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Innkalling til
Gramos årsmøte

tirsdag 7. juni 2022 kl. 15

Til Gramos medlemmer

musikernes, artistenes
og plateselskapenes

vederlagsbyrå

Smilet i Ditt Eget Speil med Chris Holsten er mest 
spilte låt med norsk tekst i 2021. Den ble spilt i 256 
timer, 36 minutter og 6 sekunder på norsk radio.



Viktig
informasjon
Gramos årsmøte avholdes

tirsdag 7. juni 2022 kl. 15 på Popsenteret
Trondheimsveien 2, Bygg T, 0560 Oslo (Schous Plass)

Det er også mulig å delta på årsmøtet digitalt.

Du må melde deg på årsmøtet enten du deltar digitalt 
eller ved personlig oppmøte. Du melder deg på via 
gramo.no/om-gramo/arsmote. 

Siste frist for påmelding er 31. mai.



Sak 1 Åpning ved styreleder Cathrine Nagell

Sak 2 Konstituering
 - Godkjenning av innkalling
 - Godkjenning av skriftlige fullmakter og fastlegging
    av antall stemmeberettigede

Sak 3 Valg av:
 - Ordstyrer
 - Referent
 - To til å undertegne protokollen

Sak 4 Vedtak av forretningsorden (vedlegg 1)

Sak 5 Styrets årsberetning for 2021

Sak 6 Revidert årsregnskap for 2021
 - Inkludert revisjonsberetning fra KPMG AS 

Sak 7 Årsrapport/åpenhetsrapport for 2021

Sak 8  Godkjenning av styrehonorar 
 - for perioden 1.6.21. – 7.6.22 

Sak 9 Godkjenning av honorar til revisor 2021

Sak 10    Generelle prinsipper (vedlegg 2)
 a. Fordeling av vederlag til rettighetshavere 
 b. Bruk av beløp som ikke kan fordeles
 c. Investeringsstrategi for inntekter fra rettigheter og eventuelle
     inntekter fra investering av disse inntektene
 d. Risikohåndteringsstrategi

Sak 11 Fordeling av kollektive midler i 2022 
 a. Utøvernes rettighetshavergruppe (vedlegg 3)
 b. Produsentenes rettighetshavergruppe (vedlegg 4)

Sak 12 Ansvarsfrihet for styret

Sak 13 Erklæring om interessekonflikter for styremedlemmer

Sak 14 Valg
 - Styremedlemmer med personlige varamedlemmer (vedlegg 5)
 - Valgkomité (vedlegg 6)
 - Statsautorisert revisor (vedlegg 6)

Dagsorden
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Ingen kan få ordet mer enn 3 ganger til samme sak.

Taletiden er maks 3 minutter hver gang.

Ordstyrer 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.

Ordstyrer kan foreslå at forslag oversendes styret uten realitetsbehandling.

Alle vedtak fattes med alminnelig flertall blant stemmeberettigede medlemmer i begge rettighetshavergrupper. 
I saker som bare angår den ene rettighetshavergruppen, gis stemmerett kun til medlemmer innenfor den berørte 
rettighetshavergruppen. 

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall i begge rettighetshavergrupper 
I tilfelle stemmelikhet eller flertall mot forslaget i én av sektorene, skal forslaget anses som forkastet. I vedtektssaker 
som bare angår den ene rettighetshavergruppen, gis stemmerett kun til medlemmer innenfor den berørte 
rettighetshavergruppen.

Alle avstemninger foregår muntlig med håndsopprekning. Ordstyrer kan, på eget initiativ eller etter anmodning, 
gjennomføre skriftlig votering.

Ved tvil om voteringsresultatet holdes kontravotering. 

Representanter som etter godkjent fullmakt stemmer for flere medlemmer må, etter nærmere instruks fra ordstyrer, 
oppgi antall stemmer ved voteringen.

Innkomne fullmakter godkjennes ved møtets konstituering.  

Forretningsorden (Vedlegg 1)
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1) Faktisk bruk

Fordelingsnøkkel
Fordelingen av vederlagene foretas på bakgrunn av faktisk bruk i form av rapportering fra brukeren
eller ekstern registrering av bruken.

Forklaring
De rettigheter som er registrert som benyttet, godtgjøres forholdsmessig etter den aktuelle bruk. 

Hjemmel
CRM-lov § 21. Fordeling og utbetaling, første ledd:

«En kollektiv forvaltningsorganisasjon skal fordele vederlagsmidler til rettighetshavere på en betryggende og
nøyaktig måte og i overenstemmelse med de generelle fordelingsprinsippene, jf. § 12 fjerde ledd bokstav a.»

Bestemmelsens spesialmotiv:
«Utgangspunktet er at en kollektiv forvaltningsorganisasjon selv fastsetter sine generelle prinsipper for fordeling av vederlag til 
rettighetshaverne, men at kravene til betryggende og nøyaktig fordeling må være oppfylt. De kollektive forvaltningsorganisasjonene 
skal så godt som mulig bestrebe seg på å fordele vederlagene individuelt. Det er opp til den enkelte kollektive forvaltningsorganisa- 
sjonen å vurdere hvilke tiltak som må gjøres for å oppfylle kravene i bestemmelsen. Bestemmelsen må ses i sammenheng med
brukernes plikt til å rapportere, jf. § 31. Organisasjonen kan også gjøre bruk av analogier og kunnskap fra et annet lignende område 
som underlag for fordelingen, når det er umulig eller svært ressurskrevende å få tak i informasjon om den faktiske bruken.»

2) Analog fordeling basert på rapportering

Fordelingsnøkkel
I mangel av informasjon om faktisk bruk benyttes den nærmeste fordeling basert på faktisk bruk.

Forklaring
I visse tilfeller vil det ikke være mulig å fremskaffe informasjon om faktisk bruk. Dette kan skyldes at slik informasjon ikke finnes, eller 
det vil være svært ressurskrevende (f. eks. økonomisk eller tidsmessig) å gi informasjon om faktisk bruk for det aktuelle området. I 
disse tilfellene kan det etter styrets  beslutning benyttes et analogt fordelingsgrunnlag, dersom det eksisterer et annet område – 
hvor den faktiske bruken er kjent -  som er tilstrekkelig knyttet til at fordelingen kan foretas på grunnlag av denne bruken.

3) Analog fordeling basert på tidligere års utbetalinger 

Fordelingsnøkkel
Fordelingen foretas på bakgrunn av det forrige års totale utbetalinger oppgjort forholdsmessig. 

Forklaring
Fordelingen kan benyttes når det ikke er mulig å fremskaffe informasjon om faktisk bruk. Dette kan skyldes at slik informasjon ikke 
finnes, eller det vil være svært ressurskrevende (f. eks. økonomisk eller tidsmessig) å gi informasjon om faktisk bruk for det aktuelle 
området. I tillegg er det ikke noe relatert område med faktisk fordeling som kan brukes analogt. Fordelingen innebærer at de totale 
utbetalingene fra foregående år beregnes på en slik måte at en rettighetshavers samlede prosentandel av de utbetalte vederlagene
i foregående år benyttes som fordelings-grunnlag. Det er altså rettighetshavers gjennomsnittlige andel av vederlag i foregående år 
som er lagt til grunn for fordelingen.

1.2 Fordelingsreglement
 Styret utarbeider og vedtar et stående fordelingsreglement basert på årsmøtets vedtatte generelle prinsipper
 for fordeling av vederlag.

Generelle prinsipper for fordeling 
av vederlag til rettighetshavere (Vedlegg 2)

1.1 Fordelingsnøkler
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2. Generelle prinsipper for bruk av beløp som ikke kan fordeles.

 2.1. Beløp som ikke kan fordeles er:

  2.1.1. Forskrift til åndsverkloven § 31 som gjelder for organisasjon godkjent etter åndsverkloven § 21
   «Individuelt årlig beløp som utgjør mindre enn 0,5 prosent av folketrygdens grunnbeløp avrundet 
   oppad til nærmeste hele tikrone, utbetales ikke»

  2.1.2. Innkommet rettighetsvederlag som Gramo ikke har vært i stand til å fordele og som ingen 
   rettighetshaver har krevd innen en periode på 3 år fra utløpet av regnskapsåret de aktuelle 
   beløpene ble innkrevd. 

 2.2. Når rettighetsvederlag kategoriseres som beløp som ikke kan fordeles, tapes i utgangspunktet en   
  potensiell rettighetshavers rettskrav på å kunne kreve vederlag.

 2.3. Gramo kan beregne 10% av beløp som ikke kan fordeles til kostnadsdekning.

 2.4. Åndsverkloven § 21 og beløp som ikke kan fordeles

  2.4.1. Beløp som ikke kan fordeles som stammer fra åndsverkloven § 21 og som er oppkrevd av Gramo,
   kan anvendes blant annet til finansiering av sosial, kulturell og utdanningsmessig virksomhet for 
   Gramos rettighetshavere (kollektive formål) – med mindre bruken er i strid med nasjonal lovgivning.

  2.4.2. Årsmøtet skal på opplyst grunnlag godkjenne den faktiske anvendelsen av samtlige av disse 
   midlene etter innstilling som legges frem av styret.

 2.5. Andre rettighetsområder og beløp som ikke kan fordeles 

  2.5.1. Beløp som ikke kan fordeles fra andre rettighetsområder omfordeles innenfor de samme   
   forvaltningsområdene som de stammer fra. 

  2.5.2. De omdisponerte beløpene fordeles i forbindelse med neste hovedfordeling i forvaltningsområdet
   vederlagene gjelder. 

  2.5.3. Dersom et forvaltningsområde knyttet til beløp som ikke kan fordeles har opphørt, kan styret 
   bestemme hvilket relevant forvaltningsområde beløpene i stedet skal tildeles.

3. Generell investeringsstrategi for inntekter fra rettigheter
 og eventuelle inntekter fra investering av disse inntektene.

 3.1. Innkrevd rettighetsvederlag tilhører Gramo sine medlemmer og andre rettighetshavere. 

 3.2. Gramo plasserer innkrevd rettighetsvederlag på innskuddskonti i bank, pengemarkedsfond 
  og obligasjonsfond med lav til moderat risiko. Alle plasseringer skal være likvide.
  Formålet med plasseringene er å oppnå en tilfredsstillende avkastning sett i forhold til risiko.

4. Risikohåndteringsstrategi
 Det er årsmøtet i Gramo som fatter beslutning om eventuelt kjøp, salg eller belåning av eiendom, godkjenner 
 fusjoner eller betydningsfulle samarbeidsavtaler, stiftelse av datterselskap, godkjenner opptak av lån, ytelse
 av lån eller sikkerhetsstillelse for lån.
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Fordeling av kollektive midler i 2022
– utøvernes rettighetshavergruppe (Vedlegg 3)

I henhold til lov om kollektiv forvaltning (lov 2021-05-28-49) § 12 tredje ledd bokstav e, skal årsmøtet i en kollektiv 
forvaltningsorganisasjon hvert år fastsette bruken av beløp som ikke kan fordeles, såkalte «kollektive midler» 
i Gramo-terminologi.

Det er pr. 01.01.2022 totalt kr. 11.607.295 i utøvermidler fra 2017 som ikke er utbetalt. Disse skal følgelig fordeles 
som kollektive midler nå i 2022. 

GramArt og Creo fremmer med dette følgende felles forslag til Gramos årsmøte:

10 % av midlene foreslås benyttet til kostnadsdekning i Gramo, jfr. pkt. 2.3 i forslaget til generelle prinsipper 
for fordeling. Midlene skal benyttes til å dekke kostnader på utøversiden i Gramo.

De resterende 90 % av midlene utbetales til rettighetshaverorganisasjoner på utøversiden som organisasjonsstøtte, 
basert på et gjennomsnitt av fordelingen av kollektive midler de siste 5 år, avrundet til nærmeste halve prosent. 

Gjennomsnittet de siste 5 år har vært som følger:

Norsk Lektorlags Gramo-relevante medlemsmasse har vært knyttet til utøvere i Oslo Filharmonien og Operasolistene. 
Etter at begge disse gruppene meldte overgang til Creo tidligere i år, er det gjort en konkret vurdering på at det 
vil være lite hensiktsmessig å inkludere Norsk Lektorlag i årets fordeling av kollektive midler. Det er derfor avtalt 
mellom Creo og Norsk Lektorlag at den 1,5 % av kollektive midler Norsk Lektorlag egentlig skulle ha hatt iht. 
gjennomsnittsberegningen, i stedet tillegges Creos andel.

Dette gir følgende justerte prosentvise fordeling:

GramArt 75,5 %
Creo 19,5 %
Norsk Artistforbund 1,5 %
Norsk Tonekunstnersamfund 1,0 %
Folkeorg 1,0 %
Norsk Lektorlag 1,5 %
Totalt 100 %

GramArt 75,5 %
Creo 21,0 %
Norsk Artistforbund 1,5 %
Norsk Tonekunstnersamfund 1,0 %
Folkeorg 1,0 %
Totalt 100 %
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Fordeling av kollektive midler i 2022 
– produsentenes rettighetshavergruppe (Vedlegg 4)

Innstilling fra valgkomiteen på styrerepresentanter (Vedlegg 5)

Produsentenes rettighetshavergruppe foreslår at midlene, totalt kr 479 821, bevilges til Spellemanns 50 års jubileum i 
2023 (Spellemann for 2022). Viktig tilleggsinfo er at vi skal avholde statusmøte mellom Spellemann, styret i FONO og 
styret i IFPI for å finne en god måte å feire Spellemann 50 år på.

Valgkomiteens innstilling på styrerepresentanter
Valgkomiteen innstiller enstemmig på følgende representanter:

Styremedlemmer utøvernes rettighetshavergruppe:
Daniel Nordgård med vara Ivar S. Peersen 
Marius Øvrebø-Engemoen med vara Anne Lise Frøkedal
Hans Ole Rian med vara Ingvild Andrea Tellmann

Styremedlemmer produsentenes rettighetshavergruppe:
Marte Thorsby med vara Lena Midtveit
Erik Brataas med vara Anne Mette Hårdnes
Eddie Nygren med vara Ivar Noer

Dette gir følgende fordeling av kollektive midler for 2022

Totale kollektive midler til fordeling kr   11 607 295
- kostnadsdekning Gramo kr     1 160 730
Til fordeling utøverorganisasjonene kr  10 446 566

GramArt kr     7 887 157
Creo kr     2 193 779
Norsk Artistforbund kr       156 698 
Norsk Tonekunstnersamfund kr       104 466
Folkeorg kr       104 466
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Innstilling fra styret på valgkomité og revisor (Vedlegg 6)

Styret innstiller på medlemmer i valgkomiteén som følger:

Uavhengig leder 
Leif Petter Madsen med vara Hedvig Bugge Reiersen

Utøvernes rettighetshavergruppe
Helle Stensbak med vara Trond Brandal 
Askil Holm med vara Tove Bøygard 

Produsentenes rettighetshavergruppe
Jørn Dalchow med vara Shire Standnes 
Erle Strøm med vara Tomas Linnes

Styret innstiller på statsautorisert revisor som følger:
Kjetil Kristoffersen KPMG AS, avdeling Drammen

Hvem kan delta på årsmøtet?
Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøtet. Hvert medlem kan ta med seg en rådgiver, som årsmøtet kan gi 
talerett.

Hvem kan gi fullmakt?
Som medlem i Gramo kan du gi fullmakt slik at andre kan representere deg på årsmøtet. Alle Gramo-medlemmer har 
rett til å gi fullmakt.

Hvem kan du gi fullmakt til?
Du kan gi fullmakt til annen person eller juridisk person (selskap, institusjon, stiftelse, foreningen eller annen lignende 
enhet). 

Stemmerett
Den du har gitt fullmakt til kan stemme for deg på årsmøtet hvis du som medlem har stemmerett. 

Som utøvermedlem har du stemmerett dersom du har fått utbetalt vederlag fra Gramo i løpet av de tre siste 
avregningsår (2019, 2020 eller 2021).

Som produsentmedlem har du stemmerett hvis du har opptjent vederlag for fjoråret (2021).

For å få stemmerett må søknad om medlemskap være Gramo i hende senest en uke før årsmøtet.

Frist for levering av fullmakt
Fullmakter til årsmøtet 2022 må være Gramo i hende senest tirsdag 31. mai 2022 kl. 15:00.

Fullmakter
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