikter i saksfremlegg og
behandling. Dette er opplyst gjort fra ledelsen, og at man anser
at man har tilfredsstillende rammeverk på plass. KK vil på generell
basis likevel fremholde viktigheten av at det enkelte medlem og
styrets ledelse er kontinuerlig påpasselige, da det er avgjørende
for organisasjonens tillit at det ikke gis inntrykk av at saker er behandlet ut fra annet enn medlemmenes beste felles interesser.

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.
Oslo, 29. mars 2016

Lars Martin Myhre

Øyvind Skaara (leder)

Gramart er en medlemsorganisasjon og forvalter med det en
rekke personopplysninger om sine medlemmer. KK ber Gramart
foreta en gjennomgang av interne regler og praksis for håndtering
av persondata slik at dette oppbevares, tilgangsstyres, sikres og
for øvrig behandles i samsvar med de nye reglene for håndtering
av persondata som trer i kraft i 2018.
KK oppfordrer også Gramarts administrasjon til å ta en fornyet
gjennomgang av om de ulike artistrelaterte standarddokumentene
og standardprosessene kan forbedres. Dette vil være til nytte for
mange, og det er åpenbare fordeler om man som organisasjon
og medlem kan stå sammen om vel utarbeidede og gjennomtenkte standarder, noe som kan ha potensiale til å danne basis for en
bransjestandard.
I denne sammenheng vil KK også vise til at den juridiske rådgivningen er en viktig støtte til medlemmene. Selv om utarbeidelse av
standarder er det som treffer medlemmer flest, er det viktig at man
fortsatt har ressurser til å bistå enkeltmedlemmer ved behov. Dette
er også med på å bidra til en utvikling og forbedring av standarddokumentene og andre aktiviteter i Gramart, og sikrer løpende,
nær og god kontakt med medlemmene. Styre og ledelse i Gramart
bør etter KK sin mening løpende vurdere om de har tilstrekkelige

48

49

GramArts årsberetning 2016 - 2017

50

