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Frágreiðing til aðalfund Rithøvundafelag Føroya 2008
Limaskap í Fjølrit hava Rithøvundafelag Føroya, Felagið Føroysk Tónaskøld, Føroyskir Yrkisfotografar, Føroysk
Bókaforløg, Føroysk Myndlistafólk og Føroya Blaðmannafelag.
Fjølrit hevur fíggjarár frá 1. mai til 30. apríl, tí eru eingi roknskapartøl tøk fyri verandi fíggjarár, men sigast
kann, at hetta síðsta árið ikki hevur verið stórt øðrvísi enn tey undanfarnu á nakran hátt. Fjølrit hevur tó
higartil í hesum roknskaparárinum játtað 569.000 kr. í stuðli til ymsar útgávur og tiltøk. Ein fundur verður
afturat í apríl, so játtanirnar hesaferð verða eitt sindur størri enn undanfarna ár – eini 10 % størri kanska.
Játtanarbýtið
Verður tann játtaða upphæddin higartil upp á 569.000 kr. býtt út á okkara høvuðsøki, sær myndin soleiðis út:
2008/2009

2007/2008

2006/2007

2005/2006

2004/2005

2003/2004

Bókmentir:

39%

36%

40%

39%

43%

36%

Tónlist:

44%

57%

57%

46%

48%

49%

Sostatt er 17% av upphæddini síðsta fíggjarár farin til annað enn til tónlist og bókmentir – her er serliga talan
um film og sjónleik.
Arbeitt hevur verið leingi við yvirtøku av málsøkinum ”upphavsrættur” og at gera eina nýggja føroyska
upphavsrættarlóg.
Lógargrundarlagið
Í fjør høvdu vit vónir um, at yvirtøkan av málsøkinum ”upphavsrættur” og nýggj lóg kundi leggjast fyri
løgtingið á ólavsøku; men so varð ikki, og soleiðis sum støðan er nú, hava vit onga vón um at tað hendir
skjótt!
Stjórnin í Fjølriti valdi ikki at seta hart á Mentamálaráðið í fjør, meðan bíðað varð eftir teimum nýggju
føroysku reglunum. Men nú er so langt fráliðið, og vit hava onki frætt yvirhøvur. Tann nýggja lógin hevur
verið í gerð leingi og eigur at vera liðug.
Vit hava fyrr handað MMR eitt samráðingaruppskot til nýggjan sáttmála, men samráðingar eru ongantíð
komnar í gongd, tí bíðað hevur verður eftir yvirtøku av upphavsrættinum og tí nýggju føroysku lógini. Tí
verður neyðugt aftur nú at pikka á dyrnar hjá MMR við kravi um nýggjan og betri sáttmála um gjøld fyri avrit
í skúlunum. Møguliga kann tað medvirka til, at gongd kemur aftur á spurningin um yvirtøku av
upphavsrættinum og nýggjari lóg
Tá upphavsrætturin er yvirtikin, og nýggj føroysk lóg er sett í gildi, fer hetta at gera reglurnar og arbeiðsgrundarlag okkara greiðari, og tað eigur at skapa betri gróðrarbotn fyri kravi okkara um rættindasáttmálar á
fleiri økjum og betri sáttmála við Mentamálaráðið um gjøld fyri avrit í skúlunum.
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