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Fond for lyd og bilde - nye vedtekter

Vi viser til departementets brev av 14.4.2009 med utkast til nye vedtekter for Fond for lyd og
bilde.

MFO uttalte seg i brev av 15.1.2008 om endringene i forskriften for Fond for lyd og bilde. Vi
sluttet oss da til de prinsippene som var lagt til grunn for departementets høringsutkast, og vi
registrerer at den vedtatte forskriften i det store og hele er i tråd med utkastet.

De foreslåtte endringene i fondets vedtekter samsvarer etter det vi kan se godt med den nye
forskriften. Dette er naturligvis særlig viktig med hensyn til formålsbestemmelsen i § 1.

MFO kan imidlertid ikke se noen saklig grunn til at vedtektene i § 3, annet ledd, spesifikt skal
angi hvilke produsentorganisasjoner som skal ha innstillingsrett til oppnevningen av fondets
styre. Det bør for alle rettighetshavergrupper være tilstrekkelig at vedtektene henviser til
"organisasjoner som representerer ..." de respektive gruppene.

MFO konstaterer at de foreslåtte endringene i § 3 i hovedsak er av teknisk art. Vi forutsetter
derfor at endringene heller ikke innebærer noen omlegging av fondets fordelingspraksis. Om
det skulle være behov for en slik omlegging, bør spørsmålet i tilfelle gjøres til gjenstand for
særlige vurderinger både i fondets styre og i rettighetshaverorganisasjonene.
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