TÓNLIST ER MIKILS VIRÐI

Aukafundur fulltrúaráðs STEFs 17. desember 2020
Fundargerð
Fimmtudaginn 17. desember 2020 var haldinn fulltrúaráðsfundur hjá STEFi. Fundurinn sem haldinn
var sem fjarfundur og hófst kl. 17:00. Til hans var boðað í samræmi við samþykktir STEFs með
fundarboði sem sent var út með tölvupósti þann 2. desember 2020.
Mættir voru: Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson, Sigurður Flosason, Bragi Valdimar Skúlason, Páll R.
Pálsson, Snorri Helgason, Jakob Frímann Magnússon, Gunnar Andreas Kristinsson, Óttarr Proppé,
Hafdís Bjarnadóttir, Hildigunnur Rúnarsdóttir, Hildur Kristín Stefánsdóttir, Úlfar Ingi Haraldsson,
Hallur Ingólfsson, Pétur S. Jónsson, Teitur Atlason, Hera Björk Þórhallsdóttir og Þórunn Gréta
Sigurðardóttir. Að auki sat fundinn Guðrún Björk Bjarnadóttir framkvæmdastjóri.
Formaður fulltrúaráðs, Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson setti fundinn, gerði grein fyrir fundarboðun
og stýrði fundi. Fundarritari var kjörinn Guðrún Björk Bjarnadóttir framkvæmdastjóri.
Gengið var til boðaðarar dagsrkár.
1.

Eiður Arnarsson flutti fræðsluerindið „Streymisveitur - gildi þess að smella á Play“. Í
erindinu gerði hann m.a. grein fyrir áætluðum greiðslum til rétthafa fyrir streymi, áhrifum
mismunandi úthlutunaraðferða, mismunandi verðlagningar áskrifta eftir svæðum sem og
því svindli sem viðgengst á streymisveitum.

2.

Yfirlit yfir úthlutanir STEFs á árinu 2020.
Guðrún Björk Bjarnadóttir, framkvæmdastjóri, gerði stuttlega grein fyrir helstu lykiltölum í
úthlutunum ársins 2019.
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Undir þessum lið spurði Jakob Frímann sérstaklega um úthlutanir vegna eintakagerðar til
einkanota frá IHM, sem framkvæmdastjóri útskýrði.
3.

Umræður um stöðu tónlistargeirans vegna áhrifa COVID-19
Bragi Valdimar Skúlason, stjórnarformaður STEFs, greindi frá erfiðri stöðu tónlistarfólks. Í
því sambandi ræddi hann sérstaklega um hversu langan tíma það hefur tekið að setja af
stað tekjufallsstyrki til tónlistarmanna, en alllangt er síðan Alþingi samþykkti lög um slíka
styrki.
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Guðrún Björk Bjarnadóttir, framkvæmdastjóri gerði í framhaldinu grein fyrir áætluðu
tekjufalli STEFs á árinu 2020 vegna áhrifa COVID-19, sbr. töfluna hér að neðan.
Rauntekjur
2019

Tekjuáætl
2020

Áætl. raunt.
2020

Lækkun
tekna

309.000.000
188.000.000

324.000.000
197.000.000

280.000.000
150.000.000

29.000.000
38.000.000

92.000.000
101.000.000
690.000.000

97.000.000
120.000.000
738.000.000

20.000.000
90.000.000
540.000.000

72.000.000
11.000.000
150.000.000

113.000.000

118.000.000

90.000.000

23.000.000

Samtals STEF og SFH 803.000.000

856.000.000

641.000.000

173.000.000

Tónlist í útvarpi og
sjónvarpi
Bakgrunnstónlist
Tónleikar og
dansleikir
Erlendar tekjur

Tekjur SFH

4.

Önnur mál
Jakob Frímann gerði grein fyrir stofnun vinnuhóps um Tónlistarmiðstöð og óskaði hann eftir
ábendingum um þá starfsemi sem eðlilegt væri að ætti heima innan slíkrar miðstöðvar. Jakob
ræddi einnig um stöðuna innan IHM, þar sem flytjendur og framleiðendur eru að fara fram á
stærri hlut í úthlutunum, en þessir hópar hafa hingað til fengið, á kostnað höfunda.
Framkvæmdastjóri þakkaði starfsfólki STEFs fyrir vel unnin störf á árinu í sérlega krefjandi
árferði, en t.d. hefur farið mikil orka í að ræða við viðskiptavini STEFs sem eru að loka starfsemi
sinni tímabundið.
Ekki voru borin upp fleiri mál.
Formaður fulltrúaráðs sleit fundi kl. 18:30.

