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Du inbjuds härmed till BUS årsstämma.
Vi avslutar mötet cirka 16.00 med en enkel
buffé och samvaro i bildorganisationernas
lokaler på plan 7. Årsstämman gästas av
en kulturpersonlighet som inleder en
diskussion om konstnärspolitiken och
upphovsrätten.
För att kunna förbereda årsstämman ber vi
dig sända in svarstalongen på sista sidan
om du planerar att delta. Anmälan är inte
bindande (det är heller inte något villkor
för att få komma), men det hjälper oss i
våra praktiska arrangemang.
Bifogat finner du föredragningslista samt
underlag till de ärenden årsstämman
behandlar.
Vi hälsar dig välkommen till årsstämman.

Bild på baksidan:
Margita Dahlström ”Korsika” akryl på duk /
© M Dahlström, BUS/2009
Margita Dahlström var BUS första ordförande och en
av de pådrivande krafterna till att BUS bildandes i april
1989. Det året levde BUS på ett lån från KRO och arbetet
bestod i att utveckla organisationens grundvalar. 1990
tog BUS in drygt 2,5 miljoner kronor i upphovsrättsersättning, delade ut hälften och kostade ungefär lika mycket.
Margita avgick vid årsstämman 2000 efter elva år som
ordförande. Då tog BUS in 33 miljoner kronor och kostade 6,5 miljoner kronor varav drygt 26 miljoner delades ut
till konstnärerna. BUS hade vunnit marknadens förtroende, både som part i avtal om återgivningar och som part i
inkasseringen av följerätt, samtidigt som staten givit BUS
förtroendet att fördela individuell visningsersättning. Idag
tar BUS in 66 miljoner och delar ut 55 miljoner kronor.
I april 2009 är det tjugo år sedan BUS bildades. Bilderna i
årets kallelse är valda för att illustrera lite av verksamheten
de första två decennierna.
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Verkställande direktör

årsstä mma n 2 9 ma j 2 0 0 9
Årstaängsvägen 1B, nedre botten, i Marievik, Liljeholmen, Stockholm.

Föredragningslista
1.

Årsstämmans öppnande.

2. 	Godkännande av röstlängd.
3. 	Val av ordförande vid stämman, anmälan av protokollförare samt val av
två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.
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9. 	Beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen.
10. 	Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande
direktören.
11. 	Beslut om ersättningar åt dem som skall väljas till olika uppdrag inom
föreningen.
12. 	Förslag till storlek på kostnadsavdrag avseende inkassering 2009.
13. 	Förslag till regler om redovisning av inkasserade medel.
14. 	BUS Kollektiva Upphovsrättsersättningsnämnd (KUN), beslut om
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15. 	Förslag till förändring av IV-systemet.
16. 	Val av ordförande i styrelsen.
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särskild IV-nämnd.
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22. 	Verkställande direktörens redogörelse för planerna för det löpande
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9 februari 2009, Styrelsen
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Styrelsens kommentar
Motsättningarna i upphovsrättsdebatten har varit fortsatt
hårda under det gångna året med frågorna om illegal
fildelning i centrum. Det är främst producenter med egna
rättigheter och pirater som bekämpat varandra. Piraterna
har en gynnsam situation genom teknikutveckling och
marknadsposition medan film- och musikproducenter
svarat med rättsliga åtgärder och krav på ingripande
lagstiftning.
Det utredningsförslag som innebar att internetleveran
tören kunde tvingas stänga av den abonnent som använder sin internetuppkoppling för omfattande illegal fildelning
har inte lett till lagförlag. Istället har den så kallade Ipredlagen remissbehandlats under året och den nya lagen
infördes av riksdagen våren 2009. Ipred är benämningen
på det EU-direktiv, som i sitt införande i svensk lag, innebär
att en rättighetshavare har rätt att få ut information om en
dators identitet, det så kallade ip-numret, från internetleveran-

tören, om en domstol ger sitt godkännande. Ipred möjliggör att civilrättsliga skadeståndskrav kan ställas mot den
som illegalt laddar upp/ned film, musik eller annat upphovsrättsligt skyddat material. Piraterna möter allvarliga
motgångar under 2009 i form av en dom i tingsrätten,
vilken överklagats och genom den nya Ipred-lagstiftningen
som ger producenterna skarpa vapen direkt mot den
illegala fildelaren.
Politiskt har upphovsrätten och då framför allt fildelningen
kommit att bli ett ämne som delar partier såväl som
ideologier och inom piratkramarnas sfär samsas såväl
nyliberaler som antikapitalister.
Liksom tidigare handlar det nästan uteslutande om film
och musik. Eftersom det på bildområdet inte finns några
producentstyrda affärsmodeller på bildområdet, som hotas
av fildelning som konsumtionsbeteende uppstår heller
ingen motreaktion inom denna sektor. Däremot har vi inom
delar av den litterära världen kunnat se ett ökat engagemang mot illegal fildelning. Dels har bokförläggare protesterat mot att ljudböcker lagts ut som sökbara filer till
exempel på Pirate Bay, dels har läroboksförfattarnas
organisation stämt Pirate Bay för illegalt tillhandhållande av
kurslitteratur via sajten Student Bay.
Ett problem i sammanhanget är att upphovsmannens
intresse inte är synliggjort. Istället har upphovsmän och
artister blivit vedträn som slängs in i debattelden av
producenter eller pirater när det passar. Ingen av dessa har
visat något intresse för att ta upphovsmännens problem på
allvar, de är nöjda med att ha varandra att bekämpa utan
upphovsmännen som störande element.
Till stor del har film- och musikproducenterna redan
förlorat striden mot piraterna. Även om man vinner både

BUS ÅRSMÖTEN
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BUS första riktiga årsmöte genomfördes 17 maj 1990, men organisationen
hade bildats redan 1989 genom ett beslut av KRO som också tillsatte den
första styrelsen. Styrelsens första uppgift var att organisera verksamheten
främst genom att utforma ett medlemsavtal, stadgar samt ordna lokaler
och andra praktiska frågor. Årsmötena har fattat beslut om alla viktigare
förändringar av BUS verksamhet och därmed pekat ut BUS väg framåt.
Styrelsens förslag till årsstämmorna skickas alltid ut på förhand och
diskuteras även med konstnärsorganisationerna. Årsstämmorna utser
styrelse och ordförande, kommittéer och valberedningar.

INDIVIDUELLA UPPDRAG

Ipred-lagstiftningen och den rättsliga
tvisten mot Pirate Bay har man förlorat
förtroendet hos en stor grupp av
allmänheten. Det är inte småtjuvar och
snyltare utan ett stort antal vanliga
människor vars erfarenheter och
insikter från området kommer att få
politiska effekter. Det allvarliga för
upphovsmännen är att förtroendet för
upphovsrätten som sådan dragits med i
denna negativa process. Frågan är hur
allvarlig skadan är, om den går att
reparera och i så fall hur, eller om vi
måste inrikta oss på att vi står inför en
avgörande reformering av upphovsrätten de kommande tjugo åren. Detta
perspektiv måste finnas med i analysen
för att strategierna för de kommande
åren ska kunna utvecklas.
Upphovsrättsutredning
Fildelningsfrågan har överskuggat och dolt frågan om vem
som ska äga upphovsrätten och vem som därmed ska
bestämma över nyttjandet av verket och ersättningen för
det. Motsättningarna mellan producenter och utgivare å
ena sidan och upphovsmän å den andra har skärpts.
Upphovsmännen möter allt oftare krav på total överlåtelse
av upphovsrätten till sina verk. De betraktas som en
leverantör vilken som helst, av en produkt som exploatören/distributören ensam vill ha bestämmanderätt över.
Upphovsmännen har under lång tid krävt att denna
utveckling ska hejdas och att de ska tillförsäkras en
starkare ställning i avtalsrelationen med producenter och
utgivare. Samtidigt har vissa utgivare krävt att en arbetsgivarpresumtion införs i upphovsrättslagen. En sådan presumtion kan innebära att allt som levererats till en dagstidning
blir tidningsägarens egendom. Båda dessa frågor har förts
till en ny upphovsrättsutredning som har till uppgift att
föreslå förändringar i upphovsrättslagens avsnitt om
avtalsregler (kapitel 3) med syfte att stärka upphovsmännens ställning. Denna utredning har alltså samtidigt
uppdrag att undersöka om införandet av en arbetsgivarpresumtion är motiverad. Utredningen ska även klarlägga
vissa problem avseende de så kallade avtalslicenserna,

En av BUS första uppgifter var att skaffa
individuella uppdrag. Det var viktigt att
upphovsmannen själv gav BUS ett individuellt
uppdrag att företräda den personliga upphovsrätten och vi lade därför ned stor vikt på att
informera om BUS arbete och hur vi fungerade.

samt göra en språklig översyn och redigering av lagen till läslig form. Ett delbetänkande avseende kapitel 3 kommer under
2009 och resterande delar presenteras
2010.
Utan ett eget innehav av sin upphovsrätt
förlorar konstnären intresset för upphovsrätten eftersom den riskerar att framstå som
ett tomt skal utan egentligt innehåll för
upphovsmannen. Detta blir följden om
upphovsrätten kontrolleras av producenter
och utgivare. Det blir en angelägenhet för
medieföretag och inte för skapande
människor, något som ytterligare skulle
undergräva allmänhetens förtroende för upphovsrätts
systemet som sådant.
Upphovsrättens område växer
Debatten kring upphovsrätten kan delvis förklaras av dess
växande betydelse. Det är en följd av den explosion av det
som med ett gemensamt ord betecknas som information.
Information strömmar genom trådbundna och trådlösa
nätverk och består ofta av upphovsrättsligt skyddat
material, vilket är resultatet av kulturskapande arbete.
Genom den tekniska utvecklingen blir nya exploatörer
av upphovsrättsmaterial synliga. Bokförlaget, tidskriften, tvföretaget och de redan kända exploatörerna finns kvar,
men de kommande nya distributionsmöjligheterna skapar
nya exploatörer och ger även vidgade affärsmöjligheter för
de existerande exploatörerna.
Nya exploatörer, som direkt eller indirekt har behov av
upphovsrättsligt material, är till exempel telefonbolag,
nätoperatörer och andra vars nätverk är beroende av trafik.
Det är distribution av filmer, musik, bilder och texter som
driver fram företeelser som bredband och höghastighetsmodem. Vi har sett framväxten av en industri som delvis
har sin förutsättning i att det förekommer ett kontinuerligt
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Individuell reprografiersättning, IR, infördes 2003 som ett samarbete
mellan BUS, KIF, KRO och ST. Bakgrunden var från början oenighet
kring hur medlen kunde fördelas mellan organisationerna. Genom
att istället komma överens om ett system där vi satte upphovsmännen till illustrationer, konstverk och konsthantverk i centrum byttes
osämjan till ett fruktbart samarbete som sedan dess utvecklats på
fler områden till exempel genom Bildupphovsrätt i Sverige och
samflytten. Ersättningens grundval är att lärare ska få ta kopior ur
böcker för att bedriva undervisning. I och med att IR ska spegla
möjligheten att bli kopierad i undervisningsväsendet utgår den ifrån
hur många bilder man har i böcker. Det finns en lägsta gräns som
man måste uppnå för att få ut ersättning, men även en maxgräns.

Konstverk, musik och litteratur ska gratis fylla de digitala
produkterna. Man försöker dölja det faktum att det är först
med kulturellt innehåll som tekniken får ett värde. Tekniken
är aldrig annat än ett medel – kulturen är innehållet och det
som synliggör värdet av en bra teknik. Man är inte beredd
att bidra till att kulturen fortsätter att utvecklas, det
ansvaret vill man överlåta till andra.
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kulturellt skapande. Indirekt genom att de aldrig själva,
utom i de fall där man till exempel försöker låsa in bland
annat musik till en viss tekniks lösning, har kontakt med
kulturskaparen eller materialet. Istället är det andra som till
exempel Pirate Bay som sköter den omedelbara spridningen av materialet genom att tillhandahålla programvara och
systematik som gör spridning i stor skala möjlig. Till denna
upphovsrättsberoende industrigrupp, hör även system
leverantörer och producenter av olika typer av kopieringsanordningar och kopieunderlag såsom dvd, hårddiskar,
hårddiskvideo och så vidare som alla förutsätter att det
finns något värt att kopiera.
Industrigruppen anser att upphovsmännens krav på
betalning genom utbyggda system för ersättning vid
privatkopiering är ett hinder för deras verksamhet och
vinst. Inför politiker påstår man att upphovsmännens krav
på kompensationsordningar hindrar teknisk utveckling
genom att hämma konsumtionen av tekniken. Ytterst
menar man att Europas konkurrenskraft hotas i förhållande
till USA och andra. Man försöker vända på logiken och
sätta tekniken som ett värde före och högre än kulturen.

Växer in i privatlivets sfär
En annan utgångspunkt i upphovsrättsdebatten ligger i att
upphovsrätten, genom den tekniska utvecklingen, ser ut
att ha förflyttat sig, från en förhandling mellan upphovsmän
och dess exploatörer, till att hamna hemma i allmänhetens
vardagsrum. Den enorma tillväxten av tekniska möjligheter
till privatkopiering har fysiskt upphävt gränsen mellan de
kommersiella aktörerna och privatlivet. Idag kan vem som
helst ladda hem en film, en låt, en bild, en text eller en
ljudbok utan andra problem än frågan om legaliteten i att
göra det.
Pirate Bay är inga pionjärer på området utan en efter
följande till en lång rad liknande företeelser, alla med en
teknik som möjliggör privat direkt åtkomst till en obegränsad
kulturskatt av bilder, film, ljud och texter. Den stora frågan är
vad man ska göra åt det? Svaret är olika från olika aktörers
sida, beroende på dennes intressen och möjligheter.
Producenterna har satsat allt på tre samverkande strategier.
Tekniska skydd, förbudslagstiftning, samt domstolsåtgärder.
Den första delstrategin har havererat, tekniska skydd
visade sig ineffektiva som skydd, men effektiva som
hatobjekt för de som köpt dvd-skivorna. Lagstiftnings
strategin håller på att genomföras främst genom införande
av Ipred-lagen. Ipred har kritiserats hårt, inte bara av

kultursnyltarna, utan även ur integritetsskyddsaspekter.
Debatten om lagförslaget som innebär att innehållet på
datorer kan granskas, har medfört att den politiska basen
för upphovsrättskritiken spritt sig även till dem som ser en
stark försämrad ställning för den personliga integriteten
och en allt för ingripande kontroll av privatlivet. Breddningen av kritiken är i sig ett problem för upphovsmännen som
ser yttrandefrihet och integritet som en förutsättning för
den egna konstnärliga verksamheten. Domstolsåtgärderna
har hittills inte givit andra resultat än att ett fåtal personer
fått betala begränsade böter/skadestånd. Istället har illegal
fildelningen exploderat och det verkar som att varje
domstolsprocesserna har den pedagogiska knorren att den
lär allt fler hur man ska använda de illegala tjänsterna.
Förhoppningen är att man via starkare legal position i
kombination med domstolsförfaranden ska kunna lagföra
så många som möjligt, med effekten att allt fler ska avstå
från fildelning på grund av risken att åka fast. Men hur
många mål krävs innan man når det målet och hur många
mål klarar domstolsväsendet av innan det kollapsar? Den
politiska risken i denna strategi är överhängande; hur
många fiender till upphovsrätten behövs det för att vända
rättigheterna emot rättsinnehavarna?
Vi tror inte på denna strategi och behöver den inte
heller, bland annat för att bilden inte är låst till en producent
eller utgivare. Vi tror på ett tillvägagångssätt där system för
ersättning till upphovsmännen skapas och där gränserna i
den digitala miljön mellan privat kopiering och piratkopie-

ring klarläggs. Utifrån en sådan analys kan gränser mellan
lagligt och illegalt, som accepteras av medborgarna
skapas. Vi tror att en sådan strategi kan komma att tona
ner konflikter och konfrontationer och istället underlätta
den nödvändiga dialogen mellan upphovsmännen och
konsumenter, samt medföra isolering av piraterna.
Privatkopieringsersättning
Privatkopieringsersättning och andra kompensations
ordningar är effektivt som komplement till den ensamrätt
upphovsmännen redan har. Genom generella ersättningar
som utgår från konsumtion av de produkter, som används
för privatkopiering, kan upphovsmännen kompenseras för

Droit de suite – FÖLJERÄTT
När följerätten, som då hette droit de suite, infördes 1 januari 1996 trodde vi att det var slut
på konsthandelns ihärdiga motstånd mot att konstnären skulle få ersättning när dennes
verk vidareförsäljs. BUS utarbetade informationsmaterial och inledde diskussioner med de
större auktionshusen och konsthandelns organisationer. Det första halvåret började BUS
inkassera ersättningar och kunde föra dem vidare till upphovsmännen, men i juni samma år
tog det tvärstopp. Då hade handeln startat sin egen förening, DUR, och med denna
skapade man avtal som skulle utestänga BUS från inkassering. Detta ledde till att BUS
endast kunde inkasserade marginella belopp. Denna konflikt kvarstod några år, men
avgjordes till slut av marknaden – det visade sig att DUR inte klarade av att fullfölja sina
avtal med handeln och inför denna risk valde handeln att överge DUR-upplägget. I mitten
av 1998 lade DUR ned inkasseringen av följerätten och BUS har sedan dess haft en väl
fungerande inkassering och ett bra samarbete med handeln.
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information
BUS uppgift sedan starten 1989 har varit att arbeta med att nyttiggöra upphovsrätten för
bildkonstnärerna, genom inkassering och fördelning av ersättningar. Det uppdraget har
också kompletterats med uppgiften att redovisa erfarenheterna av hur upphovsrätten
fungerar för bildanvändare. BUS uppgift är att se till att det är enkelt och smidigt att
använda konstnärernas verk. Därför försöker vi både anpassa våra system och avtal
samtidigt som vi informerar om vilka regler som gäller och hur det går till att få nödvändiga
tillstånd. Kunskapen om och respekten för bildkonstnärernas upphovsrätt har ökat betydligt
under de tjugo år BUS varit verksam.

denna verksanvändning. Det ger möjlighet till enkla
lösningar av komplicerade problem. Privatkopierings
ersättning ses av producenter som en nödlösning och ett
onaturligt inslag på en fri marknad. De vill sälja sina
produkter och försöka hindra annan användning än den
som sker genom de kanaler som de själva kontrollerar.
Denna uppfattning skapar motsättningar mellan upphovsmän och producenter och gör det också svårt att förklara
och försvara privatkopieringsersättningen som effektiva
och konsumentvänliga lösningar. Fildelningen kan bli ett
distributionssätt bland andra om man inför kompensationsordningar för vissa former av fildelning och licensieringsordningar för andra. En sådan lösning avvisas av nästan
samtliga producenter och utgivare. Deras enda alternativ
blir därför tuffare lagstiftning och nyttjande av domstols
väsendet i kombination med en uppbyggnad av lagliga
alternativ som är bättre än fildelningsalternativet, men om
producentlösningen inte visar sig vara effektiv kommer
alternativet med en kombination kompensationsordningar
och licensieringsordningar att framträda som den enda
rimliga lösningen.
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Upphovsmännen i centrum
Upphovsmännen skapar kulturen. Alla andra mellanled
fram till den slutliga konsumenten är beroende av detta
kulturskapande. Upphovsmännen vill att de verk de skapat
kommer medborgarna till del under former som är
acceptabla och möjliggör fortsatt verksamhet. Spridning,
visning och överföring av verk är förutsättningen för att
upphovsmannen ska kunna nå ut till sin publik, få ersättningar och möta publikens reaktion. För upphovsmannen

är därför en stark rätt till de egna verken en viktig förutsättning för skapande och fortsatt verksamhet. Men en stark
rätt måste också backas upp med att upphovsmannen kan
hävda denna i förhållande till olika exploatörer.
I relationen till de traditionella exploatörerna, som
bokförlag, tidningar, tidskriftsförlag, filmbolag, tv-företag
och så vidare, måste upphovsmännen ges stöd i form av
lagstiftning som förhindrar att upphovsrätten överförs till
producenter och utgivare. Detta för att kunna utveckla en
avtalsmarknad där upphovsmannen är en part i den
successiva exploateringen av dennes verk. Genom att
sätta upphovsmannens intresse i centrum av denna
exploatering av marknader garanteras spridning av deras
verk och skälighet för konsumentintresset. Det är avgörande att ge konstnärernas organisationer en central roll
till exempel genom obligatorisk förhandlingsplikt, ökade
möjligheter att jämka oskäliga avtal, garanterad ersättningsrätt och liknande åtgärder. Om ett system med
normativa avtal kan etableras kommer marknaden att
kunna fungera både för upphovsmän och exploatörer.
I relation till de indirekta exploatörerna, som till exempel
tillverkare av kopieringsutrustning av olika slag, ska
upphovsmännen tillerkännas ersättningsrättigheter. Dessa
skulle kunna utformas enligt mönster från nuvarande
privatkopieringsersättning där en viss summa per apparat
eller inspelningsunderlag utgår. För bredbandsoperatörer
och liknande distributörer bör legala stöd ges som gynnar
framväxten av licensordningar. Alla som har nytta av
upphovsmännens verk ska också ersätta upphovsmännen
för det. Först då kan vi lösa de upphovsrättsliga problem
som vi står inför idag.
Politisk förvirring
Politiker och allmänhet har svårt att orientera sig i de
motsättningar som finns i det upphovsrättsliga landskapet.
Vi ser att många fastnar i teknikföretagens argument mot

upphovsrätten i tron att man är del av något modernt, fritt
och liberalt och förstår inte betydelsen av skillnaden mellan
till exempel en filmproducent och en bildkonstnär. Andra
motiverar sitt agerande med att man anser sig skydda
upphovsmännen medan man i praktiken agerar för att
skydda producentintressen och deras äganderätt.
EU-kommissionens syn på upphovsrätten tar oftast sin
utgångspunkt i marknaden och konsumenten, vilket i sin
tur leder till ställningstaganden för en marknadsutveckling
där upphovsrätten framstår som hinder för teknisk utveckling. De upphovsrättsliga aktörer man identifierar är i
allmänhet producenter och utgivare. Upphovsmännens
intressen är sällan synliggjorda. Många av de initiativ som
kommit från EU-kommissionen under året har varit
inriktade på att försöka få uppdrag som skulle leda till
förslag syftande till att försvaga upphovsrätten genom
inskränkningar på, för upphovsmännen, viktiga områden.
Utvecklingen 2008
Krisen, som på klassiskt sätt startade i USA som en
kredit- och spekulationsbubbla, nådde snabbt även
Sverige. BUS verksamhet har påverkats i ett viktigt
avseende, nämligen av de fallande priserna på de
konstverk som omsätts inom auktions- och konsthandeln.

Det har resulterat i att inkasseringen av följerätt gått ner
kraftigt under hösten 2008. I övrigt är BUS verksamhet
opåverkbara av de växande ekonomiska problemen i
omvärlden.
Bildupphovsrätt i Sverige bildades under våren och
därmed har det skapats en inkasseringsorganisation för
samtliga bildupphovsmän oavsett vilken teknik man
använder. Medlemmar är BUS, KRO, KIF, ST, SK, SFF samt
SJF. Bildupphovsrätt i Sverige utvecklas successivt och
hanterar de rättigheter och områden som är gemensamma
för bildupphovsmännen. BUS ordförande, C-Stefan
Ahlenius, är även ordförande i Bildupphovsrätt i Sverige.
Bildupphovsrätt i Sverige företräder organisationer som
genom individuella uppdrag företräder cirka 15 000
svenska bildupphovsmän.
BUS företräder nära 7 000 medlemmar och har vuxit med
302 medlemmar under 2008. Det internationella nätverket
växer och omfattar cirka 50 000 upphovsmän från hela
världen.
Individuell visningsersättning, IV, hade 3 811 sökande
och 3 311 mottagare under 2008. Det är därmed Sveriges
bredaste konstnärstöd. 25 424 000 kronor delades ut
2008. Regeringens anslag för 2008 var 27 013 000 kronor,
vilket är 267 000 kronor mer än året innan.

IV
Individuell visningsersättning, IV, startade 1997 genom ett beslut i riksdagen. Ersättningen har sin bakgrund i det statliga anslaget för visning av den offentligt
ägda konsten. Tidigare hade det funnits en personlig visningsersättning som dock avskaffades av konstnärsnämnden, till konstnärernas förtrytelse. Missnöjet
nådde fram till politikerna och 1996 kunde BUS i samarbete med KRO och KIF presentera ett förslag till en individuell visningsersättning genom BUS.
Förslaget löste frågan och har efter hand fått ett brett stöd som en väsentlig del i bildkonstnärspolitiken. IV berör idag över 3 300 konstnärer och tillför dessa
mellan 500 och 40 000 kronor årligen.
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OPINIONSBILDNING
Ett av de viktigare skälen till att BUS bildades just 1989 var att det då fanns
en statlig upphovsrättsutredning som arbetat under lång tid och som höll
på att avsluta sitt arbete. Det förväntades att utredningen skulle föreslå
förbättringar i det svaga skyddet för bild- och formkonstnärerna, bland
annat genom att införa en ersättningsrätt när konstnärens verk vidaresåldes. Ersättningen kom att kallas droit de suite vilket senare ändrades till
följerätt. När utredningen presenterades 1990 fanns ett sådant förslag
med. Förslaget hade starkt stöd i Sveriges riksdag som under flera år
markerat majoritet för förslag att konstnärerna skulle få ersättning när
konstverk såldes vidare. När regeringen så småningom (1992) kom med
sin proposition hade man utelämnat förslaget. Reaktionen hos BUS och
konstnärerna blev starkt och BUS gick ut med en hårt profilerad attack
mot regeringen. Vi begärde stöd direkt hos riksdagen och fick ett mycket
brett gensvar, en majoritet stod bakom att ge regeringen i uppdrag att
införa följerätten 1994. Döm om vår förvåning när, den dåvarande
borgerliga, fyrpartiregeringen lät partipiskan vina över riksdagsgrupperna i
centern och folkpartiet som vek ned sig. Efter ytterligare turer i frågan kom
till slut ett beslut och följerätten infördes 1 januari 1996, mycket tack vare
BUS ihärdiga arbete för att rätten skulle tillerkännas konstnärerna.
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Individuell reprografiersättning, IR, betalades ut med
5 965 000 kronor, varav 650 000 kronor gällt fotografi och
5 312 000 kronor andra bilder.
Inkasseringen av följerätt har gått ned med 13 procent
från förra årets rekordhöga nivå till 15 741 000 kronor.
Faktureringen går även den ned och uppgår till 14 648 000
kronor, en nedgång med drygt 25 procent. Till utländska
rättighetshavare har överförts 4 269 000 kronor medan
svenska upphovsmän fått 364 000 kronor från utlandet.
På reproduktionsområdet uppgår inkasseringen till
5 655 000 kronor inklusive 1 060 000 kronor som är
inkasserat i utlandet. Av inkasseringen svarar tv-området
för 328 000 kronor.
BUS företräder bildkonstnärerna i Bonus Presskopias
styrelse enligt en fullmakt från KRO. BUS inkassering för
kopiering i Sverige, av svenskt material är 6 304 000
kronor och för utländskt material 2 474 000 kronor vilka
redovisats till våra systerorganisationer. I slutet av året kom
krav från ytterligare en illustratörsorganisation i USA vilket
har lett till att utbetalningarna till USA om 596 000 kronor
tills vidare har stoppats. Inkassering av svenskt material
kopierat i utlandet uppgår till 717 000 kronor. Av den
svenska delen av ersättningen avsätts pengarna till

fördelning i form av individuell reprografiersättning, IR.
Privatkopieringsersättningen (tidigare benämnd kassettersättningen) har hamnat i ett teknikskifte och inkasseringen går därför ned. Inkasseringen, som sköts av
Copyswede, uppgick för 2008 till 160,2 miljoner kronor
varav 801 000 kronor fördelades till stillbild.
Copyswedes inkassering för kabel-tv kommer att
utvecklas ytterligare i och med att fler aktörer vill vidaresprida tv på nya digitala plattformar till exempel mobiltelefoner. Inkasseringen uppgick totalt till 107,6 miljoner kronor
varav 3 409 000 kronor fördelades till stillbild.
SLUTORD
BUS har totalt inkasserat 66,3 miljoner kronor vilket är en
ökning med 1,5 miljoner kronor. Den totala ersättningen
som utbetalas till upphovsmännen ökade med 300 000
kronor och uppgår till 54,8 miljoner kronor. BUS kostnader
uppgår till 11,5 miljoner kronor, vilket är 17 procent av total
inkassering. Trots den finansiella kris som drabbade
auktionsförsäljningen hösten 2008 och som medfört
minskad följerätt har inget annat inkasseringsområde
minskat utan verksamheten är stabil eller växande.
BUS utveckling fortsätter även om nivån på inkasseringen
de senaste tre åren ligger relativt stabilt runt 65 miljoner
kronor. Följerätten minskar från en mycket hög nivå, den
individuella visningsersättningen får lägre uppräkningar,
men den kännetecknas av att stå still några år för att
sedan öka i större etapper och en sådan ökning sker
också med drygt fem miljoner kronor 2009. Arbetet på

reproduktionsområdet med att täcka stora konstinnehavare, som kommuner, landsting, konstföreningar, bostadsbolag, museer och andra liknande organisationer med avtal
fortsätter och ger synliga resultat med en jämnare intäktsbild än tidigare. IR har utvecklats positivt och breddar
successivt sin utdelning. Intäkterna för kabel-tv ökar och
likaså intäkterna för fotokopiering. BUS gör ett förvaltningsresultat på 940 450 kronor vilket visar att BUS verksamhet
inte drabbats av den ekonomiska nedgången.
Genom bildandet av Bildupphovsrätt i Sverige har en
organisatorisk plattform skapats för att möta framtidens
licensieringsbehov och skapa en stark företrädare för
bildupphovsmännen på upphovsrättsområdet.
Under året har gemensamma lokaler skaffats för bildorganisationerna BUS, KIF, KRO, SFF och ST vilket ger en
grund för samverkan mellan organisationerna även på det
administrativa området.
BUS ser framtiden an med en viss optimism, trots den
bistra samhällsutveckling, de problemområden som finns i
de ekonomiska villkoren och de hot som upphovsrätten

utsätts för. Det är vår uppfattning att den positiva utvecklingen av BUS kommer att fortsätta och att detta är en
spegling av det starka förtroende verksamheten har bland
bildupphovsmännen.
En detaljerad förvaltningsberättelse finns på www.bus.se
Styrelsens förslag till resultatdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande ansamlade resultat.
Balanserat resultat
7 742 416
Årets resultat
940 450
Summa kronor 

8 682 866

Styrelsen föreslår att ansamlat resultat disponeras så att
överföres till reservfond
47 023
överföres till balanserat resultat
8 635 843
Summa kronor

8 682 866

Resultatet av verksamheten och föreningens ställning på
balansdagen framgår av efterföljande balans- och resultaträkning.

Total inkassering
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Resultat- och balansräkning
Resultaträkning

Balansräkning
2008-01-01
2008-12-31

2007-01-01
2007-12-31

Intäkter				

Provisionsintäkter
Övriga intäkter

10 760 147 11 657 990
235 382

264 910

10 995 529 11 922 900

2008

2007

Tillgångar
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
Maskiner och inventarier (not 7)

				

358 771

250 360

358 771

250 360

Kostnader				

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				

Personalkostnader (not 5,6)

-6 851 200

-6 623 879

Övriga externa kostnader (not 4)

-4 492 776

-3 684 569

Andra långfristiga
värdepappersinnehav (not 1)

-171 041

-115 179

Avskrivningar (not 7)

Andelar i intresseföretag (not 13)

17 079 958 16 622 670
26 500

-

-11 515 017 -10 423 627

17 106 458 16 622 670

				

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR				

Rörelseresultat

Kundfordringar

-519 488

1 499 273

				

Övriga fordringar

Resultat från
finansiella poster				

Förutbet. kost. o upplupna intäkter (not 10)

Ränteintäkter från finansiella
anläggningstillgångar (not 8)
Övriga ränteintäkter och
liknande resultatposter (not 9)
Räntekostnader och
liknande resultatposter

530 956

169 489

1 393 283

1 520 638

-75 322

-33 329

1 848 917

1 656 798

KORTFRISTIGA PLACERINGAR (not 2)
Kassa och bank

1 943 382

5 415 168

721 972

-

3 367 219

382 230

6 032 573

5 797 398

15 000 000

5 000 000

15 000 000

5 000 000

6 432 697 14 025 658
6 432 697 14 025 658

Summa tillgångar

44 930 499 41 696 086

				
Resultat efter finansiella
intäkter och kostnader

1 329 429

3 156 071

				
Resultat före skatt

1 329 429

3 156 071

				
Skatt

-388 979

-893 166

Årets resultat

940 450

2 262 905

Skulder och eget kapital
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital (not 11)				
Bundet eget kapital			
Insatskapital
67 880
65 040
Reservfond
263 083
149 938
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat
7 742 416 5 595 497
Årets resultat
Totalt eget kapital

940 450

2 262 904

9 013 829

8 073 379

Avsättningar				
Bildkonstnärernas upphovsrättsfond (not 3)
330 666
332 233
330 666

332 233

KORTFRISTIGA SKULDER				

Leverantörsskulder

336 500

504 651

Skatteskulder

346 993

1 257 951

Skuld till upphovsmän
Övriga skulder
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter (not 12)
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32 149 914 29 915 298
275 381

105 077

2 477 216

1 507 497

35 586 004 33 290 474
Summa skulder och eget kapital

44 930 499 41 696 086

Ställda panter och ansvarsförbindelser	Inga	Inga

Tilläggsupplysningar
Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd.
Fordringar har tagits upp till det värde, varmed de antas inflyta.
Inventarier har avskrivits med 20%.
Datautrustning och maskiner har avskrivits med 20%.
Övriga tillgångar och skulder har tagits upp till anskaffningsvärde.

Not 4 Information angående ersättning
till revisorer
2008

Till revisionföretaget Skeppargatans Revision AB har utgått:
 för revision samt rådgivning
och annat biträde som föranleds
av iakttagelser vid granskning
38 000
Totalt

Not 1 Finansiella anläggningstillgångar
	Anskaffnings2008
värde

Marknadsvärde

Astrazeneca 50 st

17 525

15 350

Atlas Copco A 1 200 st

97 385

80 100

Ericsson 2 000 st

25 800

23 520

Handelsbanken 500 st

68 466

63 000

H & M 500 st

85 500

152 750

HIQ 1 000 st

35 650

21 000

Intrum Justitia 850 st

74 873

78 500

109 400

88 200

Meda 583 st

39 588

30 608

Medivir 960 st

56 840

45 024

Sandvik 1 000 st

84 722

49 000

SCA 500 st

49 622

33 375

Skanska 600 st

38 100

46 500

SKF 500 st

45 350

38 625

Swedbank 400 st

84 420

17 760

Kinnevik 1 400 st

Swedbank preferensaktie 200 st
Volvo
Aktieindexobligationer

9 600

8 880

73 617

42 900

16 083 500 14 931 864
17 079 958 15 766 956

Ingående bokfört värde

16 622 670			

Årets anskaffningar

2 972 288			

Årets försäljningar

-2 515 000			

Utgående bokfört värde

17 079 958			

Not 2 Kortfristiga placeringar
2008

Fasträntekonto

15 000 000
15 000 000

Not 3 Avsättningar

2008

2008

Antalet anställda
Varav män

2007

10

10

10%

10%

Not 6 Löner och andra ersättningar
och sociala kostnader
2008

2007

Löner och andra ersättningar

3 896 310

3 834 534

Sociala kostnader

1 413 636

1 370 736

755 586

599 031

Pensionskostnader

Löner och andra ersättningar
till styrelseledamöter och vd			
Styrelse och vd

972 912

Pensionskostnader för styrelse och vd

490 674

250 535

2 923 398

3 006 557

Övriga anställda

827 977

Not 7 Maskiner och inventarier
2008

2007

Anskaffningsvärde

120 198

104 848

Inköp

251 362

15 350

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

371 560

120 198

Ingående avskrivningar

-79 084

-55 015

Årets avskrivningar

-74 314

-24 069

-153 398

-79 084

218 162

41 114

Inventarier

Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört restvärde

			
Anskaffningsvärde
Inköp

Ingående balans 080101

332 233

Kostnader

–50 000

Utgående balans 081231

Not 5 Medelantalet anställda

Maskiner			

Bildkonstnärernas upphovsrättsfond

Intäkter

38 000

48 433
330 666

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

455 548

372 625

28 090

82 923

483 638

455 548

-246 302

-155 192

-96 727

-91 110

-343 029

-246 302

Utgående bokfört restvärde

140 609

209 246

Summa bokfört värde maskiner
och inventarier

358 771

250 360

Utgående ackumulerade avskrivningar
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Not 8 Resultat från finansiella
anläggningstillgångar

Not 11 Förändring av eget kapital

2008

2007

31 153

48 195

Realisationsresultat

499 803

121 294

Summa

530 956

169 489

Utdelning

Belopp vid
årets ingång

Insats-	Reservkapital
fond

Balanserat	Årets
resultat
resultat	Totalt

65 040 149 938

5 595 497

Resultatdisposition		 113 145
Tillkommande
medlemmar

Not 9 Övriga ränteintäkter och
liknande resultatposter
2008

Bankräntor
Övriga finansiella intäkter, certifikat
Summa

Upplupna reproduktionsoch följerättsersättningar
Förutbetalda hyror
Summa

8 073 379

2 149 759 -2 262 904
-2 840		

Årets resultat				

940 450

940 450

Belopp vid
årets utgång

940 450

9 013 829

67 880 263 083

7 742 416

2007

1 132 091

446 108

261 192

1 074 530

1 393 283

1 520 638

Not 10 Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter
Förutbetalda kostnader

2 840		

2 262 904

Not 12 Upplupna kostnader
och förutbetalda intäkter
2008

2007

Särskild löneskatt

180 096

137 196

Semesterlöneskuld

945 364

946 513

Sociala avgifter

2008

2007

Upplupna kostnader

361 768

27 199

Förutbetalda intäkter

2 808 677

355 031

196 774

–

3 367 219

382 230

Summa

99 039

83 697

1 132 844

220 218

119 873

119 873

2 477 216

1 507 497

Not 13 Andelar i intresseföretag						
Bildformfotorit Service AB, 556759-5714,
Stockholm

25 500		

25 andelar, 25%			
Bildupphovsrätt i Sverige ek för, 769619-3841,
Stockholm

1 000

Stockholm 21 april 2008

C-Stefan Ahlenius

Jim Berggren

Christina Eriksson-Fredriksson

Anders Sköld

Åsa Berndtsson

Anita Larsson

Jörgen Pauli

Ulla West

Mats Lindberg

	ORDFÖRANDE	
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Michael Christensson

Göran Boardy

AUKTORI S ERAD REVI S OR

REVI S OR

Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Bildkonst Upphovsrätt i Sverige (BUS) ek. för. Org.nr 769610-3121
Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt

frihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållan-

styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Bildkonst

den i föreningen för att kunna bedöma om styrelseledamot eller

Upphovsrätt i Sverige (BUS) ek. för. för räkenskapsåret 2008.

verkställande direktören är ersättningsskyldig mot föreningen.

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret

Vi har även granskat om styrelseledamot eller verkställande

för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att

direktören på annat sätt har handlat i strid med lagen om

årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovis-

ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens

ningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och

stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra

förvaltningen på grundval av vår revision.

uttalanden nedan.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovis-

Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen

ningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat

för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om

och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.

att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.

belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en

Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträk-

revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och sty-

ningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget

relsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt

i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och

att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen

verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

och verkställande direktören gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i
årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvars

Stockholm den 21 april 2009
Michael Christensson

Göran Boardy

AUKTORI S ERAD REVI S OR	FÖRTROENDEVALD REVI S OR

reproduktioN
BUS började redan från början att arbeta intensivt
med att lämna tillstånd och ta in ersättningar när
konstverk reproducerades. Det var en oreglerad
marknad, alla gjorde som de trodde var rätt, sällan
tillfrågades eller ersattes konstnären. BUS ställde
krav på ersättning och redovisning, vilket var
obekvämt. Särskilt tidskrifterna och dagstidningarna
vägrade och hävdade principiella invändningar. BUS
drev med framgång rättegångar mot Bonniers och
Allers tidskrifter och efter dessa kunde vi få till stånd
väl fungerande avtal både med branschorganisationen för tidskrifterna och med ett stort antal enskilda
dagstidningar. Avtalen ger tidningarna redaktionell
frihet samtidigt som upphovsmännen får ersättning.
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Styrelsens förslag
punkt 11
BESLUT OM ERSÄTTNINGAR ÅT DEM SOM
VÄLJS TILL UPPDRAG INOM BUS
BUS ordförande ersätts med 12 550 kronor per månad
(150 600 kronor per år) för år 2009, exklusive sociala
avgifter enligt lag. Ersättningen utbetalas månadsvis.
Därutöver ersätts kostnader för hemtelefon med 560
kronor per månad under 2009. Vid ordförandeuppdragets
avslutande, oavsett anledningen därtill, har avgående
ordförande rätt till ersättning med två månaders ersättning
efter två sammanhängande år i uppdraget, med fyra
månaders ersättning efter fyra sammanhängande år i
uppdraget och med sex månaders ersättning efter sex
sammanhängande år i uppdraget som ordförande.
Övriga förtroendevalda ersätts med 1 670 kronor per
sammanträde för hel dag och med 835 kronor per sammanträde för halv dag. Som hel dag räknas tid över sex
timmar och halv dag är tid under sex timmar, restid skall
inkluderas i tidens beräkning.
Samtliga ersättningar räknas per den 1 januari 2010 upp
med förändringen av konsumentprisindex (KPI) för 2009.
Styrelsen föreslår att årsmötet fastställer ersättningarna
enligt förslaget ovan.
2009-02-09 Styrelsen

punkt 12
KOSTNADSAVDRAG AVSEENDE
INKASSERING 2009
Förslag avseende reproduktionsrättigheter
För inkasseringar gjorda i Sverige föreslås årsstämman besluta
att för medlemmar i BUS, tillämpas ett kostnadsavdrag om
högst 20 procent.
att för icke medlemmar, där BUS har fullmakt i enstaka
ärenden, tillämpas ett kostnadsavdrag om högst 30 procent.
För inkasseringar gjorda utomlands föreslås årsstämman besluta
att för medlemmar i BUS dras högst 25 procent av i inkasseringslandet, att BUS därutöver drar högst 10 procent på
belopp vid redovisningen av ersättning från utlandet.
Genom förslaget undviks allt för höga sammanlagda
kostnadsavdrag.
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Förslag avseende ersättningar för kabel-tv
Ersättningen utbetalas från Copyswede till den individuella
upphovsmannen, utan att gå via BUS. Årsstämman föreslås
besluta
att BUS ges rätt till ett kostnadsavdrag direkt hos
Copyswede motsvarande högst 10 procent av den
ersättning som avser bildupphovsmän som enligt
avtalslicens eller avtal företräds av BUS samt
att i de fall ersättningar utbetalas genom BUS är kostnads
avdraget samma som för reproduktionsersättning.
Förslag avseende kassettersättningar
Ersättningen utbetalas från Copyswede till den individuella
upphovsmannen, utan att gå via BUS. Årsstämman föreslås
besluta
att BUS ges rätt till ett kostnadsavdrag direkt hos
Copyswede motsvarande högst 10 procent av den
ersättning som avser bildupphovsmän som enligt
avtalslicens eller avtal företräds av BUS samt
att i de fall ersättningar utbetalas genom BUS är kostnads
avdraget samma som för reproduktionsersättning.
Förslag avseende följerätt
För inkasseringar gjorda i Sverige föreslås årsstämman besluta
att tillämpa ett kostnadsavdrag om högst 20 procent.
För inkasseringar gjorda utomlands föreslås årsstämman besluta
att för medlemmar i BUS dras högst 25 procent av i inkasseringslandet, att BUS drar därutöver högst 10 procent på
belopp vid redovisningen av ersättning från utlandet.
Genom förslaget undviks allt för höga sammanlagda
kostnadsavdrag.
Beträffande individuell visningsersättning, IV
Årsmötet disponerar inte över frågan. BUS kostnadsavdrag
fastställs av regeringen i regleringsbrev. Kostnadsavdraget
utgör högst 5,9 procent av inkasserad ersättning.
Beträffande individuell reprografiersättning, IR
Frågan om kostnadsersättningen storlek beslutas gemensamt av organisationerna som är engagerade i utdelningen
av IR, det vill säga BUS, KIF, KRO, SFF, SJF och ST. Det är
därför inte enbart en fråga för BUS att besluta över.
Organisationerna har överenskommit att kostnadsavdraget
högst får uppgå till 10 procent av fördelningsbara belopp.

Moms
BUS har rätt att på samtliga kostnadsavdrag som är
momsskattepliktiga lägga på moms.
2009-02-09 Styrelsen

punkt 13
FÖRSLAG TILL REGLER OM REDOVISNING
AV INKASSERADE MEDEL
Förslaget avser endast svenska rättighetshavare.
Förslaget avser ej stipendiemedel och individuell
visningsersättning, IV samt inte heller individuell repro
grafiersättning, IR.
Årsstämman föreslås besluta
Att inkasserade medel avseende reproduktioner redovisas
två gånger per år enligt följande:
att medel inbetalda till BUS under perioden 1 januari – 30 juni
2009 skall utbetalas senast 30 september 2009.
att medel inbetalda till BUS under perioden 1 juli – 31 dec
ember 2009 skall utbetalas senast 31 mars 2010.
Att inkasserade medel avseende följerätt redovisas tre
gånger per år enligt följande:
att medel inbetalda till BUS under perioden 1 januari – 30 april
2009 skall utbetalas senast 30 juni 2009.
att medel inbetalda till BUS under perioden 1 maj – 30 sept
ember 2009 skall utbetalas senast 30 november 2009.
att medel inbetalda till BUS under perioden 1 oktober – 31 dec
ember 2009 skall utbetalas senast 31 mars 2010.
Att i samband med utbetalningen översänds till varje
rättighetshavare en sammanställning över vad inkasserat
belopp avser.
Att i samband med utbetalning gör BUS sitt kostnadsavdrag.
2009-02-09 Styrelsen

Punkt 14
Bus kollektiva upphovsrätts
ersättningsnämnd, kun
Förslag till regler och organisation för fördelning
av kollektiva medel
Bakgrund
Detta förslag har utarbetats av en arbetsgrupp bestående
av Naemi Bure, Svenska Konstnärsförbundet, Katarina
Renman Claesson, KRO/KIF, Jim Berggren, BUS och som
sekreterare Mats Lindberg, BUS vd.

Bakgrunden till förslaget är att BUS har i uppdrag att
fördela ersättningar som inte går att utbetala individuellt1.
Dessa icke individualiserbara fördelningar beskrivs som
kollektiva fördelningar. De ersättningar som i första hand
kommer att omfattas av kollektiv fördelning är ersättningar
från vidareförsäljning av konstverk (följerättsersättningar)
som preskriberats enligt särskilda reglerna, se 26 n- p § i
Upphovsrättslagen (1960:729). Preskription infaller tio år
efter året för försäljningen och efter det att BUS genomfört
betryggande åtgärder för att eftersöka aktuell upphovsman
eller dennes efterlevande. BUS styrelse fattar varje år
beslut om preskription. Om andra medel BUS inkasserar
av olika anledningar inte kan fördelas till individer på ett
liknande sätt kan dessa efter beslut av BUS styrelse
överföras till kollektiv fördelning. Samma ordning följs i
dessa avseenden.
BUS har under en relativt lång period diskuterat hur en
kollektiv fördelning ska vara utformad för att göra mesta
möjliga nytta och för att överensstämma med de värderingar som framkommit i diskussionen om dessa medels
fördelning. Nedan framläggs ett förslag till hur det ska
utformas.
Syfte och ändamål
Den diskussion som förts på BUS årsstämma har givit ett
tydligt svar i att det ska utvecklas generella kollektiva
stödformer vilka syftar till att stärka konstnärernas gemensamma intressen, med fokus på konstnärskåren och dess
kultur- och konstnärspolitiska projekt.
Vi föreslår att det införs en stödform för kollektiva
ändamål som syftar till en bättre position för enskilda
konstnärer på lång och/eller kort sikt. Det handlar om stöd
som kan ge konstnärer en bättre plattform för det konstnärliga arbetet och/eller för att tillvarata resultatet av det
konstnärliga arbetet. Bidrag eller stipendier baserade på
bedömningar av enskilda konstnärskap kommer inte ifråga.
Projektens kollektiva karaktär kan inte frångås.
Ansökan om medel från KUN är öppen för såväl enskilda
personer som organisationer, oavsett organisationstillhörighet. Statliga, regionala eller kommunala institutioner kan inte
söka medel.
Konkreta projekt och idé-projekt
Förslaget innebär att två olika projektstöd utvecklas. Ett
som ger direkt stöd till ett projekt (projekt) och ett som ger
stöd till att utveckla en idé till en färdig projektbeskrivning
(idéprojekt) i form av en ansökan att lämna till andra
bidragsgivare.

1) Med individuell ersättning avses ersättning till den upphovsman vars verk har blivit använd, oavsett om detta samband fastställs genom att ett faktiskt
nyttjande har skett eller genom ett indirekt fördelningssystem som gäller för individuell reprografiersättning, IR, eller individuell visningsersättning, IV.
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Konkreta projekt
Medel ska kunna fördelas till projekt som kan påbörjas
direkt. Projektorganisationen kan vara av permanent eller
mer kortvarig natur, exempelvis bara för att genomföra
projektet. Det måste finnas resurser i form av kunskap,
kompetens och projektledning med mera för genomförande och uppföljning av projektet. Det måste också finnas
tydliga konkreta mål för projekten.
Konkreta projekt syftar till kunskaps- och/eller kompetensutveckling, att analysera och åtgärda problem och
möjligheter i bild- och formkonstnärernas yrkesverksamhet
eller andra kollektiva åtgärder som fyller kraven.
Idéprojekt
Idéprojekt syftar till att fånga upp bra, strategiska och
viktiga idéer som är till stöd för hela konstnärskårens
utveckling.
KUN:s finansiering av idéprojekt ska endast avse utveckling av idéer där andra kan stå för finansieringen av genomförandet. Målet med stödet från KUN, är att få fram en ansökan
som är så bra att det kan beviljas medel för denna genom
Statens Kulturråd, Konstnärsnämnden, privata finansiärer,
kommuner, EU-institutioner eller andra bidragsgivare.
Sökförfarandet i denna del kan vara enligt följande steg:
1, Inbjudan till idéprojektsansökan sker i form av en
öppen process.
2, Urval av lämpliga idéprojekt genom beslut av KUN
3, Beredning av ansökan av BUS kansli.
4, Beslut om anslag och slutligt urval genom förnyat
beslut av KUN
KUN ska överväga hur öppenheten i ansökningsförfarandet
ska garanteras. Skriftlig ansökan kan med fördel kompletteras muntligt via en hearing alternativt en intervju eller
annan form. Internetpublicering är också en viktig beståndsdel för att garantera öppenhet.
Högst ett fåtal idéprojekt beviljas under vartdera året
2009, 2010 och 2011.
Utvärdering
KUN ska utvärderas efter att fördelningen av ansökan för
2011 är genomförd. Utvärderingen genomförs under våren
2012 och presenteras för årsstämman 2012.
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Ansökan, handläggning och redovisning
Ansökan sker senast 15 november varje år. I beslut om
beviljade projekt skall högsta möjliga anslag som beviljas
anges, i det fall det är lämpligt skall delmål och ramar för
dessa anges.
Av tillgängliga medel skall lägst 2/3-delar användas för

konkreta projekt och högst 1/3-del till idéprojekt.
Utvärdering av beviljade ansökningar ska ske antingen i
form av delrapporter eller också slutrapporter. KUN ska i
samband med beslut om varje projekt för sig, även fatta
beslut om hur redovisning ska ske. Ett avtal ska ingås med
varje beviljat projekt om genomförande och redovisning.
Administration och förvaltning
Preskriberade ersättningar omförs i BUS redovisning från
klientmedelskonto till särskilt konto för kollektiva fördelningar, i samband därmed har BUS rätt att göra ett kostnadsavdrag i enlighet med de beslut för kostnadsavdrag som
senaste årsstämma beslutat. Kostnadsavdraget avser att
bidra till täckandet av kostnaden för att eftersöka upphovsmän samt kostnaden för fördelning av kollektiva medel.
Ersättningar som kan komma att betalas ut preskriberas inte
utan stannar kvar hos BUS i avvaktan på att ytterligare
utredning klargör om utbetalning kan ske eller inte
BUS sköter administrationen och förvaltningen av fördelningen. BUS ska redovisa de kostnader som verksamheten
har, men det får anses ingå i BUS verksamhet att sköta det
såsom en ordinarie verksamhet. BUS finansierar verksamheten inom ramen för de ordinarie kostnadsavdrag som
görs på de medel som BUS fördelar. BUS vd eller annan,
efter delegation, är föredragande i KUN och/eller handhar
administrationen av KUN.
Verksamheten inom KUN ska överensstämma med de
värderingar som finns inom konstnärskåren. Det innebär att
konstnärsorganisationerna bör ha en god kontroll över hur
verksamheten fortlöper och försäkra oss om att verksamheten knyts till de behov som de fackliga organisationerna
ser som väsentliga. Organisationsformen blir därför
betydelsefull. Det har diskuterats om en stiftelse är en
lämplig form men det alternativet har inte bedömts vara
ändamålsenligt eftersom det är trögt att förändra i takt med
de krav som kan ställas med anledning av att vi vill ha en
verksamhet som hela tiden ligger nära utvecklingen och
behoven hos konstnärskåren. Därför har det istället valts
en lösning där fördelningen blir en del av BUS organisation.
Det innebär att en särskild fördelningsnämnd utses av BUS
årsstämma, valen bereds av BUS valberedning och verksamheten avrapporteras till BUS årsstämma som också beslutar
om regler och utdelningspolicy, BUS styrelse kan yttra sig
över verksamheten som administreras av BUS kansli.
Ledamöterna i KUN ska nomineras av KRO, KIF och SK
där KRO nominerar två ledamöter och KIF och SK en
vardera. Dessutom utses en extern ledamot. Nomineringsrätten ska knytas till organisationerna medan den externa
ledamoten får sökas av BUS valberedning. BUS valbered-

ning bereder valet och lägger fram sitt förslag till BUS
årsstämma som väljer ledamöterna. BUS ska inte utse
någon ledamot men BUS vd är föredragande i KUN.
KUN:s uppdrag är att bedöma ansökningar/projekt och
fördela ersättningar till de projekt som överensstämmer
med instruktion och policy. Instruktion och policy fastställs
av BUS årsstämma.
Profilen och funktionen på den externa nämndledamoten är central. Profilen på den externa ledamoten har
angivits till att det ska vara en person utanför konstbranschen med god kännedom om konstnärer och konstlivet
med bred översyn och möjlighet till analys utan att representera ett ensidigt intresse. Funktionen är att bland annat
balansera de fackliga intressena genom att bredda och
fördjupa den analys och diskussion som leder fram till ett
fördelningsbeslut.
Instruktion till BUS kollektiva upphovsrättsersättningsnämnd, KUN.
§1
BUS Kollektiva Upphovsrättsersättningsnämnd, KUN har
att fördela medel som av BUS styrelse avdelats till KUN för
utdelning i enlighet med angivna ändamål och kriterier.
§2
KUN beslutar om utdelning av medel till kollektiva ändamål
som gagnar bildkonstnärer inom bild- och formområdet.
De kollektiva ändamålen kan kombineras med ett
generellt och/eller individuellt behov som genom ett kollektivt
stöd kan leda till en bättre position för de enskilda konstnärerna på lång och/eller kort sikt. Det handlar till exempel om
stöd som kan ge konstnärer en bättre plattform för det
konstnärliga arbetet och/eller för att tillvarata resultatet av
det konstnärliga arbetet. Bidrag eller stipendier baserade på
bedömningar av enskilda konstnärskap kommer inte ifråga.
Projektens kollektiva karaktär kan inte frångås.
§3
KUN fördelar, efter ansökningar, medlen i enlighet med de
ändamål som framgår av § 2 i dessa instruktioner.
Utdelning av medel från KUN sker i huvudsak i form av
projektstöd till konkreta projekt eller till framtagandet av en
projektansökan baserad på en idé (s.k. idéprojekt). Projekt
vars ändamål som främjar de svenska bildkonstnärers
upphovsrättsliga intressen är av särskilt intresse.
Ansökan om medel från KUN är öppen för såväl
enskilda personer som organisationer, oavsett organisationstillhörighet. Statliga, regionala eller kommunala

institutioner kan inte söka medel.
Mottagare av medel från KUN ska, i enlighet med KUN:s
anvisningar, redovisa hur medlen använts samt medverka
till utvärdering av projektet.
Resultatet av fördelningen ska överlämnas till organisationernas styrelser för kännedom.
§4
KUN är en del av BUS verksamhet och består av fem
ledamöter och fem ersättare som utses av BUS års
stämma. Två (2) ledamöter ska utses efter förslag av
Konstnärernas Riksorganisation, KRO, en (1) ledamot
efter förslag av Sveriges konsthantverkare och industriformgivare, KIF, en (1) ledamot av Svenska Konstnärs
förbundet (SK) samt en (1) ledamot som inte är medlem
av någon av nämnda organisationer. Varje ledamot ska
ha en personlig ersättare som utses i samma ordning.
Ledamöterna ska ha god kontakt med sina organisationer.
Ledamot och ersättare i KUN utses för två år i taget.
Ledamot kan omväljas en gång. Ersättare kan väljas till
ordinarie ledamot. KUN utser själv ordförande.
KUN är beslutsmässig då minst fyra ledamöter (eller
ersättare för ledamot) är närvarande vid sammanträdet. Vid
lika röstetal gäller ordförandes röst som utslagsröst.
Sammanträde ska protokollföras. Protokoll ska löpande
tillställas BUS, KIF, KRO och SK (i det följande organisationerna) styrelser. KUN kallas till sammanträde av ordförande
eller efter begäran från två ledamöter. Kallelse tillställs BUS
styrelse för kännedom.
Ledamot i KUN får inte handlägga eller besluta i ärende
om saken angår ledamot själv eller om det i övrigt finns någon
särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till
ledamots opartiskhet i ärendet. Från jäv bortses när frågan
om opartiskhet uppenbarligen saknar betydelse.
KUN utarbetar närmare riktlinjer för förvaltningen och
fördelningen av de kollektiva upphovsrättsersättningarna.
Riktlinjerna ska översändas till organisationernas styrelser
för kännedom.
KUN:s administration handhas av BUS kansli. BUS vd är
föredragande i KUN och deltar i dess sammanträden. BUS
vd kan utse annan anställd vid BUS kansli att vara före
dragande.
§5
KUN ska utarbeta en budget för verksamhetsåret av vilken
det framgår kostnaden för sammanträden, administration
samt fördelningsbara medel och hur dessa eventuellt
fördelas för olika syften/ändamål. Budgeten ska överläm-
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nas till organisationernas styrelser för kännedom samt
godkännas av BUS styrelse.
KUN ska senast den 1 mars varje år till BUS årsstämma
överlämna sin årsberättelse. Av denna ska framgå de
fördelningsbeslut som KUN fattat inkluderande belopp,
redogöras för de redovisningar som inkommit avseende
tidigare beviljade projekt, KUN:s aktuella riktlinjer och regler
samt eventuella förslag till förändringar av reglerna för
KUN:s verksamhet samt andra förslag som innebär
förändringar av fördelningspolicy i förhållande till tidigare.
BUS styrelse ska yttra sig över KUN:s årsberättelse.
För kännedom översänds årsberättelsen till de svenska
bildkonstnärernas fackliga huvudorganisationer, Kulturdepartementet, Statens kulturråd, Konstnärsnämnden och
andra institutioner som fördelar bidrag och ersättningar
inom bild- och formkonstområdet.

punkt 15

Antal ägare
När IV infördes 1997 lades en uppräkningsfaktor fast för
antal ägare. Den är konstruerad så att först adderas
poängen för värde respektive placering av beställd konst;
detta värde multipliceras sedan, enligt följande för ägarspridning:
1-10 ägare multipliceras med 1
11-20 ägare multipliceras med 1,1
21-50 ägare multipliceras med 1,2
51 eller fler ägare multipliceras med 1,3.
Denna form av uppräkning infördes som ett sätt att
balansera den relativt generösa poängen som tilldelades
för beställd konst.
Det problem som uppstått är historiskt och administrativt betingat. Under de dryga tio år IV har existerat har
tämligen omfattande ägarförändringar skett inom den
offentliga sektorn vilket påverkat ägandet av konsten och
därmed möjligheten för BUS att ha korrekt information. Att
till exempel ett antal sjukhem övergår från landsting till
kommuner kan få stora konsekvenser för en enskild
konstnär, likaså när verksamheter privatiseras eller övergår
från kommun till landsting.
Det som registrerats i BUS verksförteckning har inte
ändrats i enlighet med de förändringar som skett med
verken vilket får till följd att förteckningen innehåller
inaktuella och därmed felaktiga uppgifter i detta avseende.
Det finns därför skäl att ta bort multiplikatorn för antal
ägare. Det är också utvärderingsgruppens förslag.

förslag Iv
Verksamhetsåret 2007 tillsatte BUS styrelse en utvärderingsgrupp för den individuella visningsersättningen bland
annat med uppgift att granska regelverket och om det mot
bakgrund av att systemet varit i gång tio år fanns anledning
att justera det i några avseenden.
Utvärderingsgruppen har bestått av Christina Olivercrona, Agneta Linton, Per-Åke Magnusson, Mikael Åberg

Multiplikator beställd konst
Multiplikatorn värderar vissa allmänna platser utifrån hur
publika dessa är och poängsätter dem.
En svaghet i IV-systemet har varit poängsättningen och
därmed ersättningen för de konstverk som är relativt dyra
men som inte är beställda verk utan inköpta som lös konst.
Dessa har i jämförelse med de beställda verken fått

§6
Ändring av dessa regler sker efter beslut vid BUS årsstämma. BUS styrelse ska yttra sig över förslag till sådan
ändring samt rekommendera att till- eller avstyrka
förslaget.
Årsstämman föreslås besluta:
att preskriberade medel enligt beslut av BUS styrelse
överförs till KUN.
att godkänna instruktion till BUS Kollektiva Upphovsrättsersättningsnämnd (KUN).
att utse en nämnd enligt föreslagen ordning i § 4, instruktionen.
att första ansökningsdag skall vara 2009.
att nämnden ges i uppdrag att ge närmare föreskrifter om
verksamhetens bedrivande, utforma annonser och
handha liknande praktiska frågor som möjliggör att
verksamheten kan starta 2009.
2009-04-21 Styrelsen
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och Mats Lindberg. IV-handläggare Eva-Mari Lindberg har
också deltagit i gruppens arbete. Utvärderingsgruppen har
lagt fram följande rapport med förslag som styrelsen med
förslag till bifall överlämnar till årsstämman.
Utvärderingsgruppen har granskat poängsystemet både
avseende dess konstruktion och nivåerna på de poäng
som erhålls för ett konstverk i en viss situation. Därvid har
två förslag utkristalliserat sig. Det första är att helt slopa
uppräkningen för antal ägare och det andra är att justera
uppräkningsfaktorn för placering.

avsevärt lägre ersättningar vilket kan uppfattas som
obalanserat och i vissa fall orättvist. Om systemet vore
perfekt skulle alla verk värderas efter var de är placerade,
men det är inte praktiskt möjligt att genomföra.
Den nuvarande skalan är enligt följande och föreslås
förändras enligt följande:
	Nu	Förslag
3
2
6
4
11
7
15
10
Med denna förändring skulle minimipoäng respektive
maxpoängen förändras från 3 till 2 respektive 180 till 120.
En utjämning sker även i det avseendet att maxpoängen
för ett icke beställt verk blir 12 medan det blir 120 för ett
beställt. Det skulle bättre fånga upp skillnaden mellan
placeringen och därmed hur många människor som typiskt
sätt tar del av verken.
Vårt förslag ska ses sammantaget. Det ena förslaget
förändrar i viss mån åt ena hållet eftersom den minskar
poängen för spridning och jämställer allas poängvärde
oavsett hur spritt ens verk är, vilket kan säjas missgynna

den som huvudsakligen säljer verk av lägre värde. Samtidigt minskar vårt andra förslag poängen för de stora
beställda verken. Sammantaget gör bägge förslagen att
antal poäng i systemet minskar vilket leder till ett högre
värde på varje poäng. Grundstommen i systemet om
poäng för värde får ökad betydelse men beställda verk har
fortfarande en relativt hög uppräkning.
Utvärderingsgruppen har studerat förslagets effekt utifrån
den fördelning som skedde 2008 och har manipulerat det
med de föreslagna ändringarna av systemet samtidigt som
vi lagt in det ökande anslag som IV får 2009. Sammantaget
leder detta till att ingen får ett sämre utfall 2009 än vad man
fått 2008. Därför kan våra förslag genomföras utan att
någon får det sämre men systemet blir bättre.
Vi föreslår därför att årsstämman beslutar
att avskaffa multiplikatorn för antal ägare.
att modifiera multiplikatorn för beställd konst från 3, 6, 11,
15 till 2, 4, 7, 10.
att förändringen genomförs med effekt första gången på
2009 års fördelning av IV.
2009-04-21 Styrelsen

Ordlista
Avtalslicens
En särskild reglering i upphovsrättslagen innebärande att om en
som vill använda verk av en upphovsmannagrupp, till exempel
konstverk, träffar avtal med en organisation som är representativ för
konstnärskollektivet så utsträcks verkan av avtalet att omfatta alla
verk (och upphovsmän) av den verkskategorin. Ibland talar man om
avtal med utsträckt verkan. Med begreppet avtalslicensverkan avses
att ett avtal som tecknats faller in inom denna lagreglering och avtalet
får därmed denna utsträckta verkan. Områden för avtalslicens är de
där det finns representativa organisationer samt ett brett nyttjande av
deras verk på sådant sätt att individuella tillstånd inte kan inhämtas
av ekonomiska, praktiska eller tekniska skäl till exempel kopiering i
skolor, vidaresändning av TV-program i kabel.
DRM
Digital Rights Management är en samlingsbeteckning för olika
teknologier som används för att hantera verk i en digital miljö. En
grupp av dessa som kallas tekniska skyddsåtgärder syftar till att
från utgivarens perspektiv kontrollera spridningen av digitalt material
så som film, musik, ringsignaler och liknande genom att begränsa
kopiering eller access genom koder av olika slag. En annan grupp
har till uppgift att ge information och upplysningar om vem som är
upphovsman och var/hur upphovsrätten kan regleras.
EU-kommissionen
Den verkställande makten inom Europeiska unionen. Kan på många
sätt liknas vid en stats regering.

Illegal nedladdning
Sådan nedladdning av upphovsrättsligt skyddat material som sker
genom olika fildningsprogram och nätverk med hjälp av till exempel
bittorrent-teknik, via sajter som Pirate Bay och liknande. Legal
fildelning sker när upphovsman och rättighetshavare givit tillstånd till
fildelningen eller om den är tillåten enligt upphovsrättslagen.
EU-parlamentet
Den enda direktvalda parlamentariska institutionen inom Europeiska
unionen (EU). Tillsammans med Europeiska unionens råd (“rådet”)
utgör parlamentet unionens lagstiftande gren och har beskrivits
som ett av de mäktigaste parlamenten i världen. Även om
Europaparlamentet har lagstiftande makt saknar det i motsats till de
nationella parlamenten möjlighet till att initiera lagförslag.
Kompensationsordningar
I upphovsrättslagen finns några fall där upphovsmannens rätt
är inskränkt och där man som kompensation för detta tillerkänt
upphovsmannen en ersättningsrätt på särskilt sätt. En sådan ordning
är följerätten där konstnären har rätt till ersättning när dennes verk
vidareförsäljs, en annan är rätten till en del av ersättning för dvdskivor och andra anordningar som kan användas för privatkopiering
som just är ämnad att kompensera för att kopiering för privat bruk är
tillåten enligt upphovsrättslagen så kallad privatkopieringsersättning.
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Valberedningens förslag
Valberedningen utsedd vid föregående årsstämmor har
utgjorts av Camilla Skorup utsedd till årsstämman 2009,
Theo Janson utsedd till årsstämman 2010 och Marie
Bondeson utsedd till årsstämman 2009 samt som suppleant Gun Lindblad utsedd till årsstämman 2009.

Dagordningens punkt 16
Förslag till val av styrelseordförande.
Nuvarande ordförande är C-Stefan Ahlenius.
Årsstämman föreslås besluta att utse C-Stefan Ahlenius
till BUS styrelseordförande.

Dagordningens punkt 17
Förslag till val av övriga ledamöter och
suppleanter i styrelsen.
Nuvarande styrelse består av Ulla West, Jim Berggren,
Christina Eriksson-Fredriksson (på förslag av KRO) och
Anders Sköld (på förslag av SK) som är valda fram till
årsstämman 2009, Anita Larsson, Åsa Berndtsson (på
förslag av KIF) och Jörgen Pauli (representant efterlevande)
valda fram till årsstämman 2010.
Årsstämman föreslås besluta att utse Ulla West, Jim
Berggren, Christina Eriksson-Fredriksson (på förslag av
KRO) och Naemi Bure (på förslag av SK) till styrelse
ledamöter fram till årsstämman 2011.
Nuvarande suppleanter, utsedda 2008 för ett år, är
vakant mot bakgrund av att den valda suppleanten Anita
Larsson har inträtt som ordinarie (förste ersättare) och
Rickard Sollman (andre ersättare).
Årsstämman föreslås besluta att utse Richard Sollman
till förste suppleant fram till årsstämman 2010 samt Hanna
Grill till andre suppleant fram till årsstämman 2010.

Dagordningen punkt 18

20

Förslag till val av revisorer.
Enligt stadgan ska årsstämman utse två revisorer och två
suppleanter varav en ordinarie och en suppleant skall vara
auktoriserad.
Årsstämman förslås besluta
att till ordinarie revisorer utse Michael Christensson,
auktoriserad (Skeppargatan Revision AB), samt Göran
Boardy och till suppleanter Stefan Gustafsson, auktoriserad (Skeppargatan Revision AB) samt Birgitta Stenberg.

Dagordningens punkt 19
Förslag till val av ledamot och ersättare till IV-nämnd.
IV-nämnden består av tre ordinarie ledamöter med tre ersättare;
Mikael Åberg utsedd fram till årsstämman 2009, Agneta Linton
utsedd till årsstämman 2010 samt Margareta Persson utsedd
fram till årsstämman 2011. Margareta Persson har avlidit.
En ledamot utses årligen på tre år. Ersättare väljs för ett år.
Årsstämman föreslås besluta
att till ordinarie ledamot fram till årsstämman 2011 utse Ulla
Nordensköld.
att till ordinarie ledamot fram till årsstämman 2012 utse Mikael
Åberg.
att till ersättare, fram till årsstämman 2010, utse Mia Frankel
(för Ulla Nordensköld), Mona-Lisa Eriksson (för Agneta
Linton) och Christina Olivenkrona (för Mikael Åberg).

Dagordningens punkt 20
Förslag till val av ledamöter till BUS kollektiva
upphovsersättningsnämnd, KUN.
Enligt förslaget skall årsstämman utse fem ledamöter och fem
ersättare enligt följande ordning. Två (2) ledamöter ska utses
efter förslag av Konstnärernas Riksorganisation, KRO, en (1)
ledamot efter förslag av Sveriges konsthantverkare och
industriformgivare, KIF, en (1) ledamot av Svenska Konstnärsförbundet (SK) samt en (1) ledamot som inte är medlem av
någon av nämnda organisationer. Varje ledamot ska ha en
personlig ersättare som utses i samma ordning.
Ledamot och ersättare i KUN utses för två år i taget.
Ledamot kan omväljas en gång. Ersättare kan väljas till
ordinarie ledamot. KUN utser själv ordförande.
Årsstämman föreslås besluta
att t ill ordinarie ledamot fram till årsmötet 2010 utse Anders
Lindgren och Hanna Stahle (på förslag av KRO), Sofia
Björkman (på förslag av KIF), Ulf Johan Tempelman (på
förslag av SK) samt Lars Strannegård (oberoende).
att till ersättare fram till årsstämman 2010 utse Britta MarakattLabba (för Anders Lindgren), Maria Hallberg (för Hanna
Stahle), Marie Beckman (för Sofia Björkman), Charlotte
Rönnlund (för Ulf Johan Tempelman ) samt Pia Jarlöv (för
Lars Strannegård).
2009-04-14
Valberedningen

Copyswede
Förhandlingsorganisation för vidareutnyttjande av tv-program
(kabel-tv, video mm) samt för inkassering av kassettersättning.

DUR
Förening bildad av konsthandlare för att sköta inkassering av
följerätt (tidigare droit de suite). Ingen aktiv verksamhet bedrivs.

KIF
Sveriges Konsthantverkare & Industriformgivare.

KRO
Konstnärernas Riksorganisation.

SFF
Sveriges Fotografers Förbund.

SJF
Svenska Journalistförbundet.

SK
Svenska Konstnärsförbundet.

ST
Svenska Tecknare.

Bonus Presskopia
Bild Ord Not Upphovsrättslig Sammanslutning, numera Bonus
Presskopia.

BUS
Bildkonst Upphovsrätt i Sverige.

Du kan också mejla din anmälan till agneta@bus.segslexikon

postadress

		

adress

namn

Anmälan är inte bindande (det är inte heller något villkor för att
få komma), men det hjälper oss i våra praktiska arrangemang.

Ja, jag kommer till BUS årsstämma den 29 maj 2009.

Svarskort årsmöte

Förkortningslexikon

ort och datum

underskrift

namnförtydligande

att företräda mig vid Bildkonst Upphovsrätt i Sveriges årsstämma 29 maj 2009.
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Kryssa för den organisation du är medlem i. Fullmakt kan bara
lämnas till en av nedan angivna organisationer.
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22442017
110 43 Stockholm
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Bildkonst Upphovsrätt i Sverige
Årstaängsvägen 5B, 7tr
117 43 Stockholm
Tfn 08-545 533 80
Tfx 08-545 533 98
E-post: bus@bus.se
www.bus.se

