
Jeg gir med dette fullmakt til:

(navn eller organisasjon)
Se baksiden for hvem du/dere kan gi fullmakt til

til å representere meg på Gramos ordinære generalforsamling 4. juni 2018.

sted og dato

signatur

Fullmakten må være utstedt på dette kortet og være Gramo i hende innen 
MANDAG 28. MAI 2018 KL. 16:00 for å være gyldig. 

Fullmakter sendes Gramo fortrinnsvis per post.
Du kan også sende skannet vedlegg eller bilde av fullmaktskortet på e-post.

Vedlegget må være tydelig lesbart.

Oppfyller du kravene til å gi fullmakt? 
Les mer om vilkårene i henhold til Gramos vedtekter på baksiden.

Gramo – Rosenkrantzgt. 21, 0160 Oslo – e-post: fullmakt@gramo.no

Fyll inn selskapets navn og organisasjonsnummer (eventuelt navn og fødselsdato) – skriv tydelig!

til Gramos generalforsamling 4. juni 2018

www.gramo.no

FULLMAKTSKORT 
FOR PRODUSENTMEDLEMMER (PLATESELSKAP/MUSIKKEIER)



HVEM KAN GI FULLMAKT?
Det er kun ordinære medlemmer som i et av de tre siste avregningsår har 
mottatt avregning større enn kr 1.000,- som kan avgi fullmakt.

HVEM KAN DU GI FULLMAKT TIL?
Du kan gi fullmakt til annet ordinært medlem eller din rettighets-
haverorganisasjon.

Godkjente rettighetshaverorganisasjoner i produsentsektor er:
- FONO 
- IFPI Norge
- NORA 

Fullmakter kan IKKE gis til Gramo.

For å være gyldige må fullmakter til generalforsamlingen være Gramo 
i hende en uke før generalforsamlingen jf, Gramos vedtekter § 6. Etter 
dette tidspunkt kan fullmakter ikke trekkes tilbake på annen måte enn ved 
personlig fremmøte på generalforsamlingen.
Fristen for å avgi fullmakt til generalforsamlingen 2018 er  

MANDAG 28. MAI 2018 KL. 16:00.

Kun fullmakter avgitt i forbindelse med angjeldende generalfor samling er 
gyldige. Kun fullmaktskort utstedt av Gramo er gyldige.

STEMMERETT

Du/dere kan selvsagt komme og stemme på generalforsamlingen i stedet 
for å gi fullmakt.
Alle produsentmedlemmer som har opptjent vederlag fra Gramo for 2017 
(fra 1 krone), har stemmerett på generalforsamlingen.
Du kan sjekke din/deres reskontro på Min Side via gramo.no fra 15. mai.


