
Vil du stille op til Autors bestyrelse 2022? 

Hvis du vil stille op til Autors bestyrelse, enten som bestyrelsesmedlem eller som 
suppleant, har du mulighed for at præsentere dig på forhånd. Så vil Autors medlemmer 
få større indsigt i, hvem du er, og de holdninger, du repræsenterer. Det gør 
valgprocessen mere kvalificeret. 

Præsentationer bliver lagt på hjemmesiden sammen med andet relevant materiale til 
generalforsamlingen.   

Ønsker du at opstille til bestyrelsen, skal du svare på følgende: 

Navn: Andreas Martin Sommer 
Alder: 37 år 
Kort beskrivelse af mig: Jeg arbejder til daglig som producer og sangskriver og har 
primært mit virke i den mere kommercielle del af musikverdenen. Jeg har arbejdet med 
blandt andre Marie Key, Rasmus Seebach, Nik & Jay, Karl William, tv-2, Astrid S (Norge) 
og en lang række større og mindre artister. Jeg har længe haft et ønske om at bevæge 
mig ind i bestyrelsesverdenen for at kunne skubbe til både grænserne og mulighederne 
for, hvordan vi skaber musik i Danmark og under hvilke vilkår. Vi er jo generelt stærke til 
at skabe musik her i Norden, og jeg vil meget gerne arbejde for, at Danmark på den 
internationale musikscene skal være et forgangsland på linie med Sverige, som gennem 
en lang årrække har været ét af de lande, man kiggede til ude i verden for både 
inspiration og eksport. Vi er på vej, hvilket man også kan se med mange nye initiativer 
(bl.a. Danish Songwriting Academy) men det er min opfattelse, at der stadig er meget 
endnu, vi kan løfte og udvikle - både for de helt unge artister og sangskrivere og for de 
etablerede. Ligeledes mener jeg, det er vigtigt at se på, hvordan vi kan bibeholde og 
styrke et professionelt miljø, hvor alle de dygtige folk i vores forening kan leve af at 
lave musik - blandt andet ved at kigge nærmere på fordelingerne mellem 
streamingselskaber, pladeselskaber og de udøvende og skabende kunstnere. Det er min 
erfaring, at alt for mange dygtige artister, sangskrivere og producere kæmper med 
økonomien på et dagligt plan, og dér tror jeg, man kan strukturere og professionalisere 
arbejdsgangene endnu mere, så vi får et stærkt musikalsk økosystem, hvilket i sidste 
ende gerne skulle føre til endnu mere fantastisk musik. 

Din præsentation skal være Autor i hænde senest (men gerne før) den 13. marts 2022 kl. 
14. Send venligst din præsentation til: autor@autor.dk – mrk. ”GF opstilling”. 

Man har naturligvis stadig mulighed for at meddele sit kandidatur på selve 
generalforsamlingen, uden at have præsenteret sig på forhånd.
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