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Fjølrit
- røkir føroysk listarættindi

Fjølrit er meginfelag hjá feløgum, sum umboða rættindahavar, tá ið verk, vard av lógini um
upphavsrætt, verða nýtt.

Brúk merkir øl l endurgeving - l jósriting, avriting, fjølriting, talgilding og onnur margfalding av vardum
verkum, tað veri seg við framførslu, útgávu el la framleiðslu, sama hvar, hvussu el la í hvørjum sniðið
verkið er skapt el la er ti l taks.
Fjølrit hevur sum felagskapur onki sjálvstøðugt fíggjarl igt endamál.

Limafeløg
Hesi feløg eru l imir í Fjølrit og tað eru hesar l istagreinar, Fjølrit umboðar:

• Rithøvundafelag Føroya

• Føroysk tónaskøld

• Føroysk myndlistafólk

• Føroyskir yrkisfotografar
• Føroysk bókaforløg
• Føroya miðlafólk

Umboðsráðið
Hvørt l imafelag tilnevnir eitt umboð og eitt varaumboð í umboðsráðið.

Umboðsráðið skal :
• gera av hvussu Fjølrit skal virka
• vel ja stjórnina
• hava eftirl it við arbeiði stjórnarinnar
• eftir uppskot frá stjórnin gera reglugerð um handfaring av viðurløgum.

Lóg um upphavsrætt
Fjølrit hevur loyvi frá Mentamálaráðnum at virka sum rættindafelagskapur, í samsvari við § 40 stk 1 í
løgtingslóg um upphavsrætt.

Stjórnin og daglig umsiting
Stjórnin er mannað soleiðis:

• Atl i K. Petersen, formaður
• Hel le Thede Johansen, kassameistari
• Jonhard Mikkelsen, skrivari

Heidi Durhuus, umsitari og kt-mennari tekur sær av dagl igu umsitingini.
Sigmund Poulsen er knýttur at Fjølritur sum løgfrøðil igur ráðgevi.

Samband fæst við at senda teldupost ti l post@fjoelrit.fo el la ringja 23 86 00.
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Ársfrágreiðing
til aðalfund Fjølrits 30. januar 201 9

201 8 hevur verið eitt hendingarríkt ár hjá Fjølrit
á fleiri økjum. Nógv av arbeiðinum, sum byrjaði í
201 7 er komið á mál í 201 8.

Mil lum annað ein avtalufrymil við
Kommunufelagið, ein B-avtala við finska
rættindafelagskapin Kopiosto og ein avtala við
KVF vegna Rithøvundafelag Føroya, um at brúka
vard verk til upplestur.

Fyrsta gjaldið sambært avtaluni við
Mentamálaráðið er komið, og arbeiðið við at
menna loysnir ti l at skráseta brúk er byrjað.

Fjølrit hevur fyri fyrstu ferð í søguni sett eitt fólk í
ful ltíðarstarv og fingið egið telefonnummar.
Kunnað verður reglul iga mil lum annað við
upplýsandi sjónfílu.

Fyrsta starvsfólk hjá Fjølrit

Á aðalfundinum 1 6. januar samtykti
umboðsráðið uppskotið frá stjórnini um at seta
eitt starvsfólk at taka sær av umsitingini og kt-
menningini av felagnum. Tað vóru 1 2 umsóknir
ti l starvið. Avgjørt var at bjóða Heidi Durhuus
starvið, og hon tók av at byrja 1 .apríl 201 8.
Starvið er ful la tíð og tíðaravmarkað til 5 ár.

Heidi hevur bústað og famil ju í Danmark, men
higarti l hevur tað ikki verið nakar trupul leiki.
Samskift verður við telduposti, telefon og Skype,
og annan hvønn mánað kemur hon til Føroyar.
Leigusáttmál i er gjørdur við Hugskotið við
atgongd til skrivaraborð, internet, printara og
aðra skrivstovuútgerð. Á leið 8 dagar annan
hvønn mánað situr Heidi har, og annars hevur
hon skrivstovuna við hús. Ferðingin er fyri egna
rokning.

Tann fyrsti mánaðurin gekk við at leggja karmar
um starvið, keypa útgerð og at fáa samband við
norðurlendsku systurfeløgini.

Systurfeløgini hava tikið serstakl iga væl ímóti
Heidi og givið henni av teirra vitan og royndum.

Mil lum annað hevur Heidi verið á vitjan hjá
Kopinor í Oslo, havt tveir fundir við Copydan
Tekst og Node og havt netfundir við Fjølís og
Kopiosto, Finnland. Tað er stór hjálp og styrki í tí
at hava fleiri at samstarva við.

Heidi leggur fram frásøgn um Fjølrit á Nordisk stormøde í
Stokkhólmi

Ráðstevnur

Eins og í fjør gjørdi stjórnin av at vera við á
ráðstevnu uttanlands bæði við tí endamál at fáa
kunning um, hvat rørir seg á
upphavsrættarøkinum í hinum londinum, men
eisini fyri at fáa í lag kervissamstarv.

Høvið varð nýtt at skriva undir B-avtalu við
Kopiosto í Finlandi og at dagføra B-avtaluna við
Fjølís í Íslandi.
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Eitt annað, sum kom burturúr, er, at Fjølrit fekk
áheitan at vera vertur fyri norðurlendska
stórfundinum í 201 9.

Hesum takkaði leiðslan fyri og tók av. Tað er ein
stór uppgáva, men leiðslan sær tað sum ein
gyltan møgul leika at seta upphavsrætt á
dagsskránna í Føroyum.

Ásett er, at stórfundurin 201 9 verður 1 6.-1 8.
august.

Ráðstevnurnar, har Fjølrit hevur verið umboðað í
201 8, eru:

28.-29. mai 201 8: Evropeiska ráðstevnan hjá
IFRRO í Brússel, har Alti og Heidi vóru við.

29.-31 . aug. 201 8: Nordisk Stormøte í
Stokkhólmi; ráðstevna fyri rættindahavafeløgini í
Norðurlondum. Hel le, Jonhard, Atl i og Heidi vóru
við.

23.nov. 201 8: Nordisk Upphavsmøte í
Stokkhólmi; norðurlendsk ráðstevn um
upphavsrætt í kervissamstarvinum hjá
rithøvundum og leikarafeløgum. Heidi var við.

Íslendski forstjórin í Fjølís, Halldór Bergisson og Atli K. Petersen,
formaður í Fjølrit undirskrivaðu eina dagførda B-avtalu á Nordisk
Stormøde íaugust.

Frá 1 til 32 avtalur

Í Ljósritagrunninum, sum varð settur á stovn 28.
jan. 1 986, var einans 1 avtalupartur,
Mentamálaráðið.

Stjórnin viðgjørdi innkomnar umsóknir so við og
við, og peningurin varð goldin út sum stuðul.

Árið 201 8 hevur verul iga víst, hvussu nógv meiri
umsiting verður kravt, eftir at
upphavsrættarlógin kom á føroyskar hendur.

Á avtalusíðuni hevur Fjølrit í dag
Mentamálaráðið, landsins 29 kommunur
umframt KvF sum avtalupartar.

Brúksgjøldini kunnu sambært galdandi lóg ikki
longur bara verða goldin sum stuðul eftir
umsókn, men skulu rindast ti l viðkomandi
upphavsfólk. Skal tað bera til , mugu upplýsingar
um brúk savnast inn frá stovnum, sum fevndir
eru av avtaluni við Fjølrit.

Talan kann til dømis vera um at lata Fjølrit
lestrarætlanir el la at svara spurnaðarkanning.
Tað er eitt umfatandi arbeiði, ið fer at taka nøkur
ár at menna loysnir ti l , men farið varð undir
uppgávuna í 201 8.

Greitt varð, tá ið Fjølrit fekk loyvi frá
Mentamálaráðnum at virka sum
rættindafelagskapur, at umframt føroysku
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upphavsrættarlógina hevur talgilda menningin
skapt nýggjar brúkshættir, og tí kann tel jarin á
kopimaskinuni, sum Ljósritagrunnurin brúkti,
ikki nýtast meira.

Tað er ein avbjóðing fyri bæði Fjølrit og
brúkararnar, men í samstarvi eru partarnir farin
undir uppgávuna at lýsa brúkshættir og at
menna loysnir so nýtslan kann skrásetast.

Tað vil óivað taka eitt sindur av tíð at umstil la
seg til tann nýggja veruleikan og hugsa, at alt
var betur fyrr.
Men hinvegin fer Fjølrit vónandi at standa
sterkari enn áður, tí nýtslani verður neyvari
skjalprógvað, og fleiri møguleikar fara óivað at
vísa seg.

Avtaluøki og avtalupartar fara at verða fleiri , sum
tíðin líður. Fyrsta dømi er avtalan við KvF um at
brúka vard verk til upplestur.

Avtala hevur verið ímil lum Rithøvundafelagið og
Útvarpið, men í føroysku upphavsrættarlógini er
krav um, at avtaluparturin skal vera góðkendur
rættindafelagskapur.

Bara eitt loyvi verður latið hvørjum
listagreinaøki, og tá ið Fjølrit hevur tað, so ger
Fjølrit avtalu við KvF. Rithøvundafelagið fær av tí
sama minni umsiting.

Hugburðsbroyting

Eitt týdningarmikið amboð í arbeiðinum at gera
avtalur og at savna inn upplýsingar er at
pol itikarar og stovnar síggja fyrimunir við at gera
tað.

Tað er einki at ivast í, at tað verður hart hoyggj at
savna inn upplýsingar um nýtsluna av vardum
verkum í skúlunum.

Tí er tað umráðandi at upplýsa lærarar og stjórar
um, at teirra partur er við til at geva

rættindahavum pening, sum aftur kann hava við
sær, at rættindahavin ger fleiri verk, sum lærarin
kann brúka.

Snøgt sagt, at ein positiv ringrás verður skapt.

Í hesum ári hevur l igið frammarlaga at brúka
orku til at seta í verk tiltøk, sum t.d. at halda
verkstovu á stovnum og at gera upplýsandi ti lfar.

Fjølrit hevur gjørt eina sjónfílu um upphavsrætt
og Fjølrit, ið lýsir ringrásina.

Sjónfílan varð gjørd av l istafólkum, sum fingu
løn fyri arbeiðið.

Dentur hevur verið á at gerast sjónl igur í
almenninginum við at gera tíðindaskriv ti l
heimasíðuna og at leinkja ti l viðkomandi ti lfar á
Facebookvanganum hvørja viku.

Fjørit hevur í løtuni 59 fylgjarar á
Facebookvanganum. Eisini ber ti l at skráseta
teldupost á heimasíðuni og fáa tíðindaskrivini
sendandi.

Umsitarin leggur stóran dent á at fáa prát í lag
um ringrásina, og at Fjølrit í dagl iga
virkseminum er ein tænasta fyri bæði
rættindahavar og brúkarar.

Eins og rættindahavar hava tørv á peningi og
kunning um síni rættindi, hava brúkarar tørv á
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kunning um upphavsrættarlógina og hjálp til
loysnir, so tey halda lógina.

Jólaheilsanin 201 8 varð ein tekning, har eitt
l istafólk hevði fingið til uppgávu at avmynda
samstarvshugburðin. Heilsanin varð send við
telduposti.

Tað fyrisitingarliga og samskiftið við
limafeløgini/eigararnar

Ein týdningarmikil uppgáva hjá umsitaranum er
at skipa mannagongdir og skipa skjøl og annað.

Ein fastur frymil er ti l stjórnarfundirnar, og
l imafeløgini og umboðsráðið fáa viðtøkufrásøgn

sendandi ein mánaða afturút.

Stjórnin hevur avgjørt at kal la inn til ein
umboðsrásfund árl iga, umframt áðalfundin.
Hesin fundur varð fyrstu ferð hildin 03. oktobur.
Tað møttu tveir umboðsráðl imir. Vónandi møta
fleiri í ár.

Avtala við kommunurnar

At gera avtalu við kommunurnar var nýtt fyri
báðar partar, og umframt at semja skuldi finnast
um orðing og upphædd, so skuldi eisini
avgerast, hvør avtaluparturin var -
Kommunufelagið el la tann einstaka kommunan.

Eftir at formaðurin hevði valt at skerja
upphæddina til 200 kr (inntil eitt ítøkil igt
grundarlag er fingi ti l vega), nærkaðust partarnir,
og umsitarin yvirtók samskiftið við løgfrøðingin
hjá Kommunufelagnum.

Saman komu tey ásamt um eina so einfalda
orðing sum gjørl igt, at talan var um eina
fyribilsavtalu og at talan var um ein avtalufrymil
sum Kommunufelagið hevði góðkent, og at tað
stóð til hvørja einstaka kommunu at skriva undir
hesa avtalu.
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Fjølrit góðtók at ikki gera undantøk við nakra
kommunu, men at halda seg til avtalufrymil in.
Eftir raðfesting hjá stjórnini hevur umsitarin
brúkt ta tíð og orku, tað kravdi, at eggja
kommunum at fáa gjørt avtalu, og í skrivandi
løtu hava 26 kommunur skrivað undir, ein hevur
viðtikið at undirskriva og tvær kommunur hava
avgjørt ikki at skriva undir.

Mett verður, at inntøkan næsta ár frá
kommununum verður góðar 1 ,3 mil l iónur.

Fyrsta inngjaldið eftir avtaluni við
Mentamálaráðið

Tá ið talan var um fyrstu ferð, mátti greinast og
lýsast hvørjir stovnar, ið á fíggjarlógini verða
lýstir at verða mið- og hægri
útbúgvingarstovnar, og hvat er fevnt av fólkum á
Próvstovuni.

Lýsast skuldi eisini, hvat “lesandi” merkir, sum
varð næmingatal umroknað til tal av
ful ltíðarlesnaði.

Tað gekst væl at fáa peningin inn, og inn kom
ein góð mil l ión frá 1 0 stovnum.

Skrivstovuhøli og adressa

Fjølrit hevur síðan 201 3 leigað eitt høl i á
Lützenstrøð 4 frá LISA. Hetta høl ið varð lítið
brúkt og í 201 7 gjørdi stjórnin av at framleiga
høl i eftir áheitan frá einum listafólki.

Stjórnin gjørdi av, at umsitarin ikki skuldi sita í
Lützenstrøð, men heldur at leiga eitt
skrivstovupláss í Hugskotinum.

Tað stimbrandi umhvørvið og heintleikar sum
internet, kopimaskina og fundarhøl i hóvar
umsitaranum væl, tá ið hon er í Føroyum. Og
fundarhøl ið verður brúkt ti l stjórnarfundir,

aðalfundir og umboðsráðsfund.
Tá ið umsitarin er í Keypmannahavn, verður
stjórnarfundur hildin sum netfundur.

Tað ber ikki ti l at hava adressu hjá Hugskotinum,
og tí fekk Fjølrit postboks, tá ið høl ið í Lützenstrø
bleiv uppsagt.

Tíverri varð einki meira hugsað um leigumálið í
Lützenstrø. Beint fyri jól kom ein rokning frá LISA
fyri leiguskuld.

Av tí at Fjølrit lá lamið ein part av tíðarskeiðnum,
var lítið samband við framleigaran. Framleigarin
hevði ikki rindað Fjølrit fyri leiguna, ei heldur
hevði Fjølrit rindað LISA fyri leigu.

Nú er bæði eftirstøðan hjá Fjølrit goldin ti l LISA
og eftirstøðan hjá framleigaranum goldin Fjølrit.
Tað tvørrandi sambandið við framleigaran førdi
við sær, at framleiðarin kendi seg il la viðfarnan.

Hetta má Fjølrit taka til eftirtektar, tí Fjølrit skal
virka fyri l istafólk.

Dátatrygd og persónupplýsingar

Í maj mánaði kom GDPR í gildi, og Fjølrit hevur
gjørt mannagongd og kunning til tess at fylgja
hesum reglum.

Fyri at kunna gjalda út ti l rættindahavar er
neyðugt við persónupplýsingum. Harumframt
vil stjórnin fegin kunna gera hagtøl, tá útgoldið
verður, eisini at kunna siga nakað um, hvussu
nógv er útgoldið hvørjum limafelagi og til ikki-
l imir.

Eftir Persónsupplýsingarlógini tulkar
Dátueftirl itið, at l imatilknýti er ein viðkvæmur
upplýsingur, tí hevur Fjølrit søkt um og fingið
loyvi ti l at skráseta persónupplýsingar. Í hesum
sambandi hava stjórnin og umsitarin skrivað
undir tagnarskyldu viðvíkjandi
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persónupplýsingunum. Tagnarskyldan fatar tó
ikki um øll onnur viðurskifti , so enn ber til at
hava gjøgnumskygni.

Ætlanir 201 9:

Stjórnin raðfestir framvegis at vera við á
ráðstevnum

Í apríl verður umsitarin við á norðurlendskari
hagtalsráðstevnu fyri rættindafelagskapir

23. apríl er heims bóka- og
upphavsrættindadagur. Vit halda dagin
onkursvegna.

5.- 6. juni IFFRO evropeisku ráðstevnuni

1 6.-1 8. sep Fjølrit vertur fyri norðurlendska
stórfundinum

5.-7. nov IFRRO heimsráðstevna í Edinburg

Í nov við á norðurlendskari rástevnu um
upphavsrætt fyri rithøvundar og leikarafeløg í
Oslo.

Raðfest er, at rættindahavar skulu hava útgjald í
201 9.
Arbeitt verður víðari við skrásetingini.

Eitt mál, sum ikki varð l iðugt, var eftirstøðan hjá
Mentamálaráðnum fyri tíðarskeiðið januar 201 4
- august 201 7.

Mentamálaráðið hevur bjóða 400.000, og Fjølrit
hevur ístaðin skotið upp at Mentamálaráði
rindar 733.333 kr, ið svarar ti l 200.000. túsund
um árið.

Ætlanin er at gera meira kunningarti lfar bæði ti l
skúlar, rættindahavar og almenningin.
Harumframt er fyrireikingin at halda
Norðurlendska stórfundin.

Frá vinstru: Atli K. Petersen, formaður, Helle Thede Johansen, kassameistari, Heidi Durhuus, umsitari og JonhardMikkelsen, skrivari.
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Granskoðan
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Ársrokniskapur 201 8
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Val 201 9

OleWick
formaður

Kim Simonsen
næstformaður

Jørgen Lützen
umboðsráðsl imur

Kristian Blak
umboðsráðsl imur

Uni Arge
umboðsráðsl imur

Zakarias Wang
umboðsráðsl imur

Føroysk
myndlistafólk

Rithøvundafelag
Føroya

Føroyskir
yrkisfotografar

Føroysk
tónaskøld

Føroysk
miðlafólk

Føroysk
bókaforløg

Atli K. Petersen
formaður

Helle Thede
Johansen
kasserari

Jonhard
Mikkelsen
skrivari

Uni Arge
varal imur

Alan Brockie
varal imur

Umboðsráðið LimafeløgStjórnin

Sitandi stjórn sti l laði uppaftur og bleiv vald innaftur av umboðsráðnum. Harumframt stil laðu
Uni Arge og Alan Brockie upp sum varal imir og báðir bl ivu valdir.
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