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Vedtekter for Billedkunst Opphavsrett i Norge SA
Navn
§1
Foretakets navn er Billedkunst Opphavsrett i Norge SA (heretter BONO)
Sete
§2
BONO har sitt sete i Oslo
Formål
§3
BONO er en organisasjon av opphavsmenn og andre rettighetshavere innen billedkunstområdet og
andre nærliggende opphavsrettslige områder som har som formål:
Å ivareta retten til, kreve inn og fordele vederlag som skal betales i henhold til
opphavsrettslovgivningens bestemmelser.
Å motta opphavsrettslige forvaltningsoppdrag.
Å ivareta medlemmenes rettigheter i henhold til opphavsrettslovgivningens bestemmelser.
Å arbeide for å fremme og styrke opphavsrettighetene og rettighetshavernes økonomiske rettigheter
ved bruk av billedkunst.
Medlemmer
§4
Opphavsmann til verk som er nevnt i § 3 samt den/de som har fått overdratt opphavsrettigheter til
slike verk ved livsdisposisjon eller arv etter opphavsmann.
En forutsetning for medlemskap er at BONO skal inneha forvaltningsoppdrag for opphavsmannens
verk.
Søknad om medlemskap vurderes av BONOs styre. Styrets vedtak kan ankes inn for årsmøtet.
Foretakets medlemmer hefter ikke for foretakets gjeld.
Innmelding innebærer avtale mellom det enkelte medlem og BONO om forvaltningsoppdrag
(jmf.bilag 1).
Forvaltningsoppdrag
§5
Foretaket inngår avtaler om forvaltningsoppdrag med opphavsmenn til kunstverk og
øvrige rettighetshavere. Avtalens innhold fastsettes av BONOs styre.
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Årsmøte
§6
Årsmøte holdes hvert år før utgangen av juni måned.
Forslag til årsmøtet skal være styret skriftlig i hende innen 1. mars. Innkalling til årsmøte skal sendes
samtlige medlemmer senest 4 uker før årsmøtet. Innkalling skal inneholde dagsorden og forslag til
saker for behandling på årsmøtet. Styrets årsberetning med regnskap og øvrige saksdokumenter
gjøres tilgjengelig på BONOs nettsider.
Samtlige medlemmer har stemme-, møte-, og forslags rett på årsmøtet. Medlemmer kan gi skriftlig
fullmakt til annet medlem i foretaket til å representere seg ved årsmøtet.
Dagsorden for ordinært årsmøte skal omfatte følgende punkter:















Konstituering av møtet
Valg av ordstyrer, referenter og to til å undertegne protokoll fra årsmøtet.
Opptelling av antall representerte stemmer og godkjenning av fullmakter
Styrets årsmelding
Regnskap
Revisjonsrapport
Ansvarsfrihet for styret
Forslag fra medlemmer eller styre
Valg av styre og varamedlemmer
Valg av styreleder
Valg av revisor
Valg av valgkomité på tre medlemmer etter forslag fra styret
Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

I ordinære saker fatter årsmøtet vedtak ved alminnelig flertall.
Til ekstraordinært årsmøte innkalles når årsmøtet eller styret finner det nødvendig eller når minst
1/10-del av medlemmene skriftlig til styret krever det.
Innkallingen sendes medlemmene senest 4 uker før møtet.
Møtet kan kun behandle saker som er nevnt i innkallingen.
Styre
§7
Styret er BONOs utøvende organ. Styret leder foretaket og fastsetter fullmakter og
instruks for den daglige drift. Styrets leder og daglig leder/ direktør tegner i felleskap for BONO.
Styret kan meddele prokura. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede.
Styret består av 6 faste medlemmer og 4 varamedlemmer.
Et styremedlem og et varamedlem oppnevnes blant BONOs medlemmer direkte av NBKs styre.
Et styremedlem og et varamedlem oppnevnes blant BONOs medlemmer direkte av NKs styre.
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Årsmøtet velger 4 faste medlemmer og 2 varamedlemmer til styret, hvorav;

 to styremedlemmer og et varamedlem skal være nålevende rettighetshavere som
er medlem av foretaket

 et styremedlem og et varamedlem skal være rettighetshaver etter avdøde
opphavsmenn som er medlem av foretaket

 en opphavsrettsjurist som ikke er medlem av foretaket
Styrets sammensetning bør så langt det er mulig avspeile rettighetshavernes fagområder og
fordelingen mellom dem i medlemsmassen. Styret velges for to år slik at halvparten av medlemmene
velges hvert år.
Styreleder velges av årsmøtet for ett år. Styreleder skal lede styrets arbeid, innkalle til styremøter og
fastsette dagsorden samt innkalle til årsmøte. Styreleder har dobbeltstemme ved likt stemmetall.
Innkalling til styremøte foretas skriftlig senest 7 dager før styremøtet. Varamedlem har møterett.
Styret skal føre referat for hvert styremøte.
Styret fatter vedtak om medlemskap i BONO.
Styret fastsetter Forvaltningsoppdragsavtalens innhold.
Valgkomité
§8
Valgkomité med 3 medlemmer og 1 varamedlem velges av årsmøtet. Ett medlem velges for 2 år av
gangen, 2 medlemmer og varamedlemmet velges for 1 år av gangen. Valgkomitéens medlemmer
forbereder årsmøtets valg av nye styremedlemmer, revisor ved ledighet og øvrige valg som foretas
på årsmøtet.
Administrasjon
§9
Styret ansetter daglig leder/direktør som under styrets kontroll leder foretakets daglige
drift. Styret fastsetter instruks for daglig leders/ direktørens virksomhet. Daglig leder/direktør skal ha
BONOs prokura. Daglig leder/direktør er sekretær for styret. Ved hvert styremøte skal daglig
leder/direktør gjøre rede for virksomhetens utvikling og økonomiske situasjon.
Finansiering
§ 10
For overdragelse i henhold til avtale om forvaltningsoppdrag har rettighetshaveren krav på
utbetaling av de midler som er innkrevet på vegne av rettighetshaveren. Etter fradrag til dekning av
BONOs utgifter og nødvendige disposisjoner for virksomhetens drift utbetales resten av de
innkrevde midler til rettighetshaveren.
Fradragenes størrelse vedtas av årsmøtet.
Forvaltning
§ 11
BONO skal forvalte innkrevde vederlagsmidler på forsvarlig måte. Vedtak om midlenes forvaltning
fattes av styret. Utbetaling av innkrevde vederlagsmidler foretas etterskuddsvis i henhold til vedtak
på BONOs årsmøte.
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Et eventuelt årsoverskudd blir værende i foretaket.

Revisjon
§ 12
For revisjon av BONOs virksomhet oppnevner årsmøtet en statsautorisert revisor.
Opphør av medlemskap
§ 13
Rettighetshaver i BONO opphører å være medlem:

 ved skriftlig utmelding med tre måneders varsel, medlem kan dog ikke melde seg
ut før to år fra opptakelsen.
 når vedkommende ikke lenger rår over rettigheter som nevnt i § 4.
 når vedkommende utelukkes av foretaket
Styret kan fatte vedtak om utelukking når medlemmet ikke oppfyller vilkårene i avtale om
forvaltningsoppdrag eller motarbeider foretakets formål ved illojal opptreden. Vedtak om utelukking
får umiddelbar virkning. Vedtak om utelukking kan klages inn for en nemnd bestående av en
representant oppnevnt av hver av partene og formann oppnevnt av Det sakkyndige råd for åndsverk,
for øvrig følges bestemmelsene i Tvistemålslovens kap.32, men uten at klagen gis oppsettende
virkning.
Ved utelukking sies avtalen om forvaltningsoppdrag opp med umiddelbar virkning.
Vedtektsendringer
§ 14
BONOs vedtekter kan endres av årsmøtet. For gyldig vedtektsendring kreves 2/3-flertall av de ved
årsmøtet representerte stemmer eller 1/2-flertall av de ved årsmøtet representerte stemmer ved to
på hverandre følgende årsmøter.
Innkreving og fordeling av vederlag på vegne av ikke-medlemmer
§ 15
I den utstrekning BONO gjennom lovgivning har rett eller er forpliktet til å innkreve og fordele
vederlag på vegne av norske eller utenlandske opphavsmenn eller rettighetshavere som ikke er
medlemmer av organisasjonen, skal BONO utføre dette på en slik måte at disse blir behandlet på
tilsvarende vis som organisasjonens ordinære medlemmer.
Det skal etableres administrative retningslinjer som skal anvendes for å oppspore opphavsmenn og
rettighetshavere som ikke er medlemmer av organisasjonen, med det formål å fordele de innkrevde
vederlag til de vederlagsberettigede. Styret fatter vedtak om slike retningslinjer. Dersom innkrevde
midler ikke lar seg fordele selv etter at de fastsatte retningslinjene er fulgt, kan midlene brukes til å
dekke BONOs kostnader ved innkrevingen og fordelingen, eller til andre kollektive formål, jf.
åndsverklovens §38c. Med slike kollektive formål forstås tildelinger som er egnet til å bidra til styrke
kunstnernes opphavsrettslige vern nasjonalt og/eller internasjonalt, herunder tildelinger som kan gi
økt fokus på og oppmerksomhet rundt opphavsrettslige problemstillinger knyttet til de opphavsmenn
BONO forvalter rettighetene til. Styret beslutter hvordan slike midler skal anvendes innenfor de
rammer som fremgår av denne bestemmelsen.
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Oppløsning
§ 16
Oppløsning av BONO kan skje gjennom vedtak på to etter hverandre følgende årsmøter med et
flertall på 2/3 av de representerte stemmer.
Ved foretakets oppløsning vil de vederlagsmidler som er gjenværende etter at foretakets lovpålagte
forpliktelser er dekket, bli utbetalt de enkelte medlemmene i samsvar med det vederlag det enkelte
medlem har til gode.
Gjenværende formuesmidler utover dette fordeles på de som ved oppløsningstidpunktet er
medlemmer i foretaket. Grunnlag for fordelingen skal være utbetalte vederlag fra foretaket til den
enkelte de 3 siste årene.
Habilitet
§ 17
Styremedlem må ikke delta i behandling av sak som han/hun selv er part i eller dersom han/hun
ellers har en tilknytning til saken som ville kunne påvirke vedkommende standpunkt.
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