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§ 27 Upplösning av Kopieringsfonden
Kopieringsfonden grundades 1989 med syfte att fördela upphovsrättslig
ersättning till individuella upphovspersoner utifrån de medel som erhålls genom
den upphovsrättsliga organisationen Bonus Copyright Access.
Sedan dess har mycket hänt. Den individuella fördelningen av upphovsrättslig
ersättning från Bonus via Bildupphovsrätt har ökat väsentligt. 2020 delades drygt
20 miljoner kronor ut i ersättning till bildskapare, att jämföra med knappt 11
miljoner 2019.
Till skillnad mot när kopieringsfonden grundades finns det numera ett pålitligt
och säkert system för individuell fördelning av upphovsrättslig ersättning som
bygger på statistik.
I dagsläget tar Svenska Tecknare emot en mindre andel upphovsrättsliga medel än
tidigare. Det beror på det nya IR-systemet, som instiftades på grund av att Lagen
om Kollektiv Förvaltning av Upphovsrätt trädde i kraft 2017, samt att BONUSmedel fördelas på ny statistik. Resultatet blir att föreningen inte har samma
möjligheter att avsätta medel som tidigare. Mot bakgrund av detta tycker inte
styrelsen att det är motiverat att avsätta mer medel till Kopieringsfonden. De
medel som finns i fonden (cirka fem miljoner kronor) kommer att räcka i 2-3 år
beroende på hur börsen går, därefter föreslås fonden upplöses. Enligt
kopieringsfondens stadgar ska beslut om upplösning av fonden fattas på två på
varandra följande stämmor.

Bilagor
Kopieringsfondens stadgar.

Förslag
Att årsmötet godkänner styrelsens förslag att inte tillföra mer medel till
kopieringsfonden och när medlen är slut upplösa fonden.
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Stadgar för Svenska Tecknares kopieringsfond
Ursprungligen antagna vid årsstämma den 14 april 1989. Stadgarna antagna i sin nuvarande lydelse
vid Svenska Tecknares ordinarie årsmöte 4 maj 2018.

§ 1 Kopieringsfondens uppgift
Svenska Tecknares kopieringsfond har till uppgift att fördela upphovsrättslig
ersättning till individuella upphovspersoner utifrån de medel som erhålls genom
den upphovsrättsliga organisationen Bonus Copyright Access och som av
Svenska Tecknares styrelse genom beslut ställer till Kopieringsfondens
förfogande.

§ 2 Kopieringsfondens styrelse
1.

Kopieringsfondens styrelse utses av Svenska Tecknares årsmöte. Den
består av ordförande och sex ledamöter med två suppleanter, valda på två
år på följande sätt: vartannat år utses tre ledamöter och en suppleant,
vartannat år utses tre ledamöter och en suppleant. Kopieringsfondens
ordförande är Svenska Tecknares ordförande. Uppdraget som
Kopieringsfondens ordförande kan delegeras till Svenska Tecknares
förbundsdirektör.

2. Kopieringsfondens styrelse ska vara sammansatt så att olika
kompetensområden med relevans för det upphovsrättsligt skyddade
material som kopieras avspeglas.
3. Det åligger Kopieringsfondens styrelse att:
- årligen – av förbundsdirektören– genom kallelse utlysa
fördelning av upphovsrättslig ersättning för utgivna verk inom
facklitteratur, läromedel, barn- och ungdomslitteratur,
skönlitteratur, tidskrifter samt grafisk formgivning, och
- besluta om fördelning av medlen med hänsyn till statistiskt
underbyggt nyttjande av olika typer av kopieringsunderlag.
4. Styrelsens ledamöter tillträder sina mandat omedelbart efter val vid årsmöte.
5. Styrelsen ska årligen hålla minst ett sammanträde. Styrelsen
sammanträder på kallelse av ordföranden, eller om minst två ledamöter
finner sammanträde påkallat.
6. Styrelsen är beslutsmässig då minst fem ledamöter eller suppleanter är närvarande.

7. Röstning sker som huvudprincip öppet, om inget annat påfordras av
närvarande röstberättigad. Om lika röstetal uppstår vid öppen
omröstning fungerar ordförandens röst som utslagsröst. Vid sluten
omröstning och vid val avgörs frågan vid lika röstetal genom lottning.
8. Över styrelsens sammanträden ska föras protokoll.

§ 3 Svenska Tecknares styrelse
1.

Svenska Tecknares styrelse beslutar årligen om den upphovsrättsliga
summa som ska disponeras av Kopieringsfonden under det
innevarande året.

2. Svenska Tecknares styrelse ska årligen avge berättelse över
verksamheten till årsmötet. Denna uppgift kan delegeras till
förbundsdirektören.

§ 4 Firmateckning
Rätt att teckna Kopieringsfondens firma är desamma som äger rätt att teckna
Svenska Tecknares firma.

§ 5 Verksamhetsår
Kopieringsfondens verksamhetsår omfattar kalenderår.

§ 6 Stadgeändring
Dessa stadgar kan ändras efter beslut av Föreningen Svenska Tecknares stämma.

§ 7 Upplösning av Kopieringsfonden
Upplösning av Kopieringsfonden beslutas av Föreningen Svenska Tecknares
stämma genom beslut på två varandra följande stämmor, varav en ordinarie.
Upplöses Kopieringsfonden ska dess tillgångar överlämnas till Föreningen
Svenska Tecknare.

