Vedtekter Grafill 2021
(Sist endret 29.5.2021)
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Navn
Organisasjonens navn er Grafill – Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon. Stiftet i 1991.
Organisasjonen er en direkte fortsettelse av Norske Grafiske Designere, stiftet som Yrkestegnernes
Forening i 1937 (Norske Yrkestegnere fra 1946), og Norsk Illustratørforbund, stiftet 1983.
Grafill er en landsomfattende organisasjon for utøvere innen visuell kommunikasjon som er bosatt i
eller har sitt virke i Norge.
Organisasjonens navn må aldri knyttes direkte til utenforstående foretak eller særinteresser.
Medlemskap gir rett til å beskrive sitt medlemskap i organisasjonen.
Formål
Grafill representerer utøvere innen visuell kommunikasjon fra hele landet i en partipolitisk nøytral
organisasjon. Grafills formål er å synliggjøre fagfeltet, og ivareta medlemmenes faglige, økonomiske og
juridiske interesser.
Grafill skal arbeide for å høyne fagenes kvalitetsmessige og etiske nivå, samt ha god kontakt med
utdanningsinstitusjoner for gjensidig kompetanseutveksling.
Grafill skal arbeide for å utvide kunnskapen om, og skape økt forståelse for fagene og deres funksjon
i samfunnet.
Grafills oppgaver er å:
2.4.1 Arbeide for gjensidig forståelse mellom oppdragsgivere og utøvere.
2.4.2 Forhandle fram rammeavtaler og normalkontrakter på vegne av medlemmene.
2.4.3 Kunne påtale og forfølge krenkelser av medlemmenes arbeider/verk.
2.4.4 Inngå bindende avtaler som tillater nærmere avgrenset bruk av medlemmenes offentliggjorte
arbeider/verk i deres originale utførelse.
2.4.5 Inngå bindende avtaler om bruk og vederlag for slik bruk av medlemmenes arbeider/verk som
er nevnt ovenfor under pkt. 1-3.
2.4.6 Fremme internasjonal forståelse for opphavsrett på billedsiden.
Fullmaktene i følge punktene 2.4.2 til 2.4.4 er ikke-eksklusive.
Grafill kan overlate forvaltning etter denne bestemmelse til en felles forvaltningsorganisasjon
som organisasjonen er medlem av. I spesielle tilfeller kan Grafill overlate forvaltning til en
annen forvaltningsorganisasjon. Ivaretakelse av medlemmenes interesser i utlandet, herunder
forvaltning av rettigheter i utlandet og vederlag for slike, kan også overlates til organisasjoner
i andre land.
Grafill kan delta i eller la seg representere av organisasjoner som har til formål å ivareta yrkesgruppens
sekundærrettigheter.
Grafill skal disponere mottatt vederlag i overensstemmende med organisasjonens formål og offentlige
bestemmelser.
Grafill er pålagt av Kultur-og kirkedepartementet å ha et eget fondsstyre som mottar og forvalter
vederlags-ordninger fra Kopinor, Bibliotekvederlag og Norwaco. Hovedstyret i Grafill kan søke fondet om
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midler til tiltak for utøvere i faget. Grafill Fond er en egen juridisk enhet med egne vedtekter som
regulerer fondets arbeid og ansvar.
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Medlemmer
Som fullverdig medlem av Grafill kan opptas enkeltutøvere som oppfyller de krav til fullverdig
medlemskap som er bestemt av hovedstyret.
Som assosiert medlem, uten stemmerett, kan opptas enkeltutøvere som oppfyller de krav til assosiert
medlemskap som er bestemt av hovedstyret.
Som studentmedlem, uten stemmerett, kan opptas studenter ved skoler for relevante fag.
Studentmedlemskap kan beholdes i inntil to år etter endt utdannelse.
Ved oppnådd pensjonsalder fritas medlemmet for kontingent, men beholder fulle rettigheter som
seniormedlem.
Æresmedlemmer velges av generalforsamlingen etter innstilling fra hovedstyret. Æresmedlemmer har fulle
rettigheter i organisasjonen, men betaler ikke kontingent.

Søknad om medlemskap
Skriftlig søknad om medlemskap etter pkt. 3.1 – 3.3 ovenfor, skal sendes elektronisk til Grafill.no, vedlagt
nødvendig dokumentasjon.
Søknaden behandles og avgjøres av den som hovedstyret bemyndiger.

Medlemmenes plikter og rettigheter
Medlemmene plikter å opptre i tråd med Grafills formål, vedtekter og etiske retningslinjer.
Medlemskap i Grafill gir organisasjonen fullmakt til å handle på medlemmenes vegne i overenstemmelse
med vedtektene, herunder å deltar i, eller la seg representere av, organisasjoner som har til formål å ivareta
yrkesgruppens sekundærrettigheter.
Medlemmene plikter å følge de avtaler Grafill selv, eller gjennom deltagelse i forvaltningsorganisasjoner,
inngår på medlemmenes vegne, innenfor de grenser som følger av disse vedtektene og lovgivningen.
Opphør av medlemskap
Utmelding må skje skriftlig og gjelder fra og med den 01. påfølgende måned. Hovedstyret kan fastsette en
nærmere angitt bindingstid for kontingent for nye/ gjeninnmeldte medlemmer. Utmelding gir ikke rett til
refusjon av kontingent.
Medlemskap tapes dersom årskontingent ikke er betalt innen 3 måneder etter forfall.
Medlemmer som opptrer i strid med Grafills vedtekter, etiske retningslinjer eller andre fattede vedtak som
er gjort kjent for medlemmene, kan suspenderes for en nærmere bestemt periode, eller ekskluderes.
Beslutningen tas av hovedstyret og det kreves at minst 2/3 av hovedstyrets medlemmer stemmer for
suspensjon/eksklusjon. Avgjørelse om suspensjon/eksklusjon av et medlem skal forelegges den
førstkommende generalforsamling dersom den suspenderte/ekskluderte krever det. For opprettholdelse av
beslutningen kreves tilslutning av minst 2/3 av de fremmøtte. Dersom beslutningen om
suspensjon/eksklusjon gjelder et hovedstyremedlem, fratrer dette medlemmet ved avstemningen.
Ved ny innmelding i Grafill skal eventuell skyldig kontingent betales.
Kontingent
Årskontingent for ordinære-, assosierte- og studentmedlemmer fastsettes av generalforsamlingen for det
påfølgende kalenderår.
Med mindre generalforsamlingen særskilt fastsetter annen kontingent, reguleres kontingenten etter
konsumprisindeksen (SSBs senest oppdaterte 12 månedersendring på tidspunktet for avholdelse av
generalforsamling). Beløpet avrundes til nærmeste 10-krone.
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7.3

For å ha adgang til og stemmerett på generalforsamlingen, må kontingent være betalt senest én uke før
generalforsamlingen avholdes.

8.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Lokallag
En gruppe på minst åtte medlemmer kan ta initiativ til å danne lokallag av Grafill i sitt distrikt.
Lokallag må godkjennes av hovedstyret.
Lokallaget består av, og er åpent for medlemmer bosatt i distriktet.
Navnet Grafill skal alltid stå foran og være en del av lokallagets navn.
Lokallaget arbeider primært med faglige og sosiale arrangementer. Laget er organisasjonens kontaktledd i
faglige spørsmål i forhold til lokale myndigheter, næringsliv, undervisningsinstitusjoner m.m.
Lokallaget ledes av et styre på minst tre medlemmer.
Lokallag søker hovedstyret om driftsstøtte etter fremlagte faglig program/prosjekter med tilhørende
budsjett senest 20. november før påfølgende år.
Forøvrig gjelder Grafills generelle vedtekter også for lokallagenes virksomhet.
Ved opphør skal lokallagets eiendeler overføres til organisasjonen sentralt.

8.6
8.7
8.8
8.9
9.
9.1
9.2

9.3
9.4
9.5

Faggrupper
Det kan opprettes faggrupper innenfor et nærmere angitt fagområde.
Hovedstyret beslutter dannelse av slike faggrupper, evt. etter søknad fra en gruppe på minst åtte
medlemmer. Hovedstyret kan dispensere fra kravet om åtte medlemmer. Hovedstyret skal i sin vurdering
legge vekt på organisasjonens målsetting, totale økonomi og ressursprioritering.
Medlemmer av en faggruppe skal være medlemmer av Grafill.
Navnet Grafill skal alltid stå foran og være en del av faggruppens navn.
For faggruppens forhold forøvrig gjelder pkt. 8.5 til 8.9 ovenfor tilsvarende.

10.
10.1

Organisasjonens organer
Organisasjonens organer er:
• Generalforsamlingen
• Hovedstyret
• Administrasjonen
• Valgkomitéen
• Kontrollutvalget
• Stipendkomitéen

11.
11.1

Ordinær generalforsamling
Organisasjonens høyeste myndighet er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling
avholdes hvert år innen utgangen av mai måned og innkalles av hovedstyret med minst 14 dagers
skriftlig varsel. Dagsorden og sakspapirer medfølger innkallingen.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
11.2.1 Valg av ordstyrer og referent.
11.2.2 Valg av to til å underskrive referat og kontrollere avgitte stemmer.
11.2.3 Godkjenning av fullmakter og antall stemmeberettigede.
11.2.4 Godkjenning av innkalling.
11.2.5 Godkjenning av dagsorden.
11.2.6 Orientering om organisasjonens og fondets årsberetning.
11.2.7 Godkjenning av årsregnskap, revisjonsberetning og kontrollutvalgets innstilling for
organisasjonen og fondet.
11.2.8 Orientering om vedtatt budsjett for inneværende år.

11.2
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11.2.9
11.2.10
11.2.11
11.2.12
11.2.13
11.2.14
11.2.15
11.2.16
11.2.17
11.3
11.4

11.5
11.6
11.7
12.
12.1

12.2

13.
13.1

13.2

13.3

13.4.

14.
14.1

Fastsettelse av kontingent i samsvar med pkt. 7.1. ovenfor.
Behandling av innkomne forslag.
Valg av leder til hovedstyret.
Valg av medlemmer og varamedlemmer til hovedstyret.
Valg av valgkomité.
Valg av kontrollutvalget.
Valg av stipendkomité.
Valg av fondsstyrer i h.h.t. fondenes vedtekter.
Valg av revisor.

Vedtak på generalforsamlingen fattes med simpelt flertall, unntatt vedtektsendringer og oppløsning
som krever 2/3 flertall av avgitte stemmer, jf. pkt. 20 og 24 nedenfor.
Medlem med adgang og stemmerett, jf. pkt. 7.3, kan stemme på vegne av andre stemmeberettigede
medlemmer i henhold til fremlagt skriftlig fullmakt. Fullmakten må klart angi fullt navn på
fullmaktsgiver og fullmektig, og være signert av fullmaktsgiver. Ingen kan stemme med mer enn to
fullmakter i tillegg til sin egen stemme.
Organisasjonens ansatte funksjonærer har tale- og forslagsrett på generalforsamlingen.
Forslag til behandling på generalforsamlingen må være innsendt styret senest 31. januar.
Bare saker som i innkallingen er oppført på dagsorden kan behandles.
Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal innkalles av hovedstyret, dersom tre eller flere
hovedstyremedlemmer krever det, eller hvis krav om dette fremsettes av medlemmer som representerer
minst 10 % av de stemmeberettigede.
For innkallelse til, samt for avstemning og stemmerett på den ekstraordinære generalforsamling,
gjelder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.
Hovedstyret
Organisasjonens hovedstyre består av en leder og seks faste medlemmer. Det velges to
vararepresentanter til hovedstyret. Første vara har møteplikt, andre vara har møterett. Ved hovedstyrets
sammensetning bør det etterstrebes bredest mulig representativitet i forhold til de ulike fagområder
organisasjonen representerer, medlemmenes bosted og kjønn samt kontinuitet og erfaring fra
organisasjonens virksomhetsområder. I tillegg til hovedstyrets faste medlemmer og vararepresentanter,
skal det etterstrebes å ha med to studentrepresentanter som observatører.
Funksjonstiden for faste hovedstyremedlemmer er to år, og valgperioden bør rullere slik at det velges tre
medlemmer ved generalforsamlingen hvert år. Hovedstyremedlemmer kan gjenvelges to ganger.
Hovedstyrets leder velges av generalforsamlingen, mens nestleder utpekes av hovedstyret.
Funksjonstiden for hovedstyrets leder er ett år. Samlet funksjonstid som styreleder, varamedlem eller
hovedstyremedlem skal ikke overstige seks år. Man kan gjenvelges til ny seksårsperiode som varamedlem
eller hovedstyremedlem etter å ha hatt karantenetid i sammenhengende seks år, uten verv i hovedstyret.
Hovedstyremøter avholdes så ofte som hovedstyret finner det nødvendig. Hovedstyret innkalles av
lederen, eller når minst tre hovedstyremedlemmer finner det påkrevet. Hovedstyret er beslutningsdyktig
når minst fem representanter møter.
Dersom styreleder eller styremedlemmer i hovedstyret har andre verv i lokallag eller faggrupper, er de
inhabile i saker som gjelder deres aktuelle lokallag eller faggruppe.
Instruks for hovedstyret
Hovedstyret skal:
Lede organisasjonens virksomhet, ansette daglig leder og det øvrige personale i administrasjonen, trekke
opp retningslinjer for disse, samt sørge for at retningslinjer følges.
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14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
14.10
14.11
14.12
14.13

Disponere organisasjonens midler i overensstemmelse med formålet.
Sette i verk de vedtak som generalforsamlingen har vedtatt.
Fatte vedtak i alle de saker som ikke må legges frem for ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.
Ta initiativ i alle saker som går inn under organisasjonens formål.
Oppnevne utvalg og komitéer der dette er hensiktsmessig.
Oppnevne representanter, fortrinnsvis innen hovedstyret til de organer der organisasjonen er
representert.
Fastsette nærmere retningslinjer for hvilke krav som stilles til utdannelse og praksis for å oppnå
medlemskap i organisasjonen.
Sørge for at medlemmer er informert om organisasjonens virksomhet.
Innkalle til generalforsamling, utarbeide årsberetning, regnskap og budsjettforslag og
sørge for at valgkomitéen trer i virksomhet i god tid før generalforsamlingen.
Overvåke at organisasjonens lover følges og at medlemmene opptrer i henhold til de regler som er
vedtatt for konkurranser og yrkesetikk.
Overvåke at konkurranseinnbydere følger de regler som organisasjonen har tiltrådt.
Hovedstyret kan delegere konkrete deler av sin myndighet til daglig leder, et definert arbeidsutvalg
eller andre som styret måtte finne det hensiktsmessig å delegere til.

15.
15.1

Administrasjonen
Administrasjonens oppgave er å gjennomføre organisasjonens daglige drift, sette hovedstyrets og
generalforsamlingens vedtak ut i livet.

16.
16.1
16.2

Valgkomité
Valgkomitéen skal bestå av fire aktive medlemmer og velges av generalforsamlingen.
Ved valget av valgkomitéens medlemmer skal det legges vekt på å sikre en best mulig representasjon i
forhold til medlemmenes fagområder og bosted. Valgkomitéens medlemmer velges for to år av gangen
og kan gjenvelges én gang.
Valgkomitéen skal senest fire uker forut for generalforsamlingen skriftlig fremlegge sin innstilling om
tillitsvalgte til organisasjonens ulike organer for hovedstyret.
Valgkomitéen beslutter sin innstilling med simpelt flertall.

16.3
16.4
17.
17.1
17.2

17.3

17.4

18.
18.1
18.2
18.3
18.4

Kontrollutvalget
Kontrollutvalget velges av generalforsamlingen etter innstilling fra valgkomiteen.
Kontrollutvalget består av to medlemmer som velges for to år av gangen. Kontrollutvalgets medlemmer
kan ikke inneha andre verv i Grafills styrende organer. Medlem av kontrollutvalget kan gjenvelges to
ganger.
Kontrollutvalget skal foreta løpende vurdering av hovedstyrets virksomhet og økonomiske disposisjoner
og avgi årlig innstilling om dette til generalforsamlingen. Kontrollutvalget skal særlig påse at hovedstyret
i Grafill ivaretar alle oppgaver, slik de er definert i formålsparagraf og handlingsprogram, og rapportere
om dette til generalforsamlingen.
Et enstemmig kontrollutvalg kan kreve innkalling til ekstraordinær generalforsamling dersom
hovedstyret ikke utfører sitt arbeid i henhold til Grafills vedtekter og vedtak på generalforsamlingen.
Stipendkomité
Stipendkomiteen velges av generalforsamlingen etter innstilling fra valgkomiteen.
Stipendkomiteen består av fem medlemmer og to varamedlemmer som velges for to år av gangen. Det
velges henholdsvis to eller tre medlemmer annethvert år. Et medlem kan bare gjenvelges en gang.
Stipendkomiteen er ansvarlig for behandling og gjennomføring av den årlige
stipendbehandlingen.
Hovedstyrets til enhver tid gjeldende strategi og retningslinjer for stipendtildeling, skal legges til grunn i
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stipendkomitéens arbeid.
19.
19.1

19.2
19.3
19.4
19.5
19.6

19.7

Uravstemning
Saker av ekstraordinær eller vesentlig betydning for organisasjonen, kan av hovedstyret legges frem til
uravstemning. Uravstemning kan omgjøre generalforsamlingsvedtak. Uravstemning er gyldig hvis 2/3 av
de stemmeberettigede ved utsendelsesdatoen deltar. Uravstemning avgjøres ved simpelt flertall. Bare ny
uravstemning kan omgjøre tidligere uravstemningsvedtak.
Forslag som legges fram for uravstemning, skal formuleres slik at medlemmene kan ta stilling til
saken.
Fra utsendelse til svarfristens utløp, skal det gå minst 3 uker (i begge tilfeller gjelder poststemplets
dato). Opptelling kan tidligst foretas en uke etter svarfristens utløp.
Avstemning skal skje på tilsendt skjema, påført medlemmets navn. Bare stemmesedler som er
underskrevet og kontrollert m.h.t. stemmerett er gyldig.
Voteringsspørsmålet skal formuleres slik at det skal kunne stemmes ja eller nei. Det skal kun
stemmes over én sak.
Uravstemningsresultatet med stemmesedler og alt underlag skal være tilgjengelig på første ordinære
generalforsamling. Det skal velges en komité med 3 medlemmer utenfor hovedstyret som skal kontrollere
at uravstemningen har skjedd slik loven foreskriver. Vedtak trer imidlertid i kraft i det øyeblikk
avstemningsresultatet foreligger.
Resultatet av uravstemning er bindende for hovedstyret i den spesielle sak, men har ingen
konsekvenser for hovedstyret i tilfelle uravstemningen skulle gå imot hovedstyrevedtak.

20.
20.1
20.2

Vedtektsendringer
Vedtektsendringer kan kun skje med 2/3 flertall på generalforsamlingen.
Forslag til vedtektsendringer må være innsendt til styret senest 31. januar.

21.
21.1
21.2

Signatur
Styrets leder eller den hovedstyret bemyndiger har signaturrett.
Hovedstyret kan meddele prokura.

22.
22.1

Regnskap og revisjon
Organisasjonens regnskapsår følger kalenderåret. Regnskapene skal være avsluttet senest 6 uker før
generalforsamlingen og hovedstyrets regnskapsforslag skal tilsendes medlemmene sammen med
innkallingen til generalforsamlingen.
Generalforsamlingen velger en revisor til å gjennomgå og revidere organisasjonens årsregnskap. Den
valgte revisor er ikke valgbar til tillitsverv i organisasjonen.

22.2

23.
23.1

23.2

24.
24.1

Avgjørelse av tvister
Tvister mellom medlemmer og organisasjonen eller tvister om forståelsen av organisasjonens
vedtekter, kan ikke prøves ved de ordinære domstoler. Tvister av denne art skal løses ved voldgift etter
vedtektenes bestemmelser.
Ved voldgift oppnevner hver av partene et erfarent medlem av organisasjonen som medlem i
voldgiftsretten, og disse oppnevner i fellesskap rettens formann som skal være en utenforstående jurist
som stiller lovens krav til dommere. Dersom oppnevnelsen av medlemmer eller formann i
voldgiftsretten ikke finner sted innen rimelig tid etter at tvisten er henvist til voldgift, oppnevnes
voldgiftsrettens medlemmer av formannen i Oslo Krets av Den Norske Advokatforening. Forøvrig
følger voldgiften bestemmelsene i tvistemålslovens kapittel 32.
Organisasjonens oppløsning
Organisasjonens oppløsning kan bare besluttes på Grafills generalforsamling når forslag om dette er
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24.2

25.
25.1

meddelt i innkallelsen. Oppløsning krever 2/3 flertall, og må bekreftes med 2/3 flertall på påfølgende
generalforsamling for å være gyldig.
Etter endelig oppløsningsvedtak, bestemmer generalforsamlingen med simpelt flertall hvorledes det i
tilfelle skal forholdes med organisasjonens midler.
Ikrafttreden
Disse vedtekter trer i kraft ved vedtakelsen.
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