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Styrets forslag til vedtektsendringer
Til behandling ved NORAs ordinære generalforsamling 3. juni 2019

I henhold til vedtektene betales kontingenten ved motregning mot NORA-vederlag, og da i
praksis mot kollektive vederlagsmidler. Gramo-styret har beklageligvis blandet seg inn i
dette, og endret sist vinter Gramos reglementer, slik at motregning mot kollektive vederlag
ikke lenger er «lovlig». Det er dessverre lite NORA kan gjøre for å få dette vedtaket
opphevet, og styret anser det som spilt møye å bruke mye tid og krefter på å protestere mot
det.
NORA-styret vil i stedet foreslå endring av NORAs vedtekter slik at kontingenten motregnes
mot medlemmenes individuelle Gramo-vederlag (som produsenter). Denne operasjonen vil i
så fall utføres av Gramo før utbetaling av de individuelle vederlagene.
Endringen vil med andre ord ikke vedrøre medlemmenes utøvervederlag, og vil heller ikke
medføre at produsentvederlaget utbetales via NORA. Innsikt for NORA i vederlagsbeløpene
vil hjelpe i vederlagsforhandlingene innad i NORWACO (der Gramo-vederlag er en viktig
faktor).
Rundt halvparten av NORAs medlemmer opptjener ikke tilstrekkelig produsentvederlag til å
komme over Gramos minstegrense på kr. 300. For disse medlemmenes vedkommende
foreslås det å fortsette praksisen med at kontingenten motregnes mot kollektive vederlag.
Styrets forslag følger på neste side.
Vel møtt til NORAs generalforsamling 3. juni!
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Styrets forslag til endring av NORAs vedtekter
Paragraf 4.6. - Kollektiv forvaltning
Utdrag fra nåværende tekst

( . . . ) Medlemmenes Gramo-vederlag skal ikke sluses via NORA, men gå uavkortet
direkte til hvert enkelt medlem fra Gramo.
Forslag til ny tekst

( . . . ) Medlemmenes individuelle Gramo-vederlag skal ikke sluses via NORA,
men utbetales direkte til hvert enkelt medlem fra Gramo etter forutgående
motregning av NORA-kontingenten (jfr. pkt. 5.1).

Paragraf 5.1. - Medlemmenes plikter
Utdrag fra nåværende tekst

Foreningens medlemmer skal betale årlig kontingent fastsatt av generalforsamlingen,
men samtykker i at denne kan motregnes mot avregninger fra foreningen.
Innmeldingsgebyr er kr. 400, og dekker kontingenten for innmeldingsåret. Manglende
kontingentbetaling innen årets utløp fører til opphør av medlemskapet.
Forslag til ny tekst

Foreningens medlemmer skal betale årlig kontingent fastsatt av generalforsamlingen,
og samtykker via medlemskapet i at denne kan motregnes mot deres
produsentavregninger fra Gramo, samt at NORA kan få innsikt i
beløpene. Enkeltmedlemmer kan reservere seg mot dette ved skriftlig melding til
NORA. Medlemmer uten tilstrekkelig Gramo-avregning vil få
kontingenten motregnet mot avregninger fra foreningen.
Innmeldingsgebyr er kr. 400, og dekker kontingenten for innmeldingsåret og betales
på samme måte. Manglende kontingentbetaling innen årets utløp fører til opphør av
medlemskapet.

