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Velkommen til generalforsamling i GramArt. 
Takk for at du tar deg tid til å lese papirene fra 
oss i styret, og for at du setter av tid i en travel 
utøverhverdag til å møte på generalforsam-
lingen vår. Dette er alle GramArt-medlemmers 
sjanse til å påvirke retningen fremover, til å gi 
tilbakemeldinger til de tillitsvalgte på jobben 
som er gjort, og å lufte tanker, ideer og forslag 
blant kolleger. 

Endringene i bransjen forplanter seg blant 
utøverne, på godt og vondt. Vi lærer oss å til-
passe oss nye modeller, nye samarbeid oppstår, 
kreative løsninger tvinger seg frem og utøvere 
tar kontroll over egen hverdag og egne forret-
ninger. Samtidig oppstår det nye konfliktlinjer – 
der presset økonomi og skiftende allianser fører 
til interne konflikter i utøversektor. I stedet for å 
sikre en større del av kaken til utøvere ender vi 
opp med å slåss om smuler mens nye aktører 
stikker av med hele bakeriet. 

I dette utfordrende landskapet trenger vi et ster-
kt GramArt. Et GramArt som samler utøvere, et 

GramArt som påvirker politikere og opinion, og 
aller viktigst: et GramArt som snakker artistenes 
sak og jobber kontinuerlig for at vi skal ha best 
mulig vilkår. Det er plass til alle utøverorgan-
isasjonene, men det er ikke å komme unna at 
feltet trenger et vitalt GramArt hvor interessene 
kan fokuseres og samles. 

Siden forrige generalforsamling har GramArt 
vært svært aktive og synlige. Fjorårets kampan-
je for å påvirke behandling av åndsverkloven 
er et bra eksempel. «#Utenmusikk» var svært 
vellykket, både i å få satt en midlertidig stopper 
for de hårreisende (i ordets negative forstand) 
forslagene til ny lov – og rent kampanjefaglig,  
flere priser for beste kampanje, og en bonus 
i form av et tett og godt samarbeid med våre 
venner i NOPA. Nå er åndsverkloven igjen 
oppe til behandling, og kampanjen «åndsverk-
loven2018» i samarbeid med NOPA, Norsk 
Skuespillerforbund, Norske Filmregissører og 
Grafill har også vært svært vellykket. I skrivende 
stund gjenstår det å se hvor «åndsverk-
loven2018» lander. 
Vi i styret er svært stolte av vår hardtarbeidende 
administrasjon. Forsikringen vår er mer pop-
ulær enn noensinne, og det samme kan sies om 
tilbudet om juridisk bistand til medlemmene, 
samtidig som at det behandles flere saker på 
kortere tid. Administrasjonen er aktiv i politiske 
diskusjoner og kommuniserer mer effektivt enn 
tidligere, i media og utenfor.

Styret ønsker i tiden som kommer, å løfte debat-
ten om finansiering av GramArt. GramArt øn-
sker mest mulig individuell fordeling av Gramos 
midler, men samtidig er vi finansiert av restmid-
lene (de såkalte «kollektive midlene») som ikke 
finner sin eier. GramArt er den største av disse, 
og mottar følgelig den største delen av disse 
midlene (ca 75%). Dette er et paradoks vi ønsker 
å gjøre noe med, og Gramo signerer også held-
igvis fler og fler avtaler som sørger for høyere 
individuell utbetaling. Vi har til nå vært prisgitt 
en relativt høy andel kollektive midler, fordi 
potten er stor. Potten vil garantert minke og da 
må vi ta noen valg. Gramo trenger, og bransjen 
trenger, sterke grunnorganisasjoner. Fakta er at 
hverken kontingent eller salg av tjenester dekker 
utgiftene til drift av GramArt som organisasjon. 
Vi ser at organisasjoner vi sammenligner oss 
med, har en annen finansiering via kollektive 
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forvaltningsbyråer og vi ønsker den kommende 
tiden å ta diskusjonen med hva som er mest 
mulig hensiktsmessig og ikke minst forutsigbar 
finansiering av GramArt. Vi gleder oss til denne 
diskusjonen.  

Men det finnes altså flere måter å finansieres 
på, hvorav noen kanskje er bedre tilpasset nye 
forhold, og et mer effektivt GRAMO (som er det 
vi alle ønsker oss). Påstanden min er uansett 
at det ikke er et problem at GramArt, i alle fall 
delvis, finansieres av felles midler fra utøverne. 
GramArt jobber nemlig for alle utøvere, også de 
som ikke er direkte tilknyttet GramArt og våre 
spesifikke interesser. I større prosjekter som 
påvirker alle musikere, som for eksempel om 
hvordan innføring av pliktig merverdiavgifts-
registrering i musikkfeltet vil påvirke musikerne, 
er det ofte GramArt som rekker opp hånda og 
tar regningen når flere interesseorganisasjoner 
er samlet. Dette ser vi på som en av GramArts 
grunnleggende oppgaver. Vi «prepper» også 
nybegynnerne på vei inn i en profesjonell karri-
ere, gjennom kursing og juridisk bistand – i tiden 
før de når et nivå hvor det oppstår et behov 
for å også organisere seg i en av de mer spe-
sialiserte interesseorganisasjonene, for studio-
produsenter, mastereiere – også før de inngår 
samarbeid med produsentsektor.  

GramArt trengs. GramArt er her for å bli. «Hvor-
dan?» er en diskusjon vi alle må ta del i. 

Skal GramArt være den samlende organisas-
jonen vi setter oss fore å være; for et bredt 
utvalg musikere på ulike stadier i sin karriere 
og utvikling, må vi kunne romme ulike stemmer 
og huse ulike debatter. Noen av oss kommer 
fra gamleskolen, der et platesalg betød 13, 20 
eller til og med 30 kroner i kassa. Noen av oss 
har vokst opp med streaming, hvor tall større 
enn null dukker opp langt til høyre for desi-
maltegnet. Og noen av oss, som meg selv, har 
levd med gleder og sorger fra begge æraer. 
Det er essensielt at vi respekterer ulike stand-
punkt på samme måte som vi respekterer ulike 
musikalske uttrykk (det er vel ingen som kaller 
hiphop for «snakkeblues» lengre, eller seriøst 
mener Metal = å dra en katt i halen). I spørsmål 
som for eksempel «GRAMO og amerikanerne», 
merverdiavgift for musikkfeltet, og spørsmålet 

om hva som kvalifiserer til å være en god rep-
resentant for musikere, vil både den individuelle 
forståelsen av problem, og høyst subjektive 
erfaringer spille inn. Forskjellene i erfaringer, 
meninger og bakgrunn har jeg et ønske om vi 
løfter frem som grunnlag for rike diskusjon-
er – heller enn som grunnlag for å angripe og 
diskreditere hverandre. Det er mer enn nok 
krefter der ute som er klare til å «ta oss», om 
ikke vi skal bruke tid og krefter på å ta hveran-
dre. 
Når alt det er sagt, er vi i GramArt lette å nå 
for medlemmene? Dette trenger vi fortløpende 
tilbakemeldinger på. Terskelen skal være lav for 
å nå frem med innspill og tanker. Jeg savner av 
og til et mellomnivå mellom lure tanker over en 
øl på sommerfesten, og full mobilisering på GF: 
send en mail, ta en telefon, eller avtal en kaffe 
med administrasjon, styre, kontrollkomite, valg-
komite eller hvor du skulle ha lyst til å spille inn. 
Hva opplever du i møte med konsertarrangører? 
Er det for lite fokus på enkelte sjangre? Har du 
erfaringer fra støtteordninger du vil dele med 
andre musikere, men kanskje ønsker du ikke å 
fronte det selv? Eller lurer du, som meg, fortsatt 
på en del forkortelser og paragrafnumre folk 
slenger rundt seg i diskusjonene? Spør da, vel!
 
Jeg lovet på sommerfesten i fjor at jeg skulle la 
skjegget gro til alle utøverorganisasjonene var 
ett. Det er bare å innse at det er en vei igjen, 
men vi er her og gleder oss over et stort og 
bredt engasjement for utøverne! 

 

Ivar S. Peersen,
Styreleder
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Daglig leders ord 

Kjære medlemmer!

Året som er gått har i stor grad vært preget av 
økt politisk aktivitet for GramArt. Det er viktig 
for oss å jobbet aktivt på denne arenaen med å 
forbedre artistenes vilkår. 

Først og fremst har arbeidet med ny åndsverklov 
hatt høy prioritet. Åndsverkloven er viktig for deg 
som lever av musikken du skaper og fremfører. 
Åndsverkloven er vår viktigste kulturlov og ivare-
tar kunstnernes rettigheter. 

Vi mener forslaget Stortinget nå snart skal 
stemme over må rettes på flere punkter for å 
kunne være en god lov for kunstnerne. Derfor 
lagde vi i mai 2017 kampanjen #utenmusikk 
sammen med Nopa, med stor suksess hvor vi 
nådde bredt ut for vårt budskap om en god lov 
for kunstnerne våre. I år har vi sammen med 
4 andre organisasjoner (Skuespillerforbundet, 
Norske Filmregissører, Grafill og Nopa) i front for 
et nytt kunstneropprop for å understreke vik-
tigheten av en god åndsverklov for kunstnerne. Vi 
opplever et bredt engasjement i medlemsmas-

Daglig leder
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rådets satsing for kreativ og kulturell næring for 
å få iverksatt dette prosjektet. GramArt bidrar 
selv betydelig til ordningen, både økonomisk 
og ikke minst administrativt. Vårt mål er å få økt 
fokus på den viktige jobben studioprodusenter 
gjør. Dette er en naturlig satsing for GramArt, 
siden våre medlemmer både er avhengige av 
gode studioprodusenter og mange av dem også 
bekler denne rollen selv. Mentorordningen går 
over 3 år og vi gleder oss til å dele erfaringer og 
resultater med dere.

En annen hovedsatsing for GramArt i 2017 har 
vært å utrede spørsmålet om artister er tjent 
med å få innført moms på sine tjenester. Dette 
er en sak som har stått på agendaen lenge. Det 
er heller ikke første gang spørsmålet behandles, 
og vi har arbeidet med saken i flere stadier. 
Vår første utredning ble foretatt i samarbeid 
med Norske Konsertarrangører i starten av 
2017. GramArt gjennomførte etter dette en bred 
utredning hvor vi dypdykket i flere av våre med-
lemmers regnskaper og foretok en simulering av 
om hvorvidt det var fordelaktig eller ikke for ar-
tistene om moms ble innført. I dette spørsmålet 
jobbet vi tett med musikkbransjens næringsråd 
og andre aktører vi samarbeider med (bl.a. 
managerne). Denne utredning ble klar i februar 
2018. Noe overraskende viste de konkrete reg-
nestykkene at artistene nok ikke er blant de som 
tjener på innføring av moms. Pr idag avventer vi 
derfor spørsmålet og neste skritt på veien er en 
helhetlig analyse av pengestrømmer vedr moms 
på konserter og strømming som  vi gjør sammen 
med øvrig bransje i musikkindustriens nærings-
råd. 

Artisters mentale helse har også vært et tema 
vi har jobbet med dette året. Psykiske lidels-
er er dessverre økende i samfunnet generelt. 
Artistene er en utsatt gruppe, mye på grunn av 
arbeidssituasjonen. Mange sliter med dette og 
tradisjonelt sett har det ikke vært snakket så mye 
om det. Vi ønsker derfor å invitere til en større 
åpenhet rundt temaet og et bredt samarbeid i 
bransjen, slik at vi kan få på plass gode struktur-
er og sikkerhetsmekanismer for å håndtere også 
disse sidene ved artistlivet. 

Vi har også fortsatt vårt arbeid for å bedre 
artistens rettigheter som selvstendig nærings-
drivende, ved å utrede en trappetrinnsmodell for 
beskatning med lavere overskuddsbeskatning i 
de første sårbare årene. Vi har også hatt fokus 
på å øke bruken av norsk musikk, blant annet var 
vi med å arrangere en ”hør norsk” uke sammen 
med Nopa.

Alt i alt har vi hatt høy aktivitet og vi har opp-
nådd flere av våre medlemmers ønsker; å være 
synlige samt tydelige på hvem vi er og hva vi 
ønsker for artistene. GramArt skal derimot alltid 
være slik våre medlemmer ønsker det til enhver 
tid. Ta mer enn gjerne kontakt med meg direkte 
om dere har innspill til GramArts arbeid, politikk, 
prioriteringer eller mål. 

Etter et slikt hektisk år med høy aktivitet vil jeg 
spesielt takke en særdeles ivrig, arbeidsom og 
lojal stab på GramArts kontor: Marius, Anders, 
Maren, Svein, Karoline og Tore som gjør en 
innsats for våre medlemmer hver eneste dag. 
GramArt har en stabil medlemsmasse, men 
bruken av våre tjenester er økende. Har du fått 
hjelp av oss det siste året, har du helt garantert 
vært i kontakt med en av disse. 

Jeg vil også berømme styret vårt for å være 
så tydelige og sterke i arbeidet med å fronte 
artistenes rettigheter. De er gode representanter 
for medlemsmassen og har en solid kompetanse 
til å sette agendaen for våre medlemmer. 

Om kort tid, den 15.mai, vedtar Stortinget 
forslaget til ny åndsverklov. Det er enda usikkert 
hvordan denne vil se ut. Det vi kan love dere er i 
hvert fall at:
Vi skal fortsette å kjempe for artistenes ret-
tigheter og pengestrømmer, både på Stortinget 
og andre arenaer!

 Elin Aamodt 

sen og har fått stor oppmerksomhet i pressen 
og blant politikere om å forstå kunstnernes 
hverdag. Parallelt med å skrive innlegg i aviser, 
møte i tv-debatter og for øvrig være tydelige 
på tilgjengelige arenaer, har vi hatt hovedfokus 
å ha politiske møter for å påvirke de som sitter 
med beslutningene. Jeg tror vi må tilbake nokså 
tidlig i GramArts historie for å finne et år hvor vi 
har vært så mye i Stortingets korridorer som i 
2017-2018. 

Det er imidlertid ikke bare åndsverkloven vi har 
vært engasjert i. At store innholdstilbydere som 
Facebook, Google etc betaler rimelig for det 
kreative innholdet de distribuerer (det såkalte 
«Value Gap”/verditapet) har vært en annen 
viktig sak for oss. Sammen med Nopa, har vi 
vært tydelige med å kreve at våre politikere har 
en klar holdning til denne utfordringen som er 
kreative industriers største utfordring pr. i dag. 

Da kvinner verden rundt delte sine historier 
om seksuell trakassering under #metoo, var vi 
naturligvis med på et opprop i musikkbrans-
jen. Prosessen avdekket flere tilfeller også i vår 
bransje, og det ble delt mange historier med 
krenkende opplevelser for våre medlemmer og i 
musikkbransjen for øvrig. Slik kan vi ikke ha det. 
Det skal være trygt å gå på jobb, også for kvin-
nelig artister. Det er mye man rett og slett ikke 
skal finne seg i og som man også skal slippe å 
måtte håndtere alene. Sammen med flere andre 
aktører tok GramArt ansvar og iverksatte tiltak, 
blant annet en vakttelefon og tilbud om ad-
vokatbistand gjennom ekstern advokat. Vi hadde 
også møte med daværende Kulturminister Linda 
Hofstad Helleland for å diskutere problematik-
ken. Under dette møtet med Helleland, kunne vi 
også fortelle om vårt arbeid i bransjesamarbei-
det ”Balansekunst” hvor vi gjennom flere år har 
jobbet for en bedre kjønnsbalanse i musikkbran-
sjen. 

Å løfte frem gode kvinner i bransjen er også et 
av formålene bak mentorordningen vi har startet 
opp sammen med Platearbeiderne (organisas-
jonen for studioteknikere og studioprodusenter). 
I 2017 fikk vi innvilget prosjektstøtte fra Kultur-
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Virksomheten

Kort oversikt over 
GramArts arbeid.

Artistorganisasjonen GramArt er Norges største interesseorganisas-
jon for utøvende musikkartister, med nærmere 3000 medlemmer fra 
hele landet og i alle sjangre. Vi har en stabil og jevn medlemsmasse 
og representerer norske populærartister i sitt virke som artister. Våre 
medlemmer består av 80 % menn og 20 % kvinner, en fordeling som 
har vært jevn siden vi begynte å registrere disse funnene.

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 vårt arbeid med å styrke norske 
artisters hverdag og vi er tilstede i alle fora der artistpolitikk og  
rettigheter diskuteres. 

Vi har siden høsten 2016 hatt økt fokus på politiske saker i tråd med 
medlemmenes ønsker etter siste medlemsundersøkelse i 2015. I 2017 
og så langt i 2018 har vi hatt særlig fokus på arbeidet med innføring 
og vedtagelse av ny åndsverkslov, utredning om moms for artister, 
#metoo i musikkbransjen og verdigapet, altså det misforholdet som 
finnes fordi store nettjenester ikke betaler tilstrekkelig for det kreative 
innholdet de distribuerer (f.eks. Youtube, Google, Facebook). Vi har 
også hatt økt fokus på de viktige utfordringene knyttet til artisters 
psykiske helse, et tema vi kommer til å jobbe mer med også med 
andre aktører i musikkbransjen. Vi har også det siste året fått støtte 
til en mentorordning for å styrke artistenes rolle som studiopro-
dusenter. GramArt har hatt økt samarbeid med andre bransjeor-
ganisasjoner foregående år, og vi har også igjen blitt medlemmer 
av Kunstnernettverket.  

Fremdeles har vi fokus på å styrke våre medlemmers rettigheter 
som næringsdrivende og å få til en så rettferdig fordeling av 
strømmeinntektene som mulig. GramArt vil alltid ha artistenes beste 
i fokus, og at artistene skal ha en rettferdig andel av inntektene er 
naturligvis en kjernesak for oss.

GramArts viktigste politiske sak denne perioden har vært vedta-
gelsen av ny åndsverklov.  Vårt hovedfokus har vært reglene om-
kring overdragelse fordi vi mener det er dette som har størst betyd-
ning for medlemmene våre i hverdagen. Stortinget besluttet i juni 
2017 å utsette behandlingen av innstillingen til ny åndsverklov til etter 
valget høsten 2017. GramArt har fulgt saken tett hele veien. med en 
mengde møter hos alle politiske partier og talspersoner, og deltok 
naturligvis på den muntlige høringen da åndsverkloven kom opp 
på nytt i familie- og kulturkomiteen i februar 2018. I april lanserte 

vi kampanjen åndsverkloven 2018, en kampanje som har som mål 
å sette fokus på hvor viktig det er at Stortinget vedtar en god og 
rettferdig åndsverklov til beste for norske artister og andre kunst-
nere. Kampanjen er et samarbeid mellom GramArt, NOPA, Norsk 
skuespillerforbund, Norske Filmregissører og Grafill. Vårt mål i 2018 
er få vedtatt en åndsverklov som er god for rettighetshaverne og 
som beskytter deres interesser. 

Av andre politiske saker GramArt har jobbet med fra juni 2017-april 
2018, er ønsket om å tette igjen det såkalte verdigapet (”the value 
gap”), som betegner misforholdet mellom kreativt innhold på nettje-
nester som Youtube, Google osv og den altfor lave betalingen for 
dette kreative innholdet slike tjenester gir rettighetshaverne. Vi har 
jobbet sammen med NOPA om dette spørsmålet, et tema vi også 
forøvrig har jobbet for internasjonalt gjennom våre utøverorganisas-
joner i Europa. Vi har skrevet brev til politikerne med oppfordring om 
å ta tak i problematikken, vi har hatt flere møter med Stortingspoli-
tikere i saken og vi har arrangert et frokostseminar under by:Larm 
hvor dette var et av spørsmålene som ble tatt opp. 

Vi har også tatt tak i den store og komplekse diskusjonen omkring 
artister og moms. Vi har fulgt opp fjorårets rapport (som vi gjorde 
i samarbeid med Norske Konsertarrangører) med en ny og omfat-
tende utredning, med konkrete regneeksempler basert på artist-
regnskaper, for å se både hvordan dagens regelverk, men også 
hvordan en mulig innføring av lavmoms på kultur, vil slå ut. 

Fjorårets #nårmusikkenstilner-kampanje har også vært en viktig 
sak for GramArt i året som gikk. Vi har tatt initiativ til et opprop mot 
seksuell trakassering i musikkbransjen, og vi har vært med på, sam-
men med de andre organisasjonene i Balansekunst, å opprette en 
varslingstelefon for personer som har vært utsatt for, eller har vært 
vitne til seksuell trakassering. 

I 2017 har GramArt, som en av de første tildelingene fra den nye 
satsingen under Kulturrådets” Kreativ og Kulturell Næring”, fått støtte 
til en 3-årig mentorordning i musikkbransjen for utøvere, produsent-
er og studioteknikere innenfor alle sjangre. Vi tror på at mentorord-
ning vil kunne skape den nødvendige erfaringsoverføringen og 
styrke denne delen av bransjen, en naturlig satsing for GramArt 
siden svært mange av våre medlemmer også er sine egne studio-
produsenter. Denne mentorordningen gjør vi sammen med Platear-
beiderforeningen, som er interesseorganisasjonen for norske musik-
kprodusenter og studioteknikere. Mentorordningen starter høsten 
2018, og vi gleder oss til å følge opp dette med Platearbeiderne og 
NOPA, som er med som ny samarbeidspartner. 
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Bemanning og 
administrasjon

GramArt har i perioden også vært aktive pådrivere i Musikkindus-
triens Næringsråd (MIR), som jobber for å styrke verdiskapingen, 
bedre konkurranseevnen, og øke produktiviteten i musikknærin-
gen. 15 bransjeorganisasjoner er medlemmer av Musikkindustriens 
næringsråd. MIR skal være en arena der bransjen i fellesskap skal 
bidra til å utvikle musikkindustrien over hele landet, til å øke kom-
petansen, og ikke minst jobbe for å bedre rammevilkårene for norsk 
musikkbransje slik at den blir enda sterkere rustet til å møte internas-
jonal konkurranse. 

GramArt går i 2017 i overskudd, i motsetning til i 2016. Organisas-
jonen har nå en solid egenkapital og styret anser det som ansvarlig 
og fornuftig at vi har opparbeidet en grunnkapital som gjør oss rust-
et til å ta større ansvar i bransjen og for våre medlemmer. Norske 
artister har flere utfordringer enn på lenge, og styret anser det som 
fornuftig at vi har rigget organisasjonen til å takle utfordringer og 
satsinger som kommer. Å se på artistenes andel av streaminginntek-
tene og artisters mentale helse, vil bli blant noen av sakene vi ønsker 
å satse ekstra på  i året som kommer .

Vi har i perioden prioritert å styrke tilstedeværelsen rundt om i 
landet. I september gjennomførte vi i samarbeid med NOPA et vel-
lykket medlemsmøte i Bergen, og vi har stadig fokus på å ha møter 
og treff utenfor Oslo.

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.  

Vi har også i år jobbet med internasjonal politisk lobbyvirksomhet. 
GramArt var for noen år tilbake med å starte International Artist 
Organisation (IAO) og vi er fortsatt representert i styret for å følge 
dette viktige arbeidet for å bedre artistenes rettigheter på tvers av 
landegrensene. Vi har også fulgt opp tett vårt EU-rettslige samar-
beid, AEPO, som er en paraplyorganisasjon for utøversiden i de 
europeiske søsterorganisasjonene til Gramo.  

GramArt har i perioden hatt styreverv i Gramo og Norwaco. 

Følgende styre ble valgt på generalforsamlingen 13. juni 2017:

Leder   Ivar S. Peersen
Medlemmer  Harald Sommerstad
   Karin Park
   Anne Lise Frøkedal
   Daniel Nordgård
   
Varamedlemmer (1) Eva Weel Skram 
       (2) Kate Havnevik
       (3) Terje Tysland
       
Det er avholdt 6 styremøter i perioden 14.6.2017 – 04. 05.2018. 

Styret har for denne perioden valgt å ha 2 nestledere som har vært 
Harald Sommerstad og Daniel Nordgård. De har sammen med Ivar 
S. Peersen og daglig leder Elin Aamodt dannet AU (arbeidsutvalget). 
AU har jevnlig kontakt utenom styremøtene. Styrehonoraret ble ikke 
foreslått øket i perioden, så Sommerstad og Nordgård har delt det 
nåværende honoraret mellom seg. 

Administrasjonen har per 4. mai 2018 følgende medarbeidere:

Elin Aamodt, daglig leder 
Marius Øvrebø-Engemoen, advokat MNA
Tore Østby, seniorrådgiver (80 % stilling), bosatt Sverige
Svein Gunnar Nilsen, forsikringsrådgiver
Anders Nielsen, kommunikasjonsrådgiver
Maren Skaskiewicz, advokatfullmektig (60 % stilling)
Karoline Millicent Rooney, prosjektkoordinator (80 % stilling)

GramArts rådgivende avdeling består av advokat Marius Øvrebø_
Engemoen og seniorrådgiver Tore Østby (bosatt i Sverige). I tillegg 
har advokatfullmektig Maren Skaskiewicz vært ansatt i et vikariat 
f.o.m. 15.01.17. Vikariatet var i utgangspunktet ettåring, men har blitt 
forlenget inntil utgangen av 2018. 

Det er stor etterspørsel etter GramArts rådgivende tjenester. I følge 
vår siste medlemsundersøkelse er GramArts rådgivende avdeling 
en av GramArts viktigste medlemsfordeler. I tillegg til alminnelige 
saksbehandling, behandles et betydelig antall daglige telefon- og 
e-posthenvendelser, hvor medlemmene får bistand uten at det for-
melt opprettes sak. 
En vesentlig andel av henvendelsene gjelder veiledning og forhan-

Styret

Rådgivende  
avdeling



16 17  GramArt Årsrapport 2017-2018

dlinger 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 medle-
mmenes samarbeidspartnere. Øvrebø-Engemoen og Skaskiewicz 
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 administras-
jon. 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. 

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

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 in-
spirere 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 til-
by relevante tjenester og produkter til våre medlemmer til en rabat-
tert pris. Per mai 2018 har vi en rekke gode medlemsfordeler, blant 
annet leiebil-, trening-, billettsalg-, flyfrakt- og musikkutstyrsavtaler. 

Foto: Anna Valeur

Medlemservice
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Kursvirksomhet og workshops 
GramArt har fortsatt kurs og seminarer i de største byene. Vi har 
et godt samarbeid med flere av de regionale bransjeorganisas-
jonene, 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, NOPA, Musikernes 
Fellesorganisasjon og MØST 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 
2017-2018, kan vi blant annet nevne: 

Publishing og sync, 9. oktober 2017 på Kulturhuset i Oslo
Hvordan rigge seg til som låtskriver for publishing og sync? Mia 
Hallesby som driver selskapet GILT, ga kursdeltakerne en innføring 
i hva publishing og sync er, og hvordan økonomien innenfor dette 
feltet fungerer. Kurset tok også for seg hvordan samarbeidet mellom 
en låtskriver og et publishingselskap foregår i praksis.  

Kurset ble arrangert av GramArt i samarbeid med MØST. 

Åndsverkloven på 1-2-3, 20. oktober 2017 på Caféteatret på  
Grønland
Hva er egentlig åndsverkloven, hvordan angår den låtskrivere og 
artister og hvorfor er den så viktig? Dette var problemstillinger 
som Ingrid Kindem (styreleder i NOPA) Elin Aamodt (daglig leder 
GramArt), Harald Sommerstad (nestleder i GramArts styre) og Peter 
Baden (musiker og komponist) drøftet på dette frokostseminaret vi 
arrangerte sammen med MØST og NOPA.  

Kurset ble arrangert av GramArt, i samarbeid med MØST og NOPA.  

Hvordan sette opp og drive sitt eget plateselskap 25. oktober 2017 
på Kulturhuset i Oslo
Daglig leder i ACT Entertainment Simen Herning holdt dette svært 
populære kurset som tok for seg de formelle stegene en artist må ta 
for å sette opp en label, hvordan man bør tenke om artistutvikling 
og A&R og kanskje det aller viktigste – hvordan skal man få noen til 
å høre på musikken du gir ut. 

Kurset ble arrangert av GramArt i samarbeid med MØST.  

Kurs om juss og platekontrakter i musikkfeltet, 30. oktober 2017 på 
Aladdin scene i Kristiansand
GramArts advokat Marius Øvrebø-Engemoen ga kursdeltagerne 
innblikk i hva man som artist kan forvente seg av en platekontrakt 
i dag, og hvilke forskjellige varianter av kontrakter som finnes. 
Kursdeltagerne fikk også innblikk i hvilke formelle rettigheter som 
overdras og i hvilken grad artisten bindes til plateselskapet. 

Kurset ble arrangert av GramArt i samarbeid med SØRF.
  

Kontordagen for musikere, artister og låtskrivere, 15. november 2017 
på Kulturhuset i Oslo
GramArt, MFO, NOPA, MØST og by:Larm arrangerte sammen årets 
beste kontordag der vi fylte hele Kulturhuset med debatter, inspiras-
jon, minikurs og veiledningsmøter. GramArts advokat Marius Øvre-
bø-Engemoen holdt introkurs om platekontrakter i musikkbransjen, 
samt kurs i kontrakter innenfor booking/live-feltet og om publishing/
forlagskontrakter. GramArts advokatfullmektig Maren Skaskiewicz 
og Marius Øvrebø-Engemoen hadde også individuell veiledning i 
deltagernes kontrakter gjennom hele dagen. Av andre temaer som 
ble tatt opp kan nevnes trygderettigheter, pensjon, regnskap og 
bokføring og fradragsrett. Kontordagen var svært godt besøkt og 
planlegges som et årlig event. 

Kontordagen ble arrangert av GramArt i samarbeid med MFO, 
NOPA, MØST og by:Larm. 

Fra samtalen Failure is the best 
way to learn … eller kunsten å 
gå på trynet på Kontordagen. 
I panelet fra venstre: Ando 
Woltman, Viviana Vega, Kristof-
fer Uthaug, Maciek Ofstad og 
ordstyrer Fredrik Saroea.
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Releaseplanlegging – Alt du må tenke på når du skal utgi musikk. 17. 
april på Sentralen i Oslo
Jarle Savio fra Phonofile gikk på dette svært populære og etter-
spurte kurset gjennom alt man som artist bør tenke og huske på 
før man skal gi ut musikken sin. Problemstillinger som ble tatt opp 
på kurset var blant annet hva du må ha på plass før en utgivelse, 
hvordan man som artist bør legge til rette for at fans og potensielle 
fans finner deg, og ikke minst hvordan du som artist bør tilfredsstille 
dine egne fans.

Kurset be arrangert i samarbeid med MØST. 

Kurs i Ableton Live. 25.-26. april på USF Verftet Bergen
Sandra Kolstad og Jonas Barsten holdt et todagerskurs musikk- 
programmet Ableton Live i Brak sine lokaler i Bergen. Ableton Live 
er et program 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. 
Kurset var for de som hadde litt kjennskap til programmet og hadde 
arbeidet med det tidligere. Deltakerne fikk individuell oppfølging av 
kursholderne. 

Kurset ble arrangert i samarbeid med AKKS Bergen.

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: 

Skattemelding for selvstendig næringsdrivende (med Nudia Akram, 
View Frilans regnskap, fire kurs i Oslo mai 2018 i samarbeid med 
MØST og MFO), introduksjon til ny standard managementavtale 
(med Marius Øvrebø-Engemoen under by:Larm 2018 i samarbeid 
med NEMAA) 

Annet

Søknadshjelp
GramArt gir individuell hjelp til medlemmer i forbindelse med 
søknader om økonomisk støtte fra fond, legater og øvrige til-
skuddsordninger Dette er et populært tilbud som brukes av mange 
medlemmer, som  har fått individuell hjelp per telefon og e-post. 

Det er tidligere prosjektleder og mangeårig ansatt i GramArt, Anette 
Engkvist 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 solid erfaring som 
kommer våre medlemmer til gode.

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 musi-
kalsk CV. Dette har vært til stor nytte for de medlemmene som har 
benyttet tilbudet.

GramArt ønsker å styrke medlemmenes kunnskap rundt det å søke 
støtte om tilskudd. Medlemsservice oppdaterer jevnlig søknads- 
kalenderen og søknadsveiledningen for artister. Begge ligger  
tilgjengelig for nedlastning på vår hjemmeside.

Forsikring

Instrument- og ulykkesforsikring
Å tilby gode forsikringer slik at medlemmene våre har forsikret  
arbeidsverktøyet sitt, er noe av det viktigste vi som interesse- 
organisasjon kan gjøre.

GramArts instrument- og ulykkesforsikring er et av våre mest 
populære medlemstilbud. Forsikringsordningen er et samarbeid 
med IF Skadeforsikring og administreres av GramArts medlems-
service. 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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GramArt arbeider i stor grad prosjektrettet, og vi har i inneværende 
periode gjennomført en rekke forskjellige aktiviteter for våre med-
lemmer. Som landets største interesseorganisasjon for artister er 
det naturlig for GramArt å ta et større ansvar i bransjen innenfor de 
områder vi er involvert. Vi har både økonomien og administrasjonen 
til å håndtere satsinger, og har derfor i større grad enn tidligere 
prioritert slikt fokus. Det kan være momsutredninger som vil være til 
gunst for mange og profesjonalisere hele bransjen, vårt arbeid med 
åndsverkloven, mentorordningen med Platearbeiderne og andre 
seminarer og utredninger, sammen med f.eks Nemaa. Våre viktigste 
prosjekter har vært:

Medlemsmøter
GramArt arrangerte medlemsmøte på Chagall i Bergen 28. sep-
tember 2017 i samarbeid med NOPA. Medlemsmøtet ble avholdt i 
forbindelse med Vill Vill Vest-festivalen. På medlemsmøtet tok vi et 
dypdykk inn i arbeidsmetodene til Tatiana Pereira, bedre kjent som 
Miss Tati, og produsent Peder Niilas. De to låtskriverne og artistene 
fortalte forsamlingen om sin kreative arbeidsprosess og delte tips og 
triks. Medlemsmøtet var godt besøkt.   

Utdeling av Bendiksenprisen 2017

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

Den åttende Bendiksenprisen ble utdelt på GramArts sommerfest 13. 
juni 2017 på Blå i Oslo. Blant de mange forslag som kom inn, kåret 
GramArts styre en vinner innenfor et bredt spekter av populær-
musikalske sjangere. Avdelingsdirektør i Kulturdepartementet, Bengt 
Hermansen, var tilstede fra Kulturdepartementet og roste GramArt 

Honningbarna ble vinner av 
Bendiksenprisen 2017. Avdelings-
direktør i Kulturdepartementet 
Bengt Hermansen delte ut prisen 
til de glade vinnerne.  
Foto: Eva Rose

for vårt politiske arbeid og engasjement. Han delte også ut prisen til 
årets vinner Honningbarna. De andre nominerte var Daniel Kvam-
men, Frida Ånnevik, Torgeir Waldemar og Årabrot. Samtlige nomin-
erte fikk hederlig omtale fra juryen. 

Erlend Mokkelbost var tradisjonen tro DJ. Han sørget for god stemn-
ing resten av kvelden, med norske låter på anlegget. Det var et stort 
oppmøte fra medlemsmassen og øvrig musikkbransje. Det er fint å 
kunne samles til en slik sosial årlig sammenkomst i musikkens tegn. 

 
Øyafestivalen 2017 (mentorordning m/Music Norway)

Under Øyafestivalen 2017 hadde GramArt, i samarbeid med Music 
Norway, en mentorordning som ble holdt på Mixed Zone. Ordnin-
gen skulle bidra til å løfte artister som har ambisjoner om å slå gjen-
nom i utlandet. 7 norske artister fikk mulighet til å møte 7 internasjo-
nale bransjedelegater.

Formålet var å gi artistene konkrete råd om markedstilpassing og 
generell markedsinformasjon, samt spesifikk tilbakemelding på 
musikk og artistprofilering. De internasjonale delegatene bisto med 
sin kompetanse og bransjeerfaring, og ga artistene nyttige tips på 
veien mot et internasjonalt gjennombrudd.

GramArt arrangerte i sam- 
arbeid med Music Norway en 
mentorordning under Øya-
festivalen 2017.  
Foto: Anders Nielsen/GramArt

Prosjekter
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Spellemannprisen
Spellemannprisen 2017 ble arrangert 25. februar 2018.  
Prisutdelingen ble i sin helhet arrangert i Oslo Konserthus. 

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

Det økonomiske bidraget fra norske utøverorganisasjoner ble i 2017 
tildelt direkte fra Gramos utøversektor.  
For GramArt er det vesentlig at Spellemann fokuserer på et ar-
rangement hvor artister og nominerte føler seg hjemme. 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 2018 
Trondheim Calling er Midt-Norges første regionale musikkonferanse 
og er et initiativ fra musikkbransjen selv. Konferansen er ekspor-
trettet, og det er en målsetning å styrke Trøndelag som fremtidig 
eksportør av musikk. Konferansen ble avholdt for syvende gang i 
Trondheim fra 1.-3. februar 2018. GramArt er stolt samarbeidspart-
ner til konferansen. 

I samarbeid med Trondheim Calling presenterte GramArt i år en 
kurspakke spesielt rettet mot artister på vei opp. Årets artistkurs 
besto av følgende:
Samtale: Hvilke virkemidler har du tilgjengelig som ung artist i 

GramArts kurspakke under 
Trondheim Calling var svært 
godt besøkt. Fra venstre 
Thomas Litangen, Ruben 
Nesse, Sarah Winona Sortland 
og Karen Sofie Sørensen.  
Foto: Anders Nielsen/GramArt

Norge? Med Ruben Nesse, Brilliance/Diamond Club, Sarah Winona 
Sortland, Indianer Management og Thomas Litangen, Pott i Panne/
Dama Di. Samtalen ble ledet av Karen Sofie Sørensen, som er 
styremedlem i NKA/Music Norway og Vill Vill Vest. Samtalen hadde 
til hensikt å belyse hvilke virkemidler unge artister har i Norge i dag, 
og hvilke av disse man bør satse på. 

Hvordan jobber NRK med musikken? Diskusjonen om norsk musikk 
og hvordan NRK jobber med norsk musikk var igjen aktuell i tiden 
rundt årets Trondheim Calling. I en stappfull konferansesal på 
Clarion Congress fikk deltakerne høre en konstruktiv og spennende 
diskusjon mellom NRKs Mats Borch Bugge og Erik Høsøien og 
låtskriver, artist og produsent Matias Tellez. 

Som en del av samarbeidet tilbød vi dessuten alle artister som spilte 
på festivalen gratis medlemskap for 2018 for nye medlemmer, samt 
halv pris på GramArts instrumentforsikring. I tillegg hadde vi under 
hele festivalen en GramArt-lounge på deltakerhotellet, der vi i sa-
marbeid med 4Sound i Trondheim tilbød artistene gratis strengeskift 
og intonering. Tilbudet ble svært godt mottatt. 

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

by:Larm 2018
by:Larm regnes som en av de viktigste arenaene for artister og 
musikkbransje i Skandinavia i dag. Arrangementet består av en kon-
feransedel og en festivaldel med en rekke konserter. Årets by:Larm 
ble avholdt 1.-3. mars i Oslo. GramArt mener det er viktig å være 
tilstede på arrangementet. Våre bidrag til årets by:Larm var: 

Ny åndsverklov i Norge og nytt opphavsrettsdirektiv i Brussel. 
Hvordan påvirker det norske komponister, tekstforfattere og  
artister?
Torsdag 1. mars inviterte GramArt, i samarbeid med NOPA, til et 
frokostmøte om moderniseringen av åndsverkloven, EUs nye op-
phavsrettsdirektiv samt utfordringer knyttet til verdigapet 
(value gap). Hensikten med møtet var å belyse hvordan disse viktige 
prosessene påvirker artister, låtskrivere og artister i Norge, og hva 
vi i felleskap kan gjøre for å påvirke disse prosessene til beste for 
gruppene vi representerer.  
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Deal or no deal 
GramArt har i samarbeid med managerorganisasjonen NEMAA 
utarbeidet en standard management-avtale. Under Music Nor-
way og MØST sitt Export Academy på by:Larm 1. mars presenterte 
advokat i GramArt Marius Øvrebø-Engemoen og NEMAAs Jan Erik 
Haglund hovedelementene i denne nye standardavtalen. 

You are not alone – A panel on mental health
GramArt arrangerte 1. mars i samarbeid med by:Larm og NEMAA 
en paneldiskusjon om artister og mental helse. Rapporten Man-
agers Guide to Mental Health for music industry professionals ble 
nylig publisert i England av The Music Managers Forum UK (MMF). 
Rapporten viser at artister har tre ganger så stor risiko for å utvikle 
depresjon, sammenlignet med befolkningen for øvrig. Dette gjelder 
også for de yrkesgruppene som jobber backstage. Vi ønsket med 

Marius Øvrebø-Engemoen 
fra GramArt presenterte 
hovedtrekkene i manage-
mentavtalen .  
Foto: Anders Nielsen/GramArt

diskusjonen å åpne opp for et tema som fremdeles er tabubelagt i 
musikkbransjen og i samfunnet for øvrig. Hva kan vi gjøre for å ta 
bedre vare på artisters mentale helse? Panelet besto av den norske 
artisten Ida Maria, Frank Kimenai fra Nederland og psykologen 
Peder Kjøs. Moderator for samtalen var Fiona McGugan fra MMF.  

Musikkbransjens næringsråd: Moms på musikk?
Som et av medlemmene i Musikkbransjens næringsråd (MIR) var 
GramArt med å arrangere denne samtalen om kulturmoms under 
årets by:Larm. Flere av MIRs medlemsorganisasjoner, blant andre 
GramArt, har utarbeidet omfattende analyser av konsekvensene av 
en eventuell MVA i musikkindustrien. Hensikten med dette eventet 
var å se nærmere på hvilke fordeler og ulemper innføring av kultur-
moms ville innebære.  
 
Streaming Revenues: Pro Rata of User Centric
Hvilken forskjell ville det gjøre hvis Spotify og andre strømmetje-
nester endret sin fordelingsmodell fra pro rata til å være brukerstyrt? 
Dette var spørsmålet som ble diskutert på seminaret som GramArt 
arrangerte sammen med FONO og musikkforleggerne. Lottalina 
Pokkinen fra det Finske forbundet for musikere presenterte forskning 
gjort i Finland basert på tall fra Spotify fra mars 2016. Med disse tal-
lene som grunnlag forsøkte vi å svare på hva som vil skje hvis strøm-
metjenestene bytter distribusjonsmodell fra pro rata til en brukerstyrt 
modell. I panelsamtalen deltok Lottalisa Pokkinen, Kai Robøle fra 
Musikkforleggerne, Larry Bringsjord fra FONO og Erik Brataas fra 
Arctic Rights Management. Daniel Nordgård var ordstyrer.

Som en del av samarbeidet med by:Larm tilbød vi artister som spilte 
på festivalen gratis medlemskap for 2018 for nye medlemmer, samt 
halv pris på instrumentforsikring. GramArt var også representert 
med annonsering i de trykte programmene. 

Panel om åndsverkloven.  
Fra venstre Cato Strøm, Tono, 
Tove Bøygard, NOPA, Geir 
Jørgen Bekkevold, Krf, Elin 
Aamodt, GramArt
Foto: Anders Nielsen/GramArt

Panel om mental helse i 
musikkbransjen. Fra venste: 
Fiona McGugan, Frank Kime-
nai, Ida Maria og Peder Kjøs.  
Foto: Anders Nielsen /GramArt
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The Orchard’s Nordic Music Prize 2018
The Orchard’s 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. Før by:Larm 2018 skiftet 
prisen navn til The Orchard’s Nordic Music Prize.  I tillegg til hed-
er og ære, mottar vinneren et pengebeløp på kr 30.000, gitt av 
GramArt. Vi har fortsatt samarbeidet også for 2018. 

Årets utdeling fant sted under by:Larm i Oslo 1. mars 2018. Susanne 
Sundfør og Kim Myhr var de to norske artistene som konkurrerte 
med ti andre nominerte fra Sverige, Danmark, Island og Finland 
om tittelen «beste nordiske album» i 2017. For tredje år på rad ble 
det kåret en norsk vinner, da Susanne Sundfør mottok prisen for sitt 
album «Music For People In Trouble». Vinneren ble kåret av en inter-
nasjonal jury bestående av representanter fra en rekke anerkjente 
plateselskaper og tidsskrifter. 

GramArt ser på The Orchard’s Nordic Music Prize som en viktig 
utstillingsplass for norsk og nordisk musikk, og en flott hyllest til alle 
de gode albumene som gis ut. At vinneren for tredje året på rad er 
norsk er en flott anerkjennelse for norsk musikkliv. 

by:Songs 2018
Låtskrivercampen by:Songs ble arrangert for fjerde gang i år. Pro-
dusenter og toplinere fikk muligheten til å vinne en plass og dermed 
jobbe med noen av verdens fremst artister, låtskrivere og musikere.  
Selve campen foregikk i studioene Tanken i Sandvika og Whiteroom 
i Asker. 

Feminalen 2017
Feminalen er en festival som ble arrangert for første gang i 2014 
i Trondheim. Festivalen ble for tredje gang gjennomført 27.-29. 
oktober 2017 på Teaterhuset Avant Garden og Moskus i Trondheim. 

Festivalen ønsker å skape rom for debatt rundt kjønn i populær-
musikken, og å løfte frem dyktige kvinnelige artister. GramArt har 
vært samarbeidspartner samtlige fire år, og gitt økonomisk støtte til 
det faglige programmet. 

Medlemskommunikasjon
GramArts hjemmeside er en av organisasjonens viktigste informas-
jonskanaler. På hjemmesiden kommuniserer vi klart og tydelig hvem 
GramArt er og hvem vi jobber for. Siden oppdateres jevnlig med 
aktuelle saker som angår medlemmene, oversikt over søknadsfrister 
mm. 

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, og kommer til å fortsette med å videreutvikle dette tilbu-
det.  

Vårt mål er at vi alltid skal kommunisere tydelig og effektivt med 
våre medlemmer og potensielle medlemmer. 

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

Nyhetsbrev
Medlemmene i GramArt får tilsendt vårt nyhetsbrev månedlig på 
e-post. Nyhetsbrevet inneholder viktig medlemsinformasjon, ent-
en det omhandler utbetalinger, medlemsfordeler, kurs og andre 
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. Nyhets-
brevet er først og fremst tiltenkt medlemmer, men det er også en del 
ikke-medlemmer som er mottakere. 
 

Informasjonsarbeid

Pro rata or user centric
Paneldiskusjon om strømmet-
jenestenes distribusjonsmodell. 
Fra venstre; Lottalisa Pokkinen, 
Kai Robøle, Larry Bringsjord, 
Erik Brataas og Daniel Nor-
dgård. Foto: Anders Nielsen/
GramArt
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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 spørsmålet om revisjon av åndsverkloven, 
artister og mental helse, #metoo i musikkbransjen, artister og deres 
inntektsgrunnlag, den nye åndsverksloven og økonomi og strøm-
metjenester.

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

En av GramArts viktigste oppgaver er å tale artistene sak i alle rel-
evante fora og ha fokus på å bedre artistenes rettigheter. Vårt hov-
edfokus i perioden har vært arbeidet med ny åndsverklov, utredning 
om moms for artistene, #metoo i musikkbransjen og verdigapet, 
altså det misforholdet som finnes fordi store nettjenester ikke betaler 
tilstrekkelig for det kreative innholdet de distribuerer (f.eks Youtube, 
Google, Facebook). Vi har også jobbet med å styrke norsk musikk 
gjennom vårt «Hør Norsk» satsing med NOPA og vi har hatt fokus på 
artisters mentale helse
 
Arbeidet med ny åndsverklov
Arbeidet med ny åndsverklov har vært GramArts hovedfokus også 
i det foregående året. Stortinget besluttet 23. juni 2017 å utsette 
behandlingen av det nye lovforslaget til etter stortingsvalget høsten 
2017. Utsettelsen kom blant annet som følge av massive protester 
fra et samlet kunstner-Norge, som reagerte på at åndsverkloven slik 
lovforslaget nå er utformet ikke vil sikre rettighetshavernes interesser 
i tilstrekkelig grad. GramArt tok en aktiv del i denne i kritikken, blant 
annet gjennom kampanjen #utenmusikk, som vi lanserte i samar-
beid med NOPA. GramArt var fornøyd med utsettelsen fra familie- 
og kulturkomiteen, da GramArt ønsket en grundig gjennomgang 
av åndsverkloven, slik at vi får en lov som ivaretar artister og andre 
kunstneres interesser. 

5. februar 2018 deltok GramArt på åpen høring i Stortinget om 
åndsverkloven. Der understreket vi viktigheten av at den nye 
åndsverkloven må styrke posisjonen til artister og rettighetshavere. 
Vi pekte også på at Kulturdepartementets opprinnelige høringsut-
kast ivaretok kunstnernes sårbare posisjon, men at flere av mekanis-
mene har blitt borte i det endelige lovforslaget. For GramArt har 
regler for overgang av opphavsrett og regler som kan sikre en god 
og langsiktig artistøkonomi vært hovedprioritet.  

Vinteren og våren 2018 har GramArt drevet omfattende lobbyar-
beid mot politikerne på Stortinget for å understreke vårt syn i denne 
svært viktige saken. Dette har vi gjort både i samarbeid med andre 
organisasjoner i Kunstnernettverket og i samarbeid med NOPA. I 
april 2018 lanserte GramArt kampanjen åndsverkloven2018 sam-
men med NOPA, Norsk Skuespillerforbund, Norske Filmregissører og 
Grafill. Kampanjens formål er å vise hvor viktig åndsverkloven er, og 
gjennom kampanjen klare å nå frem til politikerne med vårt bud-
skap om en god og rettferdig åndsverklov for våre medlemmer. 

Familie- og kulturkomiteen kommer med sin innstilling 8. mai, og 
loven vil etter planen bli vedtatt i Stortinget 15. mai. GramArt vil 
arbeide med denne saken helt frem til åndsverkloven er endelig 
vedtatt i Stortinget.  
Vi inviterer også alle politikerne til en «fest eller protest» den 8.mai, 
som er dagen komiteen skal levere sin innstilling til stortinget.

Kunstnernes levebrød 
står på spill. Faksimile fra 
Dagens næringsliv  24.04 
2018 

Artistpolitikk
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Moms og artister
Dagens regelverk med fritak byr på mange gråsoner, og for mange 
av våre medlemmer uhåndterbare problemstillinger omkring moms. 
For mange fungerer dagens fritak fint, andre igjen har et ønske om 
innføring av lavmoms på hele kulturfeltet. 

For å få oversikt i denne nokså kompliserte saken, tok GramArt i 2016 
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 ble lagt frem under by:Larm 2017. 

Rapporten ga imidlertid ikke grunnlag for å ta en endelig avgjørelse 
i spørsmålet. Høsten 2017 bestilte GramArt derfor en ny utredning 
fra selskapet RMS om innføring av moms for artister. Utredningen 
er basert på 5 artistregnskaper over de siste tre årene hvor det ble 
simulert innført moms og hvor vi så på det økonomiske utfallet av 
dette. 

Tallene og utregningene er nå klare og utregningen viser en mar-
ginal fordel for innføring av moms, men hensyn som prissensitivitet, 
likviditet for artistene og administrasjon er ikke tatt med i regnska-
pet. 

På bakgrunn av disse tallene ønsker GramArts styre på det 
nåværende tidspunkt ingen innføring av moms på artisthonoraret, 
men en mulighet for frivillig momsregistrering for de artistene som 
ønsker det. 

GramArt vil det neste året fortsette arbeidet med å hente inn flere 
artistregnskaper for å kunne konkludere endelig på om moms er 
gunstig for artistene eller ikke. 

GramArt samkjører og jobber også tett opp mot øvrig musikk-
bransje i spørsmålet.

#Nåmusikkenstilner
#Nårmusikkenstilner-kampanjen bidro i 2018 til å løfte frem et alvor-
lig samfunnsproblem. Omfanget av seksuell trakassering i musikk-
bransjen som denne kampanjen viste overrasket oss. Det tyder på 
en ukultur som GramArt skal være med å bekjempe. 

GramArt tok derfor initiativ til et opprop fra en felles musikkbransje 
der det ble fremholdt at seksuell trakassering er uholdbart og uak-
septabelt. GramArt var også med å etablere en rådgivningstelefon 
for personer som har opplevd eller vært vitne til seksuell trakassering 
i kulturlivet. Vi arbeidet tett med Balansekunst, en forening for likes-

tilling i musikk- og kulturlivet, i disse spørsmålene.  

Sammen med flere andre organisasjoner i Balansekunst hadde 
GramArt i desember 2017 også et møte med kulturminister Linda 
Hofstad Helleland for å diskutere tiltak Balansekunst setter gang for 
å motvirke seksuell trakassering i musikk- og kulturlivet. 

GramArt kommer til å fortsette dette arbeidet videre i 2018.

Verdigapet
GramArt jobber for et rettferdig digitalt marked hvor utøvere, 
skapere og produsenter får betalt for sine rettigheter. GramArt har 
foregående år, både i samarbeid med NOPA og med Musikkindus-
triens næringsråd, satt søkelys på misforholdet som oppstår mellom 
rettighetshavere og nettjenester i lys av den omfattende digital-
iseringen på musikkfeltet. Dette misforholdet omtales som verdiga-
pet. Dette er et stort problem som GramArt ønsker å bidra til å løse. 
Vi har derfor løftet dette spørsmålet i flere møter med Stortingspoli-
tikere, og vi har arrangert et frokostseminar i samarbeid med NOPA 
for å løfte denne problemstillingen. Vi vil det kommende året fort-
sette dette arbeidet. 

Strømming
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. 

Daglig leder i GramArt Elin 
Aamodt deltok sammen med 
flere andre medlemmer av 
Balansekunst på møte med 
kulturminister Linda Hofstad 
Helleland i forbindelse med 
#nårmusikkenstilner. 
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I året som har gått har vi hatt økt fokus på denne utfordringen. Vi 
har sammen med FONO, NOPA og NMFF igjen satt spørsmålet på 
agendaen til musikkbransjen. 

Vi ønsker en gjennomgang av dagens modell, med fokus på hvil-
ke forbedringer som kan gjøres. Dagens fordeling av strømmein-
ntektene ble i beste fall valgt vilkårlig og tilfeldig da Spotify kom 
på markedet for snaue 10 år siden. Vi bør derfor se på om denne 
modellen fremdeles er den mest hensiktsmessige eller om det kan 
finnes andre og bedre måter å fordele inntektene på. Fra tidligere 
har GramArt ønsket å se på fordeling etter det såkalte «user centric» 
prinsippet, altså at pengene en abonnent betaler skal fordeles til de 
artistene abonnenten faktisk lytter til. 

Daniel Nordgård er GramArts representant og ansvarlig for saken.

Balansekunst, om kvinner og populærmusikk 
Det er færre kvinner enn menn i musikkbransjen. 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 Bal-
ansekunst. GramArt er medlem, sammen med over 30 andre organ-
isasjoner, bedrifter, festivaler og utdanningsinstitusjoner. 

GramArt mener at en bedre kjønnsbalanse i musikkbransjen 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.

Mentorordning for studioprodusenter i samarbeid med Platearbei-
derforeningen
GramArt og Platearbeiderforeningen har sammen etablert en men-
torordning i musikkbransjen for utøvere, produsenter og studiotekni-
kere innenfor alle sjangre. Vår ambisjon er å styrke produsentleddet 
og øke kvinneandelen i denne delen av bransjen, slik at vi får en mer 
sammensatt produsentrolle som vil kunne styrke musikknæringen 
både regionalt og nasjonalt, samtidig som den møter bransjens 
behov for likestilling og kompetanseoverføring. Formålet med ord-
ningen 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 ser muligheten til å skape seg en bærekraftig karriere.

I 2017 mottok GramArt, som en av de første tildelingene fra den nye 

satsningen under Kulturrådet «Kreativ og Kulturell Næring». GramArt 
fikk støtte til en 3-årig periode med formål å styrke den viktige 
produsentrollen og å øke kvinneandelen i denne delen av bransjen. 
Vi tror på at en mentorordning vil kunne skape den nødvendige er-
faringsoverføringen og styrke denne delen av bransjen. Dette er en 
naturlig satsing for GramArt siden svært mange av våre medlem-
mer også er sine egne studioprodusenter. Mentorordningen starter 
høsten 2018, og vi gleder oss til å følge opp dette med Platear-
beiderne og NOPA som er med som ny samarbeidspartner.

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 næringsut-
viklingen i musikkbransjenæringen. 

Formålet med MIR er å samle alle aktørene som representerer 
næringsinteresser i musikkbransjen, for å kunne stå samlet i saker 
hvor man har felles interesse. Målet er å styrke den norske musikk-
bransjen. 

For GramArt er det viktig å samarbeide godt med øvrig musikk-
bransje, med fokus på å øke bærekraften for bransjen som helhet. 
Gjennom deltagelse i Musikkindustriens Næringsråd har vi en unik 
mulighet til å sette agenda for denne utviklingen, og et godt utgang-
spunkt for å opprettholde en konstruktiv dialog med aktører fra en 
samlet bransje. 

GramArt har vært en aktiv bidragsyter her og vil fortsette dette 
arbeidet i 2018.
 
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 gjen-
nomslagskraft for å fremme hovedartisters rettigheter og interesser 
på et europeisk og internasjonalt nivå. Setet for organisasjonen er i 
Paris. CAFM (Kroatia), Dansk Artistforbund (Danmark), Muusikko-
jenlitto (Finland), Musikerförbundet (Sverige) og GALM (Belgia) har 
senere også blitt medlemmer. 

Tore Østby er valgt inn som styremedlem med Ivar S. Peersen som 
vara. 
 
I tillegg til tilstedeværelse og lobbyvirksomhet i Brussel, har IAO det 
siste året deltatt i paneler på bransjekonferanser som Canadian 
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Music Week, The Great Escape (UK), Primavera (Barcelona), Sonar 
(Barcelona), Mama (Paris), CIAM (Tokyo) og FKMP (Korea). IAO har 
også en rekke samarbeid med andre internasjonale organisasjoner, 
og er en av deltakerne i «Fair Internet» kampanjen. 

IAO engasjerer seg også i andre forhold i forbindelse med hove-
dartisters øvrige profesjonelle virksomhet og sosiale vilkår. De 
tilrettelegger et nettverk for samarbeid og utveksling av informas-
jon, kunnskap og erfaring mellom artistorganisasjonene, og er i 
pågående samtaler med artistrepresentanter fra flere land om å 
etablere lokale organisasjoner for hovedartister der slike ikke allere-
de eksisterer.

GramArts Fond
Stiftelsen GramArts Fond for fonogramartister ble etablert i 2003.  
Fondets formål er å forvalte framføringsvederlag for norske fono-
gramartister og utøvere som mottas av Artistorganisasjonen 
GramArt på vegne av fonogramartister.

Stiftelsens styre besto i 2017 av Christian Wadahl Uhlen (leder), 
Tonje Kaada og Hans Olav Trøen. For 2018 er Christian Wadahl 
Uhlen gjenvalgt som leder, og Hans Olav Trøen fortsetter som 
styremedlem. Kathrine Synnes Finnskog (direktør av Music Norway) 
er nyvalgt styremedlem. 
 

Utbetaling av individuelle midler 
Størstedelen av Fondets midler utbetales individuelt til norske ar-
tister, uavhengig av organisasjonstilknytning. Fondets individuelle 
midler (70% av midlene Fondet får inn), utbetales ca. en gang i året 
til norske artister. I tillegg utbetales privatkopieringskompensasjon 
som Norwaco får bevilget årlig fra Kulturdepartementet. 

Det er Gramo som foretar den individuelle utbetalingen for Fondet. 
Gramo har i 2017 implementert et nytt og omfattende datasystem 
og har store forsinkelser for utbetaling av midlene. Gramos individu-
elle utbetalingssystem er fremdeles (mai 2018) ikke slik at Fondet får 
utbetalt sine individuelle midler. 

Fondet har derfor ikke de siste 2 årene kunnet utbetale individuelle 
midler og det er grunnen til Fondets store egenkapital. Så snart 
Gramo har sine utbetalingssystemer på plass, og dette er estimert til 
andre halvår 2018, vil Fondet få utbetalt det som ligger der av indivi-
duelle midler som skal utbetales norske artister. 

Artiststipendet 
70% av Fondets midler utbetales individuelt. De resterende 30% (som 
tidligere har vært prosjektmidler, blant annet søkt på av GramArt) 
er fra og med 2016 gjort om til stipendet «Artiststipendet» som ble 
utbetalt for første gang i 2017.

Artiststipendet er et årlig arbeidsstipend som gis til profesjonelle 
populærartister, for å stimulere til kunstnerisk og profesjonell ut-

GramArts fond
og Artiststipendet           

Bilde :IAO Fra venstre: Per 
Herrey, Suzanne Combo, 
Tore Østby, David Rowntree, 
Nacho Garcia Vega, Florent 
Le Duc, Tom Kestens, Lottali-
ina Pokkinen. Bak: Pamela 
E. Hute, Thomas Gisselmann 
Søemod, Fabian Hidalgo

Mottakerne av Artiststipendet 2017



38 39  GramArt Årsrapport 2017-2018

vikling og fordypning. Stipendet skal gi artister mulighet til å kompo-
nere ny musikk, innstudere fremføringer, realisere prosjekter, under-
støtte virksomhet, samt for øvrig drifte og videreutvikle sine karrierer 
som artist.

Artiststipendet utgjør for tiden kr 250.000,- og deles ut uavhengig av 
organisasjonstilknytning. Antall stipender som tildeles årlig vil variere 
med søknadsmasse og Fondets inntekter.

I 2017 ble Artiststipendet tildelt 8 norske artister på 250.000,- hver, 
totalt 2 millioner kroner.

De åtte som mottok Artiststipendet og 250.000 kroner hver var:
- Aslag Guttormsgaard (Black Debbath mv.)
- Daniel Kvammen
- Fredrik Saroea (Datarock)
- Ingrid Helene Håvik (Highasakite)
- Sigrid Solbakk Raabe (Sigrid)
- Tor-Arne Vikingstad (Sløtface)
- Erlend Ropstad
- Merete Pascual (Billie Van)

Administrasjonen og styret i Fondet ble overveldet over så mange 
gode søknader og at det var så stor interesse for dette nyoppret-
tede stipendet. Styret gledet seg over aktiviteten, engasjementet og 
kreativiteten blant norske artister. Det er utrolig mange spennende 
prosjekter på gang, og en inspirerende bredde. Fondet tildelte i hen-
hold til retningslinjer og søkekriterier, blant annet hensyntatt spred-
ning både når det gjelder sjanger, kjønn og regional plassering.

Det ble vurdert hele 103 søknader, og det var en krevende prosess å 
velge ut de som til slutt skulle få stipend. Responsen og nivået med-
førte at vi i stipendets første år valgte å dele ut hele åtte stipender, 
som var dobbelt så mange som Fondet først hadde tenkt.

Stipendet skal deles ut årlig, med anslagsvis tre til fire stipender per 
år.

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.

Følgende styre ble valgt på generalforsamlingen 29. mai 2017:

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

Vara-
medlemmer:     Nils Petter Hansson (for Knut Ro)
   Eddie Nygren (for Marte Thorsby)
   Ivar Peersen (for Harald Sommerstad)
   Elin Aamodt (for Daniel Nordgård)
   Fritjof Hungnes (for Erling Andersen)
   Lars Christian Fjeldstad (for Hans Ole Rian)
   Guttorm Raa (for Øystein Rudjord)

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

Utøversektor
Utøversektoren har bestått av Sommerstad, Aamodt, Nordgård, 
Peersen, Fjeldstad og Rian. 

Rettighetshaverorganisasjoner
IFPI og FONO er rettighetshaverorganisasjoner på produsentsiden. 
GramArt, Musikernes fellesorganisasjon, Norsk Tonekunstnersam-
fund, Norsk artistforbund, 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 2017 til 31. desember 2018 representerer Askil 
Holm GramArt som fast styremedlem i FFUK. 

GramArt i           
andre utvalg



40 41  GramArt Årsrapport 2017-2018

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: 

- Tredjeparts TV- og radiodistribusjon,
- Undervisningsbruk
- Bedriftsintern bruk
- Bruk i biblioteker og museer
- Bruk av tv-selskaps arkivmateriale
- Offentlig fremføring av tv-innhold
- Privatkopiering 

35 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 vederlaget som Norwaco krever inn på de ulike forvaltningsom-
rådene. 

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

GramArts Fond fordeler den vesentligste andelen av mottatte mid-
ler individuelt (70 %). Man har i den forbindelse tidligere benyttet 
Gramos modell for fordeling av disse utbetalingene til de indivi-
duelle rettighetshaverne. Gramo har imidlertid vært på etterskudd 
med utbetalinger av sine egne vederlagsmidler, grunnet forsinkelser 
og utfordringer knyttet til sitt datasystem ”Echo”. Det har derfor ikke 
blitt gjennomført noen utbetalinger siden forrige generalforsamling. 
Slik utbetaling vil imidlertid skje så snart Gramo igjen har mulighet til 
å bistå Fondet med dette, estimert høsten 2018.

GramArts Fond har derimot for første gang foretatt tildelinger og 
utbetalinger av det såkalte «Artiststipendet». Midlene som benyttes 
til dette er også midler tildelt musikkutøvere gjennom Norwaco. Mer 
om Artiststipendet under pkt. 10 GramArts fond og Artiststipendet.

Elin Aamodt er varamedlem i Norwacos styre. Marius Øvrebø-En-
gemoen sitter i videresendingssektorens fordelingsutvalg.

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 fono-
grammer til privat bruk, samt for å fremme produksjon og formid-
ling 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 2018-2020 er Hans Mathisen valgt som organisasjon-
ens faste representant i FLBs styre. 

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,).
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6Årsregnskap 2017 for Artistorganisasjonen GramArt 
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Revisjonsberetningen side 1Organisasjonsnr. 
871280932 Resultatregnskap

Revisjonsberetningen side 2Organisasjonsnr. 
871280932 Resultatregnskap
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Årsredegjørelse til generalforsamlingen 2017-2018
Fra GramArts kontrollkomité  

Revisjonsberetningen side 3Organisasjonsnr. 
871280932 Resultatregnskap
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