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Styreleders ord

Styreleder Ivar S. Peersen		
Foto: Trygve Indrelid

Kjære medlemmer!
Ute i Europa har det i år stått store slag om bedre kontroll med bruk av musikk – og det viktigste
slaget gikk i artistenes, opphavspersonenes og
produsentenes favør. EUs opphavsrettsdirektiv ble vedtatt i EU-parlamentet 23. mars etter
en lang kamp. Dette er et avgjørende steg
for endelig å kunne tette «the value gap». Her
har GramArt vært aktive i kampen, som en av
grunnleggerne og sentralt medlem i International Artist Organization (IAO) – en organisasjon
som har vært sentrale i å påvirke politikere og
byråkrater i EU-systemet i forkant av avstemmingen. GramArt har også her hjemme bidratt
med å sette søkelys på problemstillingen i våre
mange møter med norske politikere på Stortinget og i Kulturdepartementet.
Her hjemme går det for øvrig en debatt om vernereglene om dagen. Enkelt oppsummert som
en diskusjon om deler av pengestrømmen for
offentlig fremføring kan og burde stoppes – skal
vi betale «amerikanerne» når de ikke betaler oss for radiospilling? Burde disse pengene
heller dirigeres inn i FFUK for fordeling til norske
artister? Spørsmålet ble høyaktuelt da GRAMO
i 2018 avregnet siste års a konto-utbetalinger
til FFUK og fant at det var utbetalt for mye, noe
som gjorde siste utbetaling betraktelig lavere
enn forventet.
Dette er ingen lett sak for GramArt da vi favner,
og ønsker å fortsette og favne og gjøre en god
jobb, om og for alle våre medlemmer - både
de som deltar på amerikanske innspillinger, og
dermed fortsatt ønsker å motta sine vederlag
for disse slik det er i dag, og de med sitt virke
primært i Norge. For de sistnevnte er et sterkt
FFUK helt sentralt, og det er derfor lett å skjønne
at det går ei «kule varmt» når man opplever at
«andre» får utbetalt penger man så sårt selv
trenger i en tøff artisthverdag.
Det er beundringsverdig hvor god og saklig
debatten rundt dette har vært gjennom året.
Jeg vil få takke spesielt våre venner i NORA, NA
og NOPA for verdifulle innspill på vegne av sine
medlemmer, som sammen med tilbakemeldingene vår eminente administrasjon har samlet
inn gjennom møter direkte med medlemmer
og deres representanter gjennom 2019, utgjør
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et solid underlag for å forstå saken. At GramArt
på dette tidspunkt ikke flagger noe konkret «for/
mot» standpunkt i saken om «GRAMO og amerikanerne» kan nok oppleves som frustrerende
for begge sider, men vi ber om forståelse for
vår rolle som tilrettelegger for videre opplysning
om og debatt rundt saken. At FFUK sin rolle og
stilling i norsk musikkliv belyses og diskuteres er
uansett en klar bonus: er kriteriene fondet opererer under tilpasset dagens musikervirkelighet?
Er kravene til «norskhet» rimelige? Dette vil vi
gjerne diskutere.
Det er viktig at vi står samlet som ett musikerNorge i disse brytningstidene. «Piracy is killing
music» var et slogan tidlig i digitaliseringen –
min påstand er at «musicians are killing music».
Devalueringen av musikkens verdi er delvis vår
egen feil, da vi lot det skje. Noen ønsket å være
«inne» med kidsa og frontet ulovlig nedlasting
som noe kult, noen ønsker rett og slett TV-tid og
vi finner oss i stadig mer absurd radbrekking av
musikkens verdi. Javisst er det etterspørsel og
tilbud som i ethvert annet marked, men vi burde
holdt oss for gode til å gi vekk «produkter» andre
er avhengig av å selge fordi vi «kan» (les: har lyst
til å bli sett og hørt).
Denne messingen vi hører overalt om kultur og
næring er også del av devalueringen: gjennom
å selge oss drømmen om «musikeren som selvstendig næringsdrivende» som i lykkerus løper fra
presentasjon til presentasjon i næringslivet med
powerpointen sin – selges også en historie om
at vi «får ta det som tilbys i markedet». Musikk
er fritt vilt og vi får prisgi oss de som gidder
betale – og være glad for det de vil betale. Vi
må løfte blikket ut over fraksjonstankegang hvor
ulike «typer» artister (har du plateselskap? Er du
eget management?) bruker krefter på å jobbe
mot hverandre, og stå mot presset mot musikk
utenfra. At en «ny» tredjepart er introdusert
gjennom digitaliseringen: investorene, gjør ikke
det hele lettere. Her snakker vi om en ny klasse
aktører som bare er interessert i profitt. Så
gamle skillelinjer mellom artist på den ene siden,
og (sett inn ønsket adjektiv) plateselskapet på
den andre siden er mindre relevante i dag. Nye
allianser kan og bør formes på kryss og tvers
mellom artist, opphavsperson, sessionmusikere,
plateselskap/ produsent, managere, agenter, konsulenter, platearbeidere, advokater og
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økonomiske rådgivere. I dette kaoset trengs en
sterk artistorganisasjon. Et sterkt GramArt er en
absolutt nødvendighet for at artister både med
og uten fartstid i bransjen, skal kunne navigere
og komme styrket ut av et spill hvor spillereglene endres, forsvinner og dukker opp rimelig
vilkårlig.
For øvrig håper jeg å se flest mulig av dere på
sommerens vakreste eventyr, GramArts generalforsamling den 11. juni 2019. Vi i styret og administrasjonen ønsker oss en aktiv generalforsamling
hvor flest mulig av medlemmene stiller.
Etter sommerferien skal vi feire GramArts
30-årsjubileum. Jeg ønsker på vegne av dagens
styre å rette en stor og hjertefølt takk til alle
som har gått opp løypen før oss. Visst verserer
det mange røverhistorier, og regnskaper kan
muligens ha vært noget mindre «reviderte» i det
organiserte norske artistlivs spede begynnelse
– men det vi skal huske på er at det er artister
som har jobbet hardt, kjempet og slåss for hver
eneste rettighet vi har i dag. GRAMO-utbetalinger? Likestilling mellom klassisk og populærmusikk i TONO? Check og check. Og mange
flere. Tusen takk skal dere ha, alle sammen for å
ha ledet oss hit vi er i dag – og takk for at dere
er med videre. Til alle «nye»: velkommen skal
dere være!

Ivar S. Peersen
Styreleder

GramArt Årsrapport 2018-2019

Daglig leders ord

Kjære medlemmer!
Starten på min periode som kst. daglig leder
i GramArt sammenfalt mer eller mindre fullstendig med vedtakelsen av ny åndsverklov i
Stortinget. Dette markerte slutten på et politisk
påvirkningsarbeid hos oss som hadde pågått i
rundt regnet to år.

Kst. daglig leder Marius Øvrebø-Engemoen.
Foto: Eva Rose

Vi så at vi i løpet av perioden hadde lykkes godt
med å nå frem til den politiske ledelsen med de
saker som er viktige for norske artister. Dette
hadde mye å gjøre med at dere medlemmer
engasjerte dere så sterkt i saken. Vi har derfor
fortsatt arbeidet på det politiske planet også
i inneværende periode, både alene og sammen med andre organisasjoner på musikk- og
kulturfeltet. Hvilke saker vi har jobbet for i denne
perioden kan du lese mer om i kapittel 9 i denne
årsberetningen.
Samtidig er vi en liten administrasjon i GramArt.
Vi så derfor også et behov for å ha et skarpere
blikk på det daglige tilbudet til deg som medlem.
Tross alt er det svært viktig for oss å ha et godt
og relevant medlemstilbud, som du som artist
skal ha nytte av i din hverdag. Dette inkluderer
naturlig nok den beste juridiske rådgivningen på
feltet og de beste forsikringsordningene. Dette
har vi tilbudt lenge. Vi ser at dette er de tjenestene som er viktigst for våre medlemmer. I tillegg
har vi i perioden fremforhandlet en rekke nye
medlemsfordeler.
2019 er et merkeår for GramArt. Det markerer
vårt 30-årsjubileum. Det er naturlig for meg å
rette en takk til alle de som gjennom årene har
bidratt til at vi har kommet dit vi nå er. Fra den
spede begynnelsen på ildsjelens Arne Bendiksens kjøkkenbord, har vi i dag blitt en aktør
som både blir spurt og (ikke minst) hørt i saker
av betydning for norske artister. Dette kunne vi
selvsagt ikke ha oppnådd uten alle dere som
medlemmer. Vi har i dag en medlemsmasse på
nesten 3000 medlemmer fra hele landet innenfor alle populærmusikalske sjangre. Jeg vil
våge påstanden at majoriteten av selvstendig
næringsdrivende musikere som lever av å være
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artist i Norge i dag er medlemmer hos oss. I
tillegg har vi selvsagt også mange medlemmer
som er i starten av sin artistkarriere. Det er viktig
for oss å også være relevante for dere.
Vårt jubileum vil bli feiret på Blå i Oslo etter sommerferien. Der blir det jubileumskonsert som vil
hedre norsk musikk, utdeling av Bendiksenprisen
2019 og fest.
Jeg vil også gratulere Gramo med sitt 30-årsjubileum nå i år. Gjennom 30 år har de sørget
for at norske musikere og plateselskap får betalt
for offentlig fremføring av sin musikk. Det er en
viktig jobb. Vi skal huske på at det ikke alltid har
vært slik.
Personlig har det vært et spesielt år for meg.
I 2018 hadde jeg vært ansatt som advokat i
GramArt i 10 år. Da Elin Aamodt besluttet å ta ett
års permisjon, var styret tidlig ute med å si fra
at de gjerne ville ha meg som konstituert daglig
leder i hennes fravær. Jeg takker styret for denne
tilliten. Selv om jeg etter så lang tid åpenbart
kjente organisasjonen godt, har arbeidsoppgavene og ansvaret vært et annet enn det
jeg tidligere har hatt. Det har både vært et
morsomt og lærerikt år.
Jeg vil rette en spesiell takk til Anders, Maren,
Svein, Tore og Karoline i GramArts administrasjon. Disse jobber for norske artister hver eneste
dag. Har du fått hjelp av oss det siste året, har
du helt garantert vært i kontakt med en av disse.
Hvis ikke dere hadde vært så gode i jobben
deres, ville min jobb vært svært mye vanskeligere.
Jeg håper å se flest mulig av dere på jubileumsfeiringen på Blå etter sommerferien!

Marius Øvrebø-Engemoen,
Kst. daglig leder
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Virksomheten

Du kan lese mer om arbeidet med disse sakene i kapittelet om
artistpolitikk i denne årsrapporten.

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

GramArt har i perioden også hatt et produktivt samarbeid med andre bransjeorganisasjoner, blant annet gjennom vårt medlemskap
i Kunstnernettverket. Vi deltar på alle de store bransjesamlingene,
slik som by:larm, Trondheim Calling, Vill Vill Vest og Sørveiv. For
første gang var vi også med som samarbeidspartner under Rundebordskonferansen i Kristiansand, som arrangeres av Universitetet
i Agder.

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

I 2018 utarbeidet GramArt i samarbeid med NEMAA en ny standard
managementavtale til bruk for artister og managere. Avtalen er
tilgjengelig for medlemmer av GramArt og NEMAA. At avtalen er
utarbeidet sammen med managerorganisasjonen NEMAA er svært
gledelig. Det gir avtalen den legitimiteten den trenger for å bli en
standard innenfor bransjen.

GramArt har kontorer i Kirkegata 5, 0153 Oslo.

Kort oversikt over
GramArts arbeid.

GramArt har i styreperioden fortsatt arbeidet med å jobbe for å
bedre norske artisters stilling. Vi er tilstede i alle relevante fora hvor
artistpolitikk og rettigheter diskuteres.

GramArt har i perioden også vært aktive i Musikkindustriens
Næringsråd (MIR), som jobber for å styrke verdiskapingen, bedre
konkurranseevnen, og øke produktiviteten i musikknæringen. 15
bransjeorganisasjoner er medlemmer av rådet. MIR skal være en
arena der bransjen i fellesskap skal bidra til å utvikle musikkindustrien over hele landet, til å øke kompetansen, og ikke minst jobbe
for å bedre rammevilkårene for norsk musikkbransje slik at den blir
enda sterkere rustet til å møte internasjonal konkurranse.

GramArt prioriterer arbeidet med viktige artistpolitiske saker høyt.
Dette er i tråd med de tilbakemeldinger vi fikk fra medlemmene i
siste medlemsundersøkelse (fra 2015). I denne perioden ble en lang
prosess knyttet til arbeidet med ny åndsverklov avsluttet. Loven ble
vedtatt i Stortinget 15. mai 2018 og trådte i kraft allerede 1. juli s.å.
Avslutningen av dette arbeidet ble bl.a. markert under Arendalsuka i
august 2018.
For øvrig har vi arbeidet med EUs opphavsrettsdirektiv (særlig
spørsmålene knyttet til det såkalte verdigapet). Vi har fortsatt arbeidet med å utrede virkningene av en innføring av lavmoms på
kulturfeltet. Vi har også jobbet mye med artistøkonomi knyttet opp
mot strømmetjenester.

GramArt holder fremdeles kurs rundt i landet. Disse er generelt godt
besøkt og mottatt blant medlemsmassen. Vi har et godt samarbeid
med de regionale kompetansesentrene.
Vi har også i år jobbet med internasjonal politisk lobbyvirksomhet,
særlig knyttet til EUs opphavsrettsdirektiv. GramArt var i sin tid med
å starte International Artist Organisation (IAO) og vi er representert i styret. Formålet med organisasjonen er å følge arbeidet for å
bedre artistenes rettigheter på tvers av landegrensene. Vi har også
fulgt opp tett vårt EU-rettslige samarbeid gjennom vårt europeiske
utøverorgan, AEPO.

TIDAL-saken har også tatt en del tid hos oss denne perioden. I etterkant av avsløringene i Dagens næringsliv, om påstått manipulasjon
av strømmetall, gikk GramArt til det skritt å anmelde TIDAL. Som
artistorganisasjon er det viktig for oss å følge opp denne typer saker
tett. Etterforskning pågår i skrivende stund fortsatt hos Økokrim.
Vi har også fortsatt vårt arbeid med å sette artisters psykiske helse
på dagsorden. Dette er et svært viktig arbeid, som krever oppfølging over tid.

GramArt har i perioden hatt styreverv i Gramo, Norwaco og Fond
for Utøvende Kunstnere.

Vi har i det foregående året også inngitt skriftlige og muntlige
innspill i forbindelse med regjeringens kulturmelding og skriftlige
innspill til kunstnermeldingen som er ventet å komme høsten 2019.
GramArt har også bidratt med muntlige innspill i Stortingets åpne
høring om statsbudsjettet. Felles for våre innspill til disse er ønsket
om å styrke kunstnerøkonomien.
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Styret

telefon og eposthenvendelser, hvor medlemmene får bistand uten at
det formelt opprettes sak.

Følgende styre ble valgt på generalforsamlingen 12. juni 2018:
Leder			
Ivar S. Peersen
Medlemmer		
Harald Sommerstad
			Karin Park
			Anne Lise Frøkedal
			Daniel Nordgård
			
Varamedlemmer
(1) Tatiana Palanca
			
(2) Kate Havnevik
			
(3) Terje Tysland
			
Det er avholdt 6 styremøter i perioden 13.6.2018 – 04.05.2019.

En vesentlig andel av henvendelsene gjelder veiledning og forhandlinger av forskjellige typer avtaler innen musikkbransjen. I tillegg er
det meglet frem løsninger i konflikter av forskjellig art og gitt bistand
ved løsning av interne forhold mellom medlemmer og med medlemmenes samarbeidspartnere. Øvrebø-Engemoen og Skaskiewicz
har videre bistått medlemmer i tvisteforhold.
Foruten bistand til enkeltmedlemmer, arbeider rådgivende avdeling
med politiske og opphavsrettslige problemstillinger av mer generell
art, utredninger, uttalelser til media, arbeid i Gramo og Norwaco,
høringsuttalelser, og for øvrig generelle råd til styre og administrasjon. Det antas at det også i den kommende periode vil medgå en
del tid til slikt arbeid.

Styret har for denne perioden valgt å ha to nestledere som har vært
Anne Lise Frøkedal og Daniel Nordgård. De har sammen med Ivar
S. Peersen og kst. daglig leder Marius Øvrebø-Engemoen dannet
AU (arbeidsutvalget) og har jevnlig kontakt utenom styremøtene.
Marius Øvrebø-Engemoen har fungert som kst. daglig leder i
GramArt siden 29. mai 2018. Daglig leder Elin Aamodt er i
permisjon. Styrehonoraret ble ikke foreslått øket i perioden, så
Frøkedal og Nordgård har delt på det nåværende honoraret
mellom seg.

Bemanning og
administrasjon

Rådgivende
avdeling

Administrasjonen har per 4. mai 2019 følgende medarbeidere:

Gebyrstrukturen i rådgivende avdeling vurderes fortsatt å fungere
godt. Man har derfor ikke funnet grunn til å gjøre endringer i denne
i perioden. Det er heller ikke gjort endringer i timesatsen. Denne ble
sist oppjustert i januar 2014, og er p.t. på kr. 350,- inkl. mva.

Medlemsservice

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

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 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 kan kunne
tilby relevante tjenester og produkter til våre medlemmer til en
rabattert pris. Per 4. mai 2019 har vi en rekke gode medlemsfordeler, blant annet leiebil-, hotell-, trening-, billettsalg-, flyfrakt- og
musikkutstyrsavtaler.

GramArts rådgivende avdeling består av advokat Marius Øvrebø
Engemoen, seniorrådgiver Tore Østby og advokatfullmektig Maren
Skaskiewicz. Sistnevnte har vært ansatt i et vikariat f.o.m. 15.01.17 og
ble fast ansatt høsten 2018.
Det er stor etterspørsel etter GramArts rådgivende tjenester og
det utgjør en sentral del av GramArt sitt medlemstilbud. I tillegg til
alminnelig saksbehandling, behandles et betydelig antall daglige
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GramArts medlemsservice består av Svein Gunnar Nilsen
(forsikringsrådgiver) og Anders Nielsen (kommunikasjonsrådgiver).
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Kursvirksomhet og workshops
GramArt har fortsatt kurs og seminarer i de største byene. Vi har et
godt samarbeid med flere av de regionale bransjeorganisasjonene,
som blant annet Brak i Bergen, STAR i Stavanger, Sørf i Kristiansand,
Tempo i Trondheim, RYK/Tvibit i Tromsø, og MØST på Østlandet.
Kursene har vært godt besøkt, og vi har fått gode tilbakemeldinger
fra våre medlemmer. Vi har videre samarbeidet med andre artistog musikkorganisasjoner som NOPA, Creo og MØST om en rekke
kurs og workshops.
Av kurs og kompetansehevende tiltak som ble avholdt i perioden
2018-2019, kan vi blant annet nevne:
Kontordagen Oslo – 13. november 2018 på Kulturhuset i Oslo
GramArt, Creo, NOPA, MØST og by:Larm arrangerte sammen
en kontordag for musikere, artister og låtskrivere, der vi fylte hele
Kulturhuset med debatter, inspirasjon, minikurs og veiledningsmøter.
Kst, daglig leder og advokat i GramArt Marius Øvrebø-Engemoen
holdt introkurs om kontrakter for publishing, booking og management. Marius Øvrebø-Engemoen hadde også individuell veiledning
i deltagernes kontrakter gjennom hele dagen. Av andre temaer som
ble tatt opp kan nevnes trygderettigheter, pensjon, søknadsskriving,
regnskap og forretningsplan. Kontordagen var svært godt besøkt og
blir videre et årlig event.
Kontordagen ble arrangert av GramArt i samarbeid med Creo,
NOPA, MØST og by:Larm.
Kurs i søknadsskriving 15. 16. 17. 22. og 23. januar v/ Guro Von
Germeten
Å kunne skrive gode søknader er viktig for artister. Det finnes mange
gode støtteordninger i Norge, samtidig er det mange som søker på
disse. GramArt har derfor i foregående år hatt et fokus på å øke
medlemsmassens kompetanse i søknadsskriving. I samarbeid med
MØST engasjerte vi Guro Von Germeten til å holde en foredragsrekke om god søknadsskriving. Guro Von Germeten er selv artist og har
lang erfaring når det gjelder både skriving og vurdering av søknader. Kurset ble først avholdt på Kontordagen, før det ble tatt med på
en turné på Østlandet i januar 2019. Kurset ble holdt i Drammen,
Skien, Horten, Oslo og Hamar. Foredragsrekken var godt besøkt.
Østafjelske Kompetansesenter for musikk – ØKS, sto som medarrangør sammen med MØST og GramArt på kursene i Horten, Skien
og Drammen,

Emilie Nicolas i samtale med Torgny Amdam under Kontordagen på Kulturhuset. Foto: Nina Holtan.
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Annet
Søknadshjelp
GramArt gir individuell hjelp til medlemmer i forbindelse med
søknader om økonomisk støtte fra fond, legater og øvrige tilskuddsordninger. Dette er et populært tilbud mange benytter seg
av. Medlemmer får individuell hjelp per telefon og e-post.
Det er tidligere prosjektleder og mangeårig ansatt i GramArt, Anette
Engkvist, som er GramArts søknadsrådgiver til medlemmene. Anette
har gjennom en årrekke bistått medlemmer i søknadsskriving og har
også vært GramArts representant i FFLB. Hun har solid erfaring som
kommer våre medlemmer til gode.
Målsetningen med søknadshjelpen er ikke å gi fasitsvar, men å
hjelpe artister med å finne frem til relevante støtteordninger og gi
dem en pekepinn på hva som er viktig å vektlegge i en søknad.
GramArts medlemsservice har bistått med utarbeidelsen av en best
mulig søknad, herunder oppsett av prosjektplan, budsjett og musikalsk CV. Dette har vært til stor nytte for de medlemmene som har
benyttet tilbudet.

Kontordagen i Oslo.
Foto: Nina Holtan

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

Kontordagen Bergen – 15. mars 2019 på Litteraturhuset i Bergen
I samarbeid med Brak arrangerte GramArt, Creo, NOPA og by:Larm
Kontordagen i Bergen. Det var Brak som tok initiativet til å ha en
kontordag i Bergen. Dagen inneholdt kurs om søknader, budsjett,
kontrakter, sykepenger og pensjon, og også i Bergen ble det tilbudt
individuell veiledning etter kursene. Kst. daglig leder Marius Øvrebø-Engemoen holdt kurs om kontrakter i musikkbransjen. Kontordagen i Bergen var fulltegnet, og det er tydelig at det er behov for slike
kursdager med fullt fokus på det administrative arbeidet knyttet til
det å være artist. GramArt ser på muligheten for å gjøre en lignende
dag i Bergen også neste år.

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

Øvrige seminarer gjennomført i perioden
Vi forsøker å lytte til våre medlemmer og setter opp kurs vi ser det
er behov for. Av andre kurs som har vært gjennomført i perioden,
nevner vi derfor:

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.

Skattemelding for selvstendig næringsdrivende med Fiken regnskap,
kurs i Oslo 14. mai 2019 i samarbeid med MØST, Creo, Tempo, STAR,
Sørf, Øks, Ryk/Kofor og Brak.
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Reiseforsikring
Etter ønske fra våre medlemmer ble det i 2010 inngått et samarbeid
med Europeiske Reiseforsikring. Ordningen er nå godt etablert, og
det har vært en jevn økning i antallet poliser hvert år. Sammen med
instrument- og ulykkesforsikringen dekker reiseforsikringen de fleste
av våre medlemmers næringsmessige forsikringsbehov.
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Prosjekter

Øyafestivalen 2018 (vertskap m/Music Norway og FONO)

GramArt arbeider i stor grad prosjektrettet, og vi har i inneværende periode gjennomført en rekke forskjellige aktiviteter for våre
medlemmer. Som landets største interesseorganisasjon for artister
er det naturlig for GramArt å ta et større ansvar i bransjen innenfor
de områder vi er involvert. Vi har både økonomien og administrasjonen til å håndtere satsinger, og har derfor i større grad prioritert
slikt fokus. Våre viktigste prosjekter har vært:

GramArt har de siste årene hatt et samarbeid med Music Norway
om å ha vertskap på gjesteområdet for internasjonale delegater
og norsk musikkbransje, den såkalte Mixed Zone i tilknytning til
backstageområdet.
Under Øyafestivalen 2018 hadde GramArt vertskap sammen med
FONO, hvor vi fylte dagen med strandaktiviteter, fotoboks og god
stemning.

Ola Kvernberg vant Bendiksenprisen 2018. Tom Stalsberg
mottok prisen på vegne av

Vill Vill Vest 2018

vinneren. Til venstre styreleder i
GramArt Ivar S. Peersen.

Vill Vill Vest er en viktig bransjearena som de siste årene har
markert seg med et gjennomprofesjonalisert program, både på
artist- og konferansesiden. Konferansen ble avholdt 13.-14. september 2018. Årets festival hadde 71 spennende og aktuelle artister
på programmet. I år hadde konferansen et overordnet fokus på
musikkens grunnleggende verdi, natur og funksjon. GramArt er
samarbeidspartner med Vill Vill Vest.

Foto. Eva Rose

Øyafestivalen 2018

GramArt hadde gleden av å presentere foredraget Musicians first

Utdeling av Bendiksenprisen 2018
I anledning GramArts 20 årsjubileum i 2009, fikk GramArt en årlig
pris av Kulturdepartementet, «Bendiksenprisen», som skal tildeles
norske populærartister. Prisen er på kr. 100.000 og tildeles årlig.
Den niende Bendiksenprisen ble utdelt på GramArts sommerfest
12. juni 2018 på Blå i Oslo. Blant de mange forslag som kom inn,
kåret GramArts styre en vinner innenfor et bredt spekter av populærmusikalske sjangere. Statssekretær Jan-Christian Kolstø var
tilstede fra Kulturdepartementet og delte ut prisen til årets vinner
Ola Kvernberg. De andre nominerte var Susanne Sundfør, Ulver,
Sassy 009 og Erlend Ropstad. Samtlige nominerte fikk hederlig
omtale fra juryen.
Erlend Mokkelbost var tradisjonen tro DJ. Han sørget for god
stemning resten av kvelden, med norske låter på anlegget. Det var
et stort oppmøte fra medlemsmassen og øvrig musikkbransje. Det
er fint å kunne samles til en slik sosial årlig sammenkomst i musikkens tegn.
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er komprimert og ønsker å ta opp relevante utfordringer i musikkbransjen. I år var programmet utvidet og omfattet 40 artister som
spilte på byens scener. GramArt hadde under årets Sørveiv et
satelittkontor i foajeen på Teateret, der konferansedelen av Sørveiv
ble arrangert. Her tilbød GramArt juridisk rådgivning til artister
som spilte under festivalen.
Som en del av samarbeidet tilbød GramArt halv pris på forsikring
til nye forsikringstagere samt gratis medlemskap til artister som
spilte på festivalen. Tilbudet gjaldt nye medlemmer og forsikringstagere.

Trondheim Calling 2019

Bilde: Lotta Karlsson og Marius

Sørlandets egen bransjefestival

Øvrebø-Engemoen.
Foto: Anders Nielsen/GramArt

aid med Lotta Karlsson under årets festival. Karlsson har hjulpet
hundrevis av musikere med mentale så vel som fysiske problemstillinger og arbeider med disse spørsmålene ved flere av Norges
universiteter og musikkinstitusjoner. GramArt har i 2018 og 2019 satt
artisters helse på dagsorden, og dette foredraget var en naturlig
del av dette arbeidet.

I samarbeid med Trondheim Calling presenterte GramArt i år en
kurspakke spesielt rettet mot artister på vei opp. Årets artistkurs
besto av følgende:
Musikkjuss 101: Artistrettigheter og avtaler, med advokat og kst.
daglig leder i GramArt Marius Øvrebø-Engemoen. På kurset gikk
Marius gjennom hva du egentlig trenger å vite som artist, eller som
en som representerer artister, samt hva du bør gjøre for å sikre
dine rettigheter for å være i bedre posisjon til å kunne oppnå gode
avtaler.

Som en del av samarbeidet tilbød GramArt halv pris på forsikring
til nye forsikringstagere samt gratis medlemskap til artister som
spilte på festivalen. Tilbudet gjaldt nye medlemmer og forsikringstagere.
Feminalen 2018
Feminalen er en festival som ble arrangert for første gang i 2014 i
Trondheim. Festivalen ble for fjerde gang gjennomført 12.-14. oktober 2018 i Olavshallen i Trondheim.

Artisten Bendik holdt et godt besøkt
foredrag om sin artistøkonomi under
Trondheim Calling.

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

Foto: Anders Nielsen/GramArt

Sørveiv 2018
Sørveiv er Sørlandets egen bransjefestival og for GramArt er det
naturlig å være med som støttespiller. Konferansen ble avholdt
2.-3. november 2018 i Kristiansand. Konferansedelen av festivalen
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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 åttende gang
i Trondheim fra 31. januar til 2. februar 2019. GramArt er samarbeidspartner med Trondheim Calling.
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Min karriere i tall, med Silje Halstensen, kjent som artisten Bendik.
I foredraget ga Silje et innblikk i hennes artistøkonomi, hvor hun
tok opp hvilke utgifter man må regne med, hvilke uforutsette
utgifter man kan støte på, hva det er verdt å bruke penger på, og
hva man kan vente med.
Hjelp, jeg er artist!, med artisten JON OLAV, Lasse Kinden Endresen
(Act), Karen Norbakk (Mandelbaum) og Thomas Litangen (Pott
og Panne). I dette panelet prøvde JON OLAV å nøste opp i «do’s
& dont’s» for dagens aspirerende artister, hvor han fikk hjelp fra
paneldeltagerne til å utforske forskjellige problemstillinger knyttet
til det å være artist.
Artister og psykisk helse har vært et viktig tema for GramArt
det foregående året. Under Trondheim Calling deltok artist og
styremedlem i GramArt, Karin Park, i et panel om psykisk helse i
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musikkbransjen. Hensikten med panelet var å legge grunnlaget
for en samarbeidsavtale mellom alle landets ledende musikkorganisasjoner. En intensjonsavtale ble laget i etterkant av paneldiskusjonen, og initiativet vil følges opp under Vill Vill Vest i september
2019.

How-to for Artists #1 – Synlighet på strømmetjenestene (m/Tim
Dunham, Ingrooves Music Group)
Under dette foredraget delte Tim Dunham noen av sine erfaringer
og tips som kunne være nyttige for artister, plateselskap og andre
som planlegger å gi ut musikk.

Som en del av samarbeidet tilbød vi dessuten alle artister som
spilte på festivalen gratis medlemskap for 2019, samt halv pris på
instrumentforsikring. Tilbudet gjaldt nye medlemmer og forsikringstagere. I tillegg hadde vi under hele festivalen en GramArt stand
på Clarion Living Room, der vi i samarbeid med 4Sound i Trondheim tilbød artistene gratis strengeskift og gitarfix.

How-to for Artists #2 – Hvordan gjøre sosiale medier om til penger
(m/Andreas Paleologos, Youtuber og artist)
Vi inviterte Andreas Paleologos, også kjent som Cuckoo, til å snakke om det medlemsbaserte nettsamfunnet Patreon. Cuckoo har
droppet all annen finansiering og bruker Patreon-modellen på
fulltid. Han delte noen av sine erfaringer med Patreon, og delte
tips om hvordan andre artister kan ta i bruk dette verktøyet til sin

Til sist var GramArt representert med tilstedeværelse og annonsering i både konferanseprogrammet og i Trondheim Callings eget
festivalmagasin.

Cuckoo delte sine erfaringer med
tilhørerne om Patreon. Foto: Anders
Nielsen/GramArt

by:Larm 2019
by:Larm regnes som en av de viktigste arenaene for artister og
musikkbransje i Skandinavia i dag. Arrangementet består av en
konferansedel og en festivaldel med en rekke konserter. Årets
by:Larm ble avholdt fra 28. februar til 2. mars 2019 i Oslo. GramArt
mener det er viktig å være tilstede på arrangementet. Våre bidrag
til årets by:Larm var:
How-to for Artists
Sammen med MØST presenterte GramArt «How-to for Artists», en
serie på tre foredrag hvor artister fikk konkrete tips, råd og vink om
relevante problemstillinger i sin artisthverdag. De tre foredragene
tok for seg synlighet på strømmetjenestene, hvordan gjøre sosiale
medier om til penger, og publishing og sync.
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fordel.
How-to for Artists #3 – Hva er greia med publishing og sync? (m/
Eva Karman Reinhold fra Smilodon, og Mia Hallesby fra GILT)
I dette foredraget snakket Eva Karman Reinhold og Mia Hallesby
om sync og publishing, hvor de på en enkel måte prøvde å forklare
kompleksiteten i en sync-avtale, hvilke rettigheter som er involvert,
og hva du kan gjøre for å forbedre sjansene dine til å få en sync-
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Fra samtalen om DIY-artists.
Fra venstre: Suzanne Combo,

Inger Elise Mey, TONO, Marte

Nacho Garcia Vega, Tore

Torsby, IFPI, Marius Karlsen,

Østby og Lottaliina Pokkinen.

Helt Digital og Silje Halstensen.

Foto: Anders Nielsen/GramArt

Foto: Anders Nielsen/GramArt

avtale.

Spellemannprisen
Spellemannprisen 2018 ble arrangert 30. mars 2019. Prisutdelingen
blei sin helhet arrangert på Chateau Neuf i Oslo.

DIY-Artists: Opportunities and challenges in the digital era (m/ IAO)
GramArt presenterte i samarbeid med the International Artist Organisation (IAO) dette seminaret hvor vi delte erfaringer, diskuterte
fordeler og ulemper ved å være DIY-artist og hvordan man som
artist kan bygge et team og en fanbase.

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.

Kampen om kronene – EUs opphavsrettsdirektiv
I tillegg presenterte vi sammen med NOPA og TONO dette seminaret, hvor vi ønsket å belyse problemstillinger knyttet til verdigapet,
og hva status er på det pågående arbeidet i Brüssel med å få på
plass en endelig tekst til EUs opphavsrettsdirektiv.

Det økonomiske bidraget fra norske utøverorganisasjoner ble i
2018 tildelt direkte fra Gramos utøversektor.
For GramArt er det vesentlig at Spellemann fokuserer på et arrangement hvor artister og nominerte føler seg hjemme. Det er
viktig at Spellemann oppleves som relevant både for artister og
bransje, og er tydelige i sin kommunikasjon og prioriteringer rundt
dette.

Som en del av samarbeidet med by:Larm var vi med å arrangere
et artisthotell som fungerte som en hub for alle artister som spilte
på festivalen. Her sto GramArt blant annet for all mat som ble
servert til artistene. I tillegg tilbød vi artistene gratis medlemskap
for 2019 for nye medlemmer, samt halv pris på instrumentforsikring. GramArt var også representert med annonsering i de
trykte programmene.

26

27

GramArt Årsrapport 2018-2019

Informasjonsarbeid

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

Artistpolitikk

Arbeidet med ny åndsverkslov
Arbeidet med ny åndsverklov var en hovedsatsning for GramArt
både i 2017 og 2018. Dette var selvfølgelig, da utformingen av
åndsverkloven er av stor betydning for medlemmer, enten de er
musikere, opphavere eller eier sine egne innspillinger. Ny lov ble
endelig vedtatt i Stortinget på forsommeren i fjor og trådte i kraft
allerede 1. juli 2018. Alt i alt er GramArt svært fornøyd med det arbeidet som ble nedlagt og den loven som til slutt ble det endelige
resultatet. Det gjenstod fortsatt enkelte saker å følge opp, et arbeid
som fortsatt pågår.

Hjemmesiden inneholder også «Min side», hvor medlemmer selv
kan administrere sitt medlemskap og oppdatere sine forsikringer.
Her finner medlemmene en oversikt over medlemsfordeler med
rabatt-koder, og vi ønsker at medlemmene skal kunne finne andre nyttige verktøy på denne siden. Vi ser at medlemmene bruker
Min side aktivt, og kommer til å fortsette med å videreutvikle dette
tilbudet.
Vårt mål er at vi alltid skal kommunisere tydelig og effektivt med
våre medlemmer og potensielle medlemmer.

Moms og artister
Dagens regelverk med fritak innebærer en del gråsoner. For en
del av våre medlemmer fungerer ordningen fint, for andre igjen
medfører det uhåndterbare problemstillinger. Det har derfor nå en
stund vært tatt til orde for å undersøke mulighetene for innføring
av såkalt frivillig momsregistrering for utøvere og opphavere.

GramArt er også aktive på Facebook, Twitter og Instagram.
Nyhetsbrev
Medlemmene i GramArt får tilsendt vårt nyhetsbrev månedlig på
e-post. Nyhetsbrevet inneholder viktig medlemsinformasjon, enten det omhandler utbetalinger, medlemsfordeler, kurs og andre
arrangementer, GramArts politiske arbeid eller praktisk informasjon
om medlemskapet. Vi informerer også om andre relevante nyheter
fra musikklivet vi tror våre medlemmer kan ha interesse av. Nyhetsbrevet er først og fremst tiltenkt medlemmer, men det er også en del
ikke-medlemmer som er mottakere.

GramArt har vært involvert i et langt utredningsarbeid rundt dette,
som ble påbegynt allerede i 2016. Første del var utredning av en
del generelle problemstillinger knyttet til moms. Dette arbeidet
ble gjort i felleskap med Norske Konsertarrangører. Resultatet av
denne utredningen ble lagt frem under by:Larm 2017.

Media
GramArt er synlig i de fleste artistrelevante diskusjoner i media av
politisk, økonomisk eller juridisk art. Vi blir jevnlig spurt om uttalelser
i artistrelevante saker. Det siste året har det særlig dreid seg om
saker som omhandler økonomi og strømmetjenester, EUs opphavsrettsdirektiv og artister og mental helse. I tillegg har GramArt vært
synlige i Tidal-saken, der GramArt har anmeldt Tidal til Økokrim
etter avsløringene i Dagens næringsliv om påstått manipulasjon av
strømmetall,

Rapporten fra 2017 ga ikke grunnlag for å ta en beslutning i
spørsmålet. Høsten 2017 bestilte derfor GramArt en ny utredning
fra selskapet RMS om innføring av moms for artister. RSM tok for
seg en del en del konkrete artistregnskaper, og undersøkte hvilke
utslag en innføring av moms ville gjøre for disse.
Utredningen ga imidlertid ikke et entydig bilde. GramArts styre
konkluderte derfor vinteren 2018 med at vi på det daværende
tidspunktet ikke ønsket en generell innføring av moms på artisthonoraret, men at en mulighet for frivillig momsregistrering for de
artistene som ønsker det ville være positivt.

Synligheten i pressen øker gjennomslaget for medlemmenes
rettigheter og vilkår, og vil derfor fortsatt være en prioritet i
GramArts arbeid.
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En av GramArts viktigste oppgaver er å tale artistene sak i relevante fora og ha fokus på å bedre artistenes situasjon. Vårt hovedfokus i perioden som har gått har vært avslutning av arbeidet
med ny åndsverkslov, utredning av muligheten for å innføre såkalt
«kulturmoms», nytt opphavsrettdirektiv i EU og Kulturdepartementets kultur- og kunstnermeldinger.

På denne bakgrunn ble det høsten 2018 igangsatt et arbeid med
å utarbeide et konkret lovforslag, med frivillig momsregistrering
for utøvere og opphavere. Arbeidet ble igjen ledet av Marianne
Brochmann Bugge i RSM Advokatfirma og Harald Wiik. Resultatet
av arbeidet ble fremlagt for Musikkindustriens Næringsråd (MIR)
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i desember 2018. Bakgrunnen for fremleggelse der er at det må
være et mål å komme frem til et forslag som en samlet musikkbransje kan stille seg bak. Saken er i skrivende stund ikke ferdigbehandlet i MIR. GramArts styre har imidlertid varslet at forslaget
støttes.

Slik vil musikkbransjen redde
strømmeøkonomien.
Faksimile fra Dagens næringsliv
24.06 2018

EUs Opphavsrettsdirektiv
GramArt jobber for et rettferdig digitalt marked hvor utøvere,
skapere og produsenter får betalt for sine rettigheter. GramArt har
foregående år, både i samarbeid med NOPA og med Musikkindustriens næringsråd, satt søkelys på den utfordringen det er at
noen av de aller største formidlerne av opphavsrettslig beskyttet
materiale (Facebook, Google, mv.) ikke betaler for bruken på
samme måte som andre aktører. Dette misforholdet er det som
omtales som verdigapet. I tillegg til politisk påvirkningsarbeid i EU
har vi også løftet frem dette spørsmålet i flere møter med stortingspolitikere.
Litt i samme gate er det også en utfordring at mange musikere
ikke mottar noen form for vederlag fra digital utnyttelse av innspillinger de har deltatt på. Dette vil typisk gjelde studiomusikere mv.
I slutten av mars 2018 ble forslag til nytt opphavsrettsdirektiv vedtatt i EU-parlamentet. Den formelle godkjenningen i Rådet gjenstår
i skrivende stund fortsatt, men dette oppfattes som en formalitet,
da forslaget allerede er godkjent i Rådets komité av faste representanter. Det er gledelig for GramArts medlemmer at både
bestemmelsen om verdigapet og bestemmelsen som slår fast at
utøvere og opphavere skal har krav på et vederlag som er «appropriate and proportionate» overlevde forhandlingene. Vi vil følge
opp denne saken i tiden som kommer når direktivet skal implementeres i norsk rett.
Strømming
GramArt har i flere år jobbet med utfordringer knyttet til strømming og annen digital utnyttelse av musikk. Vi mener fremdeles
inntektene er for lave og har et kontinuerlig blikk på hvordan artistenes inntekter fra slike tjenester kan økes.
Sammen med FONO, NOPA og Musikkforleggerforeningen, fremla
vi i fjor sommer fire tiltak vi mener vil kunne bedre økonomien i
dette. Forslagene ble presentert i en kronikk i Dagens Næringsliv
og tiltakene som foreslås er disse:
1.
Brukersentrisk fordeling av strømmeinntekter
2.
Innføring av minuttsatser (eller flere tellepunkter)
3.
Bedre kreditering
4.
Økt pris for abonnentene
Vi har fulgt opp dette arbeidet i perioden.
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forenkling av regelverk.

Regjeringens kultur- og kunstnermeldinger
Regjeringen fremla høsten 2018 sin Kulturmelding, hvor regjeringens visjoner for kulturfeltet ble presentert. Kulturdepartementet arbeider for tiden med Kunstnermeldingen. GramArt har fullt
dette arbeidet nøye. Vi har inngitt skriftlige høringssvar og hatt
innspillsmøter både med departementet og forskjellige partier på
Stortinget. Ventelig vil dette arbeidet måtte følges opp også i den
kommende perioden.

Mentorordning for studioprodusenter, i samarbeid med Platearbeiderforeningen
GramArt og Platearbeiderforeningen har sammen etablert en
mentorordning i musikkbransjen for utøvere, produsenter og studioteknikere innenfor alle sjangre. Vår ambisjon er å styrke produsentleddet og øke kvinneandelen i denne delen av bransjen, slik
at vi får en mer sammensatt produsentrolle som vil kunne styrke
musikknæringen både regionalt og nasjonalt, samtidig som den
møter bransjens behov for likestilling og kompetanseoverføring.
Formålet med ordningen er å gi de som deltar innsikt, ferdigheter
og et nettverk å bygge videre på. Dette vil igjen gi nye rollemodeller som kan stimulere til at flere ser muligheten til å skape seg en
bærekraftig karriere.

Øvrig politisk arbeid
GramArt var gjennom vårt medlemskap i Kunstnernettverket med
på Arendalsuka i august 2018. Det har også vært avholdt en rekke
møter med forskjellige politiske partier på Stortinget.
Ingrid Kindem, styreleder i NOPA
og Marius Øvrebø-Engemoen

Dette er en naturlig satsing for GramArt siden svært mange av
våre medlemmer også er sine egne studioprodusenter. Det var
originalt planlagt å starte ordningen høsten 2018, men på grunn
av diverse utfordringer har vi måttet utsette oppstarten av mentorordningen.

under lanseringen av boken
Åndsverkloven2018 under Arendalsuka. Foto: Anders Nielsen/
GramArt.

Musikkindustriens Næringsråd
GramArt var en av initiativtakerne til nettverket Musikkindustriens
Næringsråd (MIR) som ble opprettet i 2015.
MIR jobber for å styrke verdiskapingen og ha fokus på næringsutviklingen i musikkbransjen. Formålet med MIR er å samle alle
aktørene som representerer næringsinteresser i musikkbransjen,
for å kunne stå samlet i saker hvor man har felles interesse. Målet
er å styrke den norske musikkbransjen.
For GramArt er det viktig å samarbeide godt med øvrig musikkbransje, med fokus på å øke bærekraften for bransjen som helhet. Gjennom deltakelse 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.
GramArt har vært en aktiv bidragsyter i MIR og vil fortsette dette
arbeidet i 2019.

Balansekunst, om kvinner og populærmusikk
Det er færre kvinner enn menn i musikkbransjen. Av GramArts
medlemsmasse er knapt 20% kvinner. Det er noe av grunnen til
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.

International Artist Organisation (IAO)
International Artist Organisation (IAO) ble i 2014 stiftet av GramArt
og flere andre europeiske artistorganisasjoner med den hensikt å
etablere en felles stemme for slik å kunne fremme artisters rettigheter og interesser på et europeisk og internasjonalt nivå. Sete
for organisasjonen er i Paris.

GramArt mener at en bedre kjønnsbalanse i musikkbransjen vil
føre til et rikere musikkliv. Vi tror på endringer i musikkfeltet ved
hjelp av bevisstgjøring, synliggjøring av gode rollemodeller, konkrete tiltak, kartlegging, rekruttering, mentorordninger, kursing og
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IAO styremøte på GramArts

GramArts fond
og Artiststipendet

kontorer. Fra venstre; Tore Østby,
David Rowntree, Fabian Hidalgo,
Sandie Shaw, Suzanne Combo,
Thomas Gisselmann Søemod,
Lottaliina Pokkinen, Nacho G.

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

Vega. Foto: Cecilie Dreyer

Stiftelsens styre besto i 2018 av Christian Wadahl Uhlen (leder),
Hans Olav Trøen og Kathrine Synnes Finnskog. For 2019 er Christian
Wadahl Uhlen gjenvalgt som leder, og Hans Olav Trøen fortsetter
som styremedlem. Karima Furuseth er nyvalgt styremedlem.
Utbetaling av individuelle midler
Størstedelen av Fondets midler utbetales individuelt til norske
artister, uavhengig av organisasjonstilknytning. Midler til individuell
fordeling utgjør 70 % av de totale utbetalingene. Normalt fordeles
disse midlene én gang i året. I tillegg utbetales privatkopieringskompensasjon, som bevilges årlig fra Kulturdepartementet.

Tore Østby er valgt inn som styremedlem med Ivar S. Peersen som
vara.
IAO har i løpet av året jobbet mye med lobbyvirksomhet mot
EU-kommisjonen og medlemmer fra EU-parlamentet i forbindelse
med utarbeidelse og vedtak om nytt opphavsrettsdirektiv. Lobbyvirksomheten har vært organisert både på internasjonalt og lokalt
nivå, med eventer, deltakelse i arbeidsgruppe satt av EU-kommisjonen, møtevirksomhet med sentrale EU-politikere og skriftlig
korrespondanse og offentlige uttalelser.
IAO fortsetter å prioritere arbeidet med å forbedre rettigheter og
vilkår for artister på internasjonalt plan. Blant annet er IAO involvert
i kampanje for å øke bevilgninger i EUs «Music Moves Europe»
og «EU Music Program» som lanseres 2021, i tillegg til å gå inn
for å øke budsjettene i EUs «Multiannual Financial Framework».
IAO har også offentlig oppfordret strømmetjenestene å gå over til
brukersentriske distribusjonsmodeller for avregning av vederlag.
IAO deltar i European Music Observatory, som er en studie på oppdrag av EU-kommisjonen for å øke kunnskapen om utfordringer
og muligheter i den europeiske musikksektoren.

Det er Gramo som bistår Fondet med de individuelle utbetalingene. Gramo implementerte imidlertid et nytt og omfattende
datasystem i 2017 og har siden den gang hatt store forsinkelser
med utbetalinger. Dette har igjen ført til forsinkelser med fordelingen fra Fondet. Fondet har ikke kunnet foreta fordeling av
individuelle midler de siste 3 år. Dette er bakgrunnen for Fondets
betydelige egenkapital. Gramo opplyser imidlertid at de ventelig
vil kunne bistå Fondet med utbetaling i løpet av mai 2019.

Artiststipendet
70 % av Fondets midler utbetales individuelt. De resterende 30 %
ble fra og med 2016 gjort om til stipendet «Artiststipendet». Artiststipendet ble utbetalt for første gang i 2017.
Mottakerne av Artiststipendet 2018
Thea Hjelmeland, Hans-Peter Lindstrøm,
Elle Marja Eira, Hanne Kolstø, Amund

IAO det siste året deltatt på en rekke bransjekonferanser. Blant
annet deltok Østby og flere representanter fra IAO i et panel om
DIY-artists på årets By:larm i samarbeid med GramArt.
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			Hans Ole Rian
			Øystein Rudjord

Artiststipendet er et årlig arbeidsstipend som gis til profesjonelle
populærartister, for å stimulere til kunstnerisk og profesjonell utvikling og fordypning. Stipendet skal gi artister mulighet til å skape
og formidle nye musikk, samt utvikle sin næring og karriere som
artist.

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

Artiststipendet utgjør for tiden kr 250.000,- og deles ut uavhengig
av organisasjonstilknytning. Antall stipender som tildeles årlig vil
variere med søknadsmasse og Fondets inntekter.
I 2018 ble Artiststipendet tildelt 6 norske artister på kr 250.000,hver, totalt 1,5 millioner kroner. De seks som mottok Artiststipendet
var:
- Amund Maarud
- Hans-Peter Lindstrøm
- Kjetil Haraldstad
- Elle Marja Eira
- Hanne Kolstø
- Thea Hjelmeland

På generalforsamlingen ble Knut Ro valgt som ekstern styreleder.
På konstituerende styremøte ble Harald Sommerstad og Marte
Thorsby valgt som henholdsvis 1. og 2. nestleder. Disse tre utgjør
arbeidsutvalg sammen med direktøren.
Utøversektor
Utøversektoren har bestått av Sommerstad, Øvrebø-Engemoen,
Nordgård, Peersen, Fjeldstad og Rian.

Administrasjonen og styret er svært glad for at så mange gode
søknader kommer inn og at det er så stor interesse for stipendet.
Styret gledet seg over aktiviteten, engasjementet og kreativiteten
blant norske artister. Det er utrolig mange spennende prosjekter
på gang, og en inspirerende bredde. Fondet tildelte i henhold til
retningslinjer og søkekriterier, blant annet hensynstatt spredning
både når det gjelder sjanger, kjønn og regional plassering.
Det ble vurdert hele 118 søknader, og det var en krevende prosess
å velge ut de som til slutt skulle få stipend. Responsen og nivået
medførte at styret valgte å dele ut seks stipender i 2018, som er to
flere enn det Fondet først hadde tenkt.

Rettighetshaverorganisasjoner
IFPI og FONO er rettighetshaverorganisasjoner på produsentsiden.
GramArt, Musikernes fellesorganisasjon (fra 2019 Creo), Norsk
Tonekunstnersamfund, Folkorg, Norsk Skuespillerforbund og Norsk
Lektorlag er rettighetshaverorganisasjoner på utøversiden.
Se www.gramo.no og Gramos årsrapport for mer informasjon.
FOND FOR UTØVENDE KUNSTNERE
Fond for utøvende kunstnere (FFUK) gir støtte til prosjekter der det
deltar profesjonelle, utøvende kunstnere, og til innspillinger som
foretas i Norge. Styret i FFUK oppnevnes av Kulturdepartementet.
Askil Holm representerte GramArt som fast styremedlem frem til
27. mars 2019. For perioden 28. mars 2019 til 31. desember 2021 vil
Askil Holm representere GramArt som vara styremedlem i FFUK.

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

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.

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:

Følgende styre ble valgt på generalforsamlingen 4. juni 2018:
Leder: 		Knut Ro		
Første nestleder:
Harald Sommerstad
Andre nestleder:
Marte Thorsby
Medlemmer:		
Daniel Nordgård
			Erling Andersen
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- Tredjeparts TV- og radiodistribusjon,
- Undervisningsbruk
- Bedriftsintern bruk
- Bruk i biblioteker og museer
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GramArt har i perioden 2018-2020 også representanter i fondets
utvalg for fonogramproduksjon (Thea Glenton Raknes, medlem)
og fondets utvalg for musikk (Sheila Simmenes, medlem, Hans
Olav Trøen, vara).

- Bruk av tv-selskaps arkivmateriale
- Offentlig fremføring av tv-innhold
- Privatkopiering
35 ulike rettighetshaverorganisasjoner er medlemmer i Norwaco.
GramArt er en av disse. GramArts arbeid i Norwaco består derfor
i hovedsak i å sørge for at musikkartistene får sin rettmessige del
av vederlaget som Norwaco krever inn på de ulike forvaltningsområdene.
Alle vederlag knyttet til musikkutøverandelen GramArt representerer i Norwaco, utbetales til Fondet for norske fonogramsolister
(GramArts Fond), som er en uavhengig stiftelse. Fondet forvalter
deretter midlene i samsvar med sine vedtekter.
GramArts Fond fordeler den vesentligste andelen av mottatte midler individuelt (70 %). Man har i den forbindelse benyttet Gramos
modell for fordeling av disse utbetalingene til de individuelle
rettighetshaverne. Gramo har imidlertid vært på etterskudd med
utbetalinger av sine egne vederlagsmidler, grunnet forsinkelser og
utfordringer knyttet til sitt nye datasystem ”Echo”. Det har derfor
ikke blitt gjennomført noen utbetalinger siden forrige generalforsamling. Vi har imidlertid blitt varslet om at Gramo snart er i posisjon til å bistå Fondet med utbetaling, slik at dette ventelig vil kunne
skje på forsommeren 2019.
GramArts Fond har for andre gang foretatt tildelinger og utbetalinger av «Artiststipendet». Midlene som benyttes til dette er også
midler tildelt musikkutøvere gjennom Norwaco. Du kan lese mer
om Artiststipendet i kapittelet om GramArts fond og Artiststipendet.
Elin Aamodt er varamedlem i Norwacos styre. Marius Øvrebø-Engemoen sitter i fordelingsutvalget for TV-distribusjon.

FOND FOR LYD OG BILDE
Fond for lyd og bilde (FLB) er opprettet for å gi rimelig godtgjørelse til rettighetshavere for lovlig kopiering av videogrammer
og fonogrammer til privat bruk, samt for å fremme produksjon og
formidling av lyd- og bildeinnspillinger.
GramArt ønsker at rettighetshaverne som er mest privatkopiert,
skal få en rettmessig andel av støttemidlene fra FLB. GramArt
arbeider fremdeles for at dette vederlagshensynet, som også er
forankret i FLBs vedtekter, skal få ytterligere gjennomslag.
For perioden 2018-2020 er Hans Mathisen valgt som organisasjonens faste representant i FLBs styre.
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