Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Bildupphovsrätt i Sverige ek.för
den 2 juni 2017 i Bildorganisationernas lokaler, Hornsgatan 103 i Stockholm.
Närvarande, med rösträtt:
Thomas Riesler, SFF
Tyra von Zweigbergk, ST
Putte Salminen, BLF
Helena Pettersson, SK
Ola Öhlin, KRO
Anna-Lena Renqvist, Individmedlemmar
Gunilla Kihlgren, Individmedlemmar
Justus Bennett, SJF

§1

Stämman öppnades av Åsa Berndtsson.

§2

Godkännande av röstlängd.

med närvarorätt:
Mats Lindberg, VD
Jacob Derkert, Styrelsen
Paul Vestergren, Styrelsen
Ann-Katrine Almqvist, Styrelsen
Ronny Knutsson, Styrelsen
Nilsmagnus Sköld, Styrelsen
Åsa Berndtsson, Styrelsen
Eva Månsson, Styrelsen
Marie Berkesten, Adm. chef
Anne Nordlander, Chefsjurist
Ellinor Perlefelt, Kommunikatör

De närvarande förtecknades.
Stämman beslöt att godkänna röstlängden såsom den förtecknats ovan.
Det konstaterades att samtliga röstberättigade var närvarande.

§3

Val av mötesordförande, anmälan av protokollförare samt val av två personer att
jämte ordföranden justera stämmans protokoll.
Stämman beslöt att till mötesordförande utse Åsa Berndtsson.
Anmäldes Mats Lindberg att föra stämmans protokoll.
Stämman beslöt att till justerare utse Ola Öhlin och Thomas Riesler.

§4

Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.
Konstaterades att kallelse utgått enligt stadgans föreskrifter.

§5

Godkännande av föredragningslista.
Stämman beslöt att godkänna föredragningslistan.

§6

Styrelsens redovisningshandlingar för 2016.
Förelåg utsänt skriftlig redogörelse över de viktigaste händelserna under
verksamhetsåret fram till årsstämman inkluderande förvaltningsberättelse, resultatoch balansräkning samt en redogörelse av intressekonflikter.
a) Redogörelse över verksamheten 2016 inklusive förvaltningsberättelse.
Åsa Berndtsson föredrog förvaltningsberättelsen.
b) Resultat- och Balansräkning för 2016.
Marie Berkesten fördrog resultat- och balansräkning för 2016.
c) Redovisning över intressekonflikter.
Förvaltningsberättelsen och den ekonomiska berättelsen lades till handlingarna.
Redogörelsen över intressekonflikter noterades som framlagd.

§7

Revisorernas berättelse.
Berättelsen lades till handlingarna.

§8

Beslut om fastställande till resultaträkning och balansräkning.
Stämman beslöt att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.

§9

Beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt
fastställda balansräkningen.
Stämman beslöt att årets vinst disponeras så att 12 097 482 kronor överförs i ny
räkning.

§ 10

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
Stämman beslöt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet.

§ 11

Beslut om ersättningar åt dem som skall väljas till olika uppdrag inom föreningen.
Stämman beslöt att Bildupphovsrätts ordförande ersätts med 214 620 kronor per år
exklusive sociala avgifter enligt lag. Ersättningen utbetalas månadsvis. Styrelsen
fastställer därutöver regler för ordförandes resor, övernattningar, maskinella
utrustning och telefoni samt arbete utöver vad som anges i stadgarna.
Övriga förtroendevalda, dock ej anställda inom medlemsorganisation eller
heltidsarvoderad av medlemsorganisation, ersätts med 3 066 kronor per
sammanträde för hel dag och med 1 533 kronor per sammanträde för halv dag. Som
hel dag räknas tid över sex timmar och halv dag tid under sex timmar, restid ska
inkluderas i tidens beräkning.
Bildupphovsrätts styrelse fastställer därutöver regler för annat arbete som utförs av
förtroendevald.
Samtliga ersättningar ska räknas per den 1 april 2017 upp med den procentuella
löneförändringen som förhandlats upp för tjänstemän inom IDEA avtalsområde samt
även per 1 april 2018 eller annat datum som följer av avtalet för tjänstemän inom IDEA
avtalsområde.

§ 12

Beslut om allmänna principer för fördelning av ersättning och regler för redovisning av
inkasserade medel till rättighetshavare.
Stämman beslöt att fastställa följande Allmänna principer för fördelning av
ersättningar inkasserade från Bonus Copyright Access:
Fördelning ska ske individuellt. Om det saknas underlag för att identifiera
rättighetshavare vars verk faktiskt använts fördelas ersättningarna enligt
analogimodell (nedan).
Fördelningen ska ske likvärdigt till rättighetshavare som är medlem och
rättighetshavare som inte är medlem i organisationen.
Som underlag för fördelningen används de statistiska undersökningar som löpande
utförs av Bonus Copyright Access.
Fördelning sker efter ansökan av rättighetshavare som har bild publicerad i bok inom
områdena skönlitteratur, facklitteratur och läromedel och som utgivits under något av
de fem föregående kalenderåren eller har bild publicerad i dagspress eller tidskrift
som utkommer med minst fyra nummer per år och som utgivits under föregående
kalenderår.
Fördelningen ska ske enligt det regelverk som återfinns på www.bildupphovsratt.se.
Stämman beslöt att fastställa följande Allmänna principer för fördelning av
ersättningar från avtalslicensavtal, utom avtal träffade via Bonus Copyright Access, och
följerättsersättningar:

Fördelning ska i första hand ske individuellt, dvs till rättighetshavare vars verk nyttjats,
och efter rapportering av avtalspart/betalningsskyldig om individuell användning.
Fördelningen ska ske likvärdigt till rättighetshavare som är medlem och
rättighetshavare som inte är medlem i organisationen.
Fördelning ska göras efter för organisationen tillgängliga uppgifter.
Stämman beslöt att fastställa följande regler om redovisning av inkasserade medel:
att inkasserade medel avseende reproduktioner redovisas två gånger per år enligt
följande:
att medel inbetalda till Bildupphovsrätt under perioden 1 januari – 30 juni 2017 ska
utbetalas senast 30 september 2017,
att medel inbetalda till Bildupphovsrätt under perioden 1 juli – 31 december 2017 ska
utbetalas senast 31 mars 2018.
att inkasserade medel avseende följerätt redovisas tre gånger per år enligt följande:
att medel inbetalda till Bildupphovsrätt under perioden 1 januari – 30 april 2017 ska
utbetalas senast 30 juni 2017,
att medel inbetalda till Bildupphovsrätt under perioden 1 maj – 31 augusti 2017 ska
utbetalas senast 30 november 2017,
att medel inbetalda till Bildupphovsrätt under perioden 1 september – 31 december
2017 ska utbetalas senast 31 mars 2018,
att individuell reprografiersättning, IR, ska redovisas en gång per år och utbetalas
senast december 2017
att ersättning för utsändning och playtjänster i SVT/UR, TV4 och andra tv-kanaler ska
redovisas två gånger per år och för perioden 1 januari – 30 juni 2017 sker utbetalning
enast 30 november 2017 och för perioden 1 juli – 31 december 2017 sker utbetalning
senast 31 maj 2018.
att ersättning för vidarespridning av svenska tv-kanaler ska redovisning ske senast två
år efter året för vidarespridning och utbetalning ske senast 31 maj året för redovisning
(i maj 2017 sker utbetalning för vidarespridning 2015).
att privatkopieringsersättning ska redovisning ske samma år som ersättningen
inkommer från Copyswede med utbetalning senast 31 maj 2017.
att i samband med utbetalningen översänds till varje betalningsmottagare en
sammanställning över vad inkasserat belopp avser,
att Bildupphovsrätt i samband med utbetalning gör sitt kostnadsavdrag.
att beslutet endast avser svenska upphovsmän och rättighetshavare.
§ 13

a) Beslut om allmänna principer för avdrag från rättighetsintäkter
Stämman beslöt att fastställa följande Allmänna principer för avdrag för
förvaltningsavgifter:

Avdrag får göras för organisationens faktiska kostnader för förvaltningen av
rättighetsintäkterna nämligen kostnader för att förvalta och licensiera rättigheter,
inkassera och fördela ersättningar med därtill hörande åtgärder för att identifiera rätt
mottagare.
Avdrag för förvaltningsavgifter får inte överstiga organisationens befogade och
dokumenterade kostnader för förvaltningen.
Stämman beslöt att fastställa följande Allmänna principer för avdrag som inte är
förvaltningsavgifter :
Avdrag får göras om det bedöms vara ekonomiskt oförsvarligt eller praktiskt omöjligt
att fördela rättighetsintäkterna individuellt.
Avdrag från rättighetsintäkt för användning i organisationens verksamhet ska ha ett
tydligt samband till en tjänst som organisationen tillhandahåller rättighetshavarna.
Avdrag från rättighetsintäkter får göras endast om tjänsten erbjuds på likvärdiga
villkor till rättighetshavare som är medlem och rättighetshavare som inte är medlem i
organisationen. Avsteg från principen kan i vissa fall göras i förhållande till
rättighetshavare som inte varit med och finansierat intäkten.
Avdrag från rättighetsintäkter ska vara rimliga i förhållande till de tjänster som
organisationen tillhandahåller rättighetshavarna och de ska bestämmas på sakliga
grunder.
b) Beslut om kostnadsavdrag avseende inkassering
Stämman beslöt att fastställa följande Kostnadsavdrag avseende inkassering 2017:
Förslag avseende reproduktionsrättigheter och följerätt
För inkasseringar gjorda i Sverige
att för individmedlemmar tillämpas ett kostnadsavdrag om högst 20 %.
För inkasseringar gjorda utomlands för individmedlemmar
att kostnadsavdrag fastställs i avtal med organisation samt att det som högst tillåts
vara 25 % i inkasseringslandet, att Bildupphovsrätt därutöver drar högst 10 % på
belopp vid redovisningen av ersättning från utlandet.
Genom förslaget undviks allt för höga sammanlagda kostnadsavdrag.
Beträffande individuell reprografiersättning, IR
att kostnadsavdraget högst får uppgå till högst 20 % av fördelningsbara belopp.
Beträffande ersättning för utsändning och play-tjänster (tv)
att kostnadsavdraget högst får uppgå till 20 % av fördelningsbara belopp.

Beträffande ersättning för vidaresändning av program och kanaler samt
privatkopieringsersättningar
att kostnadsavdraget högst får uppgå till högst 20 % av fördelningsbara belopp.
Beträffande ersättning för fotokopiering mm inom undervisningsväsendet, arbetsplatskopiering eller kulturarvskopiering som inkommer på grundval av de avtal som
tecknas inom ramen för Bonus Copyright Access
att kostnadsavdraget högst får uppgå till 20 % av fördelningsbara belopp.
Styrelsen får inom ramen för de ovan angivna kostnadsavdragen besluta att lägre
kostnadsavdrag ska tillämpas.
Moms
Bildupphovsrätts har rätt att på samtliga kostnadsavdrag som är momsskattepliktiga
lägga på moms
Beträffande individuell visningsersättning, IV
Årsstämman disponerar inte över frågan. Bildupphovsrätt kostnadsavdrag fastställs av
regeringen i regleringsbrev.
Styrelsen avser att till stämman 2018 lägga fram en utvärdering av kostnadsavdragens
storlek.

§ 14

Beslut om allmänna principer för fördelning och avdrag beträffande inkomster från
investeringar av rättighetsintäkter
Stämman beslöt att fastställa följande Allmänna principer för avdrag från inkomster
från investering av rättighetsintäkter:
Avdrag får göras för förvaltningsavgifter samt för sociala- eller kulturella ändamål eller
i utbildningssyfte enligt samma principer som gäller för avdrag från rättighetsintäkter.

§ 15

Beslut om allmänna principer för användning av medel som inte kan fördelas
Stämman beslöt att fastställa följande Allmänna principer för användning av medel
som inte kan fördelas och som inkasserats med stöd av avtalslicensavtal eller enligt
reglerna om följerätt
Sedan tre år förflutit från utgången av inkasseringsåret får medel, som inte kan
fördelas individuellt på grund av rättighetshavaren är okänd eller inte kan lokaliseras
och rättighetshavaren efterforskats enligt vid varje tid gällande manual för
eftersökning av rättighetshavare samt övriga förutsättningar enligt 7 kap. 6 och 7 §§
Lag (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt uppfyllts, användas för sociala
och kulturella ändamål eller i utbildningssyfte.

§ 16

Beslut om användning av medel som inte kan fördelas
Beslutet är inte aktuellt eftersom några sådana medel inte finns vid årets stämma

§ 17

Fastställande av investeringsstrategi
Stämman beslöt att fastställa följande Investeringsstrategi för Bildupphovsrätt i
Sverige:
1
Syfte
Investeringsstrategin syftar till en effektiv förvaltning av de ersättningar som
inkommer till Bildupphovsrätt. I strategin anges vilka finansiella risker Bildupphovsrätt
kan ta samt hur riskerna ska begränsas.
Placeringsstrategin har av årsstämman delegerats till styrelsen.
2
2.1

Tillgångar
Bildupphovsrätt aktuella tillgångar

Bildupphovsrätt har två typer av finansiella tillgångar att förvalta.
- Det egna kapitalet som skapats antingen från kostnadsavdrag eller genom
kapitalinkomster.
- Klientmedel som ska fördelas om inte avdrag görs.
2.1

Investeringsanvisning

Bildupphovsrätt kapital ska klassificeras efter sitt syfte och den risk det kan utsättas
för. En del av klassificeringen är om det är klientmedel eller ej samt enligt en
likviditetsanalys över när det beräknas tas i anspråk.
Bildupphovsrätt kan inte riskera det kapital som utgörs av klientmedel. Placering av
klientmedel ska ske med hög säkerhet, med sådan säkerhet avses bankplacering eller
motsvarande placering i räntebärande instrument enligt policy nedan. Placeringens tid
får inte utsträckas längre än beräknad utbetalning till klienter. För den del av
klientmedlen som bedöms vara möjliga för långsiktigt placeringar kan väljas sådana
som dels inte riskerar kapitalet men som kan riskera avkastningen, en sådan placering
kan vara aktieindexobligationer eller liknande instrument.
För Bildupphovsrätts egna medel gäller en mer diversifierad risk. Syftet med tillgången
är att skapa trygghet, uthållighet och säkerhet i verksamheten. Inte heller detta kapital
får utsättas för spekulativ risk och de placeringar som görs ska vara möjliga att
omsätta eller realisera inom rimlig tid. De placeringar som kan vara aktuella är bank

eller motsvarande säkerhet för den buffert som behövs i verksamheten på kort sikt
d.v.s ett år. Denna del fastställs genom analys av likviditetsflödena. Av övriga medel
kan en del placeras i långsiktigt sparande av typ obligationer eller
aktieindexobligationer medan andra kan placeras i en aktieportfölj.
Tidsrisk. Följande regler gäller avseende placeringars tidshorisonter.
Aktieportföljen har ingen tidshorisont utan är angiven som ett långsiktigt innehav.
Aktieindexobligation ska innehas hela löptiden om inte styrelsen genom särskilt beslut
avyttrar sådan innan löptiden gått ut.
För ränteplacering gäller följande för olika instrument:
Utlåning till stat, kommun eller företag i form av så kallade certifikat ska inte överstiga
12 månader utan särskilt beslut i Bildupphovsrätts styrelse.
Utlåning genom inköp av preferensaktie gäller under löpperioden för aktien och kan ha
en tidshorisont upp till 10 år.
Utlåning genom inköp av företagsobligation gäller under löpperioden och har normalt
en tidsperiod om 5 år.
Tidsrisken ska iakttas genom att en likviditetsanalys gjorts av samtliga tillgångar
innebärande att Bildupphovsrätt inte ska tvingas till förtidiga inlösen av
placering/utlåning. Vidare ska risken av en placering iakttas genom att högst 30 % av
samtliga tillgångar har en längre bindningstid än 12 månader.
3

Ansvarsfrågor

3.1

Styrelsen

Styrelsen fattar beslut om placeringsreglementet och riktlinjer avseende
kapitalförvaltningen inom de riktlinjer som anges i detta dokument.
4

Placeringar

4.1

Instrument

Bildupphovsrätts medel får placeras i följande tillgångsslag:
- Räntebärande värdepapper
- Svenska och utländska aktier och aktierelaterade instrument
- Likvida medel
4.2

Räntebärande instrument.

Till dessa räknas placering på bankkonto, räntespaxar och utlåning till stat, kommun
eller företag samt statsobligationer.
För bankplacering gäller att Bildupphovsrätt kan placera 100 % av tillgångarna på
bankkonto.

För utlåning genom så kallade certifikat (stat, kommun, företag) ska högsta eller näst
högsta grad av säkerhet (s k rating) vara för handen. Vidare får tillgång i ett certifikat,
en bransch eller företag inte utgöra mer än högst 20 % av samtliga tillgångar.
Tidsrisken ska iakttas. Icke klassificerade certifikat, eller lägre klassificerade certifikat,
kan inhandlas efter beslut av styrelsen. Beslut kan inhämtas per e-post.
Räntebärande instrument:
Bankkonto
100 % av tillgångarna
Räntespax
20 %
Utlåning till stat
20 %
Enskild kommun
20 %
Enskilt företag
20 %
Enskild bransch
20 %
Tidsrisk högst 30 % av tillgångarna bundna längre än 12 månader.
4.3

Aktier.

Bildupphovsrätt aktieinnehav definieras som långsiktigt, det innebär att aktie som
inköps inte avses att omsättas (säljas) inom 12 månader om inte särskilda
omständigheter tillkommer. Syftet är att nå en värdetillväxt över tiden som är bättre
än ränteplaceringar. Försäljning av aktier ska ske när det är långsiktigt motiverat eller
när balansen i portföljen behöver viktas om.
Allmänt gäller att portföljen ska vara väl spridd över branscher men att företagen ska
finnas noterade på börslista för stora eller medelstora företag. Högst 10 % av
aktieportföljens innehav får avse företag noterade på listor för små företag eller
motsvarande. Placering i onoterade bolag får inte ske. Placering kan ske i såväl svenskt
som utländskt bolag.
4.4

Aktierelaterade placeringar.

Med aktierelaterade placeringar avses placering där kapitalbeloppet avser en
obligation som faller ut med 100 % av investerat belopp och där eventuell ränta
placeras i aktier eller optioner. Bildupphovsrätt investering kan aldrig ske i instrument
där någon del av kapitalbeloppet riskeras.
Bildupphovsrätt kan använda medel som inte behöver utbetalas till längre placeringar
och till placeringar utanför normal räntemarknad genom placering i så kallade
kapitalskyddade produkter. Dessa kan vara relaterade till aktier, aktieindex, råvaror,
råvaruindex, valutor, valutaindex, räntor, ränteindex eller andra tillgångsslag samt en
kombination av dessa. Ingen enskild sådan placering ska överskrida ett belopp om 5
Mkr. Totalt kan dessa placeringar inte överstiga 20 Mkr dock aldrig mer än den
likviditet som inte behöver ianspråktas under placeringarnas löpperiod.

5

Etiska krav avseende Bildupphovsrätts placeringar

Bildupphovsrätts placeringar ska ske med hänsyn till etiska krav enligt nedan
- En placering får inte ske i verksamhet som motverkar en hållbar utveckling avseende
miljö och andra resurser.
- Företag som Bilduphovsrätt investerar i ska följa internationella regler och normer t
ex utfärdade av FN eller annat organ. Det innebär att sådant företag inte får bryta mot
nationella lagar eller regler avseende miljö, arbetsmiljö, arbetsmarknadslagar eller
andra lagar och regler som syftar till att skydda människor och miljö.
- Investering ska ske med hänsyn till respekt för mänskliga rättigheter. Företag som
- Bildupphovsrätt investerar i ska respektera facklig organisering och fackliga
rättigheter, respektera demokratiska val och demokratiska styrelsesystem och verka
för att demokratiska rättigheter inkluderande fackliga rättigheter utvecklas i länder
där de är verksamma.
- Bildupphovsrätt ska inte ha aktier i företag. eller på annat sätt investera i
verksamheter, som är direkt involverade i produktion eller försäljning av vapen eller
material som huvudsakligen har ett militärt syfte, ej heller i företag som producerar
eller säljer pornografi och alkohol eller andra droger inkluderande tobak.

§ 18

Beslut om delegation till styrelsen
Stämman beslöt delegerar till Bildupphovsrätts styrelse att besluta i frågor som anges
i Lag (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt, 5 kap 5 §, nämligen:
- rikshanteringsstrategi,
- godkännande av förvärv, försäljning och inteckning av fast egendom,
- godkännande av fusioner och allianser, bildande av dotterföretag samt förvärv av
företag, aktier eller rättigheter i företag, och
- godkännande av att lån tas upp eller lämnas eller att säkerhet ställs för lån
Upplystes att delegationen inte gäller beslut om godkännande av en fusionsplan enligt
lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar eller aktiebolagslagen (2005:551) eller om
lån som avses i 16 kap. 7 § aktiebolagslagen.

§ 19

Förslag till ändring av stadgarna
Stämman beslöt att fastställa stadgarna enligt bilaga 1.

§ 20

Val av ordinarie ledamöter respektive ersättare till styrelsen.
Stämman beslöt att utse följande ledamöter och ersättare:
För individmedlemmar levande upphovspersoner utse Åsa Berndtsson som ordinarie
och Nilsmagnus Sköld som ersättare samt för individmedlemmar avlidna utse Jakob Ett
Derkert som ordinarie, vad gäller ersättare för avlidna individmedlemmar ges styrelsen

i uppdrag att under året försöka finna lämplig person samt adjungera denna fram till
nästa stämma,
för Svenska Konstnärsförbundet Ronny Knutsson ordinarie ledamot och Erica
Rönnbäck ersättare,
för Konstnärernas Riksorganisation, KRO Eva Månsson ordinarie ledamot och Sofie
Grettve ersättare,
för Svenska Tecknare, ST Sofia Jerneck ordinarie ledamot och Björn Ateldax ersättare,
Svenska Fotografers Förbund, SFF Thomas Riesler ordinarie ledamot och Ann-Katrine
Almqvist ersättare,
för Svenska Journalistförbundet, SJF Olle Wilöf ordinarie ledamot och Johan Lif
ersättare samt
för Bildleverantörernas Förening, BLF Putte Salminen ordinarie ledamot och Paul
Vestergren ersättare.
§ 21

Val två revisorer och två revisorssuppleanter.
Stämman beslöt
att till ordinarie revisorer välja Michael Christensson, auktoriserad och Magnus
Wahman (SFF) samt till ersättare Johan Henrik Valentin Engdal, och Ulla Wennberg
(Bildupphovsrätt individmedlem).

§ 22

Verkställande direktörens redogörelse för planerna för det löpande verksamhetsåret.

§ 23

Övriga ärenden.
Inga övriga frågor var anmälda.

§ 24

Stämman avslutades av Åsa Berndtsson.

Vid noteringarna

Justeras

Mats Lindberg

Åsa Berndtsson

Ola Öhlin

Thomas Riesler

Bilaga 1
Stadgar för Bildupphovsrätt i Sverige ek. för.
Definitioner
Förvaltningsavtal: Med förvaltningsavtal avses det obligatoriska avtal som individmedlem träffar med
föreningen och i vilket ett förvaltningsuppdrag 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 bildupphovsmäns 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. 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. Med detta avses att föreningen företräder ett stort antal upphovspersoner inom
bildområdet som förekommer på de marknader där Bildupphovsrätt är verksam samt att dessa har lämnat
mandat till föreningen avseende förvaltning av upphovsrätt. Sådan upphovsperson ska inte vara organiserad i
en av Bildupphovsrätts medlemsorganisationer eller redan lämnat fullmakt till Bildupphovsrätt direkt som
individmedlem.
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.
Förening som söker medlemskap ska på begäran överlämna styrkta kopior på relevanta föreningshandlingar
såsom stadgar, årsberättelser, protokoll från stämmor, styrelseförteckning samt medlemsförteckning och
fullmaktshandlingar.
§ 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.
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
48 § (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. 48 § 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.
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 skall 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 två
veckor före extra stämma.
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. Beslut om den årliga insynsrapporten
9. Revisorernas berättelse.
10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
11. Beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
12. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
13. Bestämmande av ersättning åt dem som enligt dessa stadgar skall väljas till olika uppdrag inom föreningen.
14. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
15. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen på förslag av medlemmar
16. Anmälan av valordning.
17. Verkställande direktörens redogörelse för planerna för det löpande räkenskapsåret.
18. Andra ärenden som ankommer på stämman enligt lag om ekonomiska föreningar eller annan lag.
19. 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 skall 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, skall de som röstar för beslutet dock
utgöra mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter. 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
Från de inkasserade medel jämte avkastning därav som inflyter till föreningen skall avdragas föreningen
omkostnader samt andra avdrag. Storleken av dessa avdrag 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 till styrelsen senast sex veckor före den ordinarie
föreningsstämman.
§ 18 Vinstfördelningsgrunder
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, med de begränsningar som framgår av 9 kap 3 § lagen om
ekonomiska föreningar, fonderas och/eller föras i ny räkning och/eller användas för ändamål som
föreningsstämman beslutar.
§ 19 Stadgeändringar
Beslut att ändra stadgarna fattas av föreningsstämman enligt vid var tid gällande lag om ekonomiska föreningar
eller annan tillämplig lag.
§ 20 Upplösning
Vid föreningens upplösning skall, där ej annat följer av lagen om ekonomiska föreningar, dess behållna tillgångar
fördelas mellan medlemmarna. Därvid skall medlemmarna först återfå inbetalda insatser. Återstoden skall
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 2 juni 2017

