STADGAR

för Bildupphovsrätt i Sverige ek. för.

DEFINITIONER
Förvaltningsavtal: Med förvaltningsavtal
avses det obligatoriska avtal som
individmedlem träffar med föreningen och i
vilket ett förvaltnings-uppdrag m.m. lämnas åt
föreningen.
Medlemsavtal: Med medlemsavtal avses det
obligatoriska avtal som organisationsmedlem
träffar med föreningen.
Medlem/medlemmar: Individ- och/eller
organisationsmedlem.
§ 1 FIRMA
Föreningens firma är Bildupphovsrätt i Sverige
ek. för.
§ 2 STYRELSENS SÄTE
Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholms
kommun.
§ 3 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETENS ART
Föreningen har till ändamål att främja
medlemmarnas och bildupphovsmännens
ekonomiska och upphovsrättsliga intressen
genom
att på grundval av medlemmarnas uppdrag,
men också enligt särskilda uppdrag för
andra rättighetshavares räkning, företräda
bildupphovsmännens rättigheter till
upphovsrättsligt skyddade verk och fotografisk
bild, lag om upphovsrätt till litterära och
konstnärliga verk (upphovsrättslagen), genom
att träffa avtal för specifika bildutnyttjanden
samt inkassera och fördela ersättningen härför,

att bevaka, driva in och fördela ersättningar
som utgår med stöd av upphovsrättslagens
bestämmelser,
att förvalta och fördela ersättningar som
utgår med stöd av offentligrättsliga eller andra
bestämmelser,
att tillvarata medlemmarnas,
anslutna bildupp-hovsmäns och andra
ersättningsberättigades rättigheter,
att övervaka att intrång ej sker i rättigheter
förvaltade av föreningen samt då skett beivra
intrånget,
att verka för utvidgning och förbättring av
det upphovsrättsliga skyddet för verk och
fotografisk bild enligt upphovsrättslagen,
att samverka med motsvarande
organisationer inom och utom landet samt
med andra rättighetshavare och deras
företrädare inom och utom landet samt
att bedriva därmed förenlig verksamhet.
§ 4 MEDLEMSKAP
Individmedlem
Till medlem kan antas upphovsman till verk
av bildkonst, konsthantverk, brukskonst,
byggnadskonst och fotografi oavsett
uttrycksform. Vad som nu sagt om upphovsman
gäller också den som erhållit sin rätt genom
arv, bodelning, testamente eller överlåtelse eller
är dödsbo efter upphovsman.
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En förutsättning för medlemskap är att ett
förvaltningsavtal, vars lydelse fastställs av styrelsen, träffas med föreningen.
Ansökan om medlemskap ska ske skriftligen
och prövas av styrelsen.
Organisationsmedlem
Till medlem kan antas ideell eller ekonomisk
förening, som är en organisation av och för
bildupphovsmän. Med bildupphovsmän
likställs den till vilken upphovsrätt övergått
på grund av arv, bodelning eller testamente
samt sådana bolag som innehar upphovsrätt
och i vilka bildupphovsmannen själv har ett
avgörande inflytande. Förening i vars uppgift
ingår att företräda utgivare eller producenter
kan inte bli medlem. För medlemskap fordras
att föreningen på sitt område företräder
ett flertal upphovsmän till upphovsrättsligt
skyddade verk och fotografisk bild enligt
upphovsrättslagen samt har rätt att träffa avtal
om nyttjande av sina medlemmars och/eller
anslutnas verk.
En förutsättning för medlemskap är att ett medlemsavtal, vars lydelse fastställs av styrelsen,
träffas med föreningen.
Ansökan om medlemskap ska ske skriftligen
till styrelsen. Beslut om medlemskap fattas av
styrelsen. För beslut om att anta ny medlem
fordras att samtliga röstberättigade är ense.
§ 5 INSATSSKYLDIGHET OCH
INSATSBETALNING
Individmedlem
Medlem ska delta i föreningen med en
insats om 10 kronor. Medlem får inte delta i
insats härutöver. Insats betalas genom beslut
av styrelsen genom avdrag från medlem
tillkommande ersättning från föreningen.
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Organisationsmedlem
Medlem ska delta i föreningen med en insats
om 1 000 kr. Medlem får inte delta med insats
härutöver. Insatsen ska betalas kontant efter
anfordran från föreningen.
§ 6 UPPSÄGNING OCH UTTRÄDE
Medlems uppsägning till utträde ska vara
skriftlig och ställas till styrelsen.
§ 7 UTESLUTNING
Individmedlem
Medlem som inte uppfyller villkoren i
förvaltningsavtalet kan genom beslut av
styrelsen uteslutas ur föreningen. Detsamma
gäller medlem som bryter mot stadgarna, inte
iakttar sina förpliktelser mot föreningen, skadar
föreningen eller motarbetar dess intressen och
ändamål.
Beslut om uteslutning kan skriftligen överklagas
till föreningsstämman och ska ha inkommit till
styrelsen senast fyra veckor efter det beslutet
delgivits den uteslutne.
Beslut om uteslutning innebär att
förvaltningsavtalet för medlemmen upphör.
Organisationsmedlem
Medlem som bryter mot stadgarna, inte iakttar
sina förpliktelser mot föreningen, skadar
föreningen eller motarbetar dess intressen
och ändamål kan genom beslut av styrelsen
uteslutas av föreningen.
Beslut om uteslutning kan skriftligen överklagas
till föreningsstämman och ska ha inkommit till
styrelsen senast fyra veckor efter det beslutet
delgivits den uteslutne.
Beslut om uteslutning innebär att
medlemsavtalet för medlemmen upphör.

§ 8 MEDLEMS AVGÅNG OCH
MEDLEMS RÄTT
Utom i fall som avses i 7 kap. 15 § tredje
stycket (insatsskärpning m.m.) och 12 kap. 20 §
(fusion) lagen om ekonomiska föreningar äger
avgång ur föreningen rum vid utgången av
det räkenskapsår, vilket infaller näst efter sex
månader efter det medlemmen sagt upp sig till
utträde eller uteslutits eller annan omständighet
som föranlett avgången inträffat.
Individmedlem
Avgången medlem har rätt att utfå inbetalda
medlemsinsatser och beslutad vinstutdelning i
enlighet med 4 kap. 1 § lagen om ekonomiska
föreningar.
En avgången medlems förvaltningsavtal
ska fortsätta att gälla med avseende på före
avgången träffade avtal om utnyttjanden intill
tidpunkten för medlemmens avgång och med
avseende på ersättningar som inflyter på grund
av sådant avtal.
Organisationsmedlem
Avgången medlem har ej rätt att utfå inbetald
medlemsinsats och ej heller del i beslutad vinstutdelning; detta gäller dock ej fall som avses i 7
kap. 15 § tredje stycket och 12 kap. 20 § lagen
om ekonomiska föreningar.
En avgången medlems medlemsavtal ska
fortsätta att gälla med avseende på före
avgången träffade avtal om utnyttjanden intill
tidpunkten för medlemmens avgång och med
avseende på ersättningar som inflyter på grund
av sådant avtal.
§ 9 FÖRLUST AV RÖSTRÄTT
Medlem som uteslutits eller sagt upp sig till
utträde förlorar rätten att delta i överläggningar
och beslut om föreningens angelägenheter.

§ 10 FÖRENINGSSTÄMMA M.M.
Ombud
Medlemmarnas rätt att besluta i föreningens
angelägenheter utövas helt genom av
medlemmarna utsedda ombud. Antalet
ombud ska vara så många att varje
organisationsmedlem representeras av
var sitt ombud och individmedlemmarna
representeras av två ombud, dock så många att
individmedlemmarnas ombud utgör minst tio
procent av totala antalet ombud.
Ombuden väljs för en period om ett år
med undantag för ombud utsedda av
individmedlemmarna, som ska väljas för en
period om tre år.
Mandatperioden ska vara räkenskapsår.
Val av ombud, individmedlem
Individmedlemmarna utser ombud enligt
en valordning som fastställts av styrelsen.
Valordningen ska medge varje individmedlem
rätt att nominera kandidat som ombud, rätt att
bli nominerad som ombud och rätt att avge sin
röst vid val av ombud.
Ett ombud ska representera verksamma
upphovsmän till verk av bildkonst,
konsthantverk, brukskonst, byggnadskonst
och fotografi och ett ombud ska representera
dödsbo efter sådan upphovsman.
För varje ombud ska det också utses två
personliga suppleanter, som ska tillträda vid
förfall för ombudet enligt den ordning som
föreskrivs i valordningen.
Till ombud eller suppleant får endast väljas
den som är medlem, eller företrädare för
dödsbo som är medlem, i föreningen. Till
ombud får inte väljas styrelseledamot och
styrelsesuppleant.
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Val av ombud, organisationsmedlem
Organisationsmedlem utser ombud i den
ordning som organisationsmedlemmen själv
fastställer.
För varje ombud ska det också utses en
personlig suppleant, som ska tillträda vid förfall
för ombudet.
Till ombud får inte väljas styrelseledamot och
styrelsesuppleant.
Tid för stämma mm
Ordinarie föreningsstämma hålls inom sex
månader från räkenskapsårets utgång.
Föreningsstämma öppnas av styrelsens
ordförande. Vid dennes förfall öppnas
föreningsstämma av den som styrelsen utsett,
varefter de röstberättigade väljer ordförande för
stämman.
Föreningsstämma är beslutför då mer än halva
antalet ombud är närvarande.
Föreningsstämmans beslut utgörs, där ej annat
följer av lagen om ekonomiska föreningar,
av den mening som fått mer än hälften av de
avgivna rösterna, eller, vid lika röstetal, den
mening som ordföranden biträder. Vid val
anses den vald som fått de flesta rösterna. Vid
lika röstetal avgörs valet genom lottning.
På föreningsstämman har varje ombud en röst.
Omröstning sker öppet; dock ska sluten
omröstning tillämpas på yrkande av ombud.
Kallelse mm
Kallelse till föreningsstämma ska ske skriftligen
till ombud under den till föreningen uppgivna
adressen. Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra
veckor före stämma och senast två veckor före
ordinarie och senast en vecka före extra stämma.
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Närvarorätt vid föreningsstämma har de
valda ombuden och suppleanter för dessa,
styrelseledamöter, styrelsesuppleanter,
revisorer, revisorsuppleanter, verkställande
direktören samt dem som styrelsen inbjuder.
Föreningsstämman kan härutöver fatta beslut
om att även annan person har närvarorätt och,
efter särskilt beslut, även yttranderätt
Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma hålls då styrelsen finner
sådan erforderlig eller då det för uppgivet
ändamål begärs av en revisor eller minst en
tiondel av samtliga röstberättigade ombud.
Kallelsen ska utfärdas inom fjorton dagar
från den dag då sådan begäran inkom till
föreningen.
Andra meddelanden än kallelser
Andra meddelanden till medlemmar och
ombud än kallelser ska ske skriftligen eller med
e-post.
§ 11 ÄRENDEN PÅ ORDINARIE
FÖRENINGSSTÄMMA
Föreningsstämman öppnas av styrelsens
ordförande eller vid förfall för denna av den
som styrelsen utsett.
Vid ordinarie föreningsstämma ska följande
ärenden behandlas:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Anmälan av protokollförare.
3. Godkännande av röstlängd.
4. Val av två personer att jämte ordföranden
justera stämmans protokoll.
5. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.
6. Godkännande av föredragningslistan.
7. Styrelsens redovisningshandlingar för det
senaste räkenskapsåret.
8. Revisorernas berättelse.
9. Beslut om fastställande av resultaträkning
och balansräkning.

10. Beslut om dispositioner beträffande
föreningens vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen.
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens
ledamöter och verkställande direktören.
12. Bestämmande av ersättning åt dem som
enligt dessa stadgar ska väljas till olika uppdrag
inom föreningen.
13. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
14. Val av ledamöter och suppleanter till
styrelsen på förslag av medlemmar
15. Anmälan av valordning.
16. Verkställande direktörens redogörelse för
planerna för det löpande räkenskapsåret.
17. Andra ärenden som ankommer på
stämman enligt lag om ekonomiska föreningar
eller annan lag.
18. Övriga ärenden, vilka i behörig ordning
hänskjutits till stämman.
Förslag från ombud avsett att behandlas på
ordinarie stämma ska, för att ärendet ska tas
med i kallelsen till stämman, vara styrelsen
skriftligen tillhanda senast två veckor innan det
styrelsesammanträde som hålls närmast före
stämman.
§ 12 MEDLEMS MOTIONSRÄTT
En medlem har rätt att få ett ärende behandlat
vid ordinarie föreningsstämma om ärendet
ingivits skriftligen till styrelsen senast den 1
mars. För rätt till ärendebehandling vid extra
föreningsstämma ska medlem skriftligen
framställa sin begäran hos styrelsen i så god tid
att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman.
§ 13 STYRELSEN
Styrelsen svarar för föreningens organisation
och förvaltningen av föreningens
angelägenheter.
Styrelsen består av lägst fem och högst femton
ledamöter samt personliga suppleanter för
dessa.

Individmedlemmarnas representanter ska
alltid vara ett sådant antal detta utgör minst tio
procent av styrelsens totala antal ledamöter.
Styrelseledamöterna och suppleanterna väljs
av ordinarie föreningsstämma för tiden t.o.m.
påföljande ordinarie föreningsstämma.
Ombud för individmedlemmar nominerar
lägst två styrelseledamöter eller det högre det
antal ledamöter, och suppleanter för dessa, som
utgör lägst tio procent av styrelsens totala antal
ledamöter. De nominerade ledamöterna och
suppleanterna för dessa ska vara upphovsman
till verk av bildkonst, konsthantverk,
brukskonst, byggnadskonst och fotografi. En
nominerad ledamot och dennes suppleant ska
representera dödsbo efter upphovsman.
Organisationsmedlem nominerar var sin
styrelseledamot och en suppleant för denne.
Nominerade ledamot och dennes suppleant
ska vid tillfället för föreningsstämmans val vara
ledamot av organisationsmedlems styrelse eller
anställd hos organisationsmedlem eller vara
ledamot av styrelse i organisationsmedlemmens
helägda servicebolag eller anställd i sådant
servicebolag.
Styrelsen utser inom sig ordförande.
Kallelse till styrelsesammanträde ska ske
skriftligen senast sju dagar före sammanträdet.
Styrelsen är beslutför om mer än hälften av
hela antalet styrelseledamöter är närvarande.
Som styrelsens beslut gäller den mening
för vilken mer än hälften av de närvarande
röstar eller, vid lika röstetal, den mening som
ordföranden biträder. Är styrelsen inte fulltalig
ska de som röstar för beslutet dock utgöra mer
än hälften av hela antalet styrelseledamöter.
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För beslut om att ingå licensavtal och avtal om
inkasseringsordningar samt om fördelningar
av ersättningar krävs dock att samtliga
styrelseledamöter är ense.
Föreningens firma tecknas, förutom av
styrelsen, av den eller dem som styrelsen utser.
§ 14 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
Föreningen ska ha en verkställande direktör,
som utses av styrelsen. Verkställande direktören
ska ta hand om den löpande förvaltningen
enligt de riktlinjer och anvisningar som
styrelsen meddelar.
§ 15 FINANSIERING OCH FÖRVALTNING
För administration och förvaltning får
föreningen av inkasserade medel göra
nödvändiga reservationer för verksamhetens
bedrivande. Storleken av detta avdrag
för administrativa kostnader bestäms av
föreningsstämman. Vad som därefter återstår
utgör skulder till upphovsmännen.
§ 16 RÄKENSKAPSÅR
Föreningens räkenskapsår är kalenderår.
§ 17 REVISORER
För granskning av föreningens årsredovisning
jämte räkenskaperna samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning ska ordinarie
föreningsstämma för tiden till och med nästa
ordinarie föreningsstämma utse två revisorer och
två suppleanter. En av revisorerna och dennes
suppleant ska vara auktoriserade revisorer.
Styrelsen ska lämna sina
redovisningshandlingar till revisorerna senast
tio veckor före ordinarie föreningsstämma.
Revisorerna ska lämna sin revisionsberättelse
BILDUPPHOVSRÄTT
bildupphovsratt.se
avtal@bildupphovsratt.se
08-545 533 80
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till styrelsen senast sex veckor före den
ordinarie föreningsstämman.
§ 18 VINSTFÖRDELNINGSGRUNDER
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning
ska, sedan i lag föreskriven avsättning till
reservfond skett och med de begränsningar
som framgår av 10 kap. 3 § lagen om
ekonomiska föreningar, disponeras enligt
följande:
utdelningsbara medlen ska
1. fonderas och/eller
2. föras i ny räkning och/eller
3. användas för ändamål som
föreningsstämman beslutar.
§ 19 STADGEÄNDRINGAR
Beslut att ändra stadgarna fattas av
föreningsstämman enligt vid var tid gällande
lag om ekonomiska föreningar.
§ 20 UPPLÖSNING
Vid föreningens upplösning ska, där ej annat
följer av lagen om ekonomiska föreningar,
dess behållna tillgångar fördelas mellan
medlemmarna. Därvid ska medlemmarna
först återfå inbetalda insatser. Återstoden
ska fördelas mellan medlemmarna, och de
upphovsmän medlemmarna representerar, efter
de ersättningar de mottagit från föreningen
under de senaste fem hela räkenskapsåren.
§ 21 ÖVRIGT
I övrigt gäller vad som föreskrivs i lagen om
ekonomiska föreningar eller annan tillämplig
lag.
Dessa stadgar gäller från 1 juli 2015

