FJØLRIT
FJØLRIT – felag fyri føroyskar rættindaeigarar

1.

VIÐTØKUR

PARTUR: ENDAMÁL OG VIRKI

Gr. 1. 1. Fjølrit er meginfelag hjá feløgum, sum umboða rættindaeigarar, tá upphavsrættarliga vard verk
verða brúkt.
Gr. 1. 2: Við brúk er at skilja øll sløg av endurgeving, ljósriting, avriting, fjølriting, talgilding ella onnur
margfalding av vardum verkum, tað veri seg í framførslu, útgávu ella framleiðslu, sama hvar, hvussu ella
í hvørjum sniði verkið er skapt ella er til taks.
Fjølrit hevur annars sum felagsskapur sum so onki fíggjarligt endamál.
Gr. 1. 3. Virkið hjá Fjølriti er:
1. At útvega upplysingar og mæla til tiltøk til frama fyri áhugamálini hjá rættindaeigarunum.
2. At samskipa krøvini hjá limafeløgunum, samráðast og gera sáttmáIar teirra vegna.
3. At umsita og býta samsýningar og endurgjøId fyri at brúka upphavsrættarliga vard verk
4. At veita feløgum hjá útlendskum rættindaeigarum og móttaka frá teimum samsýningar og
endurgjøld.
2. PARTUR: LIMASKAPUR
Gr. 2. 1. Feløg, sum fyri limir sínar kunnu samráðast og gera sáttmáIar um loyvi tiI at brúka verk hjá
limunum, kunnu søkja um limaskap i fjølriti, smb. gr. 1.2.
Umboðsráðið tekur avgerð um umsóknir við meirilutanum 2/3.
Gr. 2. 2 . Limaskapur skal sigast upp við minst seks mánaða fyrivarni og fer úr gildi 1. januar árið eftir.
Limur, sum hevur sagt upp limaskapin, er ikki bundin av nyggjum sáttmáIum, Fjølrit ger i
uppsagnartíðini.
3 . PARTUR: SKIPAN
Gr. 3. 1. Umboðsráðið og stjórnin stýra Fjølriti.
Gr. 3. 2. Hvørt Iimafelag tilnevnir eitt umboð og eitt varaumboð i umboðsráðið. Varaumboð hava rætt til
at vera á fundum, taka orðið og koma við uppskotum.
Limafeløgini boða Fjølriti skrivliga frá, hvør er tilnevndur. Tilnevningin er galdandi tiI hon skrivliga verður
afturkallað.
Umboð hjá einum limafelag kann við skrivligari fulltrú umboða annað limafelag.
Gr. 3. 3. Umboðsráðið eigur fyrst og fremst:
1. At gera av, hvussu Fjølrit skal virka eftir 1. parti, og seta út í kortið.
2. At hava eftirlit við stjórnini.
3. At velja fólk i stjórnina og møguligar arbeiðsbóIkar.
Avgerðir i umboðsráðnum eftir gr. 3. 3. 1. krevja, at 3/4 av teimum hjástøddu eru fyri.
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Gr. 3. 4. Umboðsráðið hevur fund minst eina ferð um árið.
Hesin fundur skal vera fyri 31.mai og er aðalfundur hjá Fjølriti.
Skráin hjá aðalfundinum er hendan:
1. Fundarsetan og val av tveimum fólkum at undirskriva gerðarbókina.
2. Gerðarbókin frá undanfarna umboðsfundi gódkend.
3. Ársfrágreiðing frá stjórnini.
4. Grannskoðaður roknskapur.
5. Fíggjarætlan fyri komandi ár.
6. Onnur máI, sum eru nevnd í fundarboðunum.
7.
a) Val av formanni og næstformanni í umboðsráðið.
b) VaI av formanni, næstformanni og einum limi i stjórnina og varalimum fyri teir.
c)Val av grannskoðara.
8. Ymiskt.
Stjórnin, grannskoðarin ella í minsta lagi tvey limafeløg kunnu krevja umboðsráðið kallað saman.
Umboðsráðið kann skipa fyri eykavali.
Gr. 3. 5. Umboðsráðið verður kallað saman skrivliga í minsta lagi tvær vikur frammanundan.
Í fundarboðunum verður tilskilað, hvørji mál skulu viðgerast.
Uppskot um mál at viðgera á aðalfundinum skulu vera send stjórnini i seinasta lagi triggjar vikur
fyri aðalfundin.
Limafeløgini eiga at fáa skrivlig boð i seinasta Iagi eina viku, áðrenn freistin at senda inn uppskot
er úti.
Gr. 3. 6. Formaðurin i umboðsráðnum, valdur á undanfarna aðalfundi, er orðstýrari.
MáI, sum ikki standa á skránni, kunnu ikki avgerast.
Er annað ikki ásett, verða mál avgjørd við vanligum meiriluta.
Orðstýrarin sær til, at fundurin verður førdur í gerðarbókina.
Gr. 3. 7. Stjórnarlimir hava rætt til at taka orðið og koma við uppskotum i umboðsráðnum.
Rakstrarleiðari hevur rætt til at vera á fundum og taka orðið.
Gr. 3 .8. Stjórnarlimir kunnu ikki eisini vera i umboðsráðnum
Gr. 3. 9. Í stjórnini eru formaður, næstformaður og ein afturat.
Hvør stjórnarlimur hevur sin varalim.
Stjórnin umsitur áhugamálini hjá øllum limafeløgunum.
Stjórnarlimur, sum er i limafelag, má ikki taka móti bindandi boðum frá limafelag sínum.
Gr. 3. 10. Stjórnin stýrir virkinum hjá Fjølriti.
Stjórnarformaðurin ella tveir stjórnarlimir saman umboða FjøIrit.
Ein limur kann krevja stjórnina samankallaða.
Gr. 3. 11. Hvør stjórnarlimur hevur eina atkvøðu.
Stjórnin er bara viðtøkufør, tá minst tríggir limir/varalimir eru hjástaddir, teirra millum formaðurin ella
næstformaðurin.
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Allar avgerðir verða tiknar við vanligum meiriluta.
Stjórnin førir gerðarbók.
Fundarfrásagnir verða so hvørt sendar umboðsráðnum.
Gr. 3. 12. Stjórnin skipar fyri umsitingini hjá Fjølriti og ger av, hvørja fulItrú, umsitingin hevur.
Gr. 3.13 Stjórnin kann seta fólk í starv at taka sær av dagligu umsitingini, grundað á starvslýsing og
setanartreytir, ið umboðsráðið frammanundan hevur góðkent.
4. PARTUR: FYRISITING, BÝTI OG AVSETING
Gr. 4. 1. Brúkarin skal seta allar samsýningar beinleiðis á konto hjá Fjølriti.
Umboðsráðið játtar á figglarætlanini eina ávísa upphædd av innkomnu pengunum til umsitingina.
Stjórnin setur av pengar til útlendskar rættindaeigarar.
Tó kunnu limafeløgini gera av at kravdar samsýningar, ella partur av teimum, kunnu setast i grunn við
felags endamáIi.
Pengar, sum ikki alt fyri eitt kunnu býtast, kunnu setast á serligar konti, ella i virðisbrøv, sum
peningastovnur ella tryggingarfelag veitir trygd fyri, við tí endamáli at fáa rímiliga virðisøking.
Pengarnir mugu ikki bindast longur enn 12 mánaðir.
Gr. 4. 2. Pengar kunnu gjaldast út bæði sambært endaligum býti og sum ávegisgjald.
Avtalur miIlum limafeløgini um býti skulu skjótast til ber sendast Fjølriti.
Pengar, sum eru at býta, verða goldnir teimum feløgum, sum krevja hann, í tann mun, tey eru samd um
býtið.
Er ósemja, roynir stjórnin at fáa semju. Fæst ikki semja, áðrenn freistin, stjórnin setur, er farin, avger
stjórnin býtið.
Er ósemja um endaligt býti , kann partur skjóta málið inn fyri gerðarrætt (5.partur).
Útgjalding sambært avgerð hjá stjórnini verður skjótast tilber.
Er talan um endaligt býti, verður ikki goldið, fyrr enn greitt er, at avgerðin ikki skal i gerðarrætt.
Fyrivarni fyri afturgjalding verður tikið i sambandi við ávegisgjøId. Stjórnin ger av, um trygd eigur at
krevjast fyri útgjaldinum, og tá, hvussu stór, hon skal vera.
Gr. 4. 3. Tá limafeløg eru ósamd um býti, kann felag lata fulltrúa leggja sjónarmið síni fyri stjórnina.
Við útgjaldingum fylgir tann treyt, at limafelagið rindar krøv frá rættindaeigarum, sum ikki eru limir.
Noyðist Fjølrit at standa til svars fyri slíkum rættindaeigarum, verður upphæddin kravd aftur frá
limafelagnum.
Stjórnin greiðir limafeløgunum frá, í høvuðsheitum hvussu tey kunnu hava i huga rættindaeigarar, sum
ikki eru limir, tá tey umsita samsýningarnar.
5. PARTUR: GERÐARRÆTTUR
Gr. 5 .1. Umboðsráðið tilnevnir tríggjar limir í gerðarrætt. Teir skulu helst vera serkønir i upphavsrætti.
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Limafeløgini hjá upphavsrættindaeigarum velja ein og limafeløg hjá forløgum og útgevarum velja ein.
Hesir velja triðja Iimin, sum verður formaður.
Er ikki semja, tilnevnir formaðurin i Advokatfelag Føroya triðja limin.
Gr. 5. 2. Eingin, uttan gerðarrætturin, kann døma í ósemjum millum limafeløgini og millum Iimafeløgini
Og Fjølrit um, hvussu lógin hjá Fjølriti eigur at tulkast, umsiting og býti.
Ósemja millum limafeløg um byti kann ikki skjótast inn fyri gerðarrættin, fyrr enn stjórnin hevur viðgjørt
hana (gr.4. 2. , 2. stk.)
Stevning má vera send formanninum í gerðarrættinum í seinasta Iagi tveir mánaðir eftir, at partarnir
hava fingið boð um avgerðina hjá stjórnini um býti.
Eftir hesa freist verður málið víst aftur. Annars brúkar gerðarrætturin reglurnar i rikislóginium
gerðarrætt (nr. 181/1972, sett í gildi í Føroyum í 1975)
6. PARTUR: LÓGARBROYTINGAR OG AVTØKA
Gr. 6. 1. Umboðsráðið kann bara samtykkja lógarbroytingar, tá 3/4 av umboðunum hjá limafeløgunum er
fyri.
Gr. 6. 2. Krevja 3/4 av umboðunum hjá limafeløgunum tað, tekur umboðsráðið Fjølrit av.
Í sambandi vid avtøku verður gjørt av, hvussu ognin hjá Fjølriti skal brúkast tiI frama fyri rættindaeigarar.
Soleiðis samtykt á stovnandi aðalfundi 8 .apríl 1992
Broyttar á aðalfundi, 28. mai 2014
Broyttar á aðalfundi, 16. Januar 2018
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