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10.02.2020
Norges Idrettsforbund (NIF) har på vegne av alle sine medlemmer gjort en overordnet avtale med
både Tono og Gramo, som gjør at medlemmer av NIF slipper å rapportere og betale avgift for bruk av
musikk på idrettsarrangement.
I Norge er det avgift på all offentlig fremføring av musikk. Det er to typer musikkavgift:
Tono-avgift: Komponister, låtskrivere, tekstforfattere og musikkforlag
Gramo-avgift: Artistene
Tono: Dekker fremføring av musikk på idrettsarrangement som bakgrunnsmusikk, samt der det er
nødvendig for den sportslige utførselen. Dette gjelder ikke EM, VM eller OL. Digital distribusjon,
lydfastsetting av musikk og «side-arrangementer» er ikke dekket av avtalen. Her må det enkelte
organisasjonsledd tegne en egen avtale.
Mer informasjon: www.tono.no
Gramo: Dekker all fremføring av musikk på alle ordinære idrettsarrangement for alle
organisasjonsledd tilknyttet NIF, samt alle idrettsarrangement som eies 100% av underliggende ledd.
Gjelder alle internasjonale mesterskap i Norge med unntak av OL. Musikkfremføring utøver ordinær
aktivitet må det enkelte organisasjonsledd tegne egen avtale på.
Mer informasjon: www.gramo.no
Hva vil dette si for ND sine medlemsklubber?
NIF og Gramo har inngått en overordnet avtale som innebærer at dere som medlemsklubber i
NIF/ND ikke betaler avgift for musikk i «medlemsbasert virksomhet». All aktivitet ut over
medlemsbasert virksomhet er vederlagspliktig.
Dette innebærer at dere ikke skal betale avgift for dansekurs, trening, konkurranse, oppvisning etc.
der kun medlemmer av danseklubbene eller medlemmer av andre danseklubber deltar. Avgift
betales dersom dere avholder dansekurs, trening, konkurranse, oppvisning etc. som er åpen for
deltakelse for ikke-medlemmer.
1. Hva koster Tono/Gramo avgiften per person for ikke-meldemmer?
Dette avhenger av hvilket type arrangement det er og netto billettinntekter for det gjeldene
arrangementet. Se link til nettsider:
Tono: https://www.tono.no/kunder/konsert-event/
Gramo: https://www.gramo.no/jeg-bruker-musikk/priskalkulator-musikk-for-kunder
2. Hvor og hvordan skal dette rapporteres/betales?
Innrapportering skjer direkte til Tono/Gramo på egne skjemaer som man finner på respektive
nettsider.
3. Hvem har hovedansvaret for oppfølging av dette?
Tono og Gramo har ansvaret for å kreve inn denne musikkavgiften og den som offentliggjør
musikk har ansvaret for å avklare betaling med Tono og Gramo.
Et eksempel her er, før Ungdoms-OL 2016 på Lillehammer hadde NIF møter med
Tono/Gramo og gjorde en spesifikk avtale for hele arrangementet.
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ND har hatt en gjennomgang av hjemmesidene til en rekke danseklubber. På flere av disse er det
meget uklart om den aktiviteten som tilbys er rettet mot medlemmer og/eller ikke-medlemmer. I all
informasjon som gis om dansekurs etc, også på hjemmesidene, må det fremgå om tilbudet kun er for
medlemmer eller om det også er åpent for ikke- medlemmer.
I sistnevnt tilfelle må hjemmesiden inneholde informasjon om pris for henholdsvis medlemmer og
ikke-medlemmer.
Det må betales musikkavgift der hvor medlemmer og ikke- medlemmer deltar på samme
aktivitet/trening/dansetilstelning. Det må også opplyses om hvordan en melder seg inn i klubben og
hva medlemskontingenten er.
Når det gjelder medlemskap i en danseklubb er følgende punkter viktige:
• Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet i danseklubben og gjelder for kalenderåret.
•

Kursavgifter, treningsavgifter etc. kan fastsettes av styret i danseklubben.

•

Medlemskontingent og trenings-/kursavgift er to separate avgifter, men de kan innbetales i
samme innbetaling dersom de to beløpene er spesifisert.

•

Et medlemskap i klubben innebærer både rettigheter (f.eks. rett til å stemme på årsmøtet i
klubben) og plikter (f.eks. å avgi dopingprøve). Dette er opplysninger klubben må gi
medlemmet ved innmelding. Les mer i NIFs klubbhåndbok:
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/klubbhandboka/

Dersom dere har spørsmål til avgiftsordningen med Tono og/eller Gramo, ber vi kontaktperson i
tilhørende klubb om å sende henvendelse til: okonomi@idrettsforbundet.no

Med vennlig hilsen
Norges Danseforbund
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