Gramex rf:s stadgar
1 § Namn och hemort
Föreningens namn är Upphovsrättsföreningen för utövade artister och ljudupptagningsproducenter GRAMEX
rf och dess hemort är Helsingfors stad.
2 § Syfte
Föreningen är ideell och dess syfte är att bevaka och främja de rättigheter för utövande artister och
producenter av ljudupptagningar om vilka bestäms i upphovsrättslagstiftningen. Till föreningens verksamhet
hör att bära upp ersättningar som nämns i upphovsrättslagen, förvara ersättningarna tills de fördelas samt
fördela dem mellan de ersättningsberättigade.
Föreningens syfte är att främja de allmänna förutsättningarna för utvecklingen av inhemsk utövande
tonkonst och produktion av ljudupptagningar. Föreningen har inte som syfte att ge dem som är delaktiga i
föreningen vinst eller annan omedelbar ekonomisk nytta och är inte heller annars primärt en förening av
ekonomisk art. För att uppnå sitt syfte följer föreningen utvecklingen av den upphovsrättsliga situationen
och upphovsrättsliga lagstiftningen i Finland och utomlands, tar behövliga initiativ och lägger fram behövliga
förslag samt försöker påverka lagstiftningen för att skyddet av de rättigheter som nämns i 1 mom. ska
förbättras ytterligare.

3 § Föreningens medlemmar
Till medlemmar i föreningen kan föreningens möte på skriftlig, till mötet riktad ansökan anta sådana
registrerade föreningar vilkas huvudsakliga syfte är att främja i upphovsrättslagstiftningen föreskrivna
rättigheter för utövande artister eller producenter av ljudupptagningar.
En medlemsförening ska i betydande grad företräda sådana personer eller sammanslutningar som är
berättigade till ersättningar som avses i 2 § och inte redan är företrädda. Medlemsföreningens företrädande
av personer eller sammanslutningar som är berättigade till ersättningar som avses i 2 § får inte i betydande
grad överlappa en annan medlemsförenings företrädande av sådana personer eller sammanslutningar.
Föreningen har rätt att av sina medlemmar ta ut en årlig medlemsavgift samt av nya medlemmar en
anslutningsavgift. Föreningens möte bestämmer avgifternas storlek.

4 § Föreningens kunder
Föreningen sluter kundavtal med personer och sammanslutningar som är berättigade till ersättningar som
avses i 2 §. Föreningens möte bestämmer kundavtalets innehåll. Rätt att bli kund hos föreningen har var och
en som är berättigad till sådana ersättningar.
5 § Hur föreningen redovisar ersättningar
Föreningen redovisar de i 2 mom. avsedda ersättningarna till de ersättningsberättigade enligt
redovisningsregler som föreningens möte fastställer.
Föreningens möte kan besluta att upphovsrättsliga ersättningar som inte kunnat delas ut ska läggas till den
kollektiva förvaltningsorganisationens kapital eller användas antingen så att de betalas till en direkt
mottagare eller används som kollektiva ersättningar, eller på annat sätt används till nytta för dem som är
berättigade till ersättningar.

FÖRENINGENS FÖRVALTNING

6§
Föreningen håller sitt årsmöte årligen under tidsperioden mars–juni vid en tidpunkt som föreningen
bestämmer.
Extraordinarie föreningsmöte hålls när styrelsen anser det behövligt eller när minst 2/5 (två femtedelar) av
föreningens medlemmar skriftligen begär det för behandlingen av ett angivet ärende.
Kallelsen till ett föreningsmöte ska bevisligen tillställas medlemmarna senast fjorton dagar före mötet under
den adress som för medlemmen antecknats i medlemsförteckningen. I kallelsen ska meddelas vilka ärenden
som kommer att behandlas vid mötet.
En medlemsförenings mötesombud kan delta i årsmötet genom att infinna sig personligen till mötet, eller,
om föreningens styrelse eller möte beslutar det, i andra hand genom en kommunikationsförbindelse som
möjliggör tvåvägskommunikation i realtid.
Medlemsföreningar som inte har betalat sin medlemsavgift senast på förfallodagen har inte rösträtt vid
föreningens möte och dess mötesombud har inte rätt att yttra sig vid mötet.
En medlem i föreningen har inte rösträtt vid föreningens möte under de första fyra åren av medlemskapet.
7§
Vid sitt årsmöte behandlar föreningen följande ärenden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Val av ordförande. Ordföranden kallar sekreteraren;
Val av två protokolljusterare och övriga mötesfunktionärer;
Granskning av mötesombudens fullmakter samt konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet;
Styrelsens verksamhetsberättelse;
Bokslutet;
Revisorernas utlåtande;
Fastställande av bokslutet samt beviljande av ansvarsfrihet för de räkenskapsskyldiga;
Val av styrelsens ordförande samt styrelsemedlemmarna och deras ersättare;
Arvode för styrelsens ordförande och styrelsemedlemmarna;
Val av två revisorer och revisorsersättare;
Övriga av styrelsen eller föreningens medlemmar framförda ärenden.

8§
Föreningens möte beslutar om följande angelägenheter:
1. De rättigheter som hänför sig till de ljudupptagningar och musikvideor som föreningens förvaltar
samt deras användningsområden;
2. Utseende av medlemmarna i föreningens övervakningsorgan, skiljande av medlemmarna från
uppdraget samt deras ersättningar och andra förmåner;
3. De allmänna principerna för delningen av de upphovsrättsliga ersättningar som tillkommer
rättsinnehavarna;
4. Användningen av upphovsrättsliga ersättningar som inte kunnat delas samt de allmänna principerna
för användningen av sådana ersättningar;

5. De allmänna principerna för placering av upphovsrättsliga ersättningar och av inkomster som
placeringen av ersättningarna avkastar;
6. De allmänna principerna för avdrag från upphovsrättsliga ersättningar och från de inkomster som
placeringen av ersättningarna avkastar;
7. Föreningens riskhanteringsprinciper;
8. Principerna för förvärv, försäljning och inteckning av fast egendom;
9. Fusion, bildande av dotterbolag och bifall till förvärv av en annan sammanslutning eller andelar eller
rättigheter i en sådan samt om andra betydande organisatoriska förändringar av betydelse för
föreningens förvaltning av upphovsrätter;
10. Upptagning och beviljande av lån samt med dem förknippade säkerheter;
11. Godkännande av den årliga insynsrapporten;
12. Överföring av beslutanderätt på övervakningsorganet i ärenden som avses ovan i punkterna 7–10;
13. Årsmötet kan besluta att betala tilläggsarvode till en styrelsemedlem för skötseln av angelägenheter
som inte hör till en styrelsemedlems sedvanliga uppgifter.
Föreningens möte mottar och behandlar följande ärenden:
•
•

Övervakningsorganets rapport om iakttagelser som organet gjort vid tillsynen samt om utövningen
av beslutanderätt som eventuellt överförts på övervakningsorganet;
Övervakningsorganets medlemmars och verkställande direktörens årliga meddelande om sina
bindningar.

9§
Föreningens möte kan besluta att efter avdrag för kostnader ska högst 10 % av redovisningsmedlen
användas för ändamål som främjar utövande tonkonst eller produktion av ljudupptagningar, fonderas eller
reserveras för annat ändamål som avses i Gramex stadgar.
10 §
Styrelsen består av ordföranden och sex övriga medlemmar. Styrelsen utser inom sig två vice ordförande.
Styrelsens ordförande skall vara förtrogen med upphovsrättsliga frågor och får inte höra till någondera av de
två nedan nämnda intressentgrupperna.
Av styrelsemedlemmarna utses tre bland ljudupptagningsproducenter och tre bland utövande artister. De
medlemmar som väljs bland de utövande artisterna ska på bred bas representera olika artistgrupper.
För varje medlem ska utses en personlig ersättare.
11 §
Styrelsens uppgift är att företräda föreningen, utse föreningens verkställande direktör, bestämma den
verkställande direktörens lön och arvode samt sköta föreningens angelägenheter i enlighet med dessa
stadgar och föreningsmötets beslut.
Föreningens styrelse fungerar också som föreningens övervakningsorgan, och utövar i denna egenskap tillsyn
över den verkställande direktörens verksamhet och arbete med att utföra sina uppgifter samt över
verkställigheten av föreningsmötets beslut, särskilt de allmänna principer som föreningsmötet fastställt,
Övervakningsorganet rapporterar årligen skriftligen till föreningens möte om iakttagelser i
övervakningsverksamheten och om utövningen av beslutanderätt som eventuellt överförts på
övervakningsorganet.

Varje medlem i övervakningsorganet ger årligen föreningens möte ett särskilt meddelande om sådana
bindningar som kan vara av betydelse vid bedömningen av medlemmens förutsättningar att sköta sitt
uppdrag. Meddelandet ska innehålla åtminstone följande uppgifter:
•
•
•
•

medlemmens förmögenhetsrättsliga ställning i föreningen;
löner och arvoden som medlemmen under föregående räkenskapsperiod har mottagit av
föreningen;
ersättningar som medlemmen i egenskap av rättsinnehavare under föregående räkenskapsperiod
har mottagit av föreningen;
uppgifter om andra rättigheter, förmåner eller sådan ställning i föreningen eller i sammanslutningar
eller stiftelser som ägs av föreningen eller där den har bestämmanderätten vilka kan vara av
betydelse för medlemmens förutsättningar att sköta sitt uppdrag.

12 §
Styrelsen sammanträder vid behov på kallelse av ordföranden eller då två styrelsemedlemmar framställer en
begäran om detta till ordföranden. Styrelsen är beslutför när
•
•

ordföranden och minst fyra medlemmar är närvarande, varvid minst två medlemmar bör representera
ljudupptagningsproducenterna och två de utövande artisterna; eller
två vice ordförande och minst en medlem som representerar ljudupptagningsproducenterna och en
medlem som representerar de utövande artisterna är närvarande.

En styrelsemedlem kan delta i styrelsens sammanträde genom att infinna sig personligen till sammanträdet
eller i andra hand vid oväntat förhinder genom en kommunikationsförbindelse som möjliggör
tvåvägskommunikation i realtid. En medlem som vill delta genom kommunikationsförbindelse ska underrätta
verkställande direktören om detta i så god tid att kommunikationsförbindelsen kan ordnas.
Styrelsens ordförande kan besluta att ett möte ska hållas per e-post eller med användning av en
kommunikationsförbindelse som möjliggör tvåvägskommunikation i realtid.

13 §
Föreningen behandlar klagomål över förfaranden, försummelser eller beslut av en medlem, rättsinnehavare
som föreningen företräder eller en förening i en annan kollektiv förvaltningsorganisation när förfarandet,
försummelsen eller beslutet inverkar på klagandens rättigheter eller fördel. Klagomålet bör vara skriftligt.
Om den åtgärd av föreningen som klagomålet gäller grundar sig på motstridiga uppgifter från två eller flera
medlemmar av föreningen, rättsinnehavare som föreningen företräder eller från en annan kollektiv
förvaltningsorganisation, tar föreningen inte meningsskiljaktigheten mellan parterna till behandling.
Klagomålet behandlas av föreningens kansli under ledning av föreningens verkställande direktör. Om
verkställande direktören anser att klagomålet är av sådan natur att det bör handläggas i en av styrelsen
tillsatt kommission, ska verkställande direktören anvisa ärendet till att behandlas av styrelsen, som tillsätter
en kommission att behandla klagomålet.
Den kommission som styrelsen tillsätter kan ha antingen en eller tre medlemmar. En kommission med
endast en medlem tillsätts genom enhälligt beslut av styrelsen. En kommission med tre medlemmar tillsätts
av styrelsen på ett sådant sätt att de medlemmar i styrelsen som företräder de utövande artisterna utser en
medlem till kommissionen och de medlemmar i styrelsen som företräder ljudupptagningsproducenterna

utser en medlem. Den tredje medlemmen, som även är ordförande i kommissionen och inte företräder
någondera gruppen av rättsinnehavare, utses enhälligt av styrelsen.
Kommissionen för protokoll över sina möten. Som kommissionens sekreterare fungerar föreningens jurist.
Kommissionen kan vid behov höra sakkunniga eller andra som den anser att behöver höras i ärendet. Vid
behov gör kommissionen ett förslag till styrelsen om vilka åtgärder som ska vidtas för rättelse av den
situation som avses i klagomålet.
Med anledning av klagomålet sätts inom skälig tid upp ett skriftligt beslut, som klaganden skriftligen
informeras om.
14 §
Den ena av föreningens revisorer ska vara en av Centralhandelskammaren godkänd revisor (CGR-revisor) .

15 §
Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande ensam eller av styrelsens två vice ordförande
tillsammans eller av de av föreningens funktionärer som styrelsen har utsett att var för sig teckna
föreningens namn.
16 §
Föreningens räkenskapsår är kalenderåret. Föreningens bokslut, styrelsens verksamhetsberättelse samt den
årliga insynsrapport om vilken bestäms i lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt ska överlämnas till
revisorerna för granskning före utgången av februari månad och revisionsberättelsen ska presenteras för
styrelsen före utgången av mars månad.
Den årliga insynsrapporten ska läggas ut på föreningens webbplats senast två månader efter räkenskapsårets
utgång och hållas tillgänglig minst fem år efter att den lagts ut på webbplatsen.

ÄNDRING AV STADGARNA OCH UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
17 §
Föreningen kan upplösas och dessa stadgar ändras endast om förslaget stöds av minst tre fjärdedelar av de
vid föreningens möte närvarande föreningsmedlemmarna.

18 §
Om föreningen upplöses, används de medel som återstår efter redovisningarna till att främja de allmänna
verksamhetsförutsättningarna för utövande tonkonst och produktion av ljudupptagningar på det sätt som
avses i 2 §.

