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GramArt feiret 25-årsjubileum med brask og bram 11. juni på Kulturhuset i Oslo.
Foto: Eva Rose

STYRELEDERS ORD

Kjære medlemmer
av GramArt
Det skjedde første gang i de dager, og kanskje var
det allerede da det begynte. Omtrent på den tiden
da Gramo ble opprettet for å sikre og sørge for
vederlag ved offentlig fremføring av musikk.
Omtrent på den tiden da Grammonfonartistenes
forening ble stiftet, GramArt. Omtrent på den
tiden, men uavhengige hendelser. CD-platen.
Den første virkelige formatendringen i musikkbransjen. Kritisert for platt og lite dynamisk lydgjengivelse, men akk så mye enklere. Folk slapp å snu
platen. Folk slapp å børste stiften, stryke vinylen
forsiktig med en tørr og ren klut. Folk slapp å gå
forsiktig over gulvet, for å ikke forstyrre avspillingen.
Folk slapp hakk i plata. Det var bare å dytte den inn
i skuffen og la den spille seg ferdig. I 74 minutter.
CD-platen. Utviklet av elektronikkselskapene Sony
og Phillips, ikke plateselskapene, laget for å lagre
lyd, laget for å selge CD-spillere, og første gang
masseprodusert i 1982. Først mot slutten av
80-tallet eksploderte det. Det tok fullstendig av, og
innledet en nesten uvirkelig gullalder for platebransjen.
Plateselskapene kunne gi ut all verdens klassikere
om igjen. Mange ganger. Nye samleplater. Nye
compilations. Pengene fosset inn. Det ble satset på
nykommere og debutanter. Lanseringsfestene var
storslagne. Norske majorselskaper hadde egne
norskavdelinger. Taxisjåfører fikk mange hundre
kroner i driks av promofolk. Alt fløt over. Royaltysatsen var ikke så høy, men det var ikke så nøye.
Man kunne selge hundretusener på bare en hit
eller to, for folk kjøpte ikke singler. De kjøpte hele
plater. Det ble vanlig med CD-spiller i bilen. Folk
kjøpte to av favorittene. Radio var traust og hyggelig. Nesten bare NRK. P3 fantes ikke. Ikke P4
heller. Dessuten var det dyrt å spille inn musikk.
Ofte kostet det nesten 1 million. En opptreden
på lørdagsunderholdningen var garantert suksess.
Fredager var ikke viktig. Da var det detektivtime.
Alle hitlister var basert på salg. Hitplater spredde seg
som eventyr via folkemunne. Det var ingen overflod
av underholdningskanaler, og musikken, den hadde
stor plass. Det hendte til og med at folk låste seg inn
på et rom, knota med plasten, åpnet coveret, bladde
i det og leste tekstene, lyttet og levde seg inn i
universet. En gang. To ganger. Tre ganger. Det
hendte til og med ganske ofte at folk flest fikk et forhold til alle sangene på platen. De ble fans av plater.
De ble fans av band og artister. Og de var trofaste.
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Plutselig kunne man også annonsere på TV. Og det
var dyrt, det. TV-selskapene sikret seg store artister
gratis på årsfestene sine, i bytte mot reklametid.
Platebutikkene hev seg på. Annonsert på TV,
skrev de på bannerne. Og folk handlet. Som i matbransjen vokste kjeder frem. Idealisme og mangfold
ble byttet ut med sentralisering og felleslager.
Bestilling av plater ble gjort sentralt. Utvalget i
butikkene ble segmentert og utvalgt. Skal plata på
TV? spurte de. Da bestiller vi 50.000. Ikke? Da tar
vi 10. Oasene der man kunne lete seg frem til ny og
spennende musikk fra hele verden forsvant sakte.
Året etter TV2, kom P3 og P4. P3 var noe helt nytt.
De fanget en hel generasjon, utvidet forventning til
radio og innhold. Musikk på radio kunne plutselig
være kult. Og ennå var ikke radiosjefene stressa for
at folk skulle bytte kanal. Jeg savner Irma1000. P4
fokuserte på det kommersielle hitmarkedet. Musikkformatering på radio begynte forsiktig. Programledere kunne i noen år ennå bestemme innholdet i
programmene sine.
Musikk var subjektivt. Men musikk, som i grunnen
alltid hadde vært et produkt, ble et produkt med stor
P, objektivisert av en liten gruppe mennesker i hver
kanal, et middel for å holde på lyttere. Musikkformateringen ble kanalisert og streng. Noen fant ut at det
var best at denne lille gruppen bestemte hva kanalen
til enhver tid skulle spille. A-liste, B-liste, C-liste.
Selvsagt må norsk musikk konkurrere med hitmusikk
fra utlandet. Vår jobb er å lage så god radio som vi
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mener er mulig, sa de. Bordet var snudd. Nisjeprogrammer forsvant. Den kulturelle utflatingen og
ensrettingen var i gang. Makten til radio økte.
Denne lille gruppen i hver kanal bestemte hva folk
skulle høre på. For folk vil ha hits, og hits ble nå
skapt via radio.
Etterhvert virket ikke TV-reklame så bra lenger
heller. Just another ad for shampoo! En ny plate i
hver pause. Så kom internettrevolusjonen, mp3 og
iPod, Pirate Bay, BitTorrent, Piracy Kills Music og
mye motbør. Trusselen var stjæling, og trusselen var
reell. Plateselskapene hadde vokst seg så store at den
ene ikke visste hva den andre gjorde. Folk måtte gå.
Budsjettene dalte. En plate kunne ikke koste mer enn
noen få hundre tusen. Bransjen fikk skylda for å ikke
ta i bruk den nye teknologiens muligheter. Musikk
bør være gratis, sa Pirate Bay. De stjal sikkert melk og
sjokolade også.
Coveret forsvant. Folk flest sluttet å sette seg ned for
å høre på en plate. Dessuten var det jo ikke noe å bla
i, se på og lese i samtidig, så hvorfor skulle de det?
Tempoet hadde økt. De kunne støvsuge i stedet, med
lyd i bakgrunnen. Programlederne snakket fortere.
Radiokanalene konkurrerte om å ha høyest lyd på
musikken, bare klem den ennå mer sammen, så blir
folk flest imponerte over trøkket, sa sjefene. Det viktigste er at de ikke bytter kanal, og dette hjelper. Det
blir bedre lyd i bilen. Underholdningskanalene økte
i antall og størrelse. Flere TV-kanaler. Flere radiokanaler. Surfing. Og likevel likere og likere innhold.
For alle konkurrerte om de samme folkas oppmerksomhet.
Den andre virkelige formatendringen fikk fullt gjennomslag med strømming av musikk, men denne
gangen måtte man ikke ha en ny avspiller. Man
kunne bruke noe man allerede hadde. Mobiltelefonen. Musikken kom fra internett nå. Fra Wi-Fi og
3G. Via ISP og telekomselskaper. Datatrafikken ble
så lønnsom for teleselskapene at de kunne tilby
abonnementsordninger med tusen MB gratis per
måned. Innholdet fikk de nesten gratis. Folk skulle
ikke lenger eie, de skulle leie musikk. Folk flest sluttet å være trofaste. Folk brydde seg ikke om mp3, for
folk flest bryr seg ikke så mye om lydkvalitet. Pengene sluttet å flytte seg direkte fra fan til artist. De
havnet i en stor pott for relativ fordeling. Det skjer
noe med det subjektive forholdet til et produkt når
man ikke betaler direkte for produktet. Som å kjøpe
Levi`s og få Lee. Det gjør noe med deg. Av en eller
annen grunn var det få som trodde at folk var villige
til å gå over til abonnementstjenester. Spotify begynte
med gratiskanal og reklame. Prisen på Premiumabonnementet må ha blitt tatt ut av luften. Eller ut
av forhandlinger. Volum var naturligvis viktig, og det
var dyrt å drive strømmetjeneste. Dessuten, kanskje
for å spise litt av gevinsten til teleselskapene, ble det
mulig å spille sangene offline på mobilen, slik at de
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egentlig var lastet ned likevel. De forsvant bare hvis
man var utenfor Wi-Fi-dekning i mer enn 30 dager.
Og hvem er det, lissom? Det gikk rykter om lumpsum betalinger (engangssummer) fra strømmetjenester til plateselskaper for tilgang til katalog. Rykter om lumpsummer som aldri gikk videre til artister.
I dag er vi ganske sikre på at dette bare var rykter.
Og folk flest hørte plutselig bare på hitlister. Vi var
tilbake der det hele begynte på 50-tallet, med singler.
Plater var jo egentlig bare en samling av allerede
utgitte singler. Problemet denne gangen, var at
musikk ikke skulle koste noe. Det skulle bare være
der ute. Som internett. Som YouTube.
Inntektene dalte. Det ene majorselskapet ble kjøpt
opp av det andre i utlandet. Det viktige var store sentraliserte kataloger, alle tiders verdenshits på strømmetjenestene. Volum, volum, volum. De norske
feltkontorene ble underlagt et internasjonalt regime.
Enkelte lanserte 360-avtaler. Det er fremtiden, sa de.
De følte vel at de hadde krav på inntekter fra artistenes konserter også, siden de tross alt hadde markedsført og sørget for deres eventuelle suksess! Bare fordi
inntektene dalte. Som om ikke inntektene dalte enda
mer dramatisk for utøverne.
Før tjente artistene penger på salg av 10-12 sanger
om gangen. Nå fikk man i hovedsak bare inntekter fra en eller to av dem, eventyrlige 0,04 øre per
strømming eller noe sånt. Inntektene til en stor artist
i Norge var fordelt cirka 50/50 mellom royalty og
konserter i 1997. I 2014 var det samme forholdet
2 % på salg og 98 % på konserter.
Denne gangen er noe forandret for alltid. Kanskje
er det ikke bare teknologien som har forandret seg,
men også kulturen. Slik det alltid er etter paradigmeskifter. Ingen står uberørt igjen. De største plateselskapene ser lyst på fremtiden. De fleste artistene er
frustrerte. Hva skjer når 40+ også kommer seg ut på
strømmetjenestene? Hva skal verdien av arbeidet bak
musikken være verdt? Hva skjer når Apple lanserer
sin strømmetjeneste? Etter ryktene ønsker de
månedsprisen senket til 5 amerikanske dollar. 5
dollar? Med dagens kurs er det knappe 38 kroner.
Hvem skal definere verdien av musikk? Hvor rettferdig er det at den nye verden oftest er avtalemessig
regulert av en arv fra CD-ens gullalder? Hvordan
skal fremtiden se ut, og hvordan kan vi forme den
sammen?
Når alt dette er skrevet, stiller jeg meg følgende
spørsmål:
Hva skal GramArt være nå, nå som alt har forandret
seg?
Hva kan GramArt som interesseorganisasjon gjøre,
for å bidra til bedre vilkår og hverdag for norske
artister?
Hva kan GramArt gjøre for å heve medlemmenes
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engasjement generelt, og spesielt i saker som åpenbart berører dem personlig? Vi jobber med dette hver
dag.
Noen dager mer synlige enn andre.
Vi har påvirkningskraft i Gramo via utøversektor.
Der vi er uenige, taler vi artistenes og utøvernes sak
mot IFPI (foreningen for norske majorselskaper) og
FONO (foreningen for uavhengige selskaper). Vi
har påvirkningskraft ovenfor myndighet, politikere
og lovgiver. Vi kan påvirke opinion og drive opplysningsarbeid. Vi har påbegynt interne prosesser, for
å stå bedre rustet og ha mer krefter til å ta og ikke
minst følge de viktigste sakene over målstreken.

national Artist Organization) enda viktigere.
Avslutningsvis vil jeg takke administrasjon og styre
for fremragende innsats i året som har gått. Og alt
kan alltid bli bedre. Det er mitt mantra.
Noen ganger tar det bare litt lengre tid.

Arne Hurlen,
styreleder

Men i forholdet mellom artist og plateselskap har vi
kun en rådgivende rolle. Dette forholdet er i utgangspunktet individuelt. Folk kan bytte strømleverandør,
dersom en annen tilbyr bedre betingelser. Folk kan
bytte bank, dersom en annen tilbyr lavere rente på
lån. Men artister kan ikke uten videre bytte ut plateavtalen sin. Den nye tiden formes sakte av hva man
går med på. Hva man godtar, og hvilke kamper man
ikke tar fordi det er ubehagelig, og fordi man som
artist egentlig bare ønsker å holde på med musikk.
Er strømming egentlig regulert av royaltysats i
antikvariske plateavtaler? I mange tilfeller er det ikke
det, av hensyn til at altomfattende prinsipper ikke
er eksisterende i norsk avtalerett. Alle tenkelige og
utenkelige metoder for distribusjon av musikk kan
ikke avtales for all fremtid. Det er følgelig sannsynlig at mange artister som har holdt på en stund, kan
bedre sine egne betingelser vesentlig ved å ta opp
diskusjonen med sitt plateselskap. Dersom de får
gjennomslag naturligvis.
Kan man klandre plateselskaper og strømmetjenester
for å drive business i en ny tid? Neppe. Kan man
klandre plateselskaper og strømmetjenester for å
hemmeligholde og mystifisere? Javisst. Det har ikke
vært enkelt å kvantifisere verdien av strømming. Det
er et mylder av forskjellige og konfidensielle avtaler.
I tillegg forandrer også strømmeverdien seg i forhold
til en lang rekke variabler.
Hver enkelt artist har ansvar for seg selv. Men av ansvaret for seg selv, følger også en påvirkningskraft til
fordel for fellesskapet. Det er som i lønnsoppgjør for
øvrig. Lønna går ikke opp om ikke flertallet krever
forbedring. Skritt for skritt. GramArt kan ikke trylle
frem en kursendring over natten. Vi er en interesseorganisasjon og ingen fagforening. Vi kan ikke ta ut
medlemmer i streik. Vi påvirker så mye vi kan, tar
fighten i ulike fora, men alle må engasjere seg. Ting
blir heller ikke enklere av at strømmetjenestene er
globalisert, at særavtaler i Norge med majorselskaper
må godkjennes av utlandet. Med et slikt bakteppe
blir GramArts internasjonale arbeid i organisasjoner
som AEPO (Europas «Gramoer») og IAO (Inter-
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KST. DAGLIG LEDER HAR ORDET

- Hvor går veien
videre?

Kjære medlem,
I fjor fylte GramArt 25 år. Som seg hør og bør ble
jubilanten feiret, og det ble gjort tilbakeblikk på
rollen organisasjonen har spilt for å bedre norske
artisters rettigheter gjennom et kvart århundre.
Nå er det på tide å se framover. Hvordan skal
GramArt bevege seg videre? Hvilken rolle skal vi
spille de neste 25 årene? Hvordan kan vi best ivareta
våre medlemmers rettigheter og økonomiske interesser? Hvilke medlemsfordeler vil gjøre det lettere
for dere å virke som artister? Hvilken type kurs og
rådgivning ønsker dere fra oss? Hvordan kan vi bidra
til positiv vekst og bærekraftig utvikling av norsk
musikkbransje?
Dette trenger vi deres innspill til. Dere må fortelle
oss om deres behov, drømmer og ønsker. Sammen
skal vi få på plass en ny strategi, som skal vise vei
fram mot 2020.
Noe vi vet vi må fortsette med, er å fokusere på
artisters inntektsgrunnlag og posisjon i det nye
digitale markedet. I 2014 fortsatte salget av fysiske
produkter å synke, og endte på den laveste omsetning av fysiske produkter vi har sett siden IFPI startet
å utarbeide statistikk i 1977. Også digitalt salg sank i
2014. Strømming vokste derimot med hele 57 mill.
kroner, som et resultat av over 100.000 nye abonnenter.
Det er mye positivt med den nye strømmeøkonomien; tjenestene er brukervennlige, og forbrukerne
strømmer til (bokstavelig talt). Dermed har man
klart å demme opp for ulovlig forbruk og økonomisk
nedgang.
Samtidig hører vi at mange mindre selskaper og
norske musikere beskriver strømmeøkonomien som
utfordrende. Mange av de som i sin tid tjente godt i
det fysiske markedet, anser strømmeinntektene som
nærmest ubetydelig eller ikke-eksisterende.
Det er hard kamp om oppmerksomheten, og tøft å
synes som liten norsk artist. Og det er noe av det som
bekymrer meg aller mest med dagens strømmemarked: norskandelen er fryktelig lav. Norsk musikk som
helhet kommer dårlig ut i en modell som favoriserer
massivt volum og internasjonale hits.
Jeg tror ikke det er særlig tvil om at strømming har
kommet for å bli. Vi må imidlertid jobbe sammen
6

Kst. daglig leder Tonje Kaada. Foto: Ilja C. Hendel

for å skape en mer bærekraftig økonomi for flere. Vi
må sørge for å øke norskandelen hos strømmetjenestene. Vi må sørge for å få mer penger inn i totalpotten, slik at det blir mer å fordele. Og vi må se på
dagens fordelingsmodeller.
Midt i den store omstillingen vi er oppe i, var 2014
full av solskinnshistorier for norsk musikk ute i
verden; høyeste Billboard-plassering siden a-ha,
Grammy-nominasjoner i fleng, gode anmeldelser og
positiv omtale i utenlandske medier. Det er fantastisk
å se at unge artister, låtskrivere, produsenter og
managere som tør å tenke stort og globalt, får det til.
På tross av utfordrende tider, rår det en gryende
optimisme i bransjen. Det er mye positivt som skjer i
norsk musikkliv – først og fremst takket være skikkelig god musikk, som også blir bemerket langt utenfor
landets grenser. Jeg øyner enorme muligheter, bare vi
tør å satse og satser riktig.
Avslutningsvis vil jeg igjen oppfordre dere til å komme med innspill til hvilken rolle dere synes GramArt
bør spille i årene framover. Og så må dere huske å
bruke oss! Vi er til for dere, og er kun en telefonsamtale eller e-post unna.
Med ønsker om en fin sommer!

Tonje Kaada,
kst. daglig leder
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VIRKSOMHETEN

Artistorganisasjonen GramArt er Norges største
interesseorganisasjon for utøvende musikkartister,
med nærmere 3000 medlemmer fra hele landet og i
alle sjangre. Våre medlemmer består av 80 % menn
og 20 % kvinner.
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.
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 2014 til april
2015 jobbet for å videreutvikle GramArts viktigste
satsningsområder.
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 strømmeinntektene 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.
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bedre konkurranseevnen, og øke produktiviteten i
musikknæringen.
GramArt har i perioden hatt styreverv i Gramo,
Norwaco, Fond for utøvende kunstnere og Fond for
lyd og bilde.
GramArt holder fremdeles kurs rundt i landet. Disse
er generelt godt besøkt og mottatt blant medlemsmassen. GramArt har et godt samarbeid med de
regionale kompetansesentrene.
GramArts forsikringer er medlemsfordeler som er
attraktive og mye brukt. Vi har sett en økning i antall
forsikringer denne perioden. For øvrig er GramArt
opptatt av å ha de beste medlemsfordelene og være et
operativt servicekontor for alle landets artister.
3

STYRET

Følgende styre ble valgt på generalforsamlingen
20. mai 2014:
Leder			Arne Hurlen
Medlemmer		
Bjørn Gunnar Sando
			Bård Jørgen Iversen
			Tove Bøygard
			Ivar S. Peersen
			Hanne Sørvaag
Varamedlemmer		
			
			
			

(1) Elisabeth Andreassen
(2) Hans Mathisen
(3) Morten Skaget
(4) Sven Garås

Det ble avholdt 7 styremøter i perioden 21.5.2014 –
27.5.2015.
4

BEMANNING OG ADMINISTRASJON

Innkopiering av musikk i TV-sendinger byr også på
utfordringer. Vi har kommet fram til en foreløpig
avtale med IFPI, hvor vi som organisasjon får innsikt
i hvilke artister som har blitt innkopiert de siste
årene. Medlemmer som lurer på om de har blitt
innkopiert på TV, kan nå ta kontakt med oss for å
sjekke dette. On demand radio er også et viktig felt
der GramArt jobber for å sikre artistenes rettigheter
og inntekter.

Administrasjonen har per 1. april 2015 følgende
medarbeidere:

Når det gjelder andre politiske saker GramArt har
jobbet med det siste året, nevnes ønske om mer
norsk musikk på norske radiostasjoner og et økt
fokus på flere kvinner innenfor populærmusikken. GramArt er også en del av Musikkindustriens
Næringsråd, som jobber for å styrke verdiskapingen,

Tonje Kaadas konstitusjonsperiode som daglig leder
startet 5.1.2015, samtidig med at Elin Erikstad
Aamodt gikk ut i permisjon.

Tonje Kaada, kst. daglig leder
Marius Øvrebø-Engemoen, advokat MNA
Tore Østby, seniorrådgiver (80 % stilling)
Svein Gunnar Nilsen, forsikringsrådgiver
Anette Engkvist, prosjektleder
Elin Erikstad Aamodt, daglig leder (i permisjon)

Christian Wadahl Uhlen, advokat MNA, sluttet i sin
stilling 1.12.2014.
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RÅDGIVENDE AVDELING

GramArts rådgivende avdeling består i skrivende
stund av advokat Marius Øvrebø‐Engemoen og
seniorrådgiver Tore Østby. Advokat Christian
Wadahl Uhlen sluttet i sin stilling for å begynne egen
advokatpraksis, med virkning fra 1. desember 2014.
Dette innebærer en redusert bemanning i avdelingen.
I tillegg påbegynte Øvrebø-Engemoen 14 ukers
foreldrepermisjon ultimo april 2015. Han vil være
tilbake 1. september 2015.
Det er fortsatt stor etterspørsel etter GramArts rådgivende tjenester. Det ble i 2014 registrert ca. 100
nye saker. I tillegg til alminnelig saksbehandling,
behandles et betydelig antall daglige telefon‐ og
e‐posthenvendelser, hvor medlemmene får bistand
uten at det formelt opprettes sak.
En vesentlig andel av henvendelsene gjelder 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. Øvrebø‐
Engemoen og Uhlen har videre bistått medlemmer i
tvisteforhold.
Foruten bistand til enkeltmedlemmer, arbeider rådgivende avdeling med politiske og opphavsrettslige
problemstillinger av mer generell art, utredninger,
uttalelser til media, arbeid i Gramo og Norwaco,
høringsuttalelser og for øvrig generelle råd til styre
og administrasjon. Det antas at det i den kommende
periode også 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 pt. på kr. 350,inkl. mva.
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MEDLEMSSERVICE

GramArts medlemsservice består av Svein
Gunnar Nilsen (forsikringsrådgiver) og Anette
Engkvist (prosjektleder).
Medlemsservice mottar de fleste innkommende
henvendelser til GramArt, både per telefon og epost. 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.
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GramArts medlemsservice er til stede på ulike
arrangementer, og vi ønsker å treffe artistene der de
befinner seg. Vi sørger også for diverse utsendelser,
som månedlige nyhetsbrev, invitasjoner til kurs,
påminnelse om søknadsfrister og annen relevant
informasjon. GramArts medlemsservice har i perioden fortsatt arbeidet med å oppdatere og kvalitetssikre medlemstilbudet, slik at vi skal kunne tilby
relevante tjenester og produkter til våre medlemmer
til en rabattert pris. Per april 2015 har vi til sammen
22 medlemsfordeler, blant annet i form av leiebil-,
hotell-, flyfrakt- og musikkutstyrsavtaler.
Kursvirksomhet og workshops
GramArt har fortsatt en bred satsning på kurs og
seminarer i Oslo og i flere andre norske byer.
Vi har et godt samarbeid med flere av de regionale
bransjeorganisasjonene, som blant annet Brak i
Bergen, STAR i Stavanger, SØRF i Kristiansand,
Tempo i Trondheim, og MØST på Østlandet.
Kursene har vært godt besøkt, og vi har fått gode
tilbakemeldinger fra våre medlemmer. For å sørge
for best mulig dekningsgrad, har vi også samarbeidet
med Norsk Artistforbund og Musikernes Fellesorganisasjon om en rekke kurs og workshops. Våre
seminarer har et gjennomsnittlig oppmøte på 30 deltagere, hvorav rundt 60 % er medlemmer i GramArt.
Av kurs og kompetansehevende tiltak som ble
avholdt i perioden 2014‐2015, kan vi blant annet
nevne:
Sosiale medier og digital markedsføring, 31. mai
2014 i Oslo
Hvordan skal man arbeide med sosiale medier, digital
markedsføring og de mulighetene som finnes på nett?
31. mai inviterte GramArt, MØST og Act Entertainment til en inspirasjonsdag om digital markedsføring og online-aktivitet for musikere og platelables.
Foredragsholderne Simen Idsøe Eidsvåg (Haaland,
Eidsvåg & Strøm AS), Erlend Hovgaard (Creuna AS)
og Axel Vindenes (Kakkmaddafakka), ga oss en kveld
med ulike synspunkter på den digitale utviklingen i
musikklivet. Basert på oppmøtet og tilbakemeldinger fra deltagerne, anerkjenner vi at dette er et tema
mange artister er opptatt av.
Låtskriver-workshop med Frida Ånnevik,
4. oktober 2014 i Førde
Under Blest-konferansen i Førde, presenterte Brak
og GramArt en låtskriver-workshop med Frida
Ånnevik. 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.
Frida Ånnevik er en særdeles inspirerende kursholder.
Vi mottok utelukkende gode tilbakemeldinger fra
deltagerne.
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Otto Innvær, Frilansregnskap AS), ”Nødkurs” i
skatt og selvangivelse (Jan Otto Innvær, Frilansregnskap AS), Grunnleggende kurs i økonomi og skatt
for småselskaper (Jan Otto Innvær, Frilansregnskap
AS), Viderekomment kurs i økonomi og skatt for
småselskaper (Jan Otto Innvær, Frilansregnskap AS),
Valg av selskapsform for artister og musikere (Christian Wadahl Uhlen, Advokatene Rognlien, Djønne
& Co., og advokat Marius Øvrebø-Engemoen,
GramArt), Kurs i Ableton Live (Erlend Mokkelbost
og Jonas Barsten) og Oppfølgingskurs i Ableton Live
(Erlend Mokkelbost og Jonas Barsten).
Frida Ånnevik er vokalist, komponist og tekstforfatter. Hun
ble tildelt Grappas debutantpris i 2009, ga ut sin debutplate
”Synlige hjerteslag” i 2010 og andreplata ”Ville ord” i 2013.
For sistnevnte album mottok Ånnevik Spellemannprisen
for beste tekstforfatter. Hun ble også den første vinneren av
Tekstforfatterfondets debutantpris «LYSPUNKT», og hun ble
tildelt Vidar Sandbecks kulturpris ”Regnbågåbrua”.
Foto: Anja Elmine Basma

Hvordan få pressen interessert? 14. april og 6. mai
2015 i Oslo
Tettheten av norske plateutgivelser har aldri vært
større. Samtidig er det færre spesialiserte journalister
som skriver om musikk og kultur enn noen gang
tidligere. Hvordan tenker pressen, og hva gjør at
noen artister når frem med sitt budskap og andre
ikke? I løpet av dette kurset gikk kursholderne i
gjennom aktuelle problemstillinger og løsninger, som
skulle gjøre deltagerne bedre rustet til møtet med
pressen. Kurset inneholdt også en praktisk workshop,
hvor deltagerne utvekslet ideer og erfaringer og
jobbet med konkrete caser. Totalt ga dette en god forståelse av hvordan man lykkes med pressestrategier.
Kurset ble fort fulltegnet. Vi måtte dermed sette opp
et ekstrakurs, for å kunne møte etterspørselen.
Kursholdere var Monica Larsson og Tor Hernan
Floor, begge fra PR- og kommunikasjonsbyrået
Kulturmeglerne.
Øvrige seminarer gjennomført i perioden
Vi ønsker 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:
Introduksjon til musikkbransjen 2015, del 1: Plateutgivelse og distribusjon (Simon Füllemann, All
Access Agency), Introduksjon til musikkbransjen
2015, del 2: Promotering av plateslipp og turné
(Therese Asker, Miss Fixit Agency), Introduksjon til
musikkbransjen 2015, del 3: Booking av spillejobber og festivaler (Vegard Strømsodd), Fondsøkerkurs
(Hilde Wahl, Bisi Music), Fondsøkerkurs (Anita
Halmøy Wisløff, Atomic Soul), Norsk kulturråd for
musikere (Hilde Sørnes og Vidar Bråthen, Norsk
kulturråd), Skatt og selvangivelse for frilansere (Jan
10

Annet
Søknadshjelp
GramArt gir individuell hjelp til medlemmer i forbindelse med søknader om støtte fra fond, legater og
øvrige tilskuddsordninger. I overkant av 50 medlemmer har i perioden benyttet seg av tilbudet og mottatt individuell hjelp per telefon og e‐post.
Målsetningen med søknadshjelpen er ikke å gi
fasitsvar, men å hjelpe artister med å finne frem til
relevante støtteordninger og gi dem en pekepinn på
hva som er viktig å vektlegge i en søknad. GramArts
medlemsservice har bistått med utarbeidelsen av en
best mulig søknad, herunder oppsett av prosjektplan,
budsjett og musikalsk CV. Dette har vært til stor
nytte for de medlemmene som har benyttet tilbudet.
GramArt ønsker generelt sett å styrke medlemmenes kunnskap om det å søke støtte om tilskudd. Vi
har derfor i samme periode også holdt flere kurs om
dette. Medlemsservice oppdaterer jevnlig søknadskalenderen og søknadsveiledningen for artister. Begge
ligger tilgjengelig for nedlastning på vår hjemmeside.
Forsikring
Instrument- og ulykkesforsikring
GramArts instrument- og ulykkesforsikring er et av
våre mest 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.
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.

GramArts årsberetning 2014-2015
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PROSJEKTER

GramArt arbeider i stor grad prosjektrettet, og vi
har i inneværende periode gjennomført en rekke
forskjellige aktiviteter for våre medlemmer. Våre
viktigste prosjekter har vært:
GramArts sommerfest og utdeling av
Bendiksenprisen

GramArts 25-årsjubileum –
En hyllest til norske artister
GramArt ble stiftet i 1989, og vi feiret derfor 25 år i
2014. I et kvart århundre har organisasjonen jobbet
jevnt og trutt for å bedre artisters kår, et arbeide som
fortsatt pågår. I 2014 jobbet vi særskilt med tiltak
for å øke norskandelen i radio og strømmetjenester,
forbedre artistenes næringsvilkår og øke artistenes
digitale pengestrømmer.
25-årsjubileet ble markert med en stor bursdagsfest
11. juni i Oslo. Feiringen bestod av en paneldebatt
om norskandel på radio, lansering av festskrift og
mini-konserter. Arrangementet var gratis og åpent
for alle, og det var stort oppmøte fra GramArts
medlemmer og øvrig musikkbransje.
Tittel for debatten var ”Hvorfor har Norge så lav
norskandel, og hvem sitt ansvar er det?” Et representativt panel diskuterte årsaken til den lave andelen av
norsk musikk på radio og strømmetjenester, og årsaken til denne fordelingen. I panelet satt Arnt Maasø
(Sky & Scene), Per H. Stenstrøm (P4), Kai Robøle
(Waterfall Music), Marius Lillelien (NRK Radio),
Bjørn Rogstad (Universal Music) og Jarle Savio
(Phonofile). Knut Schreiner ledet debatten.
Musikkjournalisten og forfatteren Finn Bjelke fikk
oppgaven med å oppsummere de siste 25 årene med
norsk populærmusikk og GramArts historie i et festskrift. Festskriftet inneholder dybdeintervjuer med
en rekke kjente, norske artister. Til lanseringen ble
artistene Claudia Scott og Tove Bøygard intervjuet
av Bjelke, og det ble gjort høytlesning fra skriftet.
Festskriftet ble trykket opp i 300 eksemplarer. De
frammøtte fikk hver sin kopi, og resten ble sendt ut
til medlemmer og representanter fra musikkbransjen.

Highasakite stakk av med Bendiksenprisen 2014. Prisen
ble delt ut av Kulturdepartementets Catharina Munthe til
Marte Eberson fra bandet. Foto: Eva Rose

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 femte Bendiksenprisen ble utdelt på GramArts
sommerfest 20. mai 2014 på Blå i Oslo. Blant de
mange forslag som kom inn, kåret GramArts styre
en vinner innenfor et bredt spekter av populærmusikalske sjangere. Daværende politisk rådgiver i
Kulturdepartementet, Catharina Munthe, delte ut
den ærefulle prisen til vinneren Highasakite. Marthe
Eberson mottok prisen på vegne av bandet, da de
resterende bandmedlemmene var på turné i USA.
De andre nominerte var Gabrielle, Frida Ånnevik,
Oslo Ess og Bendik Brænne.

Michael Krohn, Oslo Ess og SiLyA stod for den
musikalske underholdningen fra scenen, og Anne
Lise Frøkedal og Martin Hagfors disket opp med
norske låter fra DJ-bua.

Oslo Ess sørget for flott musikk til jubileumsfeiringen.
Foto: Eva Rose

Erlend Mokkelbost var kveldens DJ. Han sørget for
god stemning, med norske låter på anlegget.
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Feminalen 2014
Feminalen er en ny festival som ble arrangert for første gang 24.-25. oktober 2014 på Rockheim i Trondheim. Festivalen ønsker å skape rom for debatt rundt
kjønn i populærmusikken og løfte frem dyktige
kvinnelige artister. Programmet bestod av konserter,
paneldebatter og fotoutstilling. GramArt sponset det
faglige programmet, og på plakaten var Innledning
ved Anita Halmøy Wisløff (Atomic Soul), paneldebatten Hva er god musikkjournalistikk? (Arild Rønsen,
Frøken Fryd, Kristin Winsens m.fl.), samt en samtale
med tittelen Når blir seksuelle uttrykk i populærmusikk
truende? (Sandra Kolstad, Trine Sollie, Razika, Christer Falck m.fl.). Festivalen fikk mye positiv oppmerksomhet i media, og det var gode besøkstall.

Spellemannprisen
Spellemannprisen 2014 ble arrangert 17. januar
2015. Showet ble avholdt i Stavanger Konserthus, og
utdelingen ble direktesendt på NRK TV med rundt
900.000 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
å kreve at Spellemannprisen har et sterkt fokus på
artistene og de nominerte.
Det økonomiske bidraget fra norske utøverorganisasjoner ble i 2014 og 2015 tildelt direkte fra Gramos
utøversektor.
Trondheim Calling 2015
Trondheim Calling er Midt-Norges første regionale
musikkonferanse og er et initiativ fra musikkbransjen
selv. Konferansen er eksportrettet, og det er en målsetning å styrke Trøndelag som fremtidig eksportør
av musikk. Konferansen ble avholdt for fjerde gang i
Trondheim fra 29.-31. januar 2015. GramArt var en
av samarbeidspartnerne, og vårt bidrag var tre seminarer rettet mot artister: Hvordan jobber P3 og Urørt?
med Jørgen Hegstad (NRK P3/Urørt), Hvordan
jobber norske festivaler med norske band? med Tord
Krogtoft (Øyafestivalen) og Kim Aasli (Pstereo), og
En god presentasjon med Simen Herning (ACT
Entertainment). Videre var GramArt representert
med tilstedeværelse og annonsering i programmet.
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by:Larm 2015
by:Larm regnes som en viktig arena for artister og
bransje i Skandinavia i dag. Arrangementet består
av en konferansedel og en festivaldel med en rekke
konserter. Årets by:Larm ble avholdt 4.- 7. mars i
Oslo. GramArt mener det er viktig å være tilstede på
arrangementet. Våre bidrag til årets by:Larm var:
Paneldebatt: Morgendagens strømmemodell
Fredag 6. mars arrangerte GramArt og FONO en
debatt med tittelen Morgendagens strømmemodell. Vi spurte: Hvordan kan vi sørge for en mer
bærekraftig strømmeøkonomi for norsk musikk i
framtiden? Kan løsningen være en brukerstyrt fordelingsmodell, hvor den enkelte lytters betaling og
lyttevaner knyttes tettere sammen?
Panelet bestod av Lena Midtveit (Sony BMG), Silje
Larsen Borgan (Warner Music), Erik Brattaas (Phonofile), Erlend Gjerde (Fono/Indie) og Tonje Kaada
(GramArt). Forsker Arnt Maasø (UiO) holdt en kort
innledning om temaet, og Kristin Winsents ledet
debatten.
Takket være panelet og en dyktig ordstyrer, ble det
en konstruktiv debatt med mange gode innspill vi
tar med oss videre.
Phonofile Nordic Music Prize 2015
Phonofile Nordic Music Prize er en årlig kåring av
det beste nordiske albumet av året. Det var by:Larm
som tok initiativ til prisen til prisen i 2010. I 2015
gikk GramArt, Music Norway, by:Larm og
Phonofile sammen for å videreføre prisen. I tillegg til
heder og ære, mottok vinneren et pengebeløp på kr
30.000, gitt av GramArt.
Årets utdeling fant sted under by:Larm i Oslo
5. mars. Emilie Nicolas og Todd Terje var de to
norske artistene som konkurrerte om tittelen «beste
nordiske album» i 2014. Det var imidlertid Mirel
Wagner fra Finland som stakk av med seieren. Vinneren ble kåret av en internasjonal jury bestående av
representanter fra en rekke anerkjente plateselskaper
og tidsskrifter.
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for strømming. I 2015 har blant annet GramArts
involvering i Musikkindustriens Næringsråd gitt
presseoppslag.

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

Medlemskommunikasjon
GramArts hjemmeside er en av organisasjonens
viktigste informasjonskanaler. Den oppdateres
jevnlig med aktuelle saker som angår medlemmene,
oversikt over søknadsfrister mm. Det siste året har
vi også utviklet «Min side», hvor medlemmer selv
kan administrere sitt medlemskap og oppdatere sine
forsikringer. I tillegg finner man her en oversikt over
medlemsfordeler med rabattkoder.
GramArt er også aktive på Facebook og Twitter.
I tillegg sender vi ut månedlig nyhetsbrev på e-post
med de mest aktuelle sakene.
Nyhetsbrev
Som medlem i GramArt får man jevnlig tilsendt
vårt nyhetsbrev på e-post. Nyhetsbrevet inneholder
viktig medlemsinformasjon, enten det omhandler
utbetalinger, generalforsamling og andre arrangementer eller praktisk informasjon om medlemskapet.
Vi informerer også om andre relevante nyheter fra
musikklivet vi tror våre medlemmer kan ha interesse
av. Nyhetsbrevet er først og fremst tiltenkt medlemmer, men det er også en del ikke-medlemmer som er
mottakere.
Media
GramArt er synlige i de fleste artistrelevante diskusjoner i media av politisk, økonomisk eller juridisk art.
GramArt blir jevnlig spurt om uttalelser i artistrelevante saker. Synligheten i pressen øker gjennomslaget for medlemmenes rettigheter og vilkår. GramArt
fikk bl.a. stor oppmerksomhet i media høsten 2014
i forbindelse med uttalelser om ny fordelingsmodell
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POLITIKK

En av GramArts viktigste arbeidsoppgaver er det
politiske arbeidet for å bedre artistenes rettigheter.
GramArt har hatt særlig fokus på noen politiske
saker i perioden. Fordeling i strømmeøkonomien og
å bidra til en bærekraftig utvikling for musikknæringen i årene som kommer, har vært blant de viktigste.
Av GramArts politiske satsninger kan nevnes:
Fordeling av strømmeinntekter
GramArt har i flere år hatt fokus på utfordringer ved
strømming og annen digital utnyttelse av musikk.
Det har vært viktig for oss å se på hvordan artistenes
andel av strømmeinntektene kan økes.
Størstedelen av omsetningen av innspilt musikk i
Norge i dag knytter seg til strømming. Det er mye
positivt med den nye strømmeøkonomien. Tjenestene er brukervennlige, og forbrukerne er svært fornøyd med tilbudet. Strømmetjenestene har bidratt
til en positiv økonomisk utvikling, i en bransje som
så ganske bekmørk ut for bare noen år siden.
Samtidig ser vi at det er artistene og selskapene bak
de største hitlåtene som får det meste av inntektene,
mens de mindre aktørene ofte oppfatter dagens
modell som lite bærekraftig. Mange norske musikere
beskriver strømmeøkonomien som vanskelig.
Det er hard kamp om oppmerksomheten. Norsk
musikk som helhet kommer dårlig ut i en modell
som favoriserer massivt volum og internasjonale hits.
GramArt ønsker å være en pådriver for å snu denne
trenden.
Det er en av grunnene til at GramArt og FONO
høsten 2014 tok til orde for å endre fordelingsmodellen for strømming til en brukersentrert modell,
hvor forbrukerens penger i større grad følger musikken han/hun lytter til. Mye tyder på at dette vil slå
positivt ut for en del norske artister. Et av de viktigste argumentene for en slik modell, er likevel at det
vil oppleves mer rettferdig både for artister og forbrukere. Denne modellen kan også bidra til å knytte
sterkere bånd mellom forbrukeren og artistene. Diskusjonen ble fulgt opp med debatt på by:Larm, og vi
vil fortsette å diskutere denne og andre modeller for
fordeling med bransjeaktører i året som kommer.
Det er liten tvil om at strømming har kommet for å
bli. Vi må jobbe sammen for å skape en mer
bærekraftig økonomi for flere. Vi må sørge for å øke
norskandelen hos strømmetjenestene, og vi må sørge
for å få mer penger inn i totalpotten, slik at det blir
mer å fordele. Dette vil være viktige satsingspunkter
for GramArt i tiden som kommer.
Balansekunst, om kvinner og populærmusikk
Av GramArts medlemsmasse er knapt 20 % kvin-
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ner. Det er noe av grunnen til at vi de siste årene har
prioritert arbeid for å bedre kjønnsbalansen i norsk
populærmusikk. På oppfordring fra Kulturdepartementet gikk flere aktører i musikklivet
sammen i 2012 for å se på tiltak som kunne stimulere til bedre likestilling i bransjen. Prosjektet fikk
tittelen Balansekunst. GramArt er medlem, sammen
med over 30 andre organisasjoner, bedrifter, festivaler
og utdanningsinstitusjoner.
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.
Musikkindustriens Næringsråd
GramArt var en av initiativtakerne til det nyopprettede næringsrådet for musikkindustrien. For første
gang samles aktører fra hele musikknæringen i et
felles råd med mål om å styrke næringen. Dette skal
gjøres ved å samle og øke kunnskap om potensialet
i musikknæringen (og også synliggjøre dette), samt
fremme felles prioriteringer.
Det har i året som har gått vært mye debatt rundt
temaet musikk som næring. Noen artister ser på seg
selv som en del av næringen. Noen av disse driver
egne selskap, som definitivt er en del av den øvrige
næringen. Andre igjen, anser seg selv først og fremst
som kunstnere. Vi mener at det uansett trengs fokus
både på kunst- og kulturpolitiske satsninger og på
nye satsninger på kultur som næring i årene som
kommer.
For GramArt er det viktig å samarbeide godt med
øvrig musikkbransje, med fokus på å øke bærekraften for bransjen som helhet. Vi må samarbeide om å
«bake kaken større», i stedet for utelukkende å krangle om smulene. Gjennom deltagelse i Musikkindustriens Næringsråd har vi en unik mulighet til å sette
agenda for denne utviklingen, og et godt utgangspunkt for å opprettholde en konstruktiv dialog med
aktører fra en samlet bransje.
International Artist Organisation
GramArt har i samarbeid med flere utenlandske
artistorganisasjoner etablert den internasjonale
artistorganisasjonen International Artist Organisation (IAO). Dette er første gang hovedartister får et
internasjonalt apparat og en kollektiv stemme for å
styrke sine rettigheter og vilkår.
Konstituerende generalforsamling ble avholdt i Paris
4. desember 2014, som også skal være organisasjonens sete. Stiftere var GramArt, FAC (England),
La GAM (Frankrike), Domus (Tyskland), CoArtis
(Spania) og Facir (Belgia). La GAM har påtatt seg
sekretariatet for første periode med CoArtis som kasserer. Paul Pacifico fra engelske FAC er valgt styre15

leder. Som GramArts representanter ble Tore Østby
valgt inn som styremedlem, mens Ivar S. Peersen ble
varamedlem.
IAOs prioriterte oppgaver er:
- å etablere en sterk felles stemme og kollektiv gjennomslagskraft for å fremme hovedartisters rettigheter
og interesser på et europeisk og internasjonalt nivå,
- å arbeide for tilstrekkelig kontroll og håndheving
av opphavsrettigheter,
- å arbeide for at artistenes rett til inntekter skal
være balansert og rimelig, med åpenhet og god informasjon rundt avregninger og avregningsgrunnlag.
IAO vil også engasjere seg i andre forhold i forbindelse med hovedartisters øvrige profesjonelle virksomhet og sosiale vilkår. Organisasjonen tilrettelegger også for samarbeid og utveksling av kunnskap og
erfaring, på tvers av de nasjonale artistorganisasjonene.
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 åndsverkloven
§ 45b.
Styret
Følgende styre ble valgt på generalforsamlingen
10. juni 2014:
Leder:			
Første nestleder:		
Andre nestleder:		
Medlemmer:		
			
			
			

Knut Ro
Sæmund Fiskvik
Marte Thorsby
Erling Andersen
Arne Hurlen
Hans Ole Rian
Øystein Rudjord

Vara-medlemmer:

Nils Petter Hansson (for Knut Ro)
Tove Bøygard (for Sæmund Fiskvik)
Petter Singsaas (for Marte Thorsby)
Larry Bringsjord (for Erling Andersen)
Knut Aafløy (for Hans Ole Rian)
Lena Midtveit (for Øystein Rudjord)
Tore Østby (for Arne Hulen)
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en og Operaorkesteret.
Fra før er GramArt, Musikernes fellesorganisasjon,
Norsk Tonekunstnersamfund, FolkOrg, og Norsk
Skuespillerforbund rettighetshaverorganisasjoner på
utøversiden.
Avregning
Hovedavregning av vederlag for kringkasting og annen offentlig fremføring for 2012 ble foretatt i mai
2014. Totalt kr. 56,5 millioner var til fordeling til
utøvere. Det er også utbetalt sluttavregning for 2010,
samt etteravregning for årene 2010–2012.
Se for øvrig 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.
Fram til 1. januar 2015, var Tove Bøygard GramArts
representant i styret. For perioden 1. januar 2015
til 31. desember 2016 vil Askil Holm representere
GramArt som varamedlem for Knut Aafløy.
NORWACO
Norwaco er en opphavsrettsorganisasjon som inngår
avtaler om sekundærutnyttelse av lyd og levende
bilder. Norwaco krever inn vederlag for denne
sekundærutnyttelsen og fordeler vederlaget videre
til rettighetshaverne. Blant de sekundærrettigheter
Norwaco forvalter er:
-TV-distribusjon,
-Privatkopieringskompensasjon,
-Kulturarvsformål (arkiv, bibliotek og museum),
-Opptak til undervisningsbruk.
34 ulike rettighetshaverorganisasjoner er medlemmer
i Norwaco. GramArt er en av disse. GramArts arbeid
i Norwaco består derfor i hovedsak i å sørge for at
musikkartistene får sin rettmessige del av vederlaget
som Norwaco krever inn på de ulike forvaltningsområdene.

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

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.

Rettighetshaverorganisasjoner
Norsk Lektorlag søkte og ble godkjent som ny
rettighetshaverorganisasjon på utøversiden i Gramo
i august 2014. Norsk Lektorlag organiserte da 112
utøvende musikere fra blant annet Oslo-Filharmoni-

GramArts Fond har foretatt to utbetalinger til norske
artister i perioden. I oktober 2014 ble det utbetalt
rett i underkant av 2,3 millioner kroner. Denne
utbetalingen var i all hovedsak vederlag knyttet til
sekundærutnyttelse gjennom videresending og i
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undervisning. På tidspunktet for trykking av årsmeldingen ligger det an til ytterligere en utbetaling på
ca. 1,2 millioner kroner i april/mai 2015. Sistnevnte
utbetaling gjelder privatkopieringsvederlag for 2014.
Etter flere vanskelige år preget av tvister på TVdistribusjonsområdet viklet sammen i en gordisk
knute, ble det i januar 2015 inngått forlik mellom Norwaco og Canal Digital Kabel TV (CDK)
og Get. Forhandlinger om utenomrettslige forlik
pågikk gjennom hele 2014. Forliket løser de fleste
stridstemaene Norwaco har stått i siden 2008. Det
innebærer et betydelig etteroppgjør for perioden
2011–2014, og sikrer også en videre inntekt for TVdistribusjon i en avtalt periode for de TV-kanalene
forliket omfatter. Forliket løser imidlertid ikke alle
tvister med distributørene. Noen utfordringer gjenstår, dels på grunn av utdatert lovverk på området for
distribusjon av TV-innhold.
Elin Erikstad Aamodt er varamedlem i Norwacos
styre. Marius Øvrebø-Engemoen sitter i videresendingssektorens fordelingsutvalg.
FOND FOR LYD OG BILDE
Fond for lyd og bilde (FLB) er opprettet for å gi
rimelig 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 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.
Fram til 30.1.2015 ble GramArt representert av
Hilde Wahl som fast styremedlem i FLB. For perioden 2015-2017 er Hans Mathisen valgt som organisasjonens faste representant i FLBs styre.
GramArt har i perioden også hatt representanter i
fondets utvalg for fonogramproduksjon (Aggie
Petterson, medlem, Ole Jørgen Olsen, vara) og
fondets utvalg for musikk (Anette Engkvist,
medlem).

GramArts årsberetning 2014-2015
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11
ARTISTORGANISASJONEN
GRAMARTS VIRKSOMHET 2014
Organisasjonens virksomhet og hvor den drives
GramArt er Norges største landsomfattende interesseorganisasjon for utøvende artister, med nærmere
3000 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 fyllestgjørende informasjon om driften
og om situasjonen ved årsskiftet. Resultatet er i tråd
med forventningene.
Årets overskudd er kr 379 652. Egenkapitalen er kr
3 202 894. 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 3 menn. Styret
består av 4 menn og 2 kvinner. Styrets leder er en
mann og kst. daglig leder en kvinne.
Ytre miljø
Selskapet forurenser ikke det ytre miljø.

Oslo, 15.4.2015
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Arne Hurlen
Styreleder

Bjørn Gunnar Sando

Bård Jørgen Iversen

Hanne Sørvaag

Ivar S. Peersen

Tove Bøygard

GramArts årsberetning 2014-2015

ÅRSREGNSKAP OG NOTER

GramArts årsberetning 2014-2015

19

20

GramArts årsberetning 2014-2015

GramArts årsberetning 2014-2015

21

22

GramArts årsberetning 2014-2015

GramArts årsberetning 2014-2015

23

24

GramArts årsberetning 2014-2015

REVISJONSBERETNINGEN

GramArts årsberetning 2014-2015

25

26

GramArts årsberetning 2014-2015

KONTROLLKOMITÈENS RAPPORT 2014 – 2015

GramArts årsberetning 2014-2015

27

28

GramArts årsberetning 2014-2015

30

Kirkegata 5, 0153 Oslo
tlf. 22005650
www.gramart.no

GramArts årsberetning 2014-2015

