Handlingsplan for utøvere som arbeider med bøker (2018-2021)

Satsningsområde

Mål

Tiltak

Status

Politikk, påvirkning og

Påvirke Kulturrådet for at

Opprette dialog med Kulturrådet

Pågår

juridiske rammer

hele det visuelle feltet blir

Grafill oppretter et eget prosjekt for å jobbe med

2019

bedre ivaretatt

endringer i Kulturrådets tildelingspolitikk og
praksis.
Få like vilkår for illustrasjonsstøtte til sakprosa og

2020

skjønnlitteratur.

Påvirke ny Åndsverklov

Få fagutøvere inn i innkjøpskomiteer.

2019

Jobbe for å sikre en ny Åndsverklov som ivaretar de

Ferdigstilt

visuelle opphaverne.
Følge med på utredning av Klasseromsregelen.

2019-2021

Lykkes i forhandling med

Jobbe for å komme i forhandling med

2019-2021

Forlegger-foreningen om

forleggerforeningen om:

nye avtaler.

-

Oppdatert rammeavtale

-

Bokavtale

2019-2021

Påvirke norsk kulturpolitikk

Komme med innspill til ny Kulturmelding

Ferdigstilt

til bedre å ivareta utøverne

Komme med innspill til Statsbudsjettet

Ferdigstilt

Jobbe for midler til privatkopiering på

Pågår

og respektere visuell
litteratur

kulturbudsjettet
Kontinuerlig lobbying på kulturfeltet

2018-2021

Fond for utøvende kunstnere og det visuelle feltet?

2020-2021

Konkurransetilsynets

Få klarhet i hvordan

Kontakte Konkurransetilsynet

Pågår

rammer

konkurransereglene

Hente informasjon fra relevante

Pågår

gjelder for Grafills

søsterorganisasjoner

medlemmer

Utredning av juridiske implikasjoner for Grafill av

Ferdigstilt

ekstern spesialist i Konkurranserett
Få på plass veiledende

Gjennomgang av eksisterende forlagsundersøkelse.

prisinformasjon for

Konklusjon: kan ikke brukes.

forlagsoppdrag

Søke Nærings- og Fiskeridepartmentet om å utvide

Ferdigstilt

Pågår

unntak som i dag gjelder forfattere og oversettere
til å også gjelde illustratører gjennom bokavtalen.
Kan vurdere mer omfattende levekårsundersøkelse

2020

for alle medlemmer.
Dersom Konkurranselovgivningen tillater, innhente

2019-2020

relevant prisinformasjon og prisstatistikk
Dersom Konkurranselovgivningen tillater, utvikle

2020

prisliste for konkrete oppdrag

i.

Verktøy, rådgivning og

Få på plass nødvendige

opplæring medlemmer og

kontrakter og avtaler

utøvere

Utarbeide ordrebekreftelse. Digitalisert av Eivind.

Ferdigstilt

Utvikle sjekkliste for inngåelse av oppdrag om

Ferdigstilt

bokomslag. Nesten klar til å legges på nett basert
på kartlegging av arbeidsprosess.
Utarbeide kommentert utgave av Rammeavtalen
som kan legges på nett

2019

Tilby relevante kurs og

Gjennomført Pricing Aerobics over hele Norge.

Ferdigstilt

Gjennomføre flere kurs i kommunikasjon og

2019

kompetanseutvikling for
utøvere

forhandlingsteknikk
Kurs i etablering av egen virksomhet og praktisk

2019

forretningsdrift

Markedsmessige rammer

Kurs for utfylling av selvangivelse

2019

Tilby juridisk og

Juridisk rådgivning og bistand.

Pågår

forretningsmessig

Godt i gang og yter bistand til enkeltmedlemmer

rådgivning, støtte og

som jobber med forlag. Her kan godt flere

veiledning til medlemmer

illustratører oppsøke hjelp.

Påvirke forlagenes

Opprette dialog med forlag

Pågår

holdninger og praksis

Kurs for redaktører i kjøp av illustrasjon

2019

Bidra til at flere utøvere har

Synliggjøre andre mulige oppdragskilder (reklame,

2019-2021

andre relevante

redaksjonell illustrasjon, emballasje, offentlig

inntektskilder enn forlag

informasjon og formidling m.m.)
Evaluere Grafills portfolio på nett, samt Grafills

2019-2021

illustrasjonsbok og evt andre tiltak for å promotere
illustratører for oppdrag,
Vederlagsmidler og

Mer transparent og

stipender

målrettet stipendfordeling

Samarbeid med

Stå sterkere sammen der vi

sammenlignbare

kan

organisasjoner og
nettverk

-

Kopinor, Norwaco og Bibliotekvederlaget

-

Grafills stipendordning

-

Andre relevante stipender

-

Kunstnernettverket

-

Oversetterforeningen, NBU osv

-

Svenska tecknare

-

EIF

Jobbe sammen med søsterorganisasjoner om å

Pågår

Pågår

2019-2021

utvide unntak som i dag gjelder forfattere og
oversettere til å også gjelde illustratører gjennom
bokavtalen.
Interesseorganisasjon

Strategisk spørsmål

vs fagforening

Grafills strategi og mandat i dag:
-

2018-2021

Sikre at de kollektive vederlagsmidlene
kommer flest mulig utøvere innen de
visuelle kommunikasjonsfagene til gode

-

Fremme fagene
Jobbe for medlemmenes og utøvernes
vilkår

Informasjonsarbeid

Utrede mulighet for

Hvor mange illustratører er i dag fast ansatt/mottar

tariffområder

lønn?

Informere og trygge

Utarbeide informasjonsplan

Grafills medlemmer om
hva som gjøres for å bedre
vilkårene til utøvere som
jobber med bøker.

2020

2018-2019

