VEDTÆGTER FOR GRAMEX

Disse vedtægter er vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 23. november 1994.
Ændringer er vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 5. november 2009.

§ 1 Navn og hjemsted.
Gramex er en uafhængig, økonomisk og retligt i sig selv hvilende forening uden egen formue.
Gramex har hjemsted i Storkøbenhavn.
§ 2 Formål.
Gramex er godkendt af Kulturministeriet til som fællesorganisation for udøvende kunstnere og fremstillere af lydoptagelser at gøre krav på vederlag for offentlig fremførelse af lydoptagelser, jfr. § 68 i lov om ophavsret.
Gramex er godkendt af Det Grønlandske Landsstyre til som fællesorganisation for udøvende kunstnere og fremstillere
af lydoptagelser at gøre krav på vederlag for offentlig fremførelse af lydoptagelser, jfr. § 68 i lov om ophavsret, jfr. anordning nr. 561 af 7. juni 2006 om ikrafttræden for Grønland af lov om ophavsret.
Gramex varetager tilsvarende rettigheder i udlandet i det omfang, dette følger af gensidighedsaftaler med tilsvarende
organisationer i andre lande.
Gramex kan påtage sig forvaltningen af rettigheder, der tilkommer fremstillere eller udøvende kunstnere inden for områder, der er beslægtet med de i stk. 1 nævnte rettigheder.
Gramex kan påtage sig den praktiske administration af andre rettighedsområder, hvis dette ønskes af rettighedshaverne.
§ 3 Medlemskab.
Rettighederne gøres i overensstemmelse med ophavsretslovens regler gældende gennem medlemskab af Gramex.
Medlemmerne opdeles i medlemmer med fuldt medlemskab og medlemmer med begrænset medlemskab. Endvidere
opdeles medlemmerne i ordinære medlemmer og tilsluttede medlemmer.
Medlemmerne hæfter alene for Gramex' forpligtelser med deres andel af fordelingsbeløbet.
Afgår et medlem ved døden, kan medlemmets arvinger fortsætte medlemskabet.
§ 4 Medlemmer med fuldt medlemskab.
Som medlemmer af Gramex med fuldt medlemskab optages:
a) fremstillere af lydoptagelser, som er statsborgere i eller bosat i et land indenfor EU/EØS, eller et selskab som har
hovedsæde i et land indenfor EU/EØS samt Grønland, og som er indehavere af rettigheder vedrørende offentlig fremførelse af udgivne lydoptagelser.
b) udøvende kunstnere, som er statsborgere i eller bosat i et land indenfor EU/EØS, og som er indehavere af rettigheder vedrørende offentlig fremførelse af udgivne lydoptagelser.
Gramex kan i hvert enkelt tilfælde godkende, at en fremstiller eller en udøvende kunstner, som uden at være omfattet af
stk. 1-2 dog har fast bopæl i Danmark, indtræder som medlem af Gramex med fuldt medlemskab.
Et medlem med fuldt medlemskab af Gramex overdrager samtlige sine offentlige fremførelsesrettigheder for udgivne
lydoptagelser til forvaltning gennem Gramex. Overdragelsen af rettighederne omfatter tillige disses forvaltning i udlandet, således at Gramex med bindende virkning for medlemmer med fuldt medlemskab kan indgå gensidighedsaftaler
med tilsvarende organisationer i udlandet. Et medlem med fuldt medlemskab af Gramex kan følgelig ikke uden om
Gramex fremsætte krav om vederlag over for en tilsvarende udenlandsk organisation, som Gramex har gensidighedsaftale med.
Såfremt et medlem med fuldt medlemskab af Gramex er eller bliver optaget som medlem af en udenlandsk organisation, hvormed Gramex ikke har gensidighedsaftale, bortfalder medlemskabet af den udenlandske organisation uden videre, når Gramex indgår gensidighedsaftale med den pågældende organisation.
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§ 5 Medlemmer med begrænset medlemskab.
Som medlemmer med begrænset medlemskab optager Gramex fremstillere eller udøvende kunstnere, der er indehaver
af offentlige fremførelsesrettigheder, men som på grund af kravene i § 4 ikke kan optages med fuldt medlemskab.
Et medlem med begrænset medlemskab har samme retsstilling som et medlem med fuldt medlemskab med hensyn til
fordelingen af det i Danmark og Grønland opnåede nettoprovenu af offentlige fremførelser, men kan ikke gøre krav
gældende i henhold til de gensidighedsaftaler, Gramex har indgået med andre tilsvarende organisationer.
Et begrænset medlemskab bortfalder uden videre, hvis Gramex indgår gensidighedsoverenskomst med en tilsvarende
organisation i medlemmets hjemland eller i det land, hvori han har sin almindelige medlemsret.
§ 6 Ordinære og tilsluttede medlemmer.
Med henblik på udøvelsen af medlemmernes stemmerettigheder opdeles medlemmerne i henholdsvis ordinære og
tilsluttede medlemmer, der hører enten til fremstillernes rettighedsgruppe eller til de udøvende kunstneres rettighedsgruppe.
De ordinære medlemmer af fremstillernes rettighedsgruppe er fremstillere, som er medlem af IFPI Danmark. De ordinære medlemmer af de udøvende kunstneres rettighedsgruppe er udøvende kunstnere, der er medlem af en organisation tilsluttet Fællesrådet for Udøvende Kunstnere.
Tilsluttede medlemmer er de øvrige medlemmer af Gramex, som ikke er medlem af IFPI Danmark, respektive af en
organisation tilsluttet Fællesrådet for Udøvende Kunstnere.
Arvinger, der fortsætter et medlemskab i henhold til § 3, stk.3, anses for tilsluttede medlemmer.
§ 7 Medlemmers indtræden.
Medlemskab i Gramex opnås, når Gramex godkender en underskrevet medlemserklæring fra en fremstiller eller en
udøvende kunstner. Underskriften skal være personlig eller fremsendt elektronisk ved brug af digital signatur.
Før en medlemserklæring kan godkendes, skal Gramex have fået fornødne oplysninger om ansøgerens statsborgerskab, faste bopæl og eventuelt medlemskab af tilsvarende organisationer i udlandet.
Ethvert medlem skal overdrage Gramex forvaltningen af de offentlige fremførelsesrettigheder, der ligger til grund for
medlemskabet. Overdragelsen gælder såvel eksisterende som kommende rettigheder.
Ethvert medlem skal senest ved udgivelsen levere Gramex en diskografi over de indspilninger, som den pågældende
har medvirket i eller repræsenterer som fremstiller, og fremlægge den for rettighedsadministrationen fornødne dokumentation derfor.
§ 8 Medlemmers udtræden.
Udmeldelse af Gramex sker skriftligt med mindst 3 måneders varsel.
Et fuldt eller begrænset medlemskab af Gramex bortfalder, såfremt medlemmet indmelder sig i en udenlandsk organisation, hvormed Gramex har gensidighedsaftale.
Et begrænset medlemskab af Gramex bortfalder, såfremt medlemmet tillige er medlem af en udenlandsk organisation,
og Gramex indgår gensidighedsaftale med denne.
Medlemsretten bortfalder, når et medlem ikke længere er indehaver af offentlige fremførelsesrettigheder.
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§ 9 Bestyrelsens kompetence.
Gramex ledes af en bestyrelse, der har den øverste ledelse af alle foreningens anliggender.
Bestyrelsen vedtager fordelingsgrundlaget for Gramex' virksomhed og er bemyndiget til at foretage ethvert retligt eller
ikke retligt skridt til håndhævelse af Gramex' formål.
§ 10 Bestyrelsens sammensætning.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer. 3 medlemmer repræsenterer de udøvende kunstneres rettighedsgruppe, og 3
medlemmer repræsenterer fremstillernes rettighedsgruppe, mens 1 medlem, der udpeges af den øvrige bestyrelse, skal
have særlig kendskab til ophavsret.
Repræsentanterne for fremstillernes rettighedsgruppe vælges blandt de ordinære medlemmer af fremstillernes rettighedsgruppe.
Repræsentanterne for de udøvende kunstneres rettighedsgruppe vælges af de ordinære medlemmer af de udøvende
kunstneres rettighedsgruppe. Et medlem vælges blandt Dansk Skuespillerforbunds medlemmer, mens to vælges blandt
medlemmerne af de øvrige organisationer tilsluttet Fællesrådet for Udøvende Kunstnere, som repræsentanter for henholdsvis de kollektivt og de individuelt arbejdende kunstnere.
§ 11 Valg af bestyrelsen.
Valg af rettighedsgruppernes 6 repræsentanter i bestyrelsen sker på Gramex' ordinære generalforsamling, således at
fremstillergruppen vælger 3 medlemmer, og kunstnergruppen vælger 3 medlemmer.
Valget gælder for 3 år, og hvert år afgår efter tur 1 bestyrelsesmedlem af hver gruppe.
Det medlem, der har særligt kendskab til ophavsret, udpeges af den øvrige bestyrelse for 3 år ad gangen.
Genvalg kan finde sted.
Afgår et af rettighedsgruppernes medlemmer af bestyrelsen i årets løb, supplerer bestyrelsen sig med et nyt medlem,
der fungerer til næste ordinære generalforsamling, hvor valg foretages for resten af det afgåede medlems funktionsperiode.
§ 12 Bestyrelsens konstituering og virke.
Bestyrelsen vælger for to år ad gangen sin formand og næstformand blandt rettighedsgruppernes 6 repræsentanter,
således at hvervene går på skift mellem de to rettighedsgrupper.
Formanden og næstformanden skal repræsentere hver sin rettighedsgruppe.
Bisiddere for rettighedsgrupperne kan deltage i møderne.
Bestyrelsen holder møde, så ofte det forlanges af formanden eller 2 af dens øvrige medlemmer.
Bestyrelsen fastsætter til sin formand og sine medlemmer et passende vederlag for deres arbejde.
Over forhandlingerne i bestyrelsen føres en protokol.
§ 13 Bestyrelsens beslutninger.
Alle sager af fælles interesse, der behandles i bestyrelsen, afgøres ved almindelig stemmeflerhed, dog således at beslutning om fordelingen af omkostninger mellem rettighedsgrupperne kræver enstemmighed.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er mødt.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
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§ 14 Fordelingsplaner.
Hver rettighedsgruppe i bestyrelsen vedtager med enstemmighed en plan for indtægternes og udgifternes fordeling
inden for hver rettighedsgruppe.
Hver rettighedsgruppe kan bestemme, at en andel af indtægterne, der ikke med rimelighed kan fordeles på grundlag af
brugsrapporteringer, kan anvendes til nærmere af rettighedsgruppen fastlagte kollektive formål inden for rettighedshavernes virkeområde.
Rettighedsgruppernes fordelingsplan fremlægges for bestyrelsen.
§ 15 Tegning og repræsentation.
Gramex repræsenteres overfor tredjemand af Gramex' bestyrelse eller den, som bestyrelsen giver fuldmagt hertil.
§ 16 Direktion.
Bestyrelsen ansætter en direktør, der under ansvar over for bestyrelsen, forestår Gramex' daglige drift.
Direktøren ansætter og afskediger Gramex' personale og fastsætter personalets arbejdsområder og beføjelser.
Bestyrelsen bemyndiger direktøren til at repræsentere Gramex overfor tredjemand.
§ 17 Indkaldelse til generalforsamling.
Bestyrelsen indkalder skriftligt med 14 dages varsel den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i oktober
måned.
Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes skriftligt med 5 dages varsel, når bestyrelsen finder det formålstjenligt,
eller når det forlanges af mindst én femtedel af de ordinære medlemmer i en rettighedsgruppe eller af et flertal af organisationerne i Fællesrådet for Udøvende Kunstnere.
Al kommunikation mellem medlemmer og bestyrelse kan ske elektronisk via e-mail, og generelle meddelelser vil være
tilgængelige på Gramex´ hjemmeside www.gramex.dk. Bestyrelsen kan, som følge heraf, fremsende indkaldelser til
ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger, årsrapporter, indkomne forslag til fremsættelse på generalforsamlingerne m.v. via e-mail.
§ 18 Dagsordenen.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
a. Beretning om årets virksomhed.
b. Fremlæggelse af det årlige regnskab.
c. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
d. Valg af revisorer.
e. Eventuelt.
Dagsordenen og forslag fra bestyrelsen skal meddeles medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Forslag fra medlemmerne, herunder også forslag vedrørende denne paragraf c og d, skal være bestyrelsen i hænde
senest det pågældende års 1. september, for at de pågældende forslag kan blive fremsat på generalforsamlingen. Sådanne forslag offentliggøres for medlemmerne inden generalforsamlingen.
I indkaldelser til ekstraordinære generalforsamlinger skal dagsordenen anføres.
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§ 19 Adgang til generalforsamlinger.
Ordinære og tilsluttede medlemmer samt bestyrelsens medlemmer, revisor, foreningens direktør og advokat har adgang
til foreningens generalforsamlinger.

§ 20 Generalforsamlingens ledelse og afstemninger m.v.
Generalforsamlingen vælger ved almindelig stemmeflerhed en dirigent, der skal være jurist.
Der føres en protokol over generalforsamlingens forhandlinger.
Alle medlemmer har ret til at ytre sig om forhold, der er omfattet af dagsordenen.
Alle anliggender bortset fra ændring af vedtægter afgøres ved almindelig stemmeflerhed ved afstemninger, der afholdes
inden for hver rettighedsgruppe for sig. Kun de ordinære medlemmer har stemmeret.
Ændring af vedtægter kan kun foretages, når mindst halvdelen af de ordinære medlemmer i hver rettighedsgruppe er til
stede, og to tredjedele af de tilstedeværende ordinære medlemmer i hver rettighedsgruppe stemmer for de foreslåede
lovændringer. Er ikke halvdelen af hver rettighedsgruppes ordinære medlemmer til stede, indkalder bestyrelsen til en ny
generalforsamling med angivelse af de foreslåede lovændringer, der kan vedtages, når to tredjedele af de på generalforsamlingen tilstedeværende ordinære medlemmer i hver rettighedsgruppe stemmer herfor.
Medlemsret på generalforsamlingen kan ikke udøves ved fuldmagt.
§ 21 Fordelingsregnskabet.
Regnskabsåret er kalenderåret.
Årsregnskabet opgøres særskilt for hver rettighedsgruppe.
Det bruttobeløb, der tilflyder de to rettighedsgrupper tilsammen, fordeles med halvdelen til hver rettighedsgruppe.
Af bruttoindtægterne afholdes Gramex' driftsomkostninger, der fordeles mellem rettighedsgrupperne efter regler vedtaget af bestyrelsen.
Renter fra bank, giro og obligationer fordeles mellem rettighedsgrupperne i henhold til medlemstilsvaret og anvendes
forlods til nedbringelse af administrationsomkostningerne.
Årsregnskabet underskrives af direktøren og bestyrelsen og fremlægges på generalforsamlingen.
Årsregnskabet indsendes til Kulturministeriet og Det Grønlandske Landstyre til orientering.
§ 22 Vederlagsfordelingen inden for rettighedsgrupperne.
Det hver rettighedsgruppe tilkomne beløb fordeles blandt gruppens medlemmer efter afholdelse af de omkostninger, der
har været forbundet med fordelingen inden for gruppen.
Indkomne vederlag skal så vidt muligt fordeles i overensstemmelse med den stedfundne udnyttelse af udgivne lydoptagelser.
§ 23 Forholdet til udlandet.
Gramex kan med bindende virkning for medlemmer med fuldt medlemskab indgå gensidighedsaftaler med tilsvarende
organisationer i udlandet.
Individualiserede vederlag, der tilfalder udenlandske udøvende kunstnere, kan alene i udlandet udbetales gennem organisationer, der påtager sig at foretage udbetaling i henhold til de af Gramex udarbejdede lister.
Individualiserede vederlag fra udenlandske organisationer videregiver Gramex til de pågældende medlemmer.
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Øvrige indtægter fra udenlandske organisationer fordeles i overensstemmelse med de for øvrige danske indtægter gældende bestemmelser.
Gramex kan som led i en gensidighedsaftale med en tilsvarende organisation i udlandet give afkald på at hjemføre vederlag, såfremt den pågældende organisation giver tilsvarende afkald på vederlag fra Gramex. - Vederlagsandele i medfør af sådanne aftaler skal så vidt muligt anvendes til fordeling blandt de berørte medlemmer eller fordeles kollektivt i
henhold til bestyrelsens bestemmelse.
§ 24 Revision.
Gramex' regnskab revideres af en statsautoriseret revisor, hvis virksomhed også er af kritisk art. Vedkommende vælges
på generalforsamlingen, der tillige blandt medlemmerne vælger to kritiske revisorer - en for hver rettighedsgruppe.
Valget af såvel af den statsautoriserede revisor som af de to kritiske revisorer, gælder for ét år.
Genvalg kan finde sted.
Revisoren kan til enhver tid forlange bestyrelsen indkaldt til møde, såfremt det måtte anses for fornødent.
§ 25 Opløsning.
Gramex kan ikke opløses, så længe foreningen i henhold til den bestående lovgivning driver sin nuværende eller anden
hermed beslægtet virksomhed.
Skulle Gramex ophøre med at drive virksomhed, kan foreningen opløses, såfremt ni tiendedele af medlemmerne i hver
rettighedsgruppe stemmer herfor.
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