AVTAL FÖR KONSTFÖRENINGAR

För att få rätt att återge konstverk i tryckt form eller digitalt krävs
det nästan alltid tillstånd före publiceringen och bildanvändningen
är förknippad med en avgift. Bildupphovsrätt företräder mer än
8 500 svenska och omkring 90 000 utländska upphovsmän i
frågor som rör deras upphovsrätt.

Det innebär att, om en konstnär är medlem i Bildupphovsrätt, så
går alla kontakter med bildanvändarna genom oss — föreningen
avtalar alltså inte med konstnären själv om återgivning. Genom
Bildupphovsrätt får konstföreningar på ett enkelt och smidigt sätt
alla rättigheter som behövs för att återge konstverk.

ENKLARE OCH BILLIGARE MED AVTAL

AVTAL FÖR KONSTFÖRENINGAR

Bildupphovsrätt känner väl till att konstföreningar bedriver en
viktig kulturverksamhet som gagnar många konstnärer, inte minst
Bildupphovsrätts medlemmar. Därför erbjuder Bildupphovsrätt
ett mycket förmånligt avtal.

Avtalet har gjorts om och förbättrats på flera punkter jämfört
med tidigare avtal. Bland annat omfattar avtalet återgivning på
fler digitala plattformar än konstföreningens egen webbplats
och intranät. Priset är lägre än tidigare och bättre anpassat till
konstföreningsverksamhet. Betalning sker en gång om året som
en fast summa.

För en fast årlig summa får konstföreningen rätt att i tryckt form
och digitalt återge verk av Bildupphovsrätt medlemmar i sin
verksamhet. Avtalet ger till exempel rätt att återge konstverk i
trycksaker och på konstföreningens webbplats/intranät. Exempel
på användningsområden kan vara konstpedagogisk verksamhet
eller presentation av vinster i konstföreningens konstlotteri.

BEHÖVS ALLTID TILLSTÅND?
För vissa typer av återgivningar behövs inget tillstånd (och avtalet
omfattar därför inte heller dessa). Det gäller till exempel vid
annonsering för en kommande eller pågående konstutställning
eller försäljning.
Det innebär att det är tillåtet för en konstförening att avbilda
konstverk på informationsaffischer, vernissagekort eller i tidnings
annonser i den utsträckning som behövs för att främja ut
ställningen eller försäljningen.

Ett annat nyttjande som är ”fritt” enligt lag är att återge konstverk
i anslutning till en recension eller annan kritisk framställning.
Dessa båda undantag gäller inte nyttjanden på internet. För ytter
ligare information om upphovsrättslagen går det bra att kontakta
Bildupphovsrätt.

AVTAL FÖR KONSTFÖRENINGAR

FAKTA OM AVTALET
•

•

•

•

Konstförening med avtal får återge obegränsat med
konstverk av Bildupphovsrätts medlemmar på bland annat
föreningens webbplats, intranät och i trycksaker.

MEDLEMSANTAL

– 50

Konstföreningen betalar ett årligt belopp som bestäms
utifrån antal medlemmar i föreningen.
Redovisning av återgivna konstverk görs i efterhand via
Bildupphovsrätts digitala redovisningssystem med ett
förenklat förfaringssätt.
Om ingen bildanvändning skett under det gångna avtalsåret
reduceras priset för kommande år med 80%.

•

Avtalet förlängs automatiskt om det inte sägs upp.

•

Avtalet gäller retroaktivt från och med 1 januari året för
undertecknandet om inte annat överenskommits.

PRIS PER ÅR

530 kr

– 100

890 kr

– 200

1 500 kr

– 300

1 890 kr

– 400

2 190 kr

– 500

2 500 kr

– 1 000

3 100 kr

– 1 500

3 900 kr

– 2 500

5 750 kr

– 3 000

7 590 kr

Priserna är angivna exklusive moms.

BILDANVÄNDNING REGLERAS I UPPHOVSRÄTTSLAGEN
De verk som en konstnär, illustratör, konsthantverkare eller
formgivare skapar har ett upphovsrättsligt skydd. Det innebär att
verket i regel inte får återges utan tillstånd. Skyddet regleras i
lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Upphovsrätten omfattar även en ideell rätt. Denna innebär att
upphovsmannen har rätt att bli namngiven och att förändringar
av verket inte får ske utan särskilt tillstånd.
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Ett avtal med Bildupphovsrätt gynnar både
konstföreningen och konstnärerna. Ladda
ner ansökningshandlingar och villkor på
bildupphovsratt.se.
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Bildupphovsrätt – företräder omkring 8 500 svenska och 90 000
utländska upp
hovs
män i frågor som rör deras upphovsrätt. I
samverkan med varje enskild upphovsman eller genom avtal
med våra samarbetsorganisationer runt om i världen ser vi till att
upphovsmannen får betalt för sin upphovsrätt när en bild återges
i tryckt form eller digitalt. Vi bevakar också att den ideella rätten
respekteras. Bildupphovsrätt är en ekonomisk förening som drivs
utan vinstintresse.

