Vedtekter for Grafill Fondet vedtatt på generalforsamling i Grafill 11.05.06
1

Fondets navn er Grafill Fondet

2

Fondet forvalter vederlag for sekundærbruk av illustrasjoner, grafisk design,
interaksjonsdesign, animasjon og tegneserier. Vederlag mottas av Grafill i h.h.
til kollektive avtaler som f. eks fotokopiering, utskrift fra internett, digital
lagring og presentasjon. Fondet forvalter likeledes vederlag for bruk av
utøvernes arbeider i norske bibliotek, utbetalt gjennom Kulturdepartementet i
henhold til lov av 29. mai 1987 nr. 23 om bibliotekvederlag.

3

Fondets midler skal brukes til beste for grafiske designere, illustratører,
interaksjonsdesignere, animatører og tegneserieskapere og støtte utøverne i
samsvar med intensjonene om bibliotekvederlag i lov av 29. mai 1987, dels til
utøvere ved individuelle og dels ved generelle utbetalinger til:

-

Stipendier eller tilsvarende støtteordninger til individuelle rettighetshavere

-

Driftstilskudd til Grafill

-

Tiltak for å styrke faget

-

Sosiale tiltak
Av fondets midler kan det ytes driftstilskudd til Grafill til dekning av foreningens
arbeid i forbindelse med kollektive avtaler, informasjonsvirksomhet og andre
aktiviteter som ivaretar utøvernes opphavsrettslige interesser, særlig på
områder med tilknytning til kollektive avtaler.

4

Ved disponering av fondets midler skal fondsstyret påse at ikkeorganiserte rettighetshavere ikke diskrimineres i forhold til medlemmer av
Grafill.
Det skal ved disponering av midlene sørges for at fondet er i stand til å dekke
eventuelle tilbakebetalingsbetingelser til andre grupper av rettighetshavere
som følge av a´konto innbetalinger til fondet eller til utøvere som påviselig kan
vise til utstrakt bruk/kopiering av sine arbeider.

5

Midlene forvaltes av et styre bestående av leder og tre styremedlemmer og en
vararepresentant med møterett som velges på Grafills generalforsamling.
Styrets leder har dobbeltstemme. Styret velger selv styreleder.
Personer som er medlem av Grafills hovedstyre kan ikke samtidig være
medlem av fondsstyret.
Funksjonstiden er tre år. Valgperioden er tre år. Valgperioden skal rullere slik
at det sikres utskifting hvert tredje år. Gjenvalg av faste styremedlemmer kan
skje en gang.

6

Fondsstyret trer sammen minst en gang årlig og kan kalles inn av leder eller to
styremedlemmer. Styret er vedtaksføre når minst tre styremedlemmer møter.
Det skal føres protokoll fra møtene. Grafill bidrar med sekretær- og
administrasjonsbistand.

7

Midlene kan anbringes i bank eller papirer med bankgaranti. Renter av fondet
går uavkortet til fondet. Det føres regnskap for fondet som revideres av Grafills
Revisor. Fondsstyrets beretning og revidert regnskap godkjennes av Grafills
generalforsamling. Beretning og regnskap skal forelegges
Kulturdepartementet innen 1. mars det etterfølgende år.

8

Fondsstyret kan overføre disposisjonsrett til fondsmidler som fondsstyret har
bevilget.

9

Fondets oppløsning kan bare besluttes på Grafills generalforsamling når dette
er meddelt i innkallelsen. Oppløsning avgjøres med 2/3 flertall.
Generalforsamlingen bestemmer med simpelt flertall hvorledes det i tilfelle
skal forholdes med fondets midler.

10 Disse vedtektene kan endres av Grafills generalforsamling med 2/3 flertall.
11 Vedtektene skal godkjennes av Kulturdepartementet.

