INNKALLING

Til
Gramos medlemmer
Gramos rettighetshaverorganisasjoner
Statsautorisert revisor Kjetil Kristoffersen
Kulturdepartementet (til orientering)

DET INNKALLES MED DETTE
TIL 29. ORDINÆRE
GENERALFORSAMLING
MANDAG 4. JUNI 2018
KL. 16:00
Pop-senteret
Trondheimsveien 2, bygg T
(inngang fra Schous plass)
Oslo

Foto: Francesca Allen

DAGSORDEN
Sak 1

Åpning ved styreleder Knut Ro

Sak 2

Konstituering
- Godkjenning av innkalling
- Godkjenning av skriftlige fullmakter og fastlegging av antall stemmeberettigede

Sak 3

Valg av:
- Møteleder
- Referent
- 2 til å undertegne protokollen
- Tellekorps

Sak 4

Vedtak av forretningsorden

Sak 5

Styrets årsberetning for 2017

Sak 6

Revidert årsregnskap for 2017
- Revisjonsberetning fra KPMG Revisjon
- Uttalelse fra kontrollutvalget

Sak 7	Godkjenning av styrehonorar for perioden 29.5.17. – 4.6.18
Sak 8

Godkjenning av honorar til revisor 2017

Sak 9

Innkomne forslag
a. Forslag fra Jeffrey Allen Wasserman
b. Forslag fra Claudio Scott, Trine Rein og Ragnhild Sarsten
c. Forslag fra Sæmund Fiskvik, NORA
d. Forslag fra styret til vedtektsendringer
Alle forslag er vedlagt i innkallingen.

Sak 10	Ansvarsfrihet for styret
Sak 11

Valg
- Styremedlemmer med personlige varamenn
- Statsautorisert revisor
- 2 personer med varamedlemmer til kontrollutvalg
- Valgkomité
Alle innstillinger til valg er vedlagt i innkallingen.
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SAK 9 - INNKOMNE FORSLAG
a) Forslag fra Jeffrey Allen Wasserman
«I lys av CRM-direktivets ånd bør Gramo legge opp til minst mulig hemmelighold og størst mulig åpenhet
i foreningens styre og stell».
b) Forslag fra Claudia Scott, Trine Rein og Ragnhild Sarsten
«Gramos støtte til kulturarrangementer bør i betydelig grad innrettes også på etablerte artister, og ikke bare
på debutanter og nykommere – altså ikke bare urørt men også #rørt»
c) Forslag fra Sæmund Fiskvik, styreleder produsentforeningen NORA
«Det nedsettes (av styret) et representativt utvalg for å utrede hvordan hybridforeninger mellom
produsentverden og utøververden kan finne sin plass i den todelte Gramo-strukturen – der siktemålet
er å forhindre at slike faller mellom to stoler, samtidig som balansen utøver/produsent bevares.
Utvalget skal levere innstilling med eventuelle forslag til vedtektsbestemmelser og kjøreregler
innen 1. november 2018.»
d) Forslag fra styret i Gramo
På fjorårets generalforsamling ble språklige endringer i Gramos vedtekter overført til denne generalforsamlingen. Styret legger derfor fram forslag til visse språklige justeringer i. Styret og administrasjonen
vil ha en totalgjennomgang av vedtektene i forbindelse med kommende CRM-lov i Norge.
EU fastsatte 26.2.2014 det såkalte CRM-direktivet. Direktivet har som formål å modernisere systemet
med kollektiv forvaltning av opphavsrett og nærstående rettigheter. Norge er forpliktet til å følge dette,
og Kulturdepartementet jobber med å lage en egen CRM-lov. CRM-direktivet skal i hovedsak sette rammer
for kollektiv rettighetsforvaltning, sikre god styring og gjennomsiktighet i forvaltningsbyråer og fremskynde
deres rettighetsforvaltning internasjonalt.
Per medio april 2018 er det ikke kommet høringsbrev om CRM-loven. Ifølge departementet vil dette skje en
gang før sommerferien.
Forslag til vedtektsendringer
Tekst som foreslås slettet er markert med overstreket tekst.
Forslag til ny tekst er markert med understreket tekst.
§ 3 Medlemskap

§ 3 Medlemskap

Som medlem i Gramo kan opptas alle som har vederlagsrett i henhold til bestemmelsene i åndsverklovens
§ 45b.

Som medlem i Gramo kan opptas alle som har vederlagsrett i henhold til bestemmelsene i åndsverklovens
§ 45b.

Utmelding fra Gramo skjer skriftlig med virkning fra
1. januar og med 3 måneders varsel.

Utmelding fra Gramo skjer skriftlig med virkning fra
1. januar påfølgende år og med 3 måneders varsel.

Medlemsretten bortfaller når et medlem ikke lenger
er innehaver av vederlagsrett i henhold til åndsverklovens § 45b.

Medlemsretten bortfaller når et medlem ikke lenger
er innehaver av vederlagsrett i henhold til åndsverklovens § 45b med forskrifter.
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§ 8 Styret og sektorutvalg

§ 8 Styret og sektorutvalg

a) Sektorutvalg

a) Sektorutvalg Styret sammensetning

I tillegg til styret er det såkalte sektorutvalg som
behandler saker som angår den enkelte rettighetshavergruppen. Det er et sektorutvalg for hver av
rettighetshavergruppene; et utøversektorutvalg og
et produsentsektorutvalg. Sektorutvalgene er ikke
juridiske organ som skal opptre utad.

Forvaltningen av foreningen hører inn under styret.
Styret skal sørge for en forsvarlig organisering av
virksomheten og skal føre tilsyn med direktøren og
den daglige drift.

Hvert av sektorutvalgene består av 6 personer; de årlig valgte styre- og varamedlemmer innenfor hver rettighetshavergruppe. Skulle man komme i en situasjon
hvor medlemmer av ulike årsaker skulle måtte fratre,
har sektoren rett til å utpeke erstatter. Ved uenighet
innad i sektoren er det styret som velger erstatter.
Individuell fordeling innenfor hver rettighetshavergruppe skal skje slik at hver sektor fastsetter fordelingskriterier og fordeler sin andel av inntektene uten
innblanding fra den andre sektoren.
Bevilgninger til kollektive formål foretas av de respektive sektorutvalg, som er nedsatt av styret. Styret skal
føre kontroll med sektorenes bevilgninger før utbetaling kan effektueres.
Sektorene er beslutningsdyktige når minst 4 medlemmer er til stede. Det skal føres protokoll fra sektorenes møter.
b) Styret
Forvaltningen av foreningen hører inn under styret.
Styret skal sørge for en forsvarlig organisering av
virksomheten og skal føre tilsyn med direktøren og
den daglige drift.
Styret består av 7 medlemmer med personlige varamenn. Av disse skal 3 medlemmer velges av produsentenes rettighetshavergruppe og 3 medlemmer
av utøvernes gruppe. Det er kun utøvermedlemmer
som stemmer over valg av representanter fra sin
rettighetshavergruppe. Tilsvarende er det kun produsentmedlemmer som stemmer over valg av representanter fra sin rettighetshavergruppe. Det sjuende
medlemmet skal være uavhengig av både produsentenes og utøvernes rettighetshavergrupper, og velges
av generalforsamlingen i henhold til vedtektenes § 6,
11. ledd. Med uavhengig menes at vedkommende er
uten tilknytning til noen av de godkjente rettighetshaverorganisasjoner, og heller ikke er medlem av Gramo.
Dersom det ikke oppnås alminnelig flertall i begge
rettighetshavergrupper for et uavhengig medlem,
skal valget av uavhengig medlem skje i samsvar med
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Gramo skal ha et styre Styret består bestående av 7
medlemmer med personlige varamenn varamedlemmer.
Av disse skal 3 medlemmer velges av produsentenes
rettighetshavergruppe og 3 medlemmer av utøvernes
gruppe. Det er kun utøvermedlemmer som stemmer
over valg av representanter fra sin rettighetshavergruppe. Tilsvarende er det kun produsentmedlemmer
som stemmer over valg av representanter fra sin
rettighetshavergruppe.
Det sjuende medlemmet skal være uavhengig av både
produsentenes og utøvernes rettighetshavergrupper., og velges av generalforsamlingen i henhold til
vedtektenes § 6, 11. ledd. Med uavhengig menes at
vedkommende er uten tilknytning til noen av de godkjente rettighetshaverorganisasjoner, og heller ikke
er medlem av Gramo. Det uavhengige medlemmet
velges av generalforsamlingen med alminnelig flertall
innen begge grupper.
Dersom det ikke oppnås alminnelig flertall i begge
rettighetshavergrupper for et uavhengig medlem, skal
valget av uavhengig medlem skje i samsvar med valgkomitéens innstilling, men kun dersom denne er enstemmig. Hvis det ikke er slik enstemmighet I motsatt
fall skal ordstyreren anmode Kulturdepartementet om
å oppnevne dette medlemmet.
De seks ordinære styremedlemmene og varamedlemmene velges for ett år ad gangen, mens det uavhengige medlemmet velges for to, og skal være styrets
leder. Styret velger selv første og annen nestleder
utgått fra hver av rettighetshavergruppene, og disse
vervene rullerer årlig mellom de to gruppene.
b) Styrets oppgaver
Forvaltning av foreningen hører inn under styret.
Styret skal sørge for en forsvarlig organisering av
virksomheten og skal føre tilsyn med direktøren og
den daglige drift.
Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er
til stede. Det skal føres protokoll fra styrets møter.

valgkomitéens innstilling, men kun dersom denne er
enstemmig. Hvis det ikke er slik enstemmighet skal
ordstyreren anmode Kulturdepartementet om å oppnevne dette medlemmet.
De seks ordinære styremedlemmene velges for ett år
ad gangen, mens det uavhengige medlemmet velges
for to, og skal være styrets leder. Styret velger selv
første og annen nestleder utgått fra hver av rettighetshavergruppene, og disse vervene rullerer årlig
mellom de to gruppene.
Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er
til stede. Det skal føres protokoll fra styrets møter.
Styret ansetter direktør, fastsetter stillingsinstruks
og gir fullmakter. Foreningens firma tegnes av styret.
Styret kan gi og tilbakekalle rett for styreleder og første nestleder i fellesskap, eller direktøren, til å tegne
foreningens firma. Styret kan meddele prokura.

Styret ansetter direktør, fastsetter stillingsinstruks
og gir fullmakter. Foreningens firma tegnes av styret.
Styret kan gi og tilbakekalle rett for styreleder og første nestleder i fellesskap, eller direktøren, til å tegne
foreningens firma. Styret kan meddele prokura.
c) Sektorutvalg
I tillegg til styret er det såkalte har Gramo også egne
sektorutvalg som behandler saker som angår den enkelte rettighetshavergruppen. Det er et sektorutvalg
for hver av rettighetshavergruppene; et utøversektorutvalg og et produsentsektorutvalg. Sektorutvalgene
er ikke selvstendige juridiske organ. som skal opptre
utad.
Hvert av sektorutvalgene består av 6 personer; de
årlig valgte styre- og varamedlemmer innenfor hver
rettighetshavergruppe. Sektorene er beslutningsdyktige når minst 4 medlemmer er til stede. Det skal føres
protokoll fra sektorenes møter.
Skulle man komme i en situasjon hvor Dersom medlemmer av sektorutvalgene av ulike årsaker skulle
måtte fratre, har sektoren rett til å utpeke erstatter.
Ved uenighet innad i sektoren er det styret som
velger erstatter.
Individuell fordeling av vederlagsmidler innenfor hver
rettighetshavergruppe skal skje slik at hver sektor
fastsetter fordelingskriterier og fordeler sin andel av
inntektene uten innblanding fra den andre sektoren.
Bevilgninger til kollektive formål foretas av de respektive sektorutvalg, som er nedsatt av styret. Styret skal
føre kontroll med sektorenes bevilgninger før utbetaling kan effektueres.

§ 10 Vederlag

§ 10 Vederlag

Vederlaget, som regulert i åndsverkloven § 45b, fordeles likt mellom de to rettighetshavergruppene.

Vederlaget, som regulert i åndsverkloven § 45b, fordeles likt mellom de to rettighetshavergruppene.

Foreningen fordeler også midler til kollektive formål i
samsvar med lov og forskrift.

Vederlag som innkreves i henhold til vedtektenes § 2
skal, med fradrag for administrasjonskostnader, uavkortet deles ut til rettighetshaverne.

Fordeling av andre vederlag følger de fordelingsregler
som fastsettes for disse.
Vederlag som innkreves i henhold til vedtektenes § 2
skal, med fradrag for administrasjonskostnader, uavkortet deles ut til rettighetshaverne.
I den grad individuell fordeling ikke lar seg gjennomføre, skal midlene komme rettighetshaverne til gode ved
at midlene deles ut til kollektive formål, jf 2. avsnitt i
denne bestemmelsen.

I den grad individuell fordeling ikke lar seg gjennomføre, skal midlene komme rettighetshaverne til gode ved
at midlene deles ut til kollektive formål i samsvar med
lov og forskrift.
Fordeling av andre vederlag følger de fordelingsregler
som fastsettes for disse.
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VALGKOMITÉENS INNSTILLINGER
STYRELEDER
Medlemmene i valgkomiteen innstiller enstemmig som
styreleder: Knut Ro med vara Nils Petter Hansson

UTØVERSEKTOR

Medlemmene i valgkomiteen i utøversektor innstiller
enstemmig følgende representanter:
Til styret:
Hans Ole Rian med vara Lars Christian Fjeldstad
Daniel Nordgård med vara Elin Erikstad Aamodt
Harald Sommerstad med vara Ivar S. Peersen
Til kontrollkomité:
Jan Lothe Eriksen med vara Åse Karin Hjelen

PRODUSENTSEKTOR

Medlemmene i valgkomiteen i produsentsektor innstiller enstemmig følgende representanter
Til styret:
Marte Thorsby med vara Eddie Nygren
Øystein Rudjord med vara Ivar Noer
Erling Andersen med vara Frithjof Hungnes
Til kontrollkomiteen
Rebecka Sjøstrøm med vara Håkon Gjesvik

REVISOR

Valgkomiteen innstiller enstemmig på at KPMG AS
avdeling Drammen velges som Gramos revisor

STYRETS INNSTILLING PÅ MEDLEMMER
TIL VALGKOMITÉEN

Styret innstiller på medlemmer i valgkomiteen som
følger:
Uavhengig leder
Leif Petter Madsen
Representanter for utøversektor
Helle Stensbak med vara Trond Brandal
Askil Holm med vara Tove Bøygard
Representanter for produsentsektor
Berit Finne Vestly med vara Hege Marit Folkestad
Jørn Dalchow med vara Hildegunn Olsbø

FORRETNINGSORDEN
Ingen kan få ordet mer enn 3 ganger til samme sak.
Taletiden er maks 3 minutter hver gang.
Dirigenten kan når det er påkrevd, foreslå begrensning i taletiden og til slutt sette strek for debatten.
Alle forslag skal leveres skriftlig til dirigenten, undertegnet av forslagsstilleren(e). Nye forslag kan ikke
framsettes etter at det er satt strek i debatten.
Dirigenten kan foreslå at forslag oversendes styret
uten realitetsbehandling.
Alle vedtak fattes med alminnelig flertall blant stemmeberettigede medlemmer i begge sektorer. Vedtektsendringer krever dog 2/3 flertall i begge rettighetshavergrupper, se vedtektenes § 13.
I tilfelle stemmelikhet eller flertall mot forslaget i én
av sektorene, skal forslaget anses som forkastet.
Alle avstemninger foregår muntlig med håndsopprekning. Dirigenten kan, på eget initiativ eller etter
anmodning, gjennomføre skriftlig votering.
Saker som skal behandles i bare én av sektorene
avgjøres tilsvarende med alminnelig flertall innen
vedkommende sektor.
Ved tvil om voteringsresultatet holdes kontravotering.
Representanter som etter godkjent fullmakt stemmer
for flere medlemmer må, etter nærmere instruks fra
dirigenten, oppgi antall stemmer ved voteringen.
Innkomne fullmakter godkjennes ved møtets konstituering.
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FULLMAKTER
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 til annet ordinært medlem eller sin rettighetshaverorganisasjon, jfr. Gramos
vedtekter § 6.
Godkjente rettighetshaverorganisasjoner i utøversektor er: GramArt, Musikernes fellesorganisasjon, Norsk
Artistforbund, Norsk Tonekunstnersamfund, Norsk
Skuespillerforbund, FolkOrg, Norsk Lektorlag og
Norsk Viseforum.

STEMMERETT

Du kan selvsagt komme og stemme på generalforsamlingen i stedet for å gi fullmakt.
Hvem kan stemme på Gramos generalforsamling
4. juni 2018?
• Utøvermedlemmer som har opptjent vederlag
fra Gramo for 2015 – 2017 (uansett beløp)
• Produsentmedlemmer som har opptjent vederlag
fra Gramo i 2017 (fra 1 krone)

Godkjente rettighetshaverorganisasjoner i produsentsektor er FONO, IFPI Norge og 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. Fullmakter for generalforsamlingen i 2018 må være Gramo i hende innen
mandag 28. mai 2018 kl. 16:00.
Etter dette tidspunkt kan fullmakter ikke trekkes
tilbake på annen måte enn ved personlig fremmøte på
generalforsamlingen.
Kun fullmakter avgitt i forbindelse med angjeldende
generalforsamling er gyldige.
Kun fullmaktskort utstedt av Gramo er gyldige.
Fullmakter sendes Gramo fortrinnsvis per post.
Du kan også sende skannet vedlegg eller bilde av
fullmaktskortet på e-post.
Vedlegget må være tydelig lesbart.
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Følg Gramo på facebook og Instagram!
www.facebook.com/gramoface
http://instagram.com/gramonorge
–
Medlemsservice: 22 00 77 80
Sentralbord: 22 00 77 77

www.gramo.no

EN KILDE TIL
ET RIKT MUSIKKLIV

