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§1

Formål.
Fondets inntekter kan disponeres til følgende formål etter styrets beslutning:
1.

Yrkesfremmende virksomhet for musikere og artister, herunder prosjektstøtte til
innspillinger, turneer, enkeltstående konserter, PR-virksomhet m.v.

2.

Studie- og/eller reisestipend.

3.

Allment arbeid for å styrke rettsvernet for utøvende kunstnere nasjonalt og
internasjonalt, samt opplysnings- og informasjonsarbeid om utøvende kunstneres
rettigheter.

Fondet er en selvstendig juridisk person. Fondets midler skal til enhver tid holdes atskilt fra
MFOs midler. Det skal utover de forpliktelser som følger av disse vedtekter eller styrets
beslutning ikke hefte for gjeld eller annet ansvar som påhviler MFO eller noen av forbundets
organisasjonsledd.

§2

Fondets styre.

2.1

MFOs landsmøte er høyeste myndighet i alle fondets anliggender.

2.2

Landsmøtet velger fondets styre, som skal bestå av leder, nestleder og ett styremedlem, samt
to varamedlemmer. Alle valg skjer for landsmøteperioden. Valg av leder skal skje ved særskilt
valg. For å bli valgt må kandidaten oppnå absolutt flertall.
Bare medlemmer i MFO er valgbare og kan sitte i fondets styre. Eventuelle suppleringsvalg
gjøres iht. forbundets vedtekter.

2.3

Styret er vedtaksført når lederen eller nestlederen, samt minst ett annet medlem er til stede.
Styrets vedtak gjøres med vanlig flertall. Dersom bare to medlemmer er til stede, må begge
stemme for vedtaket.

2.4

Styret er ansvarlig for fondets forvaltning i samsvar med disse vedtektene. Styret vedtar
retningslinjer for fondet.

§3

Regnskap og revisjon.

3.1

MFOs kasserer fører fondets regnskap og skal være garantiforsikret for det beløp styret til
enhver tid fastsetter.

3.2

Uttak av midler kan bare foretas av den eller de som av styret er gitt prokura.

3.3

Revisjonen av fondets regnskaper utføres av MFOs revisjon.

§4

Fondets inntekter.

4.1

Fondets inntekter skal være kollektive midler fra sekundærbruk av utøvende kunstneres
prestasjoner som er bestemt gjennom avtale om sekundærbruk og/eller som utbetales
gjennom felles oppkrevings- og fordelingsorganisasjon.

§5

Vedtektsendringer.

5.1

Vedtak om endring av disse vedtektene kan bare gjøres av MFOs landsmøte iht. til de bestemmelser som gjelder for endringer av forbundets vedtekter.
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