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Faldari um Fjølrit, ið Helle Thede Johansen hevur gjørt
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FJØLRIT
- tryggjar burðadyggu listaringrásina
Fjølrit er meginfelag hjá feløgum, sum umboða rættindahavar, tá ið verk, vard av lógini um
upphavsrætt, verða nýtt.
Brúk merkir øll endurgeving - ljósriting, avriting, fjølriting, talgilding og onnur margfalding av vardum
verkum, tað veri seg við framførslu, útgávu ella framleiðslu, sama hvar, hvussu ella í hvørjum sniðið
verkið er skapt ella er til taks.
Peningurin, sum Fjølrit fær inn, fer útaftur til rættindahavarar, sum eiga verkini. Fjølrit leggur dent á, at
nýtt mentanarligt tilfar verður skapað í Føroyum. Hetta nevna vit eina mentanarliga ringrás, ið fær
høvundar og listafólk annars at menna føroysku mentanina.
Fjølrit hevur sum felagskapur onki sjálvstøðugt fíggjarligt endamál.
Limafeløg
Hesi feløg eru limir í Fjølrit og tað eru hesar listagreinar, Fjølrit umboðar:
• Rithøvundafelag Føroya
• Føroysk tónaskøld
• Føroysk myndlistafólk
• Føroyskir yrkisfotografar
• Føroysk bókaforløg
• Føroya miðlafólk
Umboðsráðið
Hvørt limafelag tilnevnir eitt umboð og eitt varaumboð í umboðsráðið.
Umboðsráðið skal:
• gera av hvussu Fjølrit skal virka
• velja stjórnina
• hava eftirlit 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:
• Høgni Reistrup, formaður
• Helle Thede Johansen, kassameistari
• Niels Jákup Thomsen, skrivari
Heidi Durhuus, umsitari og kt-mennari tekur sær av dagligu umsitingini.
Sigmund Poulsen er knýttur at Fjølritur sum løgfrøðiligur ráðgevi.
Jákup Samuelsen er bókhaldari.
Samband fæst við at senda teldupost til post@fjoelrit.fo ella ringja 23 86 00.
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Ársfrágreiðing
til aðalfund Fjølrits 3. február 2022
Nógv er skrivað og sagt um koronufarsóttina.
Aftur í 2021 órógvaði korona ok k ara
gerandisdag og hjá flest øllum eisini
arbeiðsdagin. Skapandi listafólk okkara hava
u m n ø k u r fi n g i ð s v i ð a n a t k e n n a .
Koronutilmælini hava fyri nógv broytt treytirnar
at virka undir rættiliga grundleggjandi. Tiltøk
eru útsett, flutt, kloyvd í tvey og avlýst.
Inntøkumissurin hevur fyri nógv listafólk verið
stórur, tí tað hevur ofta verið tvørligt og eisini í
nógvum førum ógjørligt at savnast um listina í
størri bólkum.
Ein kreppa hevur eisini við sær møguleikar.
Fyri nógv hevur farsóttin givið arbeiðsnáðir.
Sjáldsama góðar stundir hava verið til
hugsavnan, og burtur úr tí er eisini nógv nýtt
sprottið.
Korona hevur farna árið ávirkað virksemið hjá
Fjølrit. Umstøðurnar hava verið øðrvísi, men
allar tær føstu uppgávurnar eru kortini loystar
væl.
2021 gjørdis árið, tá ið rættindahavarar á fyrsta
sinni fingu útgjald ef tir avtaluni við
kommunurnar. Hetta útgjaldið varð flutt
rættindahavarunum í januar.
Arbeitt verður við at fáa ein fastan leist, tá ið
tekstir verða gjørdir til ljóðbøkur ætlað
sjónveikum. Ein avtala skal gerast við
Landsbókasavnið. Málið hevur fylt nógv
seinasta árið.
Ein avtala er eisini ávegis við allar kirkjur og
samkomur, sum gevur rættindahavarum eitt
sømiligt gjald, tá ið verk verða endurgivin og
nýtt í kirkjum og samkomum. Avtalan fer eftir
ætlan eisini at fata um at leggja tilfar á netið.

Lestrarstarv sett
Virksemið í felagnum er somikið nógv, at
avgjørt varð at seta ein persón í eitt
tíðaravmarkað lestrarstarv. Uppgávan er at
hjálpa til við arbeiðinum at kanna nýtsluna á
miðnámsskúlunum. Talan er um, at greina 160
tilvildarliga útvaldar undirvísingarfrágreiðingar,
og frá teimum skráseta sannlíkt brúk av
verkum. Hetta gevur umsitaranum betri stundir
til menningaruppgávur. Guðrið Oddmarsdóttir
Larsen varð sett 5. novembur 2021.
Avtalur
Eingin ítøkilig avtala um at nýta vard verk bleiv
undirskrivað farna árið, men tað eru væntandi
nakrar avtalur á veg.
Fjølrit, Mentamálaráðið og Landsbókasavnið
fóru undir ítøkiligar samráðingar um at gera
avtalu um at nýta vard verk, ið eru framleidd og
endurgevin í ljóðbók til lesitarnað eftir grein 17
stk 3 í Upphavsrættarlógini. Fjølrit hevur fingið
løgfrøðiliga ráðgeving frá Jónasi Tor Næs á
Faroe Law. Viljin er til staðar hjá øllum pørtum
at gera avtalu, men innihald og treytir hava víst
seg at taka drúgva tíð at finna semju um.
Á heysti bleiv felagið SamRit stovnað, ið hevur
til endamáls at umboða kirkjur og samkomur.
Torkil Hansen hevur tvey undanfarnu árini
javnan verið í sambandi við Fjølrit. Hann vil
talgilda og leggja alment á netið átrúnaðarligar
sangir og fosturlandssangir. Hetta gjørdi hann
eisini í 2021, og nú SamRit er stovnað, og Torkil
Hansen hevur fingið fulltrú til at umboða
SamRit, er klárt at fara undir samráðingar í
2022.
Orka varð farna árið ikki nýtt til at gera nýggjar
ella dagføra millumlandaavtalur. Fjølrit fekk
áheitan frá OOA-S úr Kjekkia og UARA úr
Ukreinai um at gera millumlanda avtalu. Bæði
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feløgini eru til reiðar at samráðast, tá ið Fjølrit
hevur orku til tess.

á 1.396.200,00 k r. Talan er um 6981
f ó l k a s k ú l a n æ m i n g a r á 2 0 0 k r. A l l a r
rokningarnar eru avgreiddar.

Á umboðsráðsfundinum 26.august bleiv støða
tikin til umsóknina frá Leikarafelagnum um
limaskap. Tað serliga við Leikarafelagnum í mun
til verandi limafeløgini er, at Leikarafelagið
umboðar útinnandi list, Øll verandi feløg
umboða skapandi list. Umboðsráðið var samt
um, at Fjølrit enn ikki er til reiðar eisini at

Uppgerð frá Kringvarpinum verður latin
ársfjórðingin afturút, og inngjaldingarnar í
2021 fevna sostatt um 4. ársfjórðing 2020 og
1., 2. og 3. ársfjórðing í 2021. Inn komu
414.093,63 kr.

Mentamálaráðið

kommunurnar Kringvarpið Barnabati

Barnabati sendi inn fyri teirra
nýtslu. Tað bleiv til eina rokning
á 150 kr.
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*KVF 2019 er fyri 3 ársfjórðingar

umboða útinnandi list, og tískil bleiv umsóknin
ikki gingin á møti.
17. februar undirskrivaðu Fjølrit og Nám eina
samstarvsavtalu um at menna og reka lærupallin
FjølNám í felag.
Innkomin peningur
Avtalan við Uttanríkis- og mentamálaráðið
fevndi í 2021 um teir somu 10 stovnarnar
sambært fíggjarlógini, og allar rokningarnar
vórðu rindaðar stundisliga. Inn komu
1.063.425,70 kr.
Rokningar vóru sendar teimum 27
kommununum við avtalu fyri skúlaárið 2020/21

Skráseta seg sum rættindahava
Í 2021 eru 23 nýggir
rættindahavarar skrásettir hjá
Fjølrit. Í 2020 skrásettu 86 seg og
í 2019 vóru 85 skrásetingar.
Sostatt eru nú samlað 209

skrásettir rættindahavarar. Av hesum eru 11
feløg. Allir persónarnir eru føddir fyri ár 2000.
Útgjald
Útgjald frá avtaluni við Kringvarpið verður
framd so hvørt ein uppgerð kemur ella
rættindahavari skrásetur seg.
Útgoldið varð fyri fyrstu ferð eftir avtaluni við
kommunurnar. Fyri at kunna siga nakað um,
hvussu vard verk eru nýtt, bleiv ein
spurnakanning gjørd millum øll starvsfólk í
fólkaskúlanum. Avgjørt varð, at innkomni
peningurin, umsitingarútreislur drignar frá,
bleiv býttur í tvey útgjøld, har tað eina
útgjaldið bleiv býtt ímillum skrásetingarnar frá
spurnakanningini og hitt útgjaldið eftir
fráboðan. Útgjaldið til skrásetingarnar var
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175.896,82 kr, har ein partur bleiv settur av til
útlendskar rættindahavarar og restin býtt til 17
rættindahavarar. Útgjaldið eftir fráboðan var
829.227,91 kr, ið gav 15.356,07 kr í part til tær
54 innkomnu fráboðanirnar.
Útgjald frá avtaluni við Mentamálaráðið varð
g j ø r t f y r i s k ú l a á r i ð 2 0 1 8 / 1 9 , e f t i r at
undirvísingarætlanir og skrásetingar frá
Próvstovuni vóru liðugt kannaðar. Eftir
umsitingarútreiðslurnar vóru drignar frá, vóru
680.299,44 kr eftir at býta út. Helvtin bleiv býtt
út til teir rættindahavarar, ið skráseting fann
fram - tær vóru 229 í tali - og hin helvtin eftir
fráboðan. Samlað komu 48 fráboðanir, og
útgoldnar vóru 3.167,19 kr í part.
Nýtslugjaldið frá 2017 var eitt útgjald áljóðandi
106.666,40 kr, ið var fyrnað við árslok 2020.
Peningurin stavar frá, tá ið Mentamálaráði
umsat vard verk á øllum undirvísingarøkinum.
Inn komu 60 fráboðanir, ið fingu 1.777,77 kr í
part.

Tiltøk
Fjølrit hevði boðað frá luttøku til læraradagar í
novembur, men tíverri bleiv tiltakið avlýst
vegna koronu.
Heldur ikki í 2021 vórðu ráðstevnurnar, ið Fjølrit
hevur tikið lut í undanfarnu ár, hildnar sum
vant. Aðalfundurin hjá International Federation
of Reprographic Rights Organisation varð
hildin sum ein netfundur. Harumframt varð ein
vísindalig ráðstevna hildin sum tríggir
netfundir.
Norðurlendski stórfundurin bleiv útsettur til
2022 í Íslandi. Í staðin hava fleiri netfundir verið
fyri norðurlendsku forstjórarnar, har umsitarin
hjá Fjølrit hevur tikið lut. Endamálið hevur verið
at fáa í lag økt samstarv.
Tað eyðnaðist at halda umboðsráðsfundin í
Hugskotinum 26. august. Høvuðmálið var at
taka støðu til umsóknina frá Leikarafelagnum,
og annars var orðaskiftið um gongdina hjá
felagnum.

Stjórnin og umsitarin.
Frá vinstru:
Høgni Reistrup (formaður), Helle
Thede Johansen (næstforkvinna),
Heidi Durhuus (umsitari) og Niels
Jákup Thomsen (stjórnarlimur)
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Talgildisbúgving
Við fígging og samstarvsavtalu við Nám uppá
pláss, kom verulig gongd á verkætlanina. Fjølrit
undirskrivaði avtalu við Kopiostu um loyvið til
at brúka tekst og myndir og avtalu við JCO
Design um at menna føroyska lærupallin. Nám
týddi allan tekstin til føroyskt, og Fjølrit hevur
tillagað tekstin til føroysk viðurskifti. Tað tók
longri tíð enn ætlað at fáa allan tekstin kláran,
men JCO Design vóru lagalig við tíðarfreist.
Nám og Fjølrit avgjørdu í felag, at lærupallurin
skal eita FjølNám. Væntandi er lærupallurin
klárur á sumri 2022.
Ætlanir 2022
Fjølrit skal hava nýggjan umsitara. Heidi hevur
boðað frá, at hon gevst í starvinum fyrsta
ársfjórðing í 2023. Tað er einki at taka seg afturí,
at Heidi hevur gjørt og ger eitt megnar arbeiði.
Nógvar mannagongdir eru væl skrásettar, og
komandi tíðina verða aðrar fastar uppgávur væl
lýstar, so nýggi umsitarin er væl ílatin.
Stórnin fer ætlandi aftur at taka lut á
ráðstevnum, sum undan koronu. Kallað er til
Norðurlendskan stórfund í Reykjavík í mai og
Evropiskan fund hjá IFRRO í Oslo í juni.
Arbeitt verður víðari við at finna eina loysn á
ljóðbókunum, og arbeitt verður eisini víðari við
at fáa í lag eina avtalu við kirkjur og samkomur.
Vónandi bera verandi samráðingar á mál til
gagns fyri rættindahavararnar, sum Fjølrit
umboðar.
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Granskoðan
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Ársrokniskapur 2021
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Umsiting 2021
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Pengar inn - pengar út
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Støðudagføring yvir viðurløg
pr 31.12.2021
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Fíggjarætlan 2022
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Val 2022
Av sitandi stjórn stillaði Helle Thede Johansen (Rithøvundafelag Føroya), Høgni Reistrup (Føroysk
tónaskøld) og Niels Jákup Thomsen (Føroysk bókaforløg) uppaftur og vórðu afturvald. Sum varalimur
stillaði Steintór Rasmussen (Rithøvundafelag Føroya) uppaftur og Beinir Bergson (Rithøvundafelag
Føroya) stillaði upp fyri fyrstu ferð, og báir blivu valdir av Umboðsráðnum.
Stjórnin

Umboðsráðið

Helle Thede Johansen
forkvinna

Ole Wich
formaður

Føroysk
myndlistafólk

Høgni Reistrup
næstformaður

Kim Simonsen
næstformaður

Rithøvundafelag
Føroya

Niels Jákup Thomsen
stjórnarlimur

Jørgen Lützen
umboðsráðslimur

Føroyskir
yrkisfotografar

Steintór Rasmussen
varalimur

Kristian Blak
umboðsráðslimur

Føroysk
tónaskøld

Beinir Bergson
varalimur

Jón Brian Hvidtfeldt
umboðsráðslimur

Føroysk
miðlafólk

Jonhard Mikkelsen
umboðsráðslimur

Føroysk
bókaforløg

Grannskoðari

Január
Løggilt grannskoðanarvirki

Limafeløg
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