10.05.2014
Kære Visens Venner
I samarbejde med Visens Venner i Danmark kan vi nu tilbyde og bede Visens Venners lokalafdelinger om, at
rapportere koncerter online direkte til Koda.
Det betyder, Visens Venner nu kan logge på vores online rapporteringsmodul "Mit Koda", og herfra
videregive oplysninger til Koda om de enkelte musikværker, som spilles ved jeres arrangementer. Dermed
kan vi i fællesskab og med fælles interesser sikre, at Koda kan tilgodese de komponister og tekstforfattere,
som er med til at skabe visetraditionen i Danmark.
Hvordan?
For at kunne rapportere online, skal du logge på Mit Koda. Vi har derfor registreret Visens Venner i
Roskilde på samme måde som et medlem af Koda; medlemsnr. 12705103. Og I har nu jeres egen profil til
brug for rapportering.
Fra www.koda.dk vælger du "Log ind" øverst på skærmen, og vælger "Mit Koda for medlemmer." (Du kan
også gå direkte til log ind her: Login )
Du skal logge på med brugernavn og adgangskode: (vær opmærksom på store og små bogstaver)
 Brugernavn:
 Adgangskode:
Fra menuen i venstre side vælger du nu "Koncerter", og herefter "Rapportér koncert" og følger anvisningerne
på skærmen. I menuen under "Profil" kan du ændre brugeroplysninger, navn, adgangskode og jeres emailadresse. Vi gør opmærksom på, at diverse funktioner i menuen som "værker" og "konto & afregning" er
forbeholdt Kodas medlemmer, og funktionerne er dermed ikke relevante for Visens Venner.
I praksis vil I formentlig skulle opfordre alle engagerede kunstnere og også de af jeres forenings egne
medlemmer, som har været på scenen, til at rapportere detailoplysninger om de musikværker, der spilles
under koncerterne.
Med dette tilbud om en enkel måde at rapportere på, håber vi, at Visens venners i de enkelte
lokalafdelingerne vil hjælpe Koda med at kunne målrette afregning og udbetaling for den musik, som bliver
spillet i Visens Venner, rundt omkring i Danmark. Vi understreger, at tilbuddet om at rapportere online netop
er et tilbud. Og alene handler om rapportering. Der er ingen ændringer i Visens Venners samlede aftale med
Koda omkring økonomien.
Hjælp?
Hvis I har spørgsmål eller brug for hjælp til online rapportering, er I velkomne til at kontakte Cecilie Ifversen
fra Kodas medlemsservice enten på mail cif@koda.dk eller tlf. 61893251.
Med venlig hilsen
Søren Fleron
Proceskonsulent
Process Adviser

M: +45 61 89 32 14
SFL@koda.dk
Lautrupsgade 9
2100 København Ø
T: +45 33 30 63 00
www.koda.dk

