Bilaga 2 till stämmoprotokoll 2020-06-09 punkt 16: Beslut om nytt fördelningssystem avseende
vidaresändning av tv program.

Förslag till stämman om system för fördelning av ersättning för Vidaresändning
Vi har sedan fördelningsåret 2017 helt tagit över ansvaret för att fördela ersättningen för
vidaresändning av tevekanaler avseende stillbilder.
Bärande principer bakom vårt fördelningssystem (som alla våra system) är att det ska vara
- Korrekt
- Objektiva kriterier
- Likabehandling
- Transparent
Problemet med fördelningen är att fördelningsinformation baseras på primära avtal med det
TV bolag vars kanaler vidaresänds i kabelnäten.
Det finns tre huvudgrupper
• TT som har egna avtal – de kan redovisa nedladdning av bilder från en databas men
inte verklig utsändning i TV kanalerna.
• Bildupphovsrätt eget avtal – vi har databaser över verklig utsändning av bilder i
program och dessa är även relevanta för ersättning enligt upphovsrättslagen.
• En grupp ”Övriga med egna avtal” – det är en diversegrupp som är svår att enkelt
definiera. Det är animationer av barnböcker, det är kortare utbildningsfilmer, det är
konstfilmer mm som köps in eller beställs av ett TV företag.
Fördelning av den ersättning som samlas in genom organisationen Copyswede, genom avtal
med operatörerna, sker först inom av Copyswede beslutade normer till olika
rättighetshavargrupper. Bild är en sådan grupp. Den ersättning som tilldelas Bild förs över till
Bildupphovsrätt. Vi har alltså en så kallad klumpsumma att fördela.
I Bildupphovsrätts fördelning utgår vi från de primära ersättningarna. Vad har man erhållit
enligt avtal med TV företaget läggs till grund för fördelning på toppen till de tre grupperna.
Praktiskt skapas tre grupper (potter av pengar) och fördela i var och en av dessa enligt en
enhetlig metod i varje grupp.
- TT bilderna med nedladdning som bas
- Bildupphovsrätt med utsända bilder som bas
- Övriga med kontraktsuppgifter med tid som bas
Bildupphovsrätt och TT behöver visa varandra sina avtal med TV företaget (under
sekretessavtal) och för övriga begärs avtal in (eller motsvarande bevis för att program köpts
in). Ingen skillnad görs mellan ersättning för utsändning eller webb eftersom det ofta inte är
specificerats och svårt att mäta och värdera.
Inom respektive grupp förs ersättningen som finns i den gruppen ut med lika stor ersättning
på varje prestation. Ersättningen för varje individs prestation förs till den individen och
betalas till rättighetshavaren. Ett tak sätts så att ingen person får ersättning överstigande
30 000 kronor för ett program som vidaresänds.
Styrelsen föreslår att stämman beslutar godkänna fördelningssystemet.
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