
Få svar på dine spørgsmål 
– deltag i VISDA’s næste informationsmøde: Ansøgning om tillægsvederlag
 
Hvis du endnu ikke har udfyldt din ansøgning, vil vi opfordre dig til at deltage i VISDA’s 
virtuelle informationsmøde onsdag d. 17. marts kl. 14.00-15.00. Her gennemgår Bo Tieldal 
fra VISDA hele ansøgningsskemaet, og du får mulighed for at stille spørgsmål undervejs. 
 
Til inspiration har vi samlet de hyppigste spørgsmål, som blev stillet på det sidste informa-
tionsmøde:

Skal jeg gå ind og opdatere sin ansøgning hvert år? 
Svar: Ja, men en del af oplysningerne bliver liggende fra sidste år. Dvs. at du kun skal op-
datere ansøgningen med de indtægter, du har fået det forgangne år og altså ikke flere år 
tilbage, samt tilføje eventuelle nye titler under bøger og tegneserier.
 
Kan indtægten tælles med, når mine tegninger bruges både internet og eksternt hos en 
kunde?
Svar: Ja, fordi tegningerne også bruges eksternt og dermed kan finde vej ud til undervis-
ningsinstitutionerne. Hvis tegningerne kun blev brugt internt hos kunden, ville indtægten 
ikke tælle med.
 
Kan jeg få point for titler, der endnu ikke er på (biblioteks)titellisten? 
Svar: Ja, de skal skrives på som ”ikke på titelliste”, og så fjernes igen, når de er kommet på 
titellisten næste år.
 
Kan jeg få point for forsideillustrationer?
Svar: Ja, det skal skrives på som ”ikke på titelliste”.
 
Mødet afholdes på zoom. Hent zoom app’en inden mødet, så har du nem adgang. Vi 
åbner mødet ca. 15 min. før start, så du kan teste, at du kan komme på. Mødet afholdes af 
VISDA. HK har lagt licens til, og derfor bliver du budt velkommen af et HK logo.
  
Virtuelt informationsmøde om puljen for tillægsvederlag
Onsdag d. 17. marts 2021, kl. 14.00-15.00
 
Deltag i mødet på link:
https://hk-dk.zoom.us/j/96492926381?pwd=TnU2L21hUnpNNkxSZFQ2dzlWa0JQdz09
 
Meeting ID: 964 9292 6381
Passcode: 4guleFisk
 
Med venlig hilsen
 
Nicoline Strand Henriksen
HR- og kommunikationsmedarbejder
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