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Sak 1  ÅPNING 
Styreleder Cathrine Nagell ønsket velkommen til Gramos årsmøte. 
 
 

Sak 2 KONSTITUERING 
 
a.       Godkjenning av innkalling 

Innkallingen ble enstemmig godkjent. 
 

b.       Godkjenning av skriftlige fullmakter samt fastlegging av antall stemmeberettigede  
Listen over fullmektiger og antall fullmakter ble lest opp og vist på skjerm. Opptelling av 
tilstedeværende stemmer og stemmer via innkomne fullmakter ga følgende resultat:  

 
Rettighetshavergruppen for utøvere: 

  Stemmeberettigede:   13                
  Fullmakter:       965    Stemmer totalt:    978 
 

Rettighetshavergruppen for produsenter: 
  Stemmeberettigede:     689 
  Fullmakter:       431  Stemmer totalt:   1120 
  

 
Sak 3  VALG 
 
a. Ordstyrer 

Styret foreslo Nils Petter Hansson. Han ble enstemmig valgt. 
 

b. Referent 
Styret foreslo Rita H. Mamelund fra administrasjonen. Hun ble enstemmig valgt. 

 
c. Til å undertegne protokollen 

Caroline Waters og Anne Mette Hårdnes ble enstemmig valgt. 
 
 
Sak 4 VEDTAK AV FORRETNINGSORDEN 

Styrets forslag til forretningsorden ble godkjent. 
 
 
Sak 5 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2021 

Daglig leder Lars Bakketun redegjorde for hovedpunktene i årsberetningen.  
Årsberetningen for 2021 ble enstemmig godkjent.  
 
 

Sak 6 REVIDERT REGNSKAP FOR 2021 
Daglig leder Lars Bakketun gjennomgikk hovedtall fra regnskapet. Til tross for nedstenginger i 
virksomheter i 2021 som følge av koronapandemien, endte Gramo på rekordhøye inntekter 
på 217,6 millioner kroner totalt. Gramo fikk kompensasjon fra Kulturdepartementet på 5,5 
millioner kroner som blir utbetalt til norske rettighetshavere nå i juni. Bakketun viste til god 
kontroll på kostnadssiden opp mot budsjett.  
Regnskapet og balansen ble enstemmig godkjent. Revisors beretning ble tatt til orientering. 
 



SAK 7 ÅRSRAPPORT/ÅPENHETSRAPPORT FOR 2021 
Bakketun gjennomgikk hovedpunktene i årsrapporten som også tar innover seg kravene til 
åpenhetsrapport i henhold til Lov om kollektiv forvaltning. Han viste videre til vederlag inn og 
ut i tall og kostnadsprosenter på de ulike områdene. Echo; Gramos kjernesystem er effektivt, 
og Gramo har påtatt seg å gjøre oppdrag på vegne av andre. Bakketun viste til arbeidet rundt 
merverdiavgift og samarbeidet med TONO, IFPI og Norwaco på området. 
 
Styreleder Nagell opplyste at Bakketun har valgt å si opp sin stilling. Styret beklager dette, 
men er i gang med å finne hans erstatter.  
 
Nagell viste til den såkalte «Trønderrock-saken» hvor det var tvist om produsentrettighetene 
mellom Warner og Aleksandersen/Tysland. I henhold til fordelingsreglementet har 
administrasjonen avgjort at produsentrettighetene tilhører Aleksandersen/Tysland.  
Warner har klaget på avgjørelsen og styrets klageorgan har stadfestet administrasjonens 
vedtak. Styret har mottatt søksmålsvarsel fra Warner, og IFPI har stilt seg bak varselet til 
støtte for Warner. Styret har engasjert advokat Are Stenvik for en realitetsvurdering av saken 
før behandling i det nye styret. 
 

 
Sak 8 GODKJENNING AV STYREHONORAR 

Styrehonorar for perioden 2021 – 2022 ble enstemmig godkjent som følger: 
Styreleder: 175.800 kroner 
Første og andre nestleder: 129.400 kroner 
Styremedlemmer: 62.000 kroner 
Varamedlemmer: 8.200 kroner + 4.600 kroner per møte hvor styremedlem har gyldig forfall. 
 
 

Sak 9  GODKJENNING AV HONORAR TIL REVISOR 
Honorar til revisor for 2021 på kr 199.568 samt utgift til kontroll av medlemslister på 
utøversiden kr 36.709 ble enstemmig godkjent. 
 

 
Sak 10 GENERELLE PRINSIPPER  

Bakketun opplyste at årsmøtet i henhold til Lov om kollektiv forvaltning skal vedta prinsipper 
for:  
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 

 
Administrasjonen har jobbet sammen med medlemsorganisasjonene og sett hen til 
vederlagsbyråer i øvrige land. Prinsippene ble vedtatt enstemmig.  
 
Helle Stensbak ba styret om å vurdere innspill til investeringsstrategi til neste årsmøte. Styret 
tar innspillet med seg videre. 
 

 
Sak 11  FORDELING AV KOLLEKTIVE MIDLER I 2022 

Ordstyrer viste til at Lov om kollektiv forvaltning krever at årsmøtet skal forhåndsgodkjenne 
bruk av såkalt kollektive midler. 
a. Utøvernes rettighetshavergruppe 

Forslag fra utøvernes rettighetshavergruppe ble vedtatt enstemmig. 
b. Produsentenes rettighetshavergruppe 

Forslag fra produsentenes rettighetshavergruppe ble vedtatt enstemmig. 
 



Sak 12 ANSVARSFRIHET FOR STYRET 
 Gramos styre ble enstemmig gitt ansvarsfrihet.  
 
 
Sak 13  ERKLÆRING OM INTERESSEKONFLIKTER FOR STYREMEDLEMMER 

Ordstyrer viste til styremedlemmer og daglig leder skal fremlegge erklæring om 
interessekonflikter for årsmøtet. Årsmøtet tok erklæringene til orientering. 

 
 
SAK 14 VALG 

a. Styremedlemmer med personlige varamedlemmer 
Valgkomitéen hadde levert følgende innstilling på følgende kandidater: 
 
Rettighetshavergruppen for utøvere 
Styremedlemmer     Varamedlemmer 
Daniel Nordgård      Ivar Storm Peersen  
Marius Øvrebø-Engemoen    Anne Lise Frøkedal   
Hans Ole Rian      Ingvild Andrea Tellmann 
 
Disse ble valgt med 969 stemmer for og ingen stemmer mot. 
 
Rettighetshavergruppen for produsenter 
Styremedlemmer     Varamedlemmer 
Marte Thorsby      Lena Midtveit 
Eddie Nygren      Ivar Noer 
Erik Brataas       Anne Mette Hårdnes   
 
Disse ble valgt med 1103 stemmer for og 1 stemme mot. 
 
 

b. Valgkomite 
Styret hadde følgende innstilling: 
 
Uavhengig leder: 
Leif Petter Madsen med vara Hedvig Bugge Reiersen 
 
Disse ble valgt med 970 for og 1 stemme mot i utøvergruppen samt 
1054 stemmer for og ingen stemmer mot i produsentgruppen. 
 
For rettighetshavergruppen utøvere: 
Helle Stensbak med vara Trond Brandal og Askil Holm med vara Tove Bøygard. 
 
Disse ble valgt med 968 stemmer for og 1 mot i utøvergruppen. 
 
For rettighetshavergruppen produsenter: 
Jørn Dalchow med vara Shire Standnes og Erle Strøm med vara Tomas Linnes. 
 
Disse ble valgt med 1052 stemmer for og 1 mot i produsentgruppen. 
 
 

c. Statsautorisert revisor  
Kjetil Kristoffersen KPMG AS, avdeling Drammen, ble enstemmig valgt. 
 
 
 



Styreleder Cathrine Nagell avsluttet med å takke for møtet. Nagell takket Bakketun og 
administrasjonen for det gode resultatet for 2021 og arbeidet i forbindelse med årsmøtet. 
Videre ble Erling Andersen takket for sin innsats i styret over mange år. Erik Brataas ble 
ønsket velkommen som ny representant og Marius Øvrebø-Engemoen ble ønsket 
velkommen tilbake som styremedlem fra neste periode. 
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