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Vedlegg 1 

Årsberetning 2020  
Norsk Artistforbund (NA) 

Org.nr 982 742 870 
(Gjelder perioden fra Oktober 2019 til November 2020) 

 
 
STYRETS SAMMENSETNING 
 
Styreleder:  Reidar Brendeland 
Nestleder:  Atle Bakken 
Sekretær:  Liv Bakke Kvinlog 
Styremedlem:   Dagfinn Lie 
Styremedlem:   Mikal Bøckmann  
 
Varamedlemmer: 
Simon Moholt 
Rune Lem 
 
Fratrådt i perioden 
Liv Bakke Kvinlog  (flytting/familiære årsaker)  
 
Ekskludert i perioden  
Mikal Bøckmann  (ekskludert i.h.t. styreinstruks pkt. 16 og §4 vedtekter) 
 
Valgkomité: 
Frank Aleksandersen 
Frode Barth 
 
Regnskap: 
Statsautorisert regnskapsfører v/Liv Marit Bye. Aconte Økonomi 
 
Revisjon 
Revisorpartnere AS v/Rune Dypaune. 
 
Juridisk bistand 
Advokat Øystein Olausen, advokatfirmaet Strandenæs AS MNA 
 
Daglig leder 
Reidar Brendeland 
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STYRELEDERS INNLEDNING 
 
STYREMØTER 
Det er avholdt 5 styremøter i perioden 22.10. 2019 til 26.11.2020. Sykdom hos styreleder har medført 
et tett samarbeid med nestleder. Det har vært avholdt mange uformelle arbeidsmøter mellom 
styremedlemmer, styreleder/daglig leder og fungerende leder Også på mail, via Messenger 
konferanser, chat og telefon.  
 
AKTIVITET 
I forbindelse med Covid-19 pandemien og styreleders kreftsykdom har styret i Norsk Artistforbund hatt 
endel utfordringer, men pandemien har i liten grad påvirket den daglige driften. Nestleder Atle Bakken 
og styremedlemmer har levert en solid innsats under styreleders sykdom. Et av styrets medlemmer ble 
i perioden ekskludert etter §4 i vedtekter ift. signert styreinstruks pkt. 16.  
 
Det er nedlagt mye arbeid i å konvertere Norwacomidler til medlemskontingent Arbeidet, ledet av 
styreleder Brendeland, har også benyttet eksterne konsulenter og spisskompetanse  for å drive frem 
prosessen. Det er kompliserte forhandlinger om konvertering, avtaler og kontrakter. Medlemskap i NA 
motregnes nå mot foreningens midler. Arbeidet er forankret i juridisk betraktning, vedtekter, vedtak, 
kommunisert og avtalt med foreningens medlemmer. 
 
 Arbeidet utføres i tett samarbeid med jurister fra Norwaco og Gramo, ekstern datakonsulent, advokat, 
regnskapsfører, revisor og via  medlemsprogrammet Styreweb (for å ivareta personvern),. Dette er 
samme ordning som Gramo, Nopa, NORA m.fl. bruker. Gramo utbetaler driftstøtte når Gramos og 
revisorfirma godkjenner våre årsmøtedokumenter. Prosjektstøtte utbetales etter søknad. Det er et godt 
samarbeidsklima mellom partene. 
 
NA har hatt medlemstilbud via åpen telefon, mail, Messenger og Skype 24/7, også  gjennom Corona 
pandemien, fungerer godt, men er arbeidskrevende. Tjenesten er populær og av stor verdi. Den her gitt 
gode resultater for enkeltmedlemmer. Dette tilbudet, i stor grad utført av nestleder  Atle Bakken,  har i 
mange tilfeller skapt ny medlemstilstrømming. NA har fra nestleder Bakkens arbeide begynt å tiltrekke 
seg norske medlemmer som operer på flere kontinenter. NA forventer gode resultater i 2021.   
 
ANNEN AKTIVITET 

• Det er avholdt møter i Norwaco for utbetaling av midler og tilknytning til nye sektorer. 

• Avholdt åpne bransjeaftener og medlemsmøter sammen med NORA. 

• Det er søkt om prosjektmidler hos utøversektor i Gramo som ble innvilget. 

• ‘NA Academy’ ved Atle Bakken har produsert online kurs om musikkproduksjon. 

• Styreleder og nestleder deltok på EU seminar i Warszawa som har gitt resultater. 

• Møter med webutviklere angående hjemmesider og implementering av «Mine sider» 

• Planlegging av podcaster og ‘Open studio webcasts Live’ fra NA Studios Gardermeoen.   

• Møter med leverandører som kan levere rabatterte tjenester/varer til våre medlemmer 

• Møte med representant for advokatfirma om rabatterte salærer for våre medlemmer. 

• NA har hatt flere møter med eksterne aktører ang. streaming 

• Det er avholdt møter med Advokatfirmaet  Strandenæs AS v/Øystein Olausen. 
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ØKONOMI GENERELT 
Generelt er foreningens økonomi god, men må overvåkes nøye. Dette fordi forhandlinger med 
Norwaco har tatt lengre tid enn forventet og det blir etterslep i utbetalinger. Gramoinntekter er heller 
ikke forutsigbare før all medlemskonvertering er avsluttet og forhandlinger og avtaler med Norwaco og 
Gramo er på plass.  Fase 1 i konvertering av medlemmer ble inntektsført mot opphavsrettslige midler. 
Arbeidet med fase 2 er i gangsatt og nye konverterte betalende medlemmer vil da tilkomme 
foreningen.  
 
INNTEKTER 
Foreningens inntekter er betydelig mindre i denne perioden pga etterslep. Fremtidige utbetalinger er 
imidlertid klare så snart alle avtaler er fremforhandlet, retningslinjer avtalt og arbeidet er fullført. 
Arbeidet som pågår nå er komplisert og krevende. Inntekter fra Gramo ble tildelt i perioden 2019, men 
ikke utbetalt og bokført før 2020.  
 
UTGIFTER OG GJELD 
NA er nå gjeldfri når det gjelder skatter og avgifter. Styremedlemmer har fra 11.12. 2016 og frem til 
31.12.2019 fått utbetalt sine styrehonorarer. Det er innberettet til skattemyndighetene.  Det er ikke 
utbetalt lønn, styrehonorarer eller andre ytelser til daglig leder, styremedlemmer i denne perioden, 
nestleder og styreleder i perioden. NA har betalt et ikke avtalt à kontobeløp  for husleie i perioden. 
Daglig drift har blitt betalt av daglig leder og nestleder. Det er ikkje bokført i denne perioden.  
 
MEDLEMSKONTAKT 
Foreningen har øket medlemsmassen betraktelig gjennom prosjektet med medlemskonvertering. Det 
er også en liten økning i personer som melder seg inn over nettsidene. NA får stadig bedre kontakt og 
tilbakemeldinger fra medlemmene. NA har hjulpet et utall medlemmer indivduellt med daglige 
utfordinger i forbindelse med musikk, musicbiz, nasjonale- og internasjonale kontakter, 
juridisk/kontrakter, produksjon, utgivelser, m.m.  
 
NORWACO 
NA har i dag en god dialog og godt samarbeid med Norwacos medarbeidere og det har vært avholdt 
flere møter. Det arbeides med å søke tilknytning til alle sektorer i Norwaco. NA er i dag tilknyttet 2 av 7 
sektorer NA følger fremdeles opp kravet om etterbetaling for manglende, etter vårt syn,  utbetalinger 
av Norwacomidler. Sannsynligvis har dette pågått siden foreningen startet. Opphavsrettslige midler er 
utbetalt til Gramart, Creo (MFO) og Norsk Tonekunstnersamfund. NA har blitt utelatt. Etter Norwacos 
egen vurdering er det utbetalt ca. 102 millioner kroner over en 10 års periode. Sannsynligvis frå starten 
av foreningen. NA vil hevde rett til en andel av disse midlene. 
 
GRAMO 
Norsk Artistforbund har ikke vært representert i Gramos utøversektor i perioden. Styret finner det 
sterkt beklagelig. Gramart sitter i dag i en monopolstilling. Via fullmakter oppnår Gramart full kontroll i 
Gramo. Styret anser representasjon i utøversektor som særdeles viktig for korrekt fordeling av 
opphavsrettslige midler. Våre medlemmer skal kunne følge med på tildelinger på en transparent måte. 
Det skjer ikke i dag. Vi fortsetter arbeidet med å få representasjon både i utøversektor og i Gramos 
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styre. 
 
GRAMART OG CREO 
Det har ikke vært avholdt møter med Gramart og Creo i perioden. NA ønsker å få i gang et samarbeid 
med MFO snarest, som også er i tråd med Norwacos nylige oppfordring til samarbeid ift. kommende EU 
direktiv. Nevnte foreninger har ikke fremskaffet noen avtale eller forklaring gir grunnlag for at NA 
andelsmidler har vært overført fra  Norwaco til Gramart, Creo og Norske Tonekunstnere. NA følger opp 
saken og vil vurdere rettslige skritt. 
 
NORA 
NA og Nora utfyller hverandre svært godt og  har mange felles saker og interesser som vi jobber 
sammen om. Foreningene har i fellesskap avholdt åpne bransjekvelder. En sammenslåing av de to 
foreningene bør utredes og presenteres for medlemmene  i sine respektive foreninger. 
 
VURDERING AV AKTIVITET 
NA ble re-startet den 11.12.2016.  Foreningens aktivitetsnivå mot sine medlemmer er idag, på tross av 
Covid-19 pandemien, vært langt bedre enn tidligere, dog har aktiviteten har vært holdt innenfor de 
økonomiske rammer foreningen råder over I løpet av 4 årsperioden frå 2016 – desember 2020 har 
ingen fått utbetalt lønn, honorarer eller andre ytelser. Det er utbetalt noen mindre à konto beløp og 
honorar. Konvertering av medlemmer fra opphavsrettslige midler har gitt en stor vekst i 
medlemsmassen. NAs styre vurderer at foreningens økonomiske aktivitet vil være stabil i 2023 -24. 
Dette betinger at styremedlemmer vil komme fra profesjonelle miljøer, har kapasitet for innsats, har 
god kunnskap og innsikt, sammenlignet med andre opphavsettigehetsorganisajoner og opphavers 
ståsted.  
 
MEDLEMMER 
Styret har gode og sikre rutiner for medlemshåndtering. Fase 1 i konvertering er gjennomført og fase 2 
er allerede startet. Dokumenter, viktige saker og protokoller skal håndteres via webprogammet 
StyreWeb. Dette skal på sikt betjene hver enkelt medlem gjennom innlogging. Det blir også innført 
digitale medlemskort. Det er lagt ned et omfattende arbeid for å gjenopprette medlemslister og 
stabilisere medlemsmassen. Mye arbeid gjenstår og vi har fremdeles utfordringer når det gjelder 
oppstart og innlegging av data. Styreleder, styremedlemmer og eksterne medhjelpere gjennomgår og 
følger opp medlemslistene for å få en korrekt database som avspeiler medlemsmassen. Det er innført 
implementering av nye personvernregler som håndteres av Styreweb. Henvendelser fra medlemmer 
har blitt fortløpende blitt fulgt opp.  
 
Norsk Artistforbunds Ærespris 2019 
Det er ikke utdelt ærespris for 2019. Det blir ikke utdelt priser før foreningens økonomiske situasjon 
tillater det. 
 
Fond for lyd og bilde 
Norsk Artistforbund har etter godt lobbyarbeid fått inn Bent Patey som vår representant i perioden. Vi 
skal arbeide for å få representanter inn i både styre og fagutvalgene.  
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Seminar og kurser 
Styreleder og nest leder har deltatt på EU seminar i Warszawa for framtidig samarbeid og utveksling av 
norske artister og musikere. Det gjelder i stor grad festivaler og Na har motttat stående invitasjon om 
EØS-samarbeid, samt viktige og gode kontakter.  
NA har ikke hatt kapasitet til å søke om prosjektmidler eller gjennomføre kurs, seminarer og opplæring. 
NA har tidligere samarbeidet med, blant annet, Brak, Tempo, STAR, Møst og KOFOR og vil forsette med 
det så snart foreningen har kapasitet. I det kommende året er det ønskelig å utvide samarbeidet med 
de organisasjoner som faller inn under musikk, opphav, artist og musiker delen på det frie feltet.  
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