REFERAT FRA STYREMØTE I NOPA ONSDAG 10. MAI 2017, KL. 11.00-16.10, NOPA,
KONGENSGT. 24, OSLO .
Tilstede: Ingrid Kindem, Tove Bøygard, Jon-Willy Rydningen, Dagfinn Nordbø, Arvid Wam Solvang, Anita
Skorgan (vara) og Kate Havnevik (vara). Arvid Wam Solvang dro 15.45, før orienteringssakene. Fra
administrasjonen deltok: Trine M. Jacobsen, Karoline M. Rooney og Tine Tangestuen (ref.)
REFERATSAKER
Sak 1a. Referat fra styremøte 6. april 2017
Vedtak: Referatet ble godkjent med mindre endringer.
Sak 1b. Referat fra SU-behandling på e-post 19. april 2017
Referatet ble tatt til orientering.
Sak 1c. Referat fra styreutvalgsmøte 2. mai 2017
Referatet ble tatt til orientering. Det ble foreslått mindre endringer i referatet.
Sak 1d. Referat fra SU-behandling på e-post 07. mai 2017
Referatet ble tatt til orientering. Det ble presisert at det ofte er dårlig tid til å oppnevne
kandidater til TONOs verv, NOPAs styre bør være i forkant med å tenke på kandidater til verv i
TONO.
DISKUSJONSSAKER
Sak 2. NOPA og GramArts informasjonskampanje
#Utenmusikk. Kampanjen starter i dag, pressemelding ble sendt ut kl. 11.00. Det blir en pause i
dagens styremøte for at styret skal publisere videoer i sosiale medier kl. 13.00. 15 andre
opphavere/artister gjør det samme kl. 13.00. Elin Aamodt i Gramart og Bendik Hofseth, TONOs
styreleder og NOPA-medlem, deltar på nyhetslunsj om kampanjen i P2 i dag. Styret hørte
innslaget i styremøtet.
Sak 3. Innspill til Meld. St. 15 (2016–2017) Eit moderne og framtidsretta NRK — Finansiering og
innhaldsplikter, frist 16. mai
Meldingen handler om to ting; Finansiering og den nye NRK-plakaten. For NOPA er NRK-plakaten
det viktigste. Kravet til en prosentandel norsk musikk på 35% på hovedkanalene, er ikke
videreført i det nye forslaget til NRK-plakat. I arbeidet med Meld. St. 38 (2014–2015) Open og
opplyst — Allmennkringkasting og mediemangfald ble det vedtatt å øke norskandelen til 40%.
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NOPA, Musikkforleggerne og NKF leverte inn et felles innspill om den nye meldingen til Familieog kulturkomiteen 9. februar.
NOPA kontakter NKF og Musikkforleggerne med forespørsel om vi skal sende innspillet
vårt på nytt og evt. sende ytterligere informasjon til Familie- og kulturkomiteen.
Sak 4. Generalforsamling, medlemsmøte og tillitsvalgtseminar i NOPA
Følgende praktiske ting ble diskutert når det gjelder NOPAs aktiviteter i forbindelse med
generalforsamlingen:
Generalforsamling
•
•
•

Følgende bes om å signere protokoll fra Generalforsamling: Elin Furubotn eller Tove Kragseth
og Petter Wettre eller Mathias Eick.
Følgende bes om å være tellekorps: Jan L. Jacobsen og Elisabeth Aanje.
Styret og administrasjonen er vertskap hele dagen og skal ta spesielt vare på nye
medlemmer og eldre medlemmer.

Medlemsmøte
•
•

Spørsmål som ikke angår generalforsamlingen direkte, henvises til medlemsmøtet som
arrangeres rett i etterkant av generalforsamlingen
Komponistfondet får mulighet til å orientere om nye retningslinjer i fondet

Sommerfest
•
•
•

Det lages buttons til alle deltakerne
Alle får tildelt to drikkebonger
Generalsekretærer i kunstnerorganisasjonene inviteres i tillegg til styrelederne

Tillitsvalgseminar
•

Lise Stang Lund i Kunstnernettverket bes holde en innledning om å være tillitsvalgt.
Alternativer om hun ikke kan: Monica Larsson, Leif Holst Jensen

Sak 5. Fremdriftsplan Hør Norsk
Trine M. Jacobsen holdet en kort orientering om status i prosjektet. Sesong1 blir med i
styremøtet i juni og går nærmere inn på de enkelte aktivitetene som er planlagt. Det er inngått
avtale med produsenter for kommune-prosjektet vi har sammen med NKF høsten 2017, Rune
Rebne og Nina Nilsen er engasjert. Det er avtalt møte med TONO for å se på statistikk, og flere
møter har vært avholdt med samarbeidspartnere.
Sak 6. Representasjon/deltakelse/involvering i arrangementer og seminarer
Det ble lagt frem en oversikt over kommende arrangementer det kan være nyttig for NOPAs
styre og evt. adm. å være tilstede på. Styremedlemmene kontakter adm. leder dersom det er noe
de ønsker å delta på.
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VEDTAKSSAKER
Sak 7. Medlemskap
NOPAs styre diskuterte hvorvidt det kan være nyttig at søkere sender inn verksliste når de søker
om opptak i foreningen. Det ble konkludert med at det skulle være enkelt å søke opptak i NOPA,
og at verksliste evt. kan bes om dersom det er tvil om søkere er kvalifisert.
Siv Jakobsen (C/A), Asker, født 05.05.1989, Bendik Kajander (C/A), Oslo, født 22.02.1992, Frode
Strømstad (C/A), Oslo, født 22.01.1979 og 4. Ingolv Haaland (C), Kristiansand, født 17.08.1973
har søkt og oppfyller kravet til medlemskap i NOPA.
Vedtak: Siv Jakobsen, Bendik Kajander, Frode Strømstad og Ingolv Haaland tas opp som
medlemmer i NOPA.
Sak 8. Søknader om prosjektstøtte, innstilling fra utvalget for prosjektstøtte
Det kom inn 9 søknader innen fristen 15. april. Oslo Jazzfestival har sendt inn søknad om støtte til
jubileumskonserter med Dagfinn Nordbø og Karin Krogh etter søknadsfristen. Pga. denne
søknaden ble Dagfinn Nordbø vurdert inhabil og gikk ut under behandlingen av denne saken.
NOPAs utvalg for prosjektstøtte ønsket styrets vurdering i søknadene fra Stiftelsen Cantus,
vedrørende ekstraordinær støtte til oppussing, søknaden fra Norsk på Spotify og søknaden fra
Jan Eggum. Utvalget ønsket også tydeligere rammer for midler de har til disposisjon i de enkelte
tildelingsrundene.
Styret gjorde følgende vurderinger:
Stiftelsen Cantus: NOPAs styre innvilger kr 50.000 til oppussing, men Stiftelsen Cantus bes om å
ta større ansvar for driften av stiftelsen, ved for eksempel høyere egenandel enten for alle eller
for brukere som ikke er NOPA-medlemmer.
Norsk på Spotify - NPS
NOPA er positive til et samarbeid med NPS om å øke norskandelen, og ønsker å se på ulike
muligheter for samarbeid. Det er ikke aktuelt for NOPA å gå inn med subsidiering av lønn i
prosjektet. Dette er et firma som kan være aktuelt for oppkjøp.
Jan Eggum: NOPA er positive, men kan ikke gå inn med subsidiering av lønn i prosjektet. NOPAs
administrasjon bes orientere Jan Eggum om andre mulige finansieringsordninger, som Fond for
lyd og bilde, Kulturrådet, Fond for utøvende kunstnere o.l.
Oslo Jazzfestival: Det er bestemt tidligere at NOPA ikke gir støtte til jubileumskonserter for
NOPAs medlemmer, søknaden avslås derfor på generelt grunnlag.
Vedtak: NOPAs styre gjorde følgende vedtak om prosjektstøtte:
Etternavn
Bergerud

Fornavn
Are

Virksomhet
Tempo

Fylke
Sør-Trøndelag

Peterson

Aggie

Songlines

Troms

Prosjektbeskrivelse
Låtskrivercampen Trondheim
Song:Expo
Låtskriver workshops i NordNorge

Innvilget
70 000
20 000

3

Valle

Marthe

Hordaland

Ingebrigtsen
Eriksen
Paulsen
Paulsen
Klevstrand
Jacobsen

Christian
Jan Lothe
Anniken
Anniken
Lars
Lars

Incicon AS
SafeMUSE
Stiftelsen Cantus
Stiftelsen Cantus
Norsk Visekademi
Norsk på Spotify

Eggum

Jan

Fremtidig museum, Hordaland
Bergen

Oslo
Oslo
Østfold
Østfold
Oslo
Oslo

Låtskriverkurs for ungdom i
Fyllingsdalen 7-9 juli 2017.
LOVSANGS-VERKSTED 2017
Driftsstøtte SafeMUSE
Driftsstøtte Cantus
Ekstraordinær støtte til oppussing
3 seminarer
Videreutvikle NPS til å bli et
komplett utstillingsvindu for norsk
musikk.
Digitalisering og katalogisering av
Norges største private samling av
norsk populærmusikk

15 000
25 000
80 000
100 000
50 000
0
0

0

360 000

Sak 9. Søknad om omdisponering av støtte til musikkarrangering fra VOX-1 koret
Vox-1 koret har søkt om å omdisponere midler til musikkarrangering til et av to verk de fikk
støtte til å arrangere.
Vedtak: VOX-1-koret får omdisponere støtten til musikkarrangering ved å velge låt av en annen
komponist.
Sak 10. Nye medlemmer i Prøysenpriskomiteen
NOPAs styre ønsker at Prøysenfamilien skal bidra økonomisk i Prøysenprisen. En annen mulighet
er å involvere flere i Prøysenprisen, som for eksempel Barne- og
ungdomsbokforfatterforeningen, som har sagt at de kan være interessert i å diskutere saken, for
eksempel ved å delta med et jurymedlem. Prøysenhuset har sagt seg villige til å være sekretariat
for Prøysenprisen.
Vedtak: NOPAs styre ønsker å henvende seg til Prøysenfamilien og foreslå en tredeling av
økonomisk bistand til prisen, juryarbeid og arrangement, der NOPA, Libris og Prøysenfamilien
bidrar på lik linje. Juryen bør settes sammen slik at flere enn NOPAs medlemmer sitter i juryen.
Aktuelle jurymedlemmer fra NOPA kan være Frida Ånnevik, Anita Skorgan, Trond Trudvang og
Trygve Skaug. Juryens virketid er tre år, det bør i fremtiden legges opp til rullerende utskifting av
jurymedlemmer.
Sak 11. Henvendelse fra medlemmer
a. Ledsagere på NOPA-arrangementer
NOPA-medlem Robert Alan Morley har henvendt seg fordi han ønsker å ha med ledsager på
NOPAs sommerfest, og lignende arrangementer i NOPA-regi.
Vedtak: NOPAs medlemmer kan få ha med ledsager på sosiale arrangementer i NOPA-regi
ved forespørsel og dersom det er plass. Ledsagere må betale full pris for kostnader i tilknytning til arrangementet. Æresmedlemmer betaler ikke for ledsagere.
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b. Rapport fra medlem Bjørn Melø
Bjørn Melø har skrevet en rapport om sitt virke. Styret takker for en fyldig orientering.
c. Henvendelse om ledige arbeidsboliger fra Lars Martin Myhre
Lars Martin Myhre har henvendt seg til NOPA og mener det er urimelig at ledige
arbeidsboliger kun lyses ut på Facebook, siden flere av NOPAs medlemmer ikke bruker
Facebook.
Vedtak: NOPAs arbeidsboliger utlyses heretter kun på kalenderen, ikke på Facebook eller epost. Medlemmene spørres om dette er en god rutine på medlemsmøtet 29.05.
d. Henvendelse fra Odd Johan Overøye om kirkemusikk-konkurranse
Odd Johan Overøye har bedt NOPA vurdere om det skal reageres på betingelsene for en
kirkemusikk-konkurranse i regi av Kirkerådet.
Vedtak: NOPA spør Ragnar Bjerkreim, evt. med bistand fra Odd Johan Overøye, om å
utarbeide et brev til Kirkerådet. NKF inviteres til å stille seg bak henvendelsen.
e. Henvendelse fra Geir Bøhren om juryplass i Ragnarocktrollet
Geir Bøhren trekker seg fra vervet. Adm. leder snakker med Jan Lothe Eriksen som
administrerer fondet, for å forhøre seg om status i juryarbeidet.
Sak 12. Eventuelt
TONOs vurderingsutvalg – subsidiert pulje
Verk som er i subsidiert pulje blir favorisert i utbetaling av vederlag. Fordelingsutvalget skal nå
finne ut hvordan det vil slå ut økonomisk dersom NOPA hadde fått inn sine medlemmer i
subsidiert pulje. Pr. i dag er ca. 40 konsertsteder, ensembler og konsertarrangører på lista som
utløser subsidiert vederlag. NOPA-medlemmer som spiller her, får normalt ikke ekstra vederlag.
Utdanningsinstitusjonene skal tas ut. NOPAs styre ble bedt om å foreslå andre arrangører,
ensembler eller spillesteder burde stått på denne lista. Det hadde også vært fint å få inn noe om
tekst i subsidiert gruppe.
NOPA sender inn en oversikt over jazzscener og aktive klubber som ikke står på lista. Det er
ukjent hvilke konsekvenser dette arbeidet har for NOPAs mange ulike medlemmer.
Saker til neste styremøte
•
•

•
•
•
•
•

Spellemann ønsker samarbeid med NOPA
Spellemann-administrasjonen inviteres til å legge frem et forslag i neste styremøte.
Punktfestivalen ønsker samarbeid
NOPA tar kontakt med festivalen og legger evt. frem forslag til samarbeid på neste
styremøte.
Innspill til kulturmeldingen
Scoring-orkester
Musikkprodusenter i NOPA
Innspill til rapport fra Mediemangfoldsutvalget
Musikkteater – forslag til fond og utdeling av arbeidsstipender
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ORIENTERINGSSAKER
A. Administrasjonen orienterer
Praktikant Karoline M. Rooney arbeider med en database over alle NOPAs tillitsvalgte gjennom tidene.
Den siste måneden har vært preget av forarbeid til NOPAs generalforsamling.
B. Orientering om arbeidet med åndsverkloven
Styret foreslår at det lages en punktliste som viser prioriteringene vi har når det gjelder det videre
arbeidet med åndsverkloven, til bruk i diskusjonen fremover. §71 står øverst på lista. Juridisk tekst bør
klippes inn.
C. Orientering fra møtet i TONOs kontrollkomité 9. mai 2017
D. Forhandlingsforslag om nye satser for musikk til teater, til NTO Norsk teater- og orkesterforening
E. Orientering fra møte med NKFs styre om dobbeltmedlemskap
F. Støtte fra Komponistenes vederlagsfond (kr 600.000, en økning på kr 100.000)
G. Støtte fra Norsk Komponistfond (kr 1.000.000, en økning på 100.000)
H. Oversikt over hits/resultater fra låtskrivercamper NOPA har støttet de seneste årene
I. NOPA Road show: Rapport fra låtskriverkurs for viderekommende, Viseklubben Spelt, Troms
J. Innspill fra NOPA til Kulturdep. om behov for forsknings- og utviklingsarbeid på musikkfeltet
K. Innspill til FOU-arbeid som omhandler musikkbransjens verdikjede, pengestrømmer og
støtteapparat. Music Norway koordinerer innspill til Kulturdepartementet.
L. Referat fra møte i Det norske komponistfond
M. Oppsummering fra møte i NKFs styre om dobbeltmedlemskap
REPRESENTASJON
2017

MØTE MED

TEMA

MUSIKKPOLITISK ARBEID
Stortinget
09.05.
Familie- og kulturkomiteen Høring om ny åndsverklov

DELTAKERE

I. Kindem
T. Bøygard
L.W. Fosshaug
T. Tangestuen
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Opphavsrettsselskaper
21.04.
TONO
02.05.
TONO
05.05.
TONO
09.05.
TONO

Arbeidsgruppe
Styremøte
Ny åndsverklov
Kontrollkomiteen

I. Kindem
I. Kindem
I. Kindem
I. Kindem,
T. Tangestuen

Fordeling av tilskudd/juryarbeid
28.04.
Prosjektutvalget

Behandling av søknader om prosjektstøtte

A. W. Solvang
A. Skorgan
K. Havnevik
T. Tangestuen

MØTER MED SAMARBEIDSPARTNERE
18.04.
Kunstnernettverket
16.04.
Kopinor
27.04.
MIR
28.04.
NKF

Rådsmøte
Representantskapsmøte
Innspillsmøte til ny kulturmelding
Diskusjon om dobbeltmedlemskap med NKFs styre

I. Kindem
I. Kindem
I. Kindem
I. Kindem,
T. Tangestuen

FESTIVALER OG ARRANGEMENTER
Seminarer, kurs og konferanser
03.05.
Kulturdepartementet

Oppstartskonferanse for ny kulturmelding

I. Kindem,
J-W. Rydningen,
K.M. Rooney,
T. Tangestuen

Debatter, forum og medlemsarrangementer
16.04.
Gimle kino
Filmvisning og filmmusikksamtale med Roy Westad L. W. Fosshaug
T. Tangestuen
Representasjon
21.04.
Veslefrikk

Veslefrikkprisen

I. Kindem
K. Krüger
T. Tangestuen

26.04.

Utdeling av fagprisen

I. Kindem

Møte om musikkteaterfond

I. Kindem,
K. Krüger
B. Åserud
T. Tangestuen

Gullruten

PROSJEKTMØTER
21,04.
NOPA
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25.04.

MFO,
Platearbeiderforeningen

Scoring-orkester

I. Kindem,
T. Tangestuen

08.05.

NKF

Møte om prosjektedelse for Hør norsk kommunepakker

I. Kindem
T. M. Jacobsen
T. Tangestuen

INTERNE MØTER
18.04.
NOPA

Politisk strategi

I. Kindem,
T. Bøygard,
T. Tangestuen

02.05.

NOPA

Styreutvalgsmøte

I. Kindem,
T. Bøygard,
J-W. Rydningen,
T. Tangestuen

10.05.

NOPA

Styremøte

Styret + adm.
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