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Styreleders ord
Kjære medlemmer i GramArt.

Etter å ha sittet i GramArts styre i 6 år, takket jeg i 
fjor ja til å bli styrets leder. Jeg har i løpet av disse åre-
ne tilegnet meg gode kunnskaper om hva GramArt 
driver med, og ikke minst hva medlemmene våre er 
opptatt av. Det at jeg selv er artist gjør at jeg daglig 
kjenner artistenes utfordringer på kroppen. 

De enorme endringene vi opplever i musikk-
bransjen i disse dager med overgang fra fysisk salg til 
streaming og digital distribusjon av musikk, 
har svært stor betydning for våre medlemmer. 
Derfor har vi i GramArt dette året hatt digitale 
satsinger som vårt største prosjekt. Utfordringene 
på dette feltet er store. Spesielt har dette sammen-
heng med at avtalene mellom plateselskaper og 
streamingaktører ble inngått uten at noen artistorga-
nisasjon eller artister fikk være med å påvirke betin-
gelsene.  Utfordringen er derfor særlig å få til en mer 
rettferdig fordeling av inntektene. Akkurat rettfer-
dighet er et tema jeg er svært opptatt av. Jeg blir lett 
provosert når jeg ser urettferdighet.  Dette er det etter 
min mening dessverre ganske mye av i vår bransje. 
For å få til en mer rettferdig fordeling av inntekter fra 
digital distribusjon av musikk, vil det kreves lang-
varig og intens jobbing mot plateselskaper, offentlig 
forvaltning og andre. Her kan man nok neppe vente 
å se umiddelbare resultater.  Vi har imidlertid tro på 
at vi på sikt skal greie å påvirke utviklingen, slik at vi 
oppnår en høyere grad av rettferdighet.

Et såpass tungt satsingsområde vil nødvendigvis stjele 
mye tid fra andre arbeidsoppgaver. Våre ressurser er 
imidlertid begrensede, og vi vil derfor måtte gjøre 
harde prioriteringer. Jeg ber derfor om forståelse 
for at vi ikke kan legge like mye ressurser i alle gode 
saker vi gjerne skulle ha arbeidet mer med.

GramArt har i flere år hatt artisters sosiale rettigheter 
høyt oppe på dagsorden. Beviset for at det lønner seg 
å jobbe langsiktig og målbevisst fikk vi først i 2011 
da Nærings- og handelsdepartementet etter langvarig 
press fra blant annet GramArt, besluttet å fjerne re-
visjonsplikten for de mindre aksjeselskapene. Videre 
ble i 2012 kravet til aksjekapital redusert fra 100.000 
til 30.000. Vi vet at departementet nå arbeider med 
ytterligere forenklinger av reglene for de små aksjesel-
skaper. De aller fleste av våre medlemmer er selvsten-
dig næringsdrivende.  Pr. i dag er de langt fleste av 
disse organisert som enkelpersonforetak.  
Det er allikevel viktig å være klar over at det nå er  
enklere enn noen gang å danne eget aksjeselskap,  
eller å omdanne sitt enkeltpersonforetak til slikt. 
Gjør man dette vil man bl.a. kunne oppnå sosiale 
rettigheter på lik linje med andre lønnsmottakere.

Jeg vil avslutningsvis få benytte anledningen til å 
takke alle de dyktige medlemmene i styret vårt.  
Arbeidet dere legger ned har stor betydning for å 
bedre artistenes rammevilkår. Videre vil jeg få rette 
en stor takk til alle de dyktige medarbeiderne i 
GramArts administrasjon; Elin, Christian, Marius, 
Tore, Ingvild, Anette og Svein. Dere gjør en uvurder-
lig jobb! En spesiell takk går til Christian, som takket 
ja til å bli konstituert daglig leder under Elins  
fødselspermisjon. Christian var allerede godt oppda-
tert på GramArts prosjekter og daglige oppgaver.  
Vi trengte derfor ikke bruke verdifull tid på å sette en 
ny person inn i organisasjonens oppgaver. Christian 
har tatt utfordringen på strak arm, og bevist at han 
fyller denne funksjonen på en svært god måte.

Bjørn Gunnar Sando, styreleder

Styreleder Bjørn Gunnar Sando. Foto: Geir Dokken
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Det siste året har stått i musikkstrømmingens tegn.  
De store plateselskapene gleder seg over økte inntek-
ter og en musikkøkonomi som ser ut til å få hodet 
over vannet.  Artistene og de mindre selskapene lurer 
nok på sin side fremdeles på hvordan de skal svømme 
i den strie strømmen.  Og hva lurer egentlig der nede 
i dypet?

Den største utfordringen i dag er etter vårt syn å 
få full gjennomsiktighet i den digitale økonomien.  
Med det mener vi at det er nødvendig med et reelt 
og fullstendig innsyn i alle pengestrømmer.  I denne 
sammenhengen er det ikke tilstrekkelig at plateselska-
pene lar sine artister få opplysninger på forespørsel.  
Dette er godt, men ikke godt nok.  Generelle tall og 
pengestrømmer må også kunne gjøres til gjenstand 
for offentlighetens granskende blikk.  

En bærekraftig musikkøkonomi krever at artistene 
slutter opp om og viser tillit til selskapene.  All den 
tid økonomien er så lukket som nå, mangler imidler-
tid stadig flere av våre medlemmer den nødvendige 
tilliten her.  Inntil selskapene tar utfordringen på 
alvor, oppfordrer vi dere derfor igjen til å insistere på 
fullstendige gjennomganger av avregningene deres 
med plateselskapene.  Ikke gi dere før dere skjønner 
fullt og helt hvordan dere er avregnet, og sjekk at 
avregningen stemmer med avtalen deres.

Vi har det innværende året sett at artistenes rettighe-
ter også er under press på tilgrensende områder.   
Plateselskapenes interesseorganisasjoner har nå 
inngått avtaler med NRK, om bruk av musikk i 
fjernsyn og på nett.  Dette er gjort uten de nødven-

Kst. daglig leders ord 
- Artistenes plass i 
musikkstrømmen

dige fullmakter fra artistene.  Svært mange artister 
har heller ikke fått avregnet slike inntekter videre 
fra plateselskapene.  Vi ser også at store aktører, som 
kabelselskapene Canal Digital og Get, ikke ønsker 
å betale for retten til å videresende tv-sendinger i 
kabelnett mv. Dette rammer alle rettighetshavere, 
også artistene.

Med så mange utfordringer mener vi at dagens 
artister vil være bedre stilt ved at utøverrettighetene 
forvaltes kollektivt.  På denne måten får man samlet 
mer makt bak rettighetene, og den enkelte artist kan 
slippe å kjempe alene mot langt mektigere aktører.  
Vi vil derfor foreslå endringer i åndsverkloven som 
sikrer slike muligheter.  Vi håper alle våre medlem-
mer kan slutte seg til en slik løsning.

Avslutningsvis oppfordres dere alle til å bruke oss.   
Vi er til for dere, og er kun en telefonsamtale eller  
e-post unna.  Ros, ris og konstruktive innspill tas 
alltid i mot.  Dere er også hjertelig velkomne til vår 
generalforsamling 23. mai og vår sommerfest 30. 
mai.

Med ønsker om en flott sommer! 

Christian Wadahl Uhlen,
konstituert daglig leder

Konstituert daglig leder Christian Wadahl Uhlen. Foto: E. Rose
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1 VIRKSOMHETEN

GramArt er Norges største interesseorganisasjon for 
utøvende artister, med ca. 3500 medlemmer fra hele 
landet og i alle sjangre (tall per april 2013). 

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

GramArt har kontorer i Kirkegata 5, 0153 Oslo.

2  KORT OVERSIKT OVER 
            GRAMARTS ARBEID

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

GramArt har i perioden mai 2012 til april 2013 ut-
arbeidet og vedtatt visjon, strategi og handlingsplan 
for foreningen.  Hovedpunktene vil presenteres på 
generalforsamlingen.

Videre har arbeidet med den digitale satsingen 
fortsatt.  GramArt har kritisert norske plateselskaper 
for manglende åpenhet om økonomien i strøm-
ming av musikk, samt for manglende utbetalinger til 
artistene.  Noen av de samme utfordringene har også 
gjort seg gjeldende ved innkopiering av musikk i tv-
sendinger.  GramArt mener det på det digitale feltet 
er såpass lite åpenhet, demokrati og rettferdighet at 
norske artister ville vært bedre tjent med en kollektiv 
forvaltning av slike rettigheter.  Vi har derfor i styre-
perioden utredet muligheten for en slik ordning.

GramArt har i perioden hatt styreverv i Gramo, Nor-
waco (vara), Fond for utøvende kunstnere, Fond for 
lyd og bilde og Spellemann. 

3  STYRET

Følgende styre ble valgt på Generalforsamlingen 24. 
mai 2012:

Leder   Bjørn Gunnar Sando
Nestleder  Arne Hurlen
Medlemmer  Bård Jørgen Iversen
   Askil Holm 
   Elisabeth Andreassen
   Ivar S. Peersen 

Varamedlemmer  Hanne Sørvaag
       Tove Bøygard
       Morten Skaget
       Hans Mathisen

Det er avholdt 6 styremøter i perioden 24.5.2012 – 
9.4.2013. 
 
4  BEMANNING OG ADMINISTRASJON

Administrasjonen har per 24. april 2013 følgende 
medarbeidere:

Elin Erikstad Aamodt, daglig leder  
(i foreldrepermisjon)
Christian Wadahl Uhlen, kst. daglig leder
Marius Øvrebø-Engemoen, advokat 
Ingvild Andrea Tellmann, advokat  
Tore Østby, seniorrådgiver 
Svein Gunnar Nilsen, informasjonskonsulent
Anette Engkvist, prosjektleder 

5  RÅDGIVENDE AVDELING

GramArts rådgivende avdeling har i perioden bestått 
av advokat Marius Øvrebø‐Engemoen, advokatfull-
mektig Christian Wadahl Uhlen og seniorrådgiver 
Tore Østby.  Wadahl Uhlen var i foreldrepermisjon 
i perioden april til august 2012. I tillegg har han 
f.o.m. desember 2012 vært konstituert som daglig 
leder i organisasjonen, og er således i permisjon fra 
sin alminnelige stilling.  Øvrebø-Engemoen går ut 
i foreldrepermisjon i april 2013 og vil være tilbake i 
ca. medio august.  Grunnet disse bemanningsreduk-
sjonene, er advokat Ingvild Andrea Tellmann ansatt 
i et vikariat i avdelingen, i perioden 1.2.2013 t.o.m. 
31.12.2013.

Det er fortsatt stor etterspørsel etter GramArts 
rådgivende tjenester. I løpet av fjoråret behandlet råd-
giverne ca. 125 saker. I tillegg behandles et betydelig 
antall daglige telefon‐ og e‐post‐henvendelser, hvor 
medlemmene får råd uten at det formelt opprettes 
sak.  Antallet registrerte saker er noe lavere enn tid-
ligere år.  Dette har i all hovedsak sammenheng med 
at den enkelte sak nok har blitt mer arbeidskrevende 
enn hva som var tilfellet tidligere. Det nevnes også 
at man har bistått medlemmer i rettslige prosesser 
i løpet av fjoråret og begynnelsen av inneværende 
år, hvorav i hvert fall én av disse saken har medført 
betydelig arbeid for avdelingens ansatte.  Det er også 
en faktor at saker av mer beskjeden karakter i mindre 
grad enn tidligere registreres.

En vesentlig andel av sakene gjelder fortsatt veiled-
ning 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 og Uhlen har videre opptrådt 
som prosessfullmektig for medlemmer i tvisteforhold.
Foruten bistand til enkeltmedlemmer, arbeider 
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rådgivende avdeling med politiske og opphavs-
rettslige problemstillinger av mer generell art, 
utredninger, uttalelser til media, arbeid i Gramo og 
Norwaco, høringsuttalelser og for øvrig generelle råd 
til styre og administrasjon. Det antas at det i også i 
den kommende periode vil medgå en del tid til slikt 
arbeid.

For øvrig nevnes at den gebyrstrukturen rådgivende 
avdeling benytter fortsatt vurderes å fungere godt. 
Man har derfor ikke funnet grunn til å gjøre endrin-
ger i denne i perioden.

6 MEDLEMSSERVICE 

GramArts medlemsservice består av informasjons-
konsulent Svein Gunnar Nilsen og prosjektleder 
Anette Engkvist. Prosjektleder gjennom mange år, 
Hilde Wahl, sluttet i sin stilling 1.9.2012.

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

GramArts medlemsservice er til stede på ulike ar-
rangementer, og vi ønsker å treffe artistene der de 
til enhver tid befinner seg. Vi sørger også for diverse 
utsendelser til våre medlemmer, som månedlige med-
lemsbrev, invitasjoner til kurs, påminnelse om søk-
nadsfrister og annen relevant informasjon. GramArts 
medlemsservice har i perioden fortsatt arbeidet med 
å oppdatere og utvikle medlemstilbudet, slik at vi 
skal kunne tilby relevante tjenester og produkter til 
våre medlemmer til en rabattert pris. Per april 2013 
har vi til sammen mer enn 25 medlemsfordeler.

Kurs, seminarer, workshops og opplæring
GramArt har fortsatt med sin brede satsning på kurs 
og seminarer i Oslo og i flere andre byer. 
Vi har gode samarbeid med flere av de lokale bran-
sjeorganisasjonene, som blant annet BRAK i Bergen, 
STAR i Stavanger, SØRF i Kristiansand, Tempo i 
Trondheim og Rock City i Namsos. 

Av kompetansehevende tiltak som ble avhold til i 
perioden 2012‐2013, var høydepunktene disse:

Sosiale medier og e-marketing, 5. juni og 27. 
august 2012
Nettet tilbyr artister flere muligheter enn noen gang, 
og artister har svært mange muligheter til å markeds-
føre, distribuere og selge musikk ved hjelp av enkle 

og profesjonelle plattformer. Samtidig er det vanske-
lig å få oversikt over vrimmelen av tjenester, herunder 
hva de tilbyr og om de passer for deg som artist. 

I samarbeid med MØST arrangerte GramArt to se-
minarer i sosiale medier og e-marketing, for å hjelpe 
artister med sin tilstedeværelse på sosiale plattformer. 
Seminaret var todelt.  Det startet med en innle-
dende foredragsdel, og ble etterfulgt av en praktisk 
workshop. Kursholderne var Håkon Njøten og Anita 
Lixel.

Turnéseminar med Peersen Production (Enslaved), 
september 2012
Når man er på turné, finnes det nok av fallgruver og 
myter. I løpet av fire intensive timer lærte deltagerne 
det viktigste om turnering. Blant temaene var bud-
sjettering, pre-produksjon, praktisk gjennomføring 
og visum. Deltagerne ble guidet gjennom det vesent-
ligste med å dra på turné, og de fikk mange gode råd 
og tips til hvordan man kan legge opp løpet når man 
skal ut på veien. Dette seminaret ble avholdt i hele 8 
byer i løpet av september 2012.

Preproduksjon, 3. desember 2012

The Switch var et av bandene på preproduksjonen. 
Foto: John Hughes

Hva er hemmeligheten bak en god liveopptreden og 
hvordan kan du og bandet ditt skape en fantastisk 
opplevelse for publikum? I en tøff og hard musikkvir-
kelighet, der mange kjemper om det samme publi-
kummet, vil dét å være en god liveartist kunne være 
en forutsetning for å bygge en solid fanbase, og sikre 
en langsiktig karriere. 
I løpet av denne workshopen fikk tre band direkte 
tilbakemelding på sin opptreden av et ekspertpanel. 
Panelet fokuserte på hvordan artistene kan forsterke 
sitt liveuttrykk fra bra til fantastisk gjennom målret-
tet arbeid og gjennomtenkte grep.
Panelet bestod av Mariann Thomassen (artist og 
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tidligere Idol-dommer), Stein Bjelland (musiker/
manager/festivalsjef ) og Ashley Stubbert (musiker/
plateprodusent).

Øvrige seminarer gjennomført i perioden 
GramArt arrangerer ulike seminarer gjennom hele 
året. Vi forsøker å høre på våre medlemmer og sette 
opp kurs vi ser det er behov for. Andre kurs som har 
vært gjennomført i perioden er: Selskapsformer for 
artister (GramArts rådgivende avdeling), Frekven-
skurs (Sennheiser), Pressehåndteringskurs (Hans-
Olav Thyvold), Hvordan starte eget plateselskap (J. 
Dalchow), Fondssøkerkurs (Hilde Wahl), Innføring i 
Logic (Tommy Berre) og Logic for viderekommende 
(T. Berre), Regnskapskurs for artister (Kristoffer G. 
Vassdal) og Selvangivelseskurs for artister (Kristoffer 
G. Vassdal). 

ANNET

Søknadshjelp
GramArt gir individuell hjelp til medlemmer i 
forbindelse med søknader om støtte fra fond, legater 
og øvrige støtteordninger. I overkant av 60 medlem-
mer har benyttet seg av tilbudet og mottatt hjelp per 
telefon og e‐post. Målsetningen med søknadshjelpen 
er ikke å gi fasitsvar, men å hjelpe artister med å finne 
frem til relevante støtteordninger. GramArts med-
lemsservice har kunnet hjelpe med å utarbeide en 
best mulig søknad, herunder prosjektplan, budsjett 
og musikalsk CV.

GramArt ønsker å styrke medlemmenes kunnskap 
om fondssøking.  Vi har derfor i samme periode også 
holdt kurs i emnet. Medlemsservice oppdaterer årlig 
vår søknadsveiledning og søknadskalender for artis-
ter.  Begge ligger tilgjengelig på medlemssiden.

Forsikring
Instrument- og ulykkesforsikring
GramArts instrument- og ulykkesforsikring er et av 
våre mest populære medlemstilbud. Forsikringsord-
ningen er et samarbeid med IF, er én av bransjens 
beste og dekker de fleste av våre medlemmers forsi-
kringsbehov.

Antallet forsikringspoliser har holdt seg stabilt siden 
2011. 

Reiseforsikring
Etter stor pågang fra våre medlemmer inngikk 
GramArt også et samarbeid med Europeiske Reise-
forsikring. Sammen med Europeiske har vi har brukt 
2011 og 2012 til å tilpasse dette nye tilbudet, som en 
del av våre medlemsfordeler. 
Begge forsikringsordningene krever mye ressurser fra 
medlemsservice i form av registrering, oppfølgning 
etc.

7 PROSJEKTER

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

Stein Torleif Bjella mottok årets Bendiksenpris. 
Foto: Eva Rose

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

Den tredje Bendiksenprisen ble utdelt på GramArts 
sommerfest den 23. mai 2012. Blant de mange 
nominasjoner som kom inn, kåret GramArts styre en 
vinner innenfor et bredt spekter av rytmiske sjangere. 
Daværende kulturminister Anniken Huitfeldt delte 
ut den ærefulle prisen til vinneren Stein Torleif Bjella 
til stor jubel på festen. 

Som tidligere år var musikken hovedtema for som-
merfesten, og Guttorm Andeassen var konferansier. 
Blant de musikalske innslagene var blant annet Frida 
Amundsen, Odd Nordstoga, Mikhael Paskalev med 
Jonas Alaska og Billie Van, Hanne Sørvaag, og det 
fantastiske husbandet Amund Maarud Band.
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SongFarm

Et stjernelag av låtskrivere var samlet i Sverige for SongFarm 
2012. Foto: SongFarm

Prosjektet SongFarm ble 17.-21. juni 2012 for tredje 
gang arrangert på Saltögården i Sverige av daWorks, 
med støtte fra GramArt, Music Export Norway, 
NMFF, Tekstforfatterfondet, Komponistenes veder-
lagsfond og Fond for lyd og bilde. SongFarm er en 
møteplass for artister, låtskrivere og produsenter fra 
Norden.  

Blant deltagerne var Sirkus Eliassen, Maria Ar-
redondo, Søren Pagh, Frida Amundsen, Christian 
Ingebrigtsen, KeiOne, Hans Espen Gihle, Knut 
Anders Sørum og Louise Hart. Flere av låtene som 
ble skrevet på SongFarm er nå utgitt og har fått opp-
merksomhet, blant annen gjennom Melodi Grand 
Prix og spillelisting på flere radiokanaler.

Spellemannprisen
GramArt er sammen med MFO, FONO og IFPI 
medarrangør av Spellemannprisen.

Spellemannprisen 2012 ble arrangert 23. mars 2013. 
Showet ble avholdt i Stavanger Konserthus, og ut-
delingen ble direktesendt på NRK TV.

Økt fokus på artistene og de nominerte gjør at 
GramArt er svært fornøyd med årets Spellemanns-
pris. Utdelingen hadde en fin bredde når det gjaldt 
musikalske innslag, og NRK/Dinamo gjorde en svært 
god jobb med TV-produksjonen.  Seertallene viste en 
god oppslutning om Spellemann, noe som gir gode 
profileringsmuligheter for våre medlemmer.

GramArt bidro som medarrangør til Spellemannspri-
sen og med underskuddsgaranti for arrangementet. 
GramArts styre anser prisutdelingen som et godt 
tiltak for å profilere norsk musikk og norske artister. 
Det er et arrangement som skaper god omtale for 
de nominerte og musikkbransjen for øvrig. Prisen er 
en god mulighet til å vise publikum noe av det beste 
norsk musikk har å by på. Vi mener derfor at det er 
i artistenes interesse at organisasjonen er delaktig i 
Spellemann, slik at artistene selv kan være med og 
påvirke utformingen av arrangementet.

I samarbeid med MFO og Spellemann arrangerte 
GramArt også det offisielle vorspielet for årets nomi-
nerte. 

GramArt er representert i Spellemanns styre med 
Elin Aamodt og Ivar S. Peersen (vara).

Trondheim Calling 2013
Trondheim Calling er Midt-Norges første regionale 
musikkonferanse, og er et initiativ fra musikkbran-
sjen selv. Konferansen retter seg mot eksportfeltet 
av musikk, og er ment som et initiativ for å styrke 
Trøndelag som fremtidig eksportør av musikk. 
Konferansen ble avholdt for andre gang i Trondheim 
i perioden 27.-28. januar 2012, og GramArt var en 
av samarbeidspartnerne. Vi bidro med økonomisk 
støtte til festivalen, samt ved å sende representanter 
fra GramArts administrasjon til konferansen.

by:Larm 2013 
GramArts 3-årige samarbeidsavtale med by:larm ut-
gikk i 2012, og styret besluttet å avslutte samarbeidet 
inntil videre.  Styret og administrasjonen var imidler-
tid til stede på by:Larm 2013 som delegater og som 
deltagere i paneldebatter.
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8  INFORMASJON

Presse
GramArt er synlige i de fleste artistrelevante disku-
sjoner i media av politisk, økonomisk eller juridisk 
art, i tråd med tidligere generalforsamlingers ønsker. 
GramArt blir jevnlig spurt om uttalelser i artist-
relevante saker.  Synligheten i pressen øker gjennom-
slaget for medlemmenes rettigheter og vilkår.   
GramArt fikk bl.a. stor oppmerksomhet i pressen i 
forbindelse med uttalelser om strømming.   
Medlemssaker (prosessoppdrag for retten mv.) har 
også gitt stor pressedekning i perioden. Faksimiler av Aftenposten 13.2.2013.
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9  POLITIKK

En av GramArts viktigste arbeidsoppgaver er det 
politiske arbeidet for å bedre artistenes rettigheter. 
Styret og administrasjonen har i perioden brukt 
vesentlig tid og ressurser på dette arbeidet. 

Digital satsing
GramArt har i perioden jobbet for å avdekke strøm-
meøkonomien, og i hvilken grad denne økonomien 
er bærekraftig for norske artister.  Vi har blant annet 
hatt møter med Wimp og Sony Music for å klarlegge 
strømmeøkonomien.  I februar 2013 gikk vi også ut 
i pressen med vårt syn på fordelingen av strømme-
inntekter.  Flere plateselskaper reagerte negativt på 
GramArts fremstilling, men ingen av disse selska-
pene har lagt frem offentlige tall som viser et annet 
bilde.  Etter vårt syn er det således dokumentert at 
artistene får forholdsmessig dårligere betalt i strøm-
meøkonomien.  Mangelen på åpenhet, demokrati 
og rettferdighet i strømmeøkonomien gjør at vi 
mener artistene vil komme bedre ut økonomisk ved 
en kollektiv forvaltning av utøverrettighetene på 
det digitale området.  Med dette mener vi at der-
som strømming hadde blitt klarert gjennom f.eks. 
Gramo, på samme måte som man gjør med radio i 
dag, ville artistene i større grad vært sikret en åpenhet 
rundt utnyttelse og inntektsstrømmer.  De ville også 
hatt en reell påvirkning på vilkår for utnyttelse og 
fordeling, samt også mottatt en mer rettferdig andel 
av strømmeinntektene. GramArt har derfor utredet 
mulighetene for en slik løsning, som vil foreslås for 
Kulturdepartementet.

Kulturdepartementets utvalg for digitale utfor-
dringer og muligheter i musikkbransjen
Kulturmeldingen 2014 slår fast at den digitale ut-
viklingen fører til endringer i forbruksmønsteret og 
verdikjedene som kan gi reduserte inntekter.  Kultur-
departementet har derfor nedsatt et utvalg, som skal 
se på hvilke utfordringer og muligheter den digitale 
utviklingen innebærer, samt gi innspill til politikk 
som skal bidra til at musikkbransjen klarer denne 
omstillingen.  GramArt er representert med en plass i 
utvalget.  Utvalget skal gi sin innstilling 1. juni 2013.

Økte overføringer til Musikerordningen
Musikerordningen under Norsk kulturråd er den 
viktigste støtteordningen for norske artister. Vi 
mener den bør økes, og minst være på linje med 
arrangørstøtten. I statsbudsjettet 2013 øker gapet 
mellom musikere og arrangører ytterligere.  GramArt 
mener derfor at musikerstøtten bør økes vesentlig, i 
særdeleshet fordi utøverleddet er det leddet i næ-
ringskjeden som pr. i dag tjener dårligst.  Vi mener 
fortsatt en egen innspillingsstøtte vil være til stor 
hjelp for artistene.

Musikermøtet 2013
MFO, FolkOrg, Norsk jazzforum og GramArt ar-
rangerte i felleskap et møte for profesjonelle musikere 
innen alle sjangre den 7. Januar 2013 på Riksscenen i 
Oslo.  Hovedtema for møtet var et fortsatt samarbeid 
for å bedre rettighetene for selvstendig næringsdri-
vende artister.

Saker som ble presentert og diskutert på møtet var:
Skolekonserter - optimalt for musikken, musikere og 
publikum?  Turid Birkeland (Rikskonsertene), Vera 
Micaelsen (Den kulturelle skolesekken), Knut Lothe 
(musiker) og Vegar Vårdal (musiker/danser)
Aktuelt om tilskuddsordningene i Norsk kulturråd, 
Erling Haraldset (Norsk kulturråd)
Music Norway - hvordan skal den nye organisasjonen 
jobbe? Kathrine Synnes Finnskog (Music Norway)
Tilbud om livs- og sykeforsikring for musikere, Tom 
Hannestad (Sparebank 1)
Balansekunst, Lisa Dillan (musiker)

Styret ser det som positivt å arbeide sammen med 
andre organisasjoner, med en felles målsetning om 
å bedre vilkårene for selvstendig næringsdrivende 
artister.  

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

Følgende styre ble valgt ved Gramos generalforsam-
ling 4. juni 2012:

Styremedlemmer
Harald Sommerstad (leder), Marte Thorsby (nest-
leder), Elin Aamodt, Renée Rasmussen, Erling 
Andersen og Bjørn Rogstad.

Varamedlemmer
Tore Østby, Bjørn Gunnar Sando, Knut Aafløy, 
Larry Bringsjord, Petter Singsaas og Guttorm Raa.

Sektorutvalgene
Styre- og varamedlemmer har organisert seg i sektor-
utvalg for behandling av saker som gjelder henholds-
vis utøvere og produsenter.
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Utøversektor
Utøversektoren har bestått av Sommerstad, Aamodt, 
Østby, Holm, Rasmussen og Aafløy.

Innkopiering og on demand
Gramos innkopieringssektor ble lagt ned med virk-
ning fra årsskiftet 2008/2009. Dette innebar at 
utøvere som har medvirket på innspillinger gjort 
av eller lisensiert til IFPI-medlemmer, fra 1.1.2009 
ikke lenger mottar innkopieringsvederlag direkte fra 
Gramo. Fono har hele tiden selv håndtert lisensin-
ger til innkopiering for sine medlemmers repertoar. 
Gramo avventer foreløpig ny avtale med NRK på 
vegne av uavhengige produsenter.

Gramos utøversektor har i 2012 fortsatt arbeidet med 
å få all klarering av innkopiering og on demand til-
bake til Gramo. Det har også vært prioritert å prøve å 
få til en større grad av transparens og etterrettelighet 
for utøvernes andel av innkopieringsvederlaget, samt 
rydde opp i situasjoner der utøvernes rettigheter og 
vederlagsrett har blitt krenket. 

GramArt vil fortsette å legge press på produsentene 
for å få tilstrekkelig informasjon, slik at artistene kan 
følge sine inntektsstrømmer og sikre at de mottar 
korrekt utbetaling fra sitt respektive plateselskap for 
denne type bruk av deres fremføringer. GramArt 
er av den klare oppfatning at en felles ordning for 
kollektiv forvaltning er en forutsetning for korrekt 
forvaltning av utøvernes rettigheter. 

Avregning
Hovedavregning av vederlag for kringkasting og an-
nen offentlig fremføring for 2011 ble foretatt i mai 
2012. Totalt kr. 57,8 millioner var til fordeling til 
utøvere. Det er også utbetalt sluttavregning for 2008, 
samt etteravregning for årene 2009–2010. 

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

NORWACO
Norwaco er en opphavsrettsorganisasjon som inngår 
avtaler om sekundærutnyttelse av lyd og levende 
bilder.  Norwaco krever inn vederlag for denne 
sekundærutnyttelsen, og fordeler vederlaget videre 
til rettighetshaverne.  Blant de sekundærrettigheter 
Norwaco forvalter er:
• TV-distribusjon
• Privatkopieringskompensasjon
• Kulturarvsformål (Arkiv, Bibliotek og Museum)
• Opptak til undervisningsbruk.

34 ulike rettighetshaverorganisasjoner er medlem-
mer 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 ved-
erlaget som Norwaco krever inn på de ulike forvalt-
ningsområdene.  

Norwaco stiller krav om at vederlaget for sekundær-
utnyttelsen utbetales gjennom uavhengige stiftelser.  
For den musikkutøverandelen GramArt representerer 
i Norwaco, utbetales således alle vederlag til Stif-
telsen Gramarts Fond for norske fonogramartister.  
GramArts Fond forvalter deretter midlene i samsvar 
med sine vedtekter.  

I september 2012 utbetalte GramArts Fond 2,4 mil-
lioner kroner til norske artister.  Vederlaget knyttet 
seg til sekundærutnyttelse gjennom TV-distribusjon 
for årene 2010 og 2011.

Videre utbetalte fondet i februar 2013 3,3 millioner 
kroner til norske artister, som privatkopieringskom-
pensasjon for årene 2010 og 2011.

Elin Erikstad Aamodt er vara styremedlem i Nor-
waco.  Christian Wadahl Uhlen sitter i Norwacos 
valgkomité og i videresendingssektorens ledelse.

FOND FOR LYD OG BILDE
Fond for lyd og bilde (FFLB) er opprettet for å gi 
rimelig godtgjørelse til rettighetshavere for lovlig ko-
piering av videogrammer og fonogrammer til privat 
bruk, samt for å fremme produksjon og formidling 
av lyd- og billedinnspillinger.

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

Hilde Wahl representerer GramArt som fast styre-
medlem i Fond for lyd og bilde. 

GramArt har i perioden også hatt egne represen-
tanter i fondets utvalg for fonogram (Aggie Petter-
son, varamedlem) og fondets fagutvalg for musikk 
(Anette Engkvist, medlem).
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11 ARTISTORGANISASJONEN          
GRAMARTS VIRKSOMHET 2012 

Organisasjonens virksomhet og hvor den drives
GramArt er Norges største landsomfattende interes-
seorganisasjon for utøvende artister, med nærmere 
3500 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.

Rettvisende oversikt over utvikling og resultat
Styret anser at fremlagt resultatregnskap og balanse 
med tilhørende noter og styrets beretning for organi-
sasjonen gir fyldestgjørende informasjon om driften 
og om stillingen ved årsskiftet.

Resultatet er i tråd med forventningene.

Årets overskudd er kr. 1 531 851. Egenkapitalen er 
kr. 2 819 678. Likviditeten er god.

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

Arbeidsmiljø
Arbeidsmiljøet i foreningen anses for godt. Ingen 
spesielle tiltak er iverksatt i denne forbindelse.
Det har ikke vært skader og ulykker.

Likestilling
Selskapet tilstreber likestilling mellom kjønnene. I 
administrasjonen er det 3 kvinner og 4 menn. Styret 
består av 5 menn og 1 kvinne. Styrets leder er en 
mann og daglig leder en kvinne.

Ytre miljø
Selskapet forurenser ikke det ytre miljø.

Oslo, 9. april 2013

  

Bjørn Gunnar Sando,   Arne Hurlen,   Bård Jørgen Iversen
Styreleder    Nestleder

  

Ivar S. Peersen    Askil Holm   Elisabeth Andreassen
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ÅRSREGNSKAP OG NOTER 
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REVISJONSBERETNINGEN
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