
Sámikopiija 
 
Sámikopiija - forhandlingsmøte 2007   
 - fredag 11.5. 2007 kl. 18.10 i Karasjok 
 
Møte mellom de samiske opphavsrettsorganisasjonene, forhandlingene om 
en fordeling av Kopivederlaget innkrevd i 2006, etter avtale mellom Kopinor i 
Norge og Sámikopiija, den samiske opphavsrettssammenslutningen. Til 
fordeling i følge styreleders saksutredning, og representantskapsmøtets 
budsjettvedtak: kr. 824.880,-. 
 
Sak  1/07 Møteleder og sekretær 
John T. Solbakk ledet møtet og førte møtebok elektronisk. 
Organisasjonens representanter underskriver møteboka. 
 
Sak  2/07 Godkjenning av fullmaktene 
Disse møtte fra respektive medlemsorganisasjoner med fullmakt: 
  SÁLAS:  Per Ludvig Boine 
  SKS:   Kenneth Hætta 
  SDS:   Hanne Grete Einarsen 
  SGS:   Tore Bongo 
  STS:   Inggur Ántte Ailo Gaup 
  SJS:   Liv Inger Somby 
  SFS:   Harald Gaski 
 
Vedtak: Fullmaktene godkjent.  
 
Forøvrig møtte: Klemet Anders Buljo, styreleder i Sámikopiija og 
styremeldem Trond Are Anti. 

     
Sak 3/07 Kopivederlag for 2006 - krav fra organisasjonene 
Medlemsorganisasjonenes representanter hadde ordet og fremsatte sine 
krav.  
  Følgende krav ble fremsatt: 
  SÁLAS:  42,95 %, som statistisk fordelingsnøkkel 
  SKS:     4,47 %,  

SDS:    8,79 %, som statistisk fordelingsnøkkel. Inkl 
profesjonelle fotografers andel, og uten avgitt 
prosentandel til STS       

SGS:               4,74 %,  som statistisk fordelingsnøkkel,     
inklusive 1/3 av kritikernes andel, uten avgitt 
prosentandel til STS 

  STS:   Kravet fra STS rettes til SDS og SGS   
SJS:   9,74 %, som statistisk fordelingsnøkkel inklusive 

1/3 av kritikernes andel 
SFS:  29,31 %, som statistisk fordelingsnøkkel inklusive 

1/3 av kritikernes andel 
  
Sak 4/07 Fordeling av kopivederlaget innkrevd i 2006 



Etter gjennomførte forhandlinger kom en fram til et anbefalt forslag. 
Vedtak: Følgende prosentfordeling foreslås av forhandlerne overfor 

organisasjonene: 
     
  SÁLAS:  42,95 %, som statistisk fordelingsnøkkel 
  SK:     4,47 %,  

SDS:    8,79 %, som statistisk fordelingsnøkkel. Inkl 
profesjonelle fotografers andel, og uten avgitt 
prosentandel til STS.        

SGS:               4,74 %,  som statistisk fordelingsnøkkel,     
inklusive 1/3 av kritikernes andel, uten avgitt 
prosentandel til STS. 

  STS:   Kravet fra STS retts til SDS og SGS    
SJS:   9,74 %, som statistisk fordelingsnøkkel inklusive 

1/3 av kritikernes andel 
SFS:  29,31 %, som statistisk fordelingsnøkkel inklusive 

1/3 av kritikernes andel 
  
Avtalen ble signert på forhandlingsmøtet av de tilstedeværende 
organisasjonenes representanter. 
 
Organisasjonene gis frist til 11. juni 2007 til eventuelle innsigelser. Dersom 
styret/administrasjonen ikke har mottatt innsigelser innen nevnte dato, er 
fordelingen endelig og vederlaget overføres organisasjonene. Krav om 
vederlagsmidler fra STS fremsettes overfor SDS og SGS og forhandles om 
med disse to organisasjonene. 
 
 
Møtet slutt 18.35 
 
  

John T.  Solbakk
 møteleder/referent  


