
Tíðindaskriv nr.  7 Apríl 2019

Rithøvundafelag Føroya

Roknskapurin Ársfrágreiðing Yrkismál
vísur framgongd í limagjaldinum frágreiðing um virksemi felagsins í árinum 

2018. 
2 út av 3 mál eru komin undir land



Rithøvundafelag  Føroyar

Lützenstrøð  4

FO-100  Tórshavn 

www.rit.fo

rit@rit.fo

ÚTGEVARI:  Rithøvundafelag Føroya  

ÁBYRGD / BLAÐSTJÓRI : Vónbjørt Vang

MYNDIR:  Helle Thede Johansen 

SNIÐGIVIÐ & SETT UPP:  Helle Thede Johansen

Endur nýtsla av tilfari úr blaðnum er bert loyvd við skrivligum loyvi.

Aðalfundur felagsins varð hildin leygardagin 23. mars 2019 í 
Rasmusarstovu á Føroya Háskúla í Havn. Hetta tíðindabræv fer 
tískil mest at innihalda kunning úr og um aðalfundin.

Skráin var sum vant, sambært viðtøkum felagsins:

1. Frágreiðing frá farna árinum.   
2. Grannskoðaður roknskapur til 

góðkenningar.  
3. Stjórnarval. 
 Vónbjørt Vang, Sissal Kampmann og 
 Helle Thede Johansen standa fyri vali. 
4. Grannskoðaraval.
5. Ymiskt .
6. Felagið bjóðar ábit

Á fylgjandi síður er forkvinnufrágreiðingin at lesa umframt 
grannskoðaði roknskapin og fundarrfágreiðing frá sjálvt 
aðalfundin.

Góðan lesihug

Nevndin

Innleiðing





FORKVINNU 
FRÁGREIÐING
Limir
Limatalið við árslók 2018 var 115 limir.

Nakrir fáir limir hava meldað seg út, summi av tí at 
tey ikki kenna seg sum virknar rithøvundar, aðrir av 
fíggjarligum árum. Gleðiligt er tó, at vit eisini hava 
fingið fleiri nýggjar og yngri limir í farnu árið.

Tíverri legst ikki bara til. Vit hava í 2018 sagt eitt 
seinasta farvæl til fylgjandi:

- 28. jan. 2018, Símun av Skarði, 72 ára gamal.
- 5. juli 2018, Johannes Andreas Næs, 97 ára gamal.
- 11. aug. 2018, Elisa Thomina Reinert, vanliga  
   kallað Minu, 72 ára gomul.
- 27. nov. 2018, Jeffri Henriksen, 88 ára gamal.

Nevndin
Aftaná aðalfundin, 20. apríl 2018, skipaði nevndin 
seg soleiðis: 

• Vónbjørt Vang, forkvinna, 
• Sissal Kampmann, næstforkvinna, 
• Rói Patursson, nevndarlimur, 

• Bergur Rasmussen, nevndarlimur og 
bókhaldskassameistari, 

• Helle Thede Johansen, nevndarlimur og 
skrivari.

Tiltakslimir
Arnbjørn Ó. Dalsgarð
Oddfríður M. Rasmussen
 
Grannskoðari
Sámal K. Soll.

Fundir
Í tíðarskeiðnum 1. Januar – 31. Desember 2018 
hevur nevndin, umframt aðalfundin í apríl, havt 
seks nevndarfundir. 

Harafturat hevur umboð fyri nevndini verið á 
fundi við við Fíggjarmálaráðnum eina ferð og við 
Mentamálaráðnum seks ferðir. 

Skipað hevur verið fyri tveimum limatiltøkum 
umframt móttøkuna í sambandi við handanina av 
EBBU heiðurslønini. 

Frágreiðing fyri virksemi felagsins í tíðarskeiðnum 1. jan. - 31. des. 2018
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Raðfest yrkismál
Nevndin og skrivari felagsins raðfestu at savna 
orkuna um serliga trý mál í 2018:

1. Fjølrit – Fáa gongd í aftur, so at upphavsfólk 
kunnu fáa nýtslugjald, tá ið verk teirra verða 
nýtt

2. Bókasavnsgjaldið – Dagføring av reglugerðini, 
hækkan av játtanini og broytting av 
skattaviðurskiftini

3. Kringvarp Føroya – Arbeiða fyri at fáa nýggjan 
sáttmála við minuttgjaldi.

1. Fjølrit
Við árslok 2017/2018 hevði Fjølrit eina sáttmála 
við Mentamálaráðið um nýtslugjald fyri nýtslu 
av vardum verkum í miðnámsskúlum og hægri 
lærustovnir.

1. apríl 2018 varð fyrsta starvsfólk nakrantíð sett í 
starv hjá Fjølrit. Talan er um Heidi Djurhuus, KT-
mennari, ið frá tá av hevur dagliga ábyrgdina av 
samskiftinum og at uppbyggja tryggan og smidligan 
KT-skipan til at handfara skráseting og útgjøld av 
nýtslugjøldini.

Við árslok 2018/2019 hevur Fjølrit fingið 32 
avtalur í hús. Talan er um tí við Mentamálaráðið, 
29 kommunur umframt eina avtalu við Kringvarp 
Føroya. (Sí nærri frágreiðing um KvF.)

Frá at hava áleið 200.000kr. á konto og ongin inntøku 
hevði Fjølrit ultimo 2018 – hóast rakstrarútreiðslur 
-knappar 700.000 kr. á kontu og avtalur um inntøkur 
á omanfyri 2 milliónar krónur í 2019.

Langt er eftir á máli, at fáa innheintað upplýsingar 
um nýtslu, skrásett hesi umframt upplýsingar um 
upphavsfólk, men væntað verður at fyrsta útgjald 
undir nýggja skipanina verður várið 2019.

2. Bókasavnsgjaldið
Síðan februar 2018 hevur ein arbeiðsbólkur arbeitt 
við at endurskoða bókasavnsgjaldið.

Játtan til bókasavnsgjaldið hevur staðið í stað í 
alt ov mong ár, hóast alt annað er hækkað og ikki 
minst talið av bókaútgávum. Samstundis skuldu 
fleiri listafólk býta upphæddin millum sín. Frá at 
verða tillutað einans rithøvundar skuldu týðarar 
og myndprýðarar eisini hava teirra part – uttan at 
játtanin broyttist.

Síðan Landsmiðstøðin fyri undirvísingaramboð varð 
umskipað og saman við Føroya Skúlabókagrunnur 
og KT-depilin lagt saman til Nám, hava bøkurnar 
harundir ikki verið taldar við í uppgerðini.

Bókasavnsgjaldið hevur verið goldið út sum 
A-inntøku, hóast talan ikki er um løn fyri eitt starv. 
Hetta hevur havt við sær at lítið og einki er eftir, tá ið 
skattur og onnur lógarkravd gjøld eru trekt frá.
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Niðurstøðan við árslok 2018 er, at reglugerðin fyri 
útgjald av bókasavnsgjaldi er dagførd. Orsakað av 
at Mentamálarðaharrin, Rigmor Dam, mátti fara 
frá í úrtíð, varð nýggja reglugerðina tó ikki endiliga 
góðkend. Vónandi kemur hetta málið skjótt á mál, 
nú nýggja Mentamálaráðharra hevur fingið sess.

Við atliti til skatting hevur Fíggjarmálaráðið váttað, 
at bókasavnsgjaldið frá 1. januar 2019 ikki longri 
skal rindast út sum A-inntøku, men sum nýtslugjald, 
har 25% skulu rindast í skatti.

3. Kringvarp-sáttmálin
Í 2017 vendi nevndin hjá RIT seg til Kringvarp 
Føroyar, við áheitan um fund har endamálið var 
at viðgera sáttmálan okkara millum, um viðurlag 
fyri upplesing av verkum í Útvarp Føroya. 
Kringvarp Føroya sýttu tó fyri at gera sáttmála við 
Rithøvundafelagnum,vísandi til at vit sambært 
lóg um upphavsrætt ikki eru ein góðkendur 
rættindafelagsskap.

Heitt varð á Fjølrit um at koma inn í málið og úrslitið 
varð, at nýggjur sáttmáli var klárar at undirskriva 
beint undan jólum 2018. Sambært hesum fáa 
rithøvundar frá 1. Januar 2018 at rokna, goldið eitt 
ásett men prístalsviðgjørd minuttgjald, alt eftir slag 
av verki og longd á upplesing. Avroknað verður 4 
ferðir árliga gjøgnum Fjølrit. Fyrsta útgjaldið, fyri 
2018, verður so skjótt sum neyðugar upplýsingar 
eru skrásettar hjá Fjølrit.

Onnur yrkismál

Føroya og ES
Hóast Føroyar ikki eru limir í ES, hendir tað kortini 
meira enn so, at vit verða ávirkaði av tí, sum avgerð 
verður tikin um í ES. Eitt dømi er ES-fyriskipanin 
um persónsdátuvernd, sum kom í gildi 25. Mai 2018.

Neyðugt hevur verið at nýta orku at seta seg inn 
í hetta, tí at Rithøvundafelagið hevur limir í ES-
londum og eisini samstarvar við feløg har, fyri at 
tryggja, at vit fylgja ásettu reglurnum.

Ljóðbøkur
Eftir áheitan frá Elin Brimheim Heinesen, 
fyristøðufólk á ljóðbókatænastuni, hevur 
Rithøvundafelagið leitað fram uppskot til sáttmála 
við rithøvundar, tá ið eitt verk verður gjørt til 
ljóðbók.

Gevið gætur, at talan einans er um eitt uppskot, 
ið kann nýtast sum grundarlag til samráðing um 
endaliga avtalu.

Listaskúli á Setrinum
Farið verður undir nýggja útbúgving á Setrinum, 
heystið 2019. Talan er í fyrsta umfari um eina 
diplomútbúgving, helvt um helvt ástøðilig og verklig 
í tveimum breytum: Tónleik og bókmentir. 

Bergur D. Hansen hevur verið á fundi við nevndina 
og kunnað um teirra ætlanir, men eisini fyri at hoyra 
um okkara hugsanir í hesum sambandi. 

Vónbjørt Vang, Sissal Kampmann og Rói R. Patursson 
høvdu eisini hvør sína framløgu á ráðstevnuna um 
listaútbúgvingunum, ið var 6. Og 7. desember 2018.

EWC
Tá ið forkvinnan í heyst var í Brussel, hitti hon 
forkvinnan fyri European Writers Council, Myriam 
Diocaretz. Myriam greiddi frá hesum felagsskapi og 
hvørjar fyrimunir limaskap kann hava. 

Um Rithøvundafelag Føroya gerst lim í EWC vil 
tað ikki bara vera ein møguleika fyri at fáa nærri 
innlit í, hvat hendir innan bókmentir í Evropa, men 
eisini geva okkum atgongd til mennandi samstarv, 
at innstilla føroyskir rithøvundar til Evropeiskar 
virðislønir og møguleikan at kunnu søkja úr 
Evropeiskum grunnum.

Eitt fult limaskap kostar tó 2.000 Evru um árið, 
svarandi til áleið 15.000 kr. Nevndin metir at hetta er 
ið so stóran útreiðslu hjá felagnum at bera fíggjarliga, 
við verandi grundarlag av limum og limagjaldi. 
Nevndin hevur tí vent seg til Mentamálaráðið við 
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fyrispurningi um møguleikan fyri, at tey kunnu 
veita okkum árliga stuðul við hesi upphædd og 
soleiðis vera við til at styrkja okkara møguleikar 
fyri at kunnu mennast sum skrivandi listafólk við 
bústaði í Føroyum.

Kunning
Kunning til limir felagsins fer aloftast fram við 
telduposti. 

Heimasíðu
Heimasíðan verður mett at vera mest egnað til at 
hava grundleggjandi kunning liggjandi á. Henni 
tørvar dagføring, men hevur orkun í ár sum nevnt 
verið raðfest til at fáa loyst nøkur átrokandi yrkismál.

Facebook
Rithøvundafelagið hevur eina almenna síðu á 
Facebook umframt ein lukkaðan bólk, einans fyri 
limir. Kunning av viðkomandi evnum verður lagt á 
almennu síðuna. Bólkurin kann nýtast til samskifti 
limarnir ímillum og til innanhýsis kunning.

Tíðindabræv
Einans tvey tíðindabrøv vóru sent út í 2018, men tey 
vóru eisini sera rúgvusmiklar og nógv orku hevur 
verið nýtt uppá at fáa raðfestu málini um gátt.

Samstarv og tiltøk
Gjøgnum árið 2018 hevur rithøvundafelagið skipað 
fyri ella onkursvegna verið part av fylgjandi tiltøkum:

Út í heim
Í samstarvi við FarLit varð skipað fyri ráðstevnu á 
Hotel Hafnia 23. Feb. 2018.

Rithøvundar, forlagsfólk og agentar frá Danmark og 
Íslandi vóru komin at greiða frá og at geva góð ráð 
til, hvussu føroyskir rithøvundar kunnu betra um 
møguleikan at koma út í heim við verk teirra.

Ráðstevna um bókmentir
Mikudagin 28. februar 2018 skipaði Dansk 
Forfatterforening fyri ráðstevnu um leiklutin hjá 
bókmentum á bókasøvnunum. Ráðstevnan var 
á Christiansborg, har rithøvundar, bókavørðir, 
granskarar og politikkarar tóku lut. Eitt umboð fyri 
Rithøvundafelag Føroya var eisini til staðar og varð 
frágreiðing skrivað í tíðindabrævinum, oktober 
2018.

ALMA
Rithøvundafelag Føroya hevur møguleika at tilnevna 
rithøvundar til Astrid Lindgren Heiðurslønina. 
Nevndin gjørdi av, enn einaferð at tilnevna Rakel 
Helmsdal. Tilsamans 246 rithøvundar úr 64 londum 
um allan heimin eru tilnevndar ALMA.

Hvør ið fær ALMA 2019 verður avdúkað á 
tíðindafundi í Stokkhólmi, 2. Apríl 2019 kl. 13:00.

RIT-SALÓN
Í mai mánað var forkvinnan í Estonisku 
rithøvundafelagnum, Veronika Kivisilla og Piret 
Päär, søgusigari, á vitjan í Føroyum. Nevndin skipaði 
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fyri RIT-salón í BláBar, har tær báður lósu upp og 
framførdu fólkatónleik.

EBBU heiðurslønin
Fyrsta Ebbu-virðislønin varð latin í auluni á Finsen, 
Hvítusunnudag 20. mai 2018. Virðislønin á 25.000 
kr. varð latin Beini Bergsyni, fyri yrkingarsavnið 
“Tann lítli drongurin og beinagrindin”.

Næsta EBBU heiðurslønin verður eftir ætlan latin 
20. mai 2019, júst 4 ár eftir at Ebba Hentze andaðist.

Biksops Arnø
Lív Róadóttir Jæger var boðin at luttaka á 
debutantskeiðnum á Biskopa Arnø, summarið 2018.  
Lív tók av og sendi okkum eftirfylgjandi nøkur 
orð um hesa uppliving. Frágreiðing kann lesast í 
tíðindabrævinum frá Rithøvundafelagnum, oktober 
2018.

Bókadagarnar
Arbeitt varð fyri at skipa fyri skriviverkstovu fyri 
tilflytarar úr Teilandi og av Filipsoyggjum haðani 
størstu bólkanir eru av tilflytaruum til Føroya. 
Ætlanin var at hjálpa teimum til at fáa “eina rødd” til 
at siga teirra søgu – ella onkra søgu, tey máttu hava 
hug at siga. Tíverri var av ógreiðum orsøkum ov 
lítið undirtøku, so verkstovan varð avlýst. Ætlanin 
verður tó ikki heilt slept.

Á bókadøgunum hevði Rithøvundafelagið tvey 
tiltøk. Annað var “Unreadable Stories”, har Sissal 
Kampmann prátaðu við tveimum tilflytarum um, 
hvussu tey kenna tað at flyta til eitt land við heilt 
øðrvísum náttúra, menta og mál.  

Undir heitinum “Meg minnist” tosaði Jóan Pauli 
Joensen, professari í siðsøgu, við 4 rithøvundar um 
hvussu ymiskar hendingar í lívinum og broytingar í 
samfelagnum hevur ávirkað teirra lív og ikki minst 
teirra virki sum rithøvundar.

Transpoesie
Vónbjørt Vang var í 2018 okkara umboð á Transpoesi 
í Brussel við yrkingasavninum Djúpini, 2017.

Crime Cruise
Felix Schmidt, mentanarsamskipari úr Týsklandi, 
vendi seg í august til Rithøvundafelagið, við áheitan 
um hjálp til at skipa fyri einum tiltaki á landi, tá ið 
Norrønu leggur at í Havn, eina feð í november 2019.

Felix Schmidt skipar fyri eina krimi-ferð, har 
týskar krimi-høvundar, tónleikarar, sjónleikarar 
og filmsfólk eru við á ferðina. Ferðafólkini verður 
bjóðað at lurta, tá ið krimisøgur verða lisin upp, tosa 
við rithøvundarnir, síggja krimifilmar og annars 
geva sær stundir at lesa. Ætlanin var, at vit skuldu 
skipa fyri eitt tiltøk við føroyskum krimi-høvundum 

ÚT Í HEIM : Hólmfríður Matthíasdóttir, stjóri á Forlagnum. Abelone Glahn, samskiftisráðgevi og rithøvundur. Monica Gram, agentur, Copenh. Literary Agency.
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Umboð í nevndum og grunnum

Rithøvundafelagið hevur havt fylgjandi umboð í hes-
um nevndum og grunnum:

Bókmentaráðið hjá Kringvarpinum
Bergur Rasmussen og Marjun Syderbø Kjelnæs

Fjølrit
Umboðsráðslimur og og næstformaður: Kim Simonsen
Stjórnarlimur og kassameistari: Helle Thede Johansen

Grønlendskt-samiskt-føroyskt samstarv 
um yrkisbókmentir
Malan Marnersdóttir

Kulturkontakt Nord týðarastuðul 
Verður umsitin av FarLit.

Listafólkasamband Føroya
Rakel Helmsdal. 
Varaumboð: Carl Jóhan Jensen.

Listaleypurin
Einki umboð í 2018
Bergur Rasmussen er umboð í tíðarskeiðnum 2019 – 
2021.

M.A. Jacobsen-nevndin
Vár í Ólavsstovu

Málráðið
Bergljót av Skarði

Norðurlendska Barna- og ungdóms -
bók menta virðislønin
Paula Gaard og Tóta Árnadóttir.
(Henrietta Arge Jacobsen kemur ístaðin fyri Tóta Árna-
dóttir frá januar 2019)

Norðurlendska bókmentavirðislønin, 
Føroyska tilmælisnevndin: 
Bergur Djurhuus Hansen, formaður. Kinna Poulsen, 
adj. limir í dómsnevndini. 
Tiltakslimur: Marianna Hoydal.

Norðurlendska barnabókarithøvunda -
felagsskapin Regnhlíf: 
Marjun S. Kjelnæs og Dánjal Hoydal.

Virðislønarnevndin – heiðursgávur og 
sømdarpeningur landsins / MMR 
Eingin limur úr Rithøvundafelagnum í løtuni.

í Havn, tá ið skipið leggur at.

Hugskotið ljóðaði spennandi men vit hildu at 
føroyskir rithøvundar sjálvsagt áttu at fáa møguleikan 
at vera við á ferðina, at lesa upp og taka virkin lut. 
Aftaná at Felix hevði kannað møguleikarnir fyri at 
fíggja ferðina umframt viðurlag til tveir føroyskir 
rithøvundar, sendi vit honum kunning um núlivandi 
føroyskir rithøvundar, ið hava skrivað krimi. Felix 
valdi tveir og hesir tóku av tilboðnum.

Sostatt verður Jógvan Isaksen og Steintór Rasmussen 
við á “Crime Cruise” á Norrøunu, november 2019.
Nærri er at lesa: https://www.crime-cruise.de/ 

Listafólkasamband Føroya
3. juli 2018 komu boðini at Listafólk og Tjóðsavn 
Landsins fáa innivist í Hoydølum. Tað er LISA/
Listafólkasamband Føroya ið stendur fyri 
samráðingunum.

Ein kunnandi fundur hevur verið síðani tá, og var 
tað í Hoydølum, 5. desember 2018. Nevndin hjá 
LISA greiddu frá, at Tjóðsavnið skal hava tvær tær 
ovarstu hæddirnar í betonbygninginum. Kostdeildin 
kann ikki nýtast, eru boðini. Tó, Gutti Winther 
arbeiðir við einum ætlan um at reka matstovu í 
niðara hæddini. Óvist er, um reyða húsið uppi undir 
Hvítanesvegnum er við í avtaluni ella ikki.

Gingið varð runt í hølunum og tosað leysliga um 
tørv og møguleikar hjá hvørjum einstøkum felagi. 
Enn er einki greitt um, hvussu ella nær væntast 
kann, at listafólk sleppa inn.

https://www.crime-cruise.de


RAKSTRARROKNSKAPUR 2018 2017 2016
Inntøkur
Limagjald 56.221 56.250 62.300
KVF-samsýning 315.015 412.500
Bókadagar
Veitsla/tiltøk 6.346
Stuðul og gávur 12.000 566.206 3.500
Rentur
Tilsamans 74.567 937.471 478.300
Útreiðslur
Limagjøld goldið (LISA) -1.500 -4.500
KVf-samsýning -302.512 -412.500
Bókadagar -14.000 -8.000 -45.000
Umsiting/skrivari -31.220 -34.800 -5.200
Útreiðl. Ísv. EBBU -27.237
Veitslu/Tiltøk -24.244 -14.332 -25.612
Skrivstovuhald -1.678 -3.321 -4.050
Kassamunur -20.040
Missur av skuldarum -5.400 -43.970
Nevndararbeiði -3.515 -4.155
Umboðan og ferðing -310 -4.592 -5.150
Rentur og kostnaður -3.043 -1.187 -600
Tilsamans -112.147 -441.407 -498.112

Ársúrslit -37.580 496.063 -19.812

Fíggjarstøðan 31. des. 2018 31. des. 2017 31. des. 2016
Ogn
Betri 9181 1670095 Rakstur 56.064 85.957 213.158
Betri 9181 1654383 Ebba 542.916 570.153 3.904
Betri 9181 5047155 KvF 176.841 231.102
Suð. Sparikassi 9870 43302150 7.124 6.904 6.464
Tilgóðar (limagjøld) 52.640 70.620 84.005
Ogn tilsamans 835.585 964.736 307.532

Skuld
Eginogn við ársbyrjan 714.372 218.309 238.121
Flutt frá rakstri -37.580 496.063 -19.812
Eginogn við ársenda 676.792 714.372 218.309
Skuld  (KvF rættindi) 158.793 250.364 89.223
Skuld tilsamans 835.585 964.736 307.532

Rithøvundafelag Føroya
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Viðmerkingar til roknskapin hjá Rithøvundafelagnum
kalendaraárið, 1. Januar til 31. Desember 2018

Limagjald: Limagjaldið er 500 kr. árliga og í 2017 var sjálvvirkin uppkrevjingarskipan hjá Elektron, nevnd Fastgjald, 
tikin í nytslu. Nakrir limir hava meldað seg til hesa sjálvirkandi skipanina, meðan aðrir rinda FI-kortið, sum skipanin 
sjálvvirkið sendir út, um eingin Fastgjalds avtala er gjørd. Tað er at fegnast um, at alt fleiri rinda limagjaldið, men yn-
skiligt hevði verið um allir limir meldaðu seg til Fastgjald skipanina. 

Tað kostar felagnum nógv í porto at senda FI-kortini út. Góðar 2.000 kr. árliga (3.042,83 Kr. – bankakostnað).
 
Enn eru eisini nakrir limir, ið hava fasta flyting við skeivari upphædd umframt nakrir, sum als ikki hava goldið lima-
gjald.
 
Nakrir fáir limir hava meldað seg út í 2018, tá ið uppkrav um skuld varð sent út og 4 eru farin foldum frá. Avskrivaðar 
eru tískil kr. 5.400,- av limagjaldinum í 2018.
 
Veitsla og tiltøk: Várið 2018 skipaði RIT saman við FarLit fyri bokmentaráðstevnuna ”Út í heim” har luttakargjald 
partvís rindaði fyri útreiðslurnar. Felagið rindaði tó eisini fyri ferðaseðlar til fyrilestrarhaldarar umframt veitsludø-
gurða um kvøldið. Hetta kostaði felagið knappar 18.000 kr.
Hinvegin kostaðu Bókadagarnr tá ið saman um kom einans 2.000 kr. av tí at tað eyðnaðist okkum at fáa stuðul bæði 
frá Tórshavnar Kommunu og Norðurlandahúsinum.
 
KvF rættindi: Viðurløg, fyri upplesing í KvF, fyri tíðarskeiðið 2012-2017, standa á serstakari konto, so at bland ikki ke-
mur í við vanliga raksturin. Tað er eydnast okkum at finna nakrar av rættindahavarunum í 2018, sum ikki hava staðið í 
okkara yvirliti, men enn eru kr. 151.844 eftir at býta út har tað enn ikki hepnast okkum at finna fram til rættindahava-
rarnar. Roynt verður framvegis at leita upplýsingar fram.
 
Sáttmáli varð í januar 2019 undirskrivaður millum Kringvarp Føroya og Fjølrit og verða viðurløg fyri upplesing í KvF frá 
1. Januar 2018 at rokna umsitin av Fjølrit.
 
Roknskaparháttur: Felagið hevur ongan kassa og tískil ongan reiðan pening liggjandi, ei heldur nakað gjaldskort.
 
Roknskapurin er grundaður á bókingar førdar á bankakonto felagsins og eftirbókingar eru framdar í mun til skuld/
ágóðar, ið eru komin fram eftir árslok. Rakstrarbókingar verða framdar av Helle Thede Johansen. Flytingar og rindan 
av rokningar til Kristiansborg/Helle Thede Johansen verða tó altíð gjørdar av Bergi Rasmussen. KvF-viðurløg verða 
avgreitt umvegis serstaka konto og av Kristiansborg v/Helle Thede Johansen.
 
Við tí endamál at tryggja støðuga fyrisiting av samskifti og roknskapi varð samstarvsavtalu í oktober 2016 undirskrivað 
millum Rithøvundafelag Føroya og Kristiansborg v/Helle Thede Johansen. Sambært hesum er avtalað eina umsit-
ingartíð uppá í miðal 3 tímar um vikuna, svarandi til áleið 36.000 kr. um árið.
Fyri árið 2018 hevur Kristiansborg skrivað rokningar til RIT fyri tilsamans 31.220 kr.
 
Roknskapurin er uppsettur eftir besti sannføring, við tí endamál at geva eina rættvísandi mynd av fíggjarligu  støðu 
felagsins.

Hoyvík, 13. mars 2019

______________________
Helle Thede Johansen
KRISTIANSBORG
Kristiansgøta 8
188  Hoyvík
V-tal: 617989
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Møtt vóru:
Nevndarlimirnar: 
Vónbjørt Vang, Sissal Kamp mann, Rói R. Patursson, 
Bergur Rasmussen, Helle Thede Johansen.

Limir: 
Kirsten Brix, Arnbjørn Ó. Dalsgarð, Høgni Mohr, 
Sámal K. Soll, Oddfríður M. Rasmussen, Marjun 
S. Kjelnæs, Kim Simonsen, Carl J. Jensen, Rakel 
Helmsdal. 

Val av orðstýrara og 
fundarskrivara
Sissal Kampmann varð vald til orðstýrara og Helle 
Thede Johansen til fundarskrivara.

Ársfrágreiðingin
Sissal læs skránna upp og gav orðið til forkvinnuna, 
Vónbjørt Vang, sum greiddi frá virkseminum farna 
árið.

Fylgjandi viðmerkingar vóru:

European Writers Council / EWC 
Søkt er um fíggjarligan styrk úr MMR til at rinda 
limagjaldið í EWC, sum er áljóðandi 2.000 EUR 
árliga.
 
Skotið varð upp at søkja um avsláttur orsaka av 
okkara avmarkaðu stødd, men er tað neyvan sann-
líkt at EWC vil eftirlíka hesum ynski.
 
Nevnt varð, at í Íslandi stuðlar mentamálaráðið 
rithøvundafelagnum við 7 íslendskar krónur árliga til 
rakstrarútreiðslur (svarandi til leið 385.000 DKK.).  
Har av rindar felagið millum annað limagjaldið til 
EWC. Tað okkara vón, at MMR eisini sær hetta sum 
eina góða íløgu, ið tey mugu stuðla.

Ljóðbókatænastan
Elin B. Heinesen, ljóðbókafyristøðufólk, hevur vent 
sær til RIT og spurt um at fáa uppskot til ein sáttmála 
við rithøvundar, sum kann nýtast sum grundarlag í 
ljóðbókatænastuni. Skrivarin hevur sent henni avrit 
av sáttmála, ið forlagið Lindhardt og Ringhof nýtir 
og sum kanska kann brúkast sum íblástur.
 
Ein limur spurdi hvør orsøkin til hendan fyrispurning 
mundi vera, tí sær vitandi, er longu ein sattmáli á 
økinum. Skrivarin lovaði at kanna hetta nærri.

Rithøvundahøli
Tá forkvinnan var liðug at lesa upp ársfrágreiðindina 
fyri 2018 bar hon fram eini gleðilig tíðindi, sum 

Aðalfundar- 
frágreiðing
Frágreiðing frá aðalfundinum, 23. mars 2019
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nevndin hevur valt at bíða at kunna limirnar um til 
á ársaðalfundinum:: 
Tórshavnar Býráð hevur sett seg í sambandi við 
RIT við tilboði um, rithøvundar fáa innivist í Hans 
Andriasar húsi, har sum MáF heldur til. Bíðað 
verður eftir at hoyra nærri hvørjar umstøðurnar og 
treytirnar eru.

Ársroknskapur
Skrivarin, Helle Thede Johansen, legði ársroknskapin 
fram, ið síðani varð góðkendur og undirskrivaður 
av grannskoðaranum, Sámal K. Soll og Helle Thede 
Johansen.

Stjórnalval
Vónbjørt, Sissal og Helle stóðu fyri vali. 
Tær vórðu afturvaldir.

Sum tiltakslimir vórðu eisini afturvaldir:
1. Arnbjørn Ó. Dalsgarð
2. Oddfríður M. Rasmussen

Grannskoðaraval
Aðalfundurin valdi Sámal K. Soll, sum grannskoðara 
eisini komandi ári.

Ymiskt/Viðmerkingar
Bókmentaheiðursløn Norðurlandaráðsins
Spurt varð um nevndin als onga viðmerking hevði 
til tað, at einki føroyskt verk er innstillað í ár. 
Farast kann 4 ár aftur í tíðina, so okkurt verk má 
kunna finnast at innstilla. Nógv kjak hevur verið í 
miðlunum um hetta evnið.
 
Nevndin fyri RIT svaraði: Vit hava tilnevnt fólk at 
sita í tilmælisnevndini, og MMR hevur sett fólkini. 
Tá ið fólk hava fingið ein tílík uppgávu, mugu vit 
virða teirra avgerð. Vit kunnu vera samd ella ósamd, 
men tey mugu sleppa at arbeiða, uttan at vit ávirka 
ella blanda okkum uppí.

RIT-salon
Farna árið er orkan fyrst og fremt nýtt til at arbeiða 
við yrkismálum, men ætlanin er aftur at fara undir 
at skipa RIT-salónir í 2019.

Eitt evni kundi verið: Hvat skal til, fyri at fáa 
bókmentir út í heim og at forvinna pening.

Samsýningar
Samsýningar fyri skúlavitjan má og skulu hækkast 
eins og sáttmálan við Námi skal endurskoðast.

Hesi mál fer nevndin at raðfesta í 2019.

Aðalfundurin endaði við ábit og hugnaligum práti.




