årsberetning
For perioden 24. mai 2013 til 20. mai 2014

Monica Heldal vant Bendiksenprisen 2013. Prisen ble delt ut av daværende kulturminister Hadia Tajik og ble mottatt på Heldals vegne av Sven Erik Hansen i
Ramble On Management. Foto: Eva Rose

STYRELEDERS ORD

Takk for meg.
Kjære medlemmer i GramArt,
8 år har gått siden jeg takket ja til å sitte i GramArts
styre, de to siste som styreleder. Det er nå tid for å
takke for meg og slippe nye krefter til i et utrolig
spennende og hektisk verv. Jeg vet den nye styrelederen vil få store og interessante utfordringer.
Vi lever i en tid med store omveltninger i bransjen.
Det at strømming har overtatt for fysisk salg, har
gitt alle artister store utfordringer. Mye av GramArts
arbeid i dette året har derfor dreid seg om å arbeide
med utfordringene overgangen til den digitale
økonomien har skapt for artistene. Transparens er et
stikkord her. Å få innsikt i alle pengestrømmene har
vist seg å være vanskelig. Det at flere av selskapene
ikke har et avregningssystem som takler digitale inntekter på en god, oversiktlig og lett forståelig måte,
gjør det heller ikke bedre. Mange artister har nok
også oppdaget at størrelsen på inntektene fra digitalt
salg har avtatt omvendt proporsjonalt med antall
sider avregningen består av.
I CDens gullalder opplevde vi at norskandelen
kunne være så høy som opp mot 50 %. Dette har
forandret seg radikalt med strømming. Vi opplever
nå så lave tall som 12 %. Dette jobber GramArt
med å forbedre. Det er nok flere grunner til at vi
opplever lav norskandel. Jeg er sterkt i tvil om inntektene fra strømming fordeles på en rettferdig måte.
Når hele 79 % av strømmeinntektene tilfaller kun
1 % av artistene, synes det som om en uforholdsmessig stor andel går til de store hitene. En modell
der beløpet fra hver abonnent blir fordelt på de
låtene den aktuelle personen faktisk hører på, ville
trolig gitt et annet og mer rettferdig økonomisk
resultat for våre norske artister. For å få endret
dagens avregningsmodell, kreves det imidlertid at
alle aktører er enige. Det kan bli en utfordring.
Videre tror jeg en viktig årsak til lav norskandel på
strømmetjenestene, er at norsk musikk i alt for liten
grad blir spilt på radio. Konsesjonskravene er et
minimumskrav, men oppfylles kun med et nødskrik.
Det er absolutt lov å spille mer norsk musikk enn
minimumskravet. Hvis de som styrer musikkvalget
i radiokanalene var stolte av norsk musikk, ville de
spilt denne i langt større grad enn det som er tilfellet
i dag. Man ville sågar i langt større grad gjort det
i ”primetime”. Det skal nevnes at NRK er vesentlig flinkere enn mange av de andre stasjonene, men
også de har mye å gå på. Jeg vil gi en honnør til
Ordentlig Radio som kun spiller norsk musikk.
Ser vi til våre naboland, Sverige og Danmark, så har
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Styreleder Bjørn Gunnar Sando. Foto: Geir Dokken

disse en lokalandel på rundt 40 % i strømmemarkedet. Dette vil være et mål som også bør være oppnåelig for Norge.
I 2011 sørget den rødgrønne regjeringen for å
oppheve kravet om minimum 35 % norskandel for
alle andre radiostasjoner enn NRK når sendingene
overføres fra FM til DAB i 2017. Dette er en beslutning vi i GramArt synes er svært beklagelig. Med de
erfaringene vi har med de kommersielle radiostasjonene, er det liten tvil om at norskandelen med dette
vil bli ytterligere redusert. GramArt vil derfor i tiden
som kommer, gjennomføre ulike aktiviteter med det
mål for øye å øke bruken av norsk musikk på radio.
Målet må på sikt være å oppnå en norskandel her på
50 %. GramArt har en relativt liten administrasjon,
og mye av tiden brukes på å gi medlemmene våre
juridisk veiledning i forbindelse med inngåelse av
kontrakter og løsning av tvister. Dette er en viktig og
nyttig medlemsfordel. Med begrensede ressurser må
tiden strengt prioriteres og vi kan ikke rekke over alle
saker vi gjerne skulle ønske.
Mesteparten av 2013 var daglig leder, Elin Aamodt,
i fødselspermisjon. Heldigvis sa Christian Wadahl
Uhlen ja til å steppe inn i stillingen i denne perioden.
Jeg vil takke ham for at han styrte skuta på en trygg
og god måte. Samtidig er jeg svært glad for å ha fått
Elin tilbake. Å være en person mindre i en allerede
liten administrasjon, merkes godt. Alle stod imidlertid på ekstra denne tiden, og jeg vil berømme administrasjonen og styret for en imponerende innsats.
￼

Bjørn Gunnar Sando,
styreleder
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DAGLIG LEDERS ORD

GramArt – 25 år for
artistenes beste
Kjære medlem,
GramArt ble stiftet som Grammofonartistenes
Forening i 1989 og fyller 25 år i år. Det er med
stor respekt, ydmykhet og stolthet jeg ser tilbake på
GramArts historie og hva GramArt har oppnådd for
norske artister.
Organisasjonen ble etablert i 1989, i kjølvannet av at
artistene endelig fikk en lovbestemt rett til inntekter
fra radiospilling. Arne Bendiksen og en rekke profilerte artister var de store pådriverne.
Det ble kjempet mange slag i artistenes tjeneste den
første tiden. Det å skulle forbedre vilkårene for en
yrkesgruppe som hittil ikke hadde hatt særlig gode
kår, var ingen lett oppgave. Men i GramArt jobbet
det ildsjeler som ønsket artistenes beste, da som nå.
Steg for steg har GramArt bidratt til å bedre artistenes rettigheter. Etter retten til individuelt vederlag fra
radiospilling, kom den lovfestede retten til betaling
fra offentlig fremføring, begge utbetalt gjennom
Gramo. I dag ser vi at Gramo er en svært viktig inntektskilde for de profesjonelle artistene. Gradvis oppnådde GramArt respekt og bedre vilkår for artistene
som yrkesgruppe. GramArt har også vært en sterk
bidragsyter til at det i dag er akseptabelt å snakke om
musikk som næring, og GramArt har hele veien hatt
et sterkt fokus på å bedre artistenes rammevilkår som
selvstendig næringsdrivende.
Populærartistene har i dag anseelse på lik linje med
utøvere innenfor andre sjangre. Dette høyst velfortjente og etterlengtet statusløftet, anser vi som en av
GramArts største seire. GramArt som organisasjon
har gradvis profesjonalisert seg i takt med den øvrige
musikkbransjen. Som artistenes representant blir vi
invitert til konferanser, utvalg, fora, fond og for øvrig
der penger og rettigheter diskuteres og forvaltes.
GramArt blir jevnlig blir kontaktet av pressen når
artistenes sak skal diskuteres. Det er viktig å vite at
dette er en posisjon man har jobbet for over lang tid,
og som vi skal ta godt vare på i fremtiden.
Fokuset vårt er alltid fremover. Det er like viktig å
fortsette å kjempe for artistenes rettigheter i dag,
som det har vært tidligere. Ikke minst gjelder dette
på grunn av de utfordringer som har oppstått ved
omsetning av musikk via ny teknologi og tjenester.
Nettopp disse utfordringene har vært et hovedfokus
for oss de seneste årene. Det vil det fortsette å være
4

Daglig leder Elin Erikstad Aamodt. Foto: E. Rose

fremover. Vi aner nå en forsiktig bedring av situasjonen og vilkårene, noe vi mener har en sammenheng
med vår bevissthet og pågang i saken.
Når vi ser at norskandelen har gått ned ved overgang
til et digitalt marked, er jeg bekymret for bærekraften i norsk musikkbransje for alle parter. I en slik
brytningstid er det viktig at GramArt samarbeider
godt med øvrig musikkbransje. Det har vi alltid et
mål om. Vi ønsker en konstruktiv dialog med alle
involverte parter, og det er gledelig at vi får til dette i
stadig større grad.
GramArt har i flere år hatt stabile medlemstall og
en bred forankring i artistnorge. Vi har en trygg
økonomi, sikker drift, og mitt klare inntrykk er at
GramArt opplever stor tillit fra politikere, presse og
øvrig musikkbransje. Denne posisjonen er et resultat
av 25 års hardt arbeid og fokus på artistenes beste.
Jeg vil takke et særdeles engasjert og dyktig styre og
stab for en god jobb.
GramArt skal alltid utvikle seg og være slik våre medlemmer ønsker det. Ta derfor gjerne kontakt med
meg direkte, dersom dere har innspill til GramArts
arbeid, politikk, prioriteringer eller mål. I et kvart
århundre har vi kjempet for artistene. Det skal vi
fortsette med.
For GramArt vil kjernen derimot alltid være musikken; de gode tekstene og de fantastiske musikkopplevelsene dere artister gir oss. For å ta godt vare på
musikken vår, må vi ta vare på norske artister. Dere
er viktige bidragsytere i samfunnet. Og én ting er sikkert; det har aldri før vært så mye god norsk musikk,
tilgjengelig for alle, overalt og til enhver tid.
Med ønske om en nydelig vår og en god tid for
norske artister fremover!
Elin Erikstad Aamodt,
daglig leder
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1

VIRKSOMHETEN

Artistorganisasjonen GramArt er Norges største
interesseorganisasjon for utøvende musikkartister,
med nærmere 3500 medlemmer fra hele landet og i
alle sjangre (tall pr 1. april 2014).

musikk på norske radiostasjoner og et økt fokus på
flere kvinner innenfor populærmusikken.
GramArt har i perioden hatt styreverv i Gramo, Norwaco, Fond for utøvende kunstnere, Fond for lyd og
bilde og Spellemann.

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

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

GramArt har kontorer i Kirkegata 5, 0153 Oslo.

GramArts forsikringer er medlemsfordeler som er
godt likt og mye brukt. Vi har sett en stor økning
i antall forsikringer denne perioden. For øvrig er
GramArt opptatt av å til enhver tid alltid ha de beste
medlemsfordelene og være et operativt servicekontor
for alle landets artister.

2

KORT OVERSIKT OVER
GRAMARTS ARBEID

GramArt har i styreperioden fortsatt arbeidet for å
bedre hverdagen for og rettighetene til norske artister.
Organisasjonen har i perioden mai 2013 til april
2014 utarbeidet og vedtatt visjon, strategi og handlingsplan. Hovedpunktene i disse vil bli presentert på
generalforsamlingen.
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STYRET

Følgende styre ble valgt på generalforsamlingen 23.
mai 2013:

Arbeidet med den digitale satsingen har fortsatt. Vårt
hovedfokus har vært å bedre artistenes inntekter i den
nye digitale hverdagen. Det er fortsatt utfordringer
knyttet til at artistenes andel av streamingvederlaget
er lav, men vi ser også positive tendenser, med gradvis
bedring i form av økt royalty fra flere selskaper. Dette
er en utvikling vi er glade for, men det er fortsatt
en vei igjen å gå. Vi har tro på at arbeidet de siste
årene, med økt fokus på artistenes andel av digitale
pengestrømmer, fører til en økt bevissthet omkring
problemstillingen i flere ledd. GramArt er for øvrig i
bedre dialog med plateselskapene, og det er viktig å
se at artist og plateselskap ofte har sammenfallende
interesser; nemlig størst mulig omsetning av innspilt
musikk. For oss er likevel fokuset alltid artisten og
det forhold at artistene skal ha så gode vilkår som
mulig, samt en rettferdig andel av inntektene.

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

Også innkopiering av musikk i tv-sendinger byr
på utfordringer. Vi arbeider fortsatt med å få til
en tilfredsstillende avtale med plateprodusentene,
med hensyn til hvordan disse rettighetene best skal
forvaltes. On demand radio er også et viktig felt der
GramArt jobber for å sikre artistenes rettigheter og
inntekter.

Administrasjonen har per 1. april 2014 følgende
medarbeidere:

GramArt er fortsatt av den oppfatning at en kollektiv
forvaltning av flere av artistenes rettigheter vil være
en god løsning, forutsatt at artistene får representere
sine egne rettigheter i slike avtaler. Dette mener vi
i større grad ville gi artistene en rettferdig andel av
inntektene, samt større mulighet til å følge pengestrømmene.

Varamedlemmer		
			
			
			

(1) Hanne Sørvaag
(2) Hans Mathisen
(3) Morten Skaget
(4) Sven Garås

Det vil bli avholdt 8 styremøter i perioden 30.5.2013
– 29.4.2014.
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BEMANNING OG ADMINISTRASJON

Elin Erikstad Aamodt, daglig leder
Christian Wadahl Uhlen, advokat MNA
Marius Øvrebø-Engemoen, advokat MNA
Tore Østby, seniorrådgiver (80 % stilling)
Svein Gunnar Nilsen, forsikringskonsulent
Anette Engkvist, prosjektleder
Ingvild Andrea Tellmann vikarierte i stilling som
advokat i perioden 1.2.2013 tom. 30.9.2013. Christian Wadahl Uhlens konstitusjonsperiode som daglig
leder varte til 20.11.2013, da Elin Erikstad Aamodt
var tilbake fra permisjon.

Når det gjelder andre politiske saker GramArt har
jobbet med det siste året, nevnes ønske om mer norsk
6

GramArts årsberetning 2013-2014

5

RÅDGIVENDE AVDELING

GramArts rådgivende avdeling har i perioden bestått
av advokat Marius Øvrebø‐Engemoen, advokat
Christian Wadahl Uhlen og seniorrådgiver Tore
Østby. Uhlen fikk advokatbevilling i mai 2013.
Dette innebærer at avdelingen nå har to selvstendige
ansatte advokater.
Avdelingen har hatt noe redusert kapasitet i inneværende periode. Uhlen var konstituert daglig leder
frem til 20. november 2013, uten anledning til å
påta seg nye oppdrag. Øvrebø-Engemoen hadde
foreldrepermisjon i første halvdel 2013. Advokat
Ingvild Andrea Tellmann var derfor ansatt i et
vikariat i avdelingen. Hun sluttet i sin stilling ved
utgangen av oktober 2013.
Det er fortsatt stor etterspørsel etter GramArts rådgivende tjenester. I løpet av fjoråret behandlet rådgiverne ca. 120 saker. I tillegg behandles et betydelig
antall daglige telefon‐ og e‐post‐henvendelser, hvor
medlemmene får bistand uten at det formelt opprettes sak.
En vesentlig andel av sakene gjelder fortsatt veiledning og forhandlinger av forskjellige typer avtaler
innen musikkbransjen. I tillegg er det meglet frem
løsninger i konflikter av forskjellig art og gitt bistand
ved løsning av interne forhold mellom medlemmer
og med medlemmenes samarbeidspartnere. Avdelingen har også bistått medlemmer i tvisteforhold.
Foruten bistand til enkeltmedlemmer, arbeider rådgivende avdeling med politiske og opphavsrettslige
problemstillinger av mer generell art, utredninger,
uttalelser til media, arbeid i Gramo og Norwaco,
høringsuttalelser og for øvrig generelle råd til styre og
administrasjon. Det antas at det i også i den kommende periode vil medgå en del tid til slikt arbeid.
I tillegg har rådgivende avdeling ansvar for GramArts
engasjement i AEPO, den europeiske utøveralliansen. Avdelingen har også det siste året trappet opp
kontakten med våre skandinaviske søsterorganisasjoner.
Rådgivende avdeling har også vært involvert i kompetansehevende tiltak, samt kurs og seminarer rundt
om i landet.
For øvrig nevnes at den gebyrstrukturen rådgivende
avdeling benytter fortsatt vurderes å fungere godt.
Man har derfor ikke funnet grunn til å gjøre endringer i denne i perioden. Da timesatsen hadde vært
uendret fra etableringen av ordningen i januar 2010,
ble imidlertid denne besluttet oppjustert fra kr. 250,til kr. 350,- inkl. mva. med virkning fra januar 2014.
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MEDLEMSSERVICE

GramArts medlemsservice består av Svein Gunnar
Nilsen (forsikringskonsulent) og Anette Engkvist
(prosjektleder). Medlemsservice mottar de fleste
innkommende henvendelser til GramArt, både per
telefon og e‐post. Vi mottar daglig en stor mengde
henvendelser vedrørende rådgivning til artistkarrieren, fondssøking og spørsmål om GramArts
medlemsfordeler, kurs og øvrige tilbud. Kontakten
med medlemsservice er ofte det første møtet med
GramArt, og vi har som målsetning å informere og
inspirere våre medlemmer.
GramArts medlemsservice er til stede på ulike
arrangementer, og vi ønsker å treffe artistene der de
til enhver tid befinner seg. Vi sørger også for diverse
utsendelser, som månedlige medlemsbrev, invitasjoner til kurs, påminnelse om søknadsfrister og annen
relevant informasjon. GramArts medlemsservice
har i perioden fortsatt arbeidet med å oppdatere og
utvikle medlemstilbudet, slik at vi skal kunne tilby
relevante tjenester og produkter til våre medlemmer
til en rabattert pris. Per april 2014 har vi til sammen
mer enn 25 medlemsfordeler, blant annet i form av
leiebil-, hotell-, flyfrakt- og musikkutstyrsavtaler.
Kurs, seminarer, workshops og opplæring
GramArt har fortsatt en bred satsning på kurs og
seminarer i Oslo og i flere andre norske byer.
Vi har gode samarbeid med flere av de lokale bransjeorganisasjonene, som blant annet Brak i Bergen,
STAR i Stavanger, SØRF i Kristiansand, Tempo i
Trondheim, Rock City i Namsos og MØST i Oslo.
Kursene har vært godt besøkt, og vi har fått gode
tilbakemeldinger fra våre medlemmer.
Av kurs og kompetansehevende tiltak som ble
avholdt i perioden 2013‐2014, kan vi blant annet
nevne:
Liveopptreden og preproduksjon, 10. juni 2013
MØST og GramArt inviterte i juni 2013 til en liveproduksjon på Popsenteret, hvor to band opptrådte
foran et mentorpanel bestående av Annette Gil og
Torgny Amdam. Mange band bruker mye tid på å
øve, og vesentlig tid og ressurser på å gjøre innspillingen best mulig. For å sikre en best mulig sceneopptreden, kan det lønne seg å bruke tid på finne riktig
form og innhold på liveshowet.
Panelet gav bandene tips og råd for hvordan man
gjør en best mulig sceneopptreden. Kurset foregikk i
dialogform, og det var lagt opp til at alle kunne delta
med synspunkter på hvordan man kan få til et best
mulig liveshow.
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Domene var et av bandene som fikk tilbakemelding fra panelet. Foto: John Hughes

Welcome to the music business....you’re FUCKED!
med Martin Atkins, oktober 2013
Høsten 2013 arrangerte GramArt en Norgesturné
med den karismatiske Martin Atkins. Han besøkte
hele ti norske byer hvor han holdt foredrag og delte
sine kloke tips med publikum. I sitt foredrag tok
Martin Atkins for seg problemer og utfordringer man
kan møte i og utenfor musikkbransjen. Hensikten
var å vise hvilke målsetninger som er realistiske og
oppnåelige i den ”nye” musikkbransjen.
Martin Atkins har i løpet av mer enn 30 år i musikkbransjen satt tydelige spor innenfor ulike bransjer og
sjangre. Han har vært medlem av blant annet Public
Image Ltd, Killing Joke, Pigface, The Damage Manual og Murder Inc.

Music Ally Sessions, 23. og 24. november 2013
GramArt og MØST presenterte i november en tettpakket helg med nyttig kunnskap om sosiale medier
i Oslo. Kursholderne var Toby Lewis og Rob MacAllister fra det britiske selskapet Music Ally.
Lørdagen var forbeholdt seminarer med spennende
temaer som crowdfunding, Facebook, Twitter,
Youtube og nye plattformer. Søndagen bestod av
workshoper, hvor alle deltagerne fikk en 15 minutters privat konsultasjon hos én av foredragsholderne,
enten som soloartist eller som band.
Workshop og Q&A med Vance Powell, 3. og 4.
februar 2014
I samarbeid med MØST, UiO og Phone Joan presenterte GramArt en workshop og en Q&A med den
anerkjente og Grammy-vinnende studioprodusenten
Vance Powell i Oslo. Dette var en ypperlig mulighet
for norske musikere og platebransje til å få et innblikk i Powells tanker og ideer.
Under workshopen på UiO dissekerte Powell en
av sine egne mikser, samtidig som han fortalte om
hvilke valg som var tatt i prosessen, samt begrunnelsen for valgene. I tillegg gikk han inn på valg av
utstyr, mikrofoner, forsterkere, bokser og plassering i
rom. Dette viste seg å være svært lærerikt og inspirerende for deltagerne tilstede.

Martin Atkins i aksjon på Popsenteret. Foto: John Hughes
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Påfølgende dag arrangerte vi en Q&A med Vance
Powell på Kulturhuset, og Dagbladets Jan Omdahl
stilte som intervjuer. Målet med samtalen var å se
nærmere på spørsmålene rundt «god lyd», og særlig
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overgangen fra analogt til digitalt.

mene som har ønsket å benytte seg av tilbudet.

Vance Powell er mannen bak en rekke auditive suksesser
gjennom sitt utrettelige arbeid med å finne gromlyden
både i sitt eget studio, Sputniksound, og gjennom sin
tilknytning til legendariske Blackbird Studios, hvor
artister som Neil Young, Bruce Springsteen, Pearl Jam,
Lionel Richie, The White Stripes, Emmylou Harris og
Dolly Parton har skapt timesvis med magi.

GramArt ønsker generelt sett å styrke medlemmenes
kunnskap om fondssøking. Vi har derfor i samme
periode også holdt kurs om dette. Medlemsservice
oppdaterer årlig søknadsveiledningen og søknadskalenderen for artister. Begge ligger tilgjengelig for
nedlastning på vår hjemmeside.

Låtskriverkurs med Frida Ånnevik og Hanne
Hukkelberg, 22. og 23. mars 2014
I mars arrangerte MØST og GramArt et helgekurs
i låtskriving med de anerkjente artistene, komponistene og låtskriverne Frida Ånnevik og Hanne
Hukkelberg.
Målet med kurset var å gi deltakerne verktøy og
teknikker til bruk i alle faser av egen låtsnekring,
fra idéskaping, videre utarbeiding og foredling av
ideer, forming og ferdigstillelse av en låt. Kursets
arbeidsform varierte mellom workshops, masterclass,
individuelt arbeid og gruppearbeid. På siste dag
måtte samtlige deltagere framføre en sang de hadde
skrevet i løpet av helgen, noe som førte til en rekke
gode fremførelser fra deltagerne.
Øvrige seminarer gjennomført i perioden
Vi forsøker å lytte til våre medlemmer og sette opp
kurs vi ser det er behov for. Av andre kurs som har
vært gjennomført i perioden, nevner vi derfor: Låtskriverseminar (Pat Pattison), Artistutviklingsseminar
(Maria Engström Østby, Tore Østby og MortimerHawkins), Introduksjon til musikkbransjen 2013:
Plateutgivelse - Distribusjon – Promotering – Booking (Simon Füllemann, Therese Asker og Vegard
Strømsodd), Regnskap for deg som driver egen
business (Ida Sørås Lægreid), Varemerkebeskyttelse
av bandnavn (Patentstyret v/ Thomas Hvammen
Nicholson), Hvordan jobber P3 og Urørt? (Jørgen
Hegstad), Norsk turnébooking (Mads Martinsen),
Promotering (Tim Dunham), Skatt og selvangivelse
(Jan Otto Innvær), og Utenlandsturné og skatt
(Henning Tomren og Tonje E. Peersen).
ANNET
Søknadshjelp
GramArt gir individuell hjelp til medlemmer i forbindelse med søknader om støtte fra fond, legater og
øvrige støtteordninger. I overkant av 60 medlemmer
har benyttet seg av tilbudet og mottatt konkret og
individuell hjelp per telefon og e‐post. Målsetningen
med søknadshjelpen er ikke å gi fasitsvar, men å hjelpe artister med å finne frem til relevante støtteordninger og gi dem en pekepinn på hva som er viktig å
vektlegge i en søknad. GramArts medlemsservice har
kunnet bistå med å utarbeide en best mulig søknad,
herunder prosjektplan, budsjett og musikalsk CV.
Dette har vært til stor nytte og glede for de medlem-
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Forsikring
Instrument- og ulykkesforsikring.
GramArts instrument- og ulykkesforsikring er et av
våre mest populære medlemstilbud. Forsikringsordningen er et samarbeid med IF Skadeforsikring og
administreres av GramArts medlemsservice. Antallet
forsikringspoliser har hatt en jevn årlig økning siden
ordningen ble etablert. Fra 2012 til 2013 har økningen vært på 20 %. Det forventes en fortsatt økning i
2014 (på ca. 10 %).
Reiseforsikring
Etter ønske fra våre medlemmer ble det i 2010
inngått et samarbeid med Europeiske Reiseforsikring.
Ordningen er nå godt etablert og har hatt en jevn
økning hvert år. Fra 2012 til 2013 økte den samlede
forsikringspremien for reiseforsikringer med 39 %,
men det forventes en mer moderat økning i 2014.
Sammen med instrument- og ulykkesforsikringen
dekker reiseforsikringen de fleste av våre medlemmers næringsmessige forsikringsbehov.
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PROSJEKTER

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

GramArts sommerfest og utdeling av den årlige
Bendiksenprisen
I anledning GramArts 20 årsjubileum i 2009, fikk
GramArt en årlig pris av Kulturdepartementet,
”Bendiksenprisen”, som skulle gå til norske populærartister. Prisen er på kr. 100.000 og tildeles årlig.
Den fjerde Bendiksenprisen ble utdelt på GramArts
sommerfest 30. mai 2013 i ”Alfreds Hage” i Oslo.
Blant de mange nominasjoner som kom inn, kåret
GramArts styre en vinner innenfor et bredt spekter
av populærmusikalske sjangere. Daværende kulturminister Hadia Tajik delte ut den ærefulle prisen til
vinneren Monica Heldal. Heldal var beklageligvis
forhindret fra å motta prisen selv på grunn av spillejobb i India. Sven Erik Hansen fra RambleOn Management AS mottok derfor prisen på hennes vegne.
De andre nominerte var LidoLido, Frida Amundsen,
Arve Henriksen og Violet Road.
Mikhael Paskalev og DJ Erlend Mokkelbost stod for
kveldens underholdning.
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Mikhael Paskalev stod for kveldens underholdning på sommerfesten. Foto: E. Rose

Spellemannprisen
GramArt har i flere år vært medarrangører til Spellemannprisen, sammen med MFO, FONO og IFPI.
Spellemannprisen 2013 ble arrangert 17. januar
2014. Showet ble avholdt i Stavanger Konserthus, og
utdelingen ble direktesendt på NRK TV med rundt
1 million tv-seere.

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

lenger skal ha styreplass i Spellemannprisen. Dette
fordi det økonomiske bidraget fra og med 2014 vil
bli tildelt direkte fra Gramos utøversektor og således
utbetales direkte fra Gramo.
Selv om GramArts styre mener det er i artistenes
interesse at Spellemannprisen arrangeres og at også
utøverne bidrar til dette spleiselaget fra bransjen,
synes GramArt det er grunn til å stille spørsmål
ved arrangementets størrelse og kostnadsramme.
Sammen med de andre utøverorganisasjonene i
Gramos utøversektor, har vi derfor gitt Spellemann
beskjed om at det ikke er noen automatikk i at
tildelingene vil holdes på samme nivå i fremtiden.
Trondheim Calling 2014
Trondheim Calling er Midt-Norges første regionale
musikkonferanse og er et initiativ fra musikkbransjen selv. Konferansen er eksportrettet, og det er en
målsetning å styrke Trøndelag som fremtidig eksportør av musikk. Konferansen ble i 2014 avholdt for
tredje gang i Trondheim, i perioden 30. januar til 1.
februar, og GramArt var en av samarbeidspartnerne.
Vårt bidrag i år var tre seminarer rettet mot artister,
med titlene «Hvordan jobber P3 og Urørt», «Norsk
turnébooking» og «Promotering».

GramArt har frem til oktober 2013 vært representert
i Spellemanns styre, med Elin Aamodt (styremedlem)
og Ivar S. Peersen (vara). GramArts styre besluttet imidlertid at man fra og med høsten 2013 ikke
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Faksimile fra Aftenposten 27.5.2013.
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INFORMASJON

Presse

GramArt er synlig i de fleste artistrelevante diskusjoner i media av politisk, økonomisk eller juridisk
art, i tråd med tidligere generalforsamlingers ønsker.
GramArt blir jevnlig spurt om uttalelser i artistrelevante saker. Synligheten i pressen øker gjennomslaget
for medlemmenes rettigheter og vilkår. GramArt fikk
størst oppmerksomhet i pressen i forbindelse med
flere uttalelser om utøvers rettigheter og pengestrømmer.
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POLITIKK

En av GramArts viktigste arbeidsoppgaver er det
politiske arbeidet for å bedre artistenes rettigheter
og sørge for at artistene får så høye utbetalinger som
mulig fra musikken sin. Styret og administrasjonen
har i perioden brukt vesentlig tid og ressurser på
dette arbeidet.
GramArt har hatt et økt fokus på noen politiske
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kampsaker i perioden. Arbeidet med å sikre artistens
rettigheter og vederlag i innkopieringsavtaler, samt
økning av artistenes andel av streaminginntektene
har vært de viktigste.
Av GramArts politiske satsingsområder kan nevnes:

Strømming og digital utnyttelse

GramArt har ønsket å rette søkelyset mot utfordringer ved strømming og annen digital utnyttelse. Som
ledd i dette, bestilte vi en utredning fra Sæmund
Fiskvik. Han leverte sin utredning til GramArts
generalforsamling 2013, og avholdt i den anledning
også en presentasjon.
Utredningens hovedkonklusjon er at lovgiver må
komme på banen og sikre musikkutøvere en uoverdragelig vederlagsrett når musikk utnyttes digitalt.
En slik vederlagsrett bør forvaltes kollektivt, typisk
gjennom Gramo. Slik vil utøverne sikres fullt innsyn
i vederlagets beregning, samt demokratisk innflytelse
over prosedyrer knyttet til innkreving, fordeling og
utbetaling av vederlaget. GramArt mener norske
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musikkutøvere ville kommet langt bedre ut av det
økonomisk med en slik foreslått alternativ modell,
enn med dagens skjøre royalty-løsning.
Utredningen er oversendt Kulturdepartementet.
Vi har også fått oversatt utredningen til engelsk, og
oversendt den til våre europeiske kolleger, som vurderer lignende løsninger.
For å belyse den kompliserte strømmeøkonomien,
publiserte vi høsten 2013 en folder som viser hvorfor
artistene kommer så mye dårligere ut i den digitale
enn i den fysiske økonomien. Vi avholdt i den anledning også et medlemsmøte på Kulturhuset i slutten
av november.

Kollektive avtaler

Innkopiering er kort forklart sammenstilling av lyd
og levende bilde, typisk i tv-sendinger.
Gramos innkopieringssektor ble lagt ned med virkning fra årsskiftet 2008/2009. IFPI har senere (på
vegne av sine medlemmer) inngått en egen avtale
med NRK om slik utnyttelse. Fono har hele tiden
selv håndtert slik lisensiering for sine medlemmers
repertoar. Gramo avventer foreløpig ny avtale med
NRK for de uavhengige produsentene.
Videre har IFPI siden 2009 hatt avtale med NRK
om on demand radio, uten at rettighetene til dette
nødvendigvis er avklart med utøverne. Etter det
GramArt kjenner til, har vederlag til utøvere for slik
bruk heller ikke blitt avregnet og utbetalt i alle tilfeller.
Det har også blitt kjent at IFPI siden 2004 har hatt
kollektive avtaler med flere TV-kanaler om betalingav vederlag for bruk av musikkvideoer, blant annet
på NRK Svisj. Etter det GramArt kjenner til har
vederlag til utøvere for slik bruk ikke blitt avregnet
og utbetalt, men det er så langt ikke informasjon
tilgjengelig mht. vederlagets størrelse.
Gramos utøversektor besluttet i 2012 å fortsette
arbeidet med å få ryddet opp i disse forholdene,
herunder sikre korrekt betaling til utøverne. Utøverorganisasjonene GramArt, MFO og Norsk Artistforbund har fortsatt dette arbeidet i 2013/2014,
herunder engasjert adv. Hans Marius Graasvold til å
representere seg. Det har vært prioritert å prøve å få
til en større grad av åpenhet for utøvernes andel av
vederlagene for innkopiering og on demand radio,
samt rydde opp i situasjoner der selskapene ikke
har fått den nødvendige rettigheten til innkopiering
overdratt fra utøverne.

Balansekunst, om kvinner og populærmusikk
Innarbeidede holdninger, strukturer og nettverk
skaper en kjønnsubalanse i norsk musikkliv. Av
GramArts medlemsmasse er knapt 20 % kvinner.
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Det er noe av grunnen til at vi har prioritert arbeid
for å bedre kjønnsbalansen i norsk populærmusikk
de siste årene. På oppfordring fra Kulturdepartementet gikk flere aktører i musikklivet sammen
i 2012 for å se på tiltak som kunne stimulere til
bedre likestilling i bransjen. Prosjektet fikk tittelen
Balansekunst, og arbeidsgruppen består per i dag av
GramArt, MFO, Ny Musikk, AKKS, Norsk jazzforum, MØST, Kompetanseformidlingen,
Musikkutstyrsordningen, Norges Musikkhøyskole
og Rikskonsertene. GramArt sitter i Balansekunsts
arbeidsutvalg og er en aktiv bidragsyter til gruppen.
GramArt mener at en bedre kjønnsbalanse i musikken først og fremst vil føre til et rikere musikkliv. Vi
tror på endringer i musikkfeltet ved hjelp av bevisstgjøring, synliggjøring av gode rollemodeller, konkrete tiltak, kartlegging, rekruttering, mentorordninger,
kursing og forenkling av regelverk.
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GRAMART I ANDRE UTVALG

GRAMO
Gramo forhandler, innkrever, forvalter og fordeler
vederlag til produsenter (tilvirkere) og utøvende
kunstnere for kringkasting og annen offentlig framføring av lydopptak som regulert i åndsverkloven
§ 45b.
Følgende styre ble valgt ved Gramos generalforsamling 3. juni 2013:
Styremedlemmer
Marte Thorsby (leder), Bjørn Gunnar Sando (nestleder), Renée Rasmussen, Sæmund Fiskvik, Erling
Andersen og Bjørn Rogstad.
Varamedlemmer
Elin Aamodt, Tore Østby, Knut Aafløy, Larry Bringsjord, Petter Singsaas og Guttorm Raa.
Sektorutvalgene
Styre- og varamedlemmer har organisert seg i sektorutvalg for behandling av saker som gjelder henholdsvis utøvere og produsenter.
Utøversektor
Utøversektoren har bestått av Sando, Aamodt,
Østby, Fiskvik, Rasmussen og Aafløy.
Musikalsk leder
Gramos utøversektor har i perioden hatt fokus
på forbedringer av Gramos fordelingsreglement.
Utøversektor har utredet og jobbet med å forbedre rollekoden ”C/Musikalsk leder”, og det er også
igangssatt en større revisjon av hele Gramos avregningssystem til utøverne. Dette er et omfattende
arbeide og GramArts styre holdes løpende orientert
om utviklingen.
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Avregning
Hovedavregning av vederlag for kringkasting og annen offentlig fremføring for 2012 ble foretatt i mai
2013. Totalt kr. 54,5 millioner var til fordeling til
utøvere. Det er også utbetalt sluttavregning for 2009,
samt etteravregning for årene 2010–2012.
FOND FOR UTØVENDE KUNSTNERE
Styret i Fond for utøvende kunstnere oppnevnes av
Kulturdepartementet. Jon Arild Stieng ble av Kulturdepartementet oppnevnt som GramArts representant. Han har representert GramArt frem til januar
2014, da han fikk fast stilling i FFUK. GramArt
ba etter dette om en erstatter for Stieng, noe vi fikk
innvilget i februar 2014. Artist Tove Bøygard har
vært GramArts representant i styret i FFUK for
resten av perioden. Bøygard har mange års erfaring
med FFUK.
NORWACO
Norwaco er en opphavsrettsorganisasjon som inngår
avtaler om sekundærutnyttelse av lyd og levende
bilder. Norwaco krever inn vederlag for denne
sekundærutnyttelsen, og fordeler vederlaget videre
til rettighetshaverne. Blant de sekundærrettigheter
Norwaco forvalter er:
-TV-distribusjon,
-Privatkopieringskompensasjon,
-Kulturarvsformål (Arkiv, Bibliotek og Museum),
-Opptak til undervisningsbruk.
34 ulike rettighetshaverorganisasjoner er medlemmer
i Norwaco. GramArt er en av disse. GramArts arbeid
i Norwaco består derfor i hovedsak i å sørge for at
musikkartistene får sin rettmessige del av vederlaget
som Norwaco krever inn på de ulike forvaltningsområdene.

i mai 2014 fra GramArts Fond til norske artister for
sekundærutnyttelse gjennom TV-distribusjon for
2012. GramArt er eneste artistorganisasjonen som
utbetaler slike midler individuelt til alle landets artister, og vi vet dette er et svært velkomment bidrag på
kontoen til den enkelte.
Elin Erikstad Aamodt er varamedlem i Norwacos
styre. 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
kopiering av videogrammer og fonogrammer til
privat bruk, samt for å fremme produksjon og
formidling av lyd- og billedinnspillinger.
GramArt ønsker at de rettighetshaverne som er mest
privatkopiert skal få en rettmessig andel av støttemidlene fra FFLB. GramArt arbeider fremdeles for
at dette vederlagshensynet, som også er forankret i
FFLBs vedtekter, skal få ytterligere gjennomslag.
Hilde Wahl representerer GramArt som fast styremedlem i Fond for lyd og bilde.
GramArt har i perioden også hatt egne representanter i fondets utvalg for fonogramproduksjon (Aggie
Petterson, medlem) og fondets fagutvalg for musikk
(Anette Engkvist, medlem, Marius ØvrebøEngemoen, vara).

Norwaco stiller krav om at vederlaget for sekundærutnyttelsen utbetales gjennom uavhengige stiftelser.
For den musikkutøverandelen GramArt representerer
i Norwaco, utbetales således alle vederlag til Fondet for norske fonogramsolister (GramArts Fond).
GramArts Fond forvalter deretter midlene i samsvar
med sine vedtekter.
I oktober 2013 utbetalte GramArts Fond 1,5 millioner kroner til norske artister som privatkopieringskompensasjon for 2012.
På området for TV-distribusjon, ligger Norwaco
for tiden i rettstvister med Get, Canal Digital og
RiksTV. Dette innebærer at GramArts Fond ikke
har mottatt full avregning for 2012-midler. For ikke
å la musikkutøverne lide for TV-distributørenes
manglende betaling, ønsker GramArts Fond likevel
å utbetale vederlag til norske musikkutøvere som om
fullt vederlag skulle være mottatt. På tidspunktet for
trykking av årsmeldingen ligger det an til utbetaling
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ARTISTORGANISASJONEN 		
GRAMARTS VIRKSOMHET 2012
Organisasjonens virksomhet og hvor den drives
GramArt er Norges største landsomfattende interesseorganisasjon 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 organisasjonen gir fyldestgjørende informasjon om driften
og om stillingen ved årsskiftet. Resultatet er i tråd
med forventningene.
Årets overskudd er kr. 3 563. Egenkapitalen er
kr. 2 823 242. Styret anser likviditeten som 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 2 kvinner og 4 menn. Styret
består av 4 menn og 2 kvinner. Styrets leder er en
mann og daglig leder en kvinne.
Ytre miljø
Selskapet forurenser ikke det ytre miljø.

Oslo, 17.03. 2014
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Bjørn Gunnar Sando

Arne Hurlen

Styreleder

Nestleder

Elisabeth Andreassen

Ivar S. Peersen

Bård Jørgen Iversen

Tove Bøygard
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