TRO- OG LOVE-ERKLÆRING

VISDA udbetaler midler til brug for sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige formål (benævnt
’Kulturelle Midler’) til de i VISDA repræsenterede medlemsorganisationer, jf. VISDA’s vedtægters §§
7.3 og 7.5. Midlerne fordeles mellem organisationerne i henhold til de fordelingsnøgler som er fastsat under den af VISDA’s generalforsamlings fastsatte fordelingspolitik.
I forbindelse med udbetalingen for vederlagsåret 2016 erklærer [Medlemsorganisation] (i det
følgende benævnt ’Medlemsorganisationen’) hermed på tro og love følgende:
1. Medlemsorganisationen erklærer, at de modtage Kulturelle Midler, med undtagelse af den
andel der anvendes til dækning af medlemsorganisationens administrationsomkostninger
forbundet med vederlagets anvendelse, i medlemsorganisationens registreringer holdes adskilt fra medlemsorganisationens øvrige midler i overensstemmelse med Manual for administration og anvendelse af Kulturelle Midler fra VISDA, side 3.
2. Medlemsorganisationen erklærer at modtagne Kulturelle Midler anvendes til godkendte formål i henhold til Manual for administration og anvendelse af Kulturelle Midler fra VISDA, side
3.
3. Medlemsorganisationen erklærer, at tildelingen af midler, sker i overensstemmelse med de
principper for fordeling som fremgår af Manual for administration og anvendelse af Kulturelle
Midler fra VISDA, side 4.
4. Medlemsorganisationen erklærer, at medlemsorganisationens afholdte administrationsomkostninger forbundet med midlernes anvendelse, er begrundende og dokumenterede, samt
står i rimeligt forhold til de beløb som medlemsorganisationen fordeler til rettighedshavere.
5. Efter årets udløb afgiver medlemsorganisationens uafhængige revisor en erklæring om, at
midlerne er anvendt i overensstemmelse med reglerne i pkt. 1 og 2 ovenfor. Erklæringen
sendes til VISDA senest 1. juni i det følgende kalenderår.
Medlemsorganisationer som modtager mindre end 20.000 kr. i Kulturelle Midler skal ikke afgive revisorerklæring.
Medlemsorganisationen udarbejder desuden en årlig gennemsigtighedsrapport for Kulturelle
Midler jf. VISDA’s vedtægters §§ 7.3 og 7.5 samt Lov om kollektiv forvaltning af ophavsret §
23, stk. 4.
Gennemsigtighedsrapporten sendes til VISDA senest 1. juni i det følgende kalenderår og offentliggøres på medlemsorganisationens hjemmeside senest 8 måneder efter afslutningen af
medlemsorganisationens regnskabsår.
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Alle medlemsorganisationer som modtager Kulturelle Midler skal aflægge gennemsigtighedsrapport.
6. Kulturelle Midler for det efterfølgende kalenderår kan tilbageholdes af VISDA’s bestyrelse,
hvis der ikke er rapporteret tilstrækkeligt i henhold til pkt. 4.
VISDA kan kræve yderligere dokumentation. Hvis der er tvivl om overholdelse af denne erklærings pkt. 1-5, vil spørgsmålet blive forelagt VISDA’s bestyrelse til afgørelse.
Denne tro- og love-erklæring underskrives af en person, der er tegningsberettiget, dvs. berettiget
til at repræsentere og forpligte medlemsorganisationen med bindende virkning. Den, der underskriver erklæringen, indestår for, at hun/han er berettiget eller har den fornødne fuldmagt hertil.
For [organisation]:
Dato:

Underskrift
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