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Styrelsen och verkställande direktören för Bonus Presskopia ekonomisk förening
avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01 – 2007-12-31.

Verksamhetsåret i korthet
• Ersättningar för fotokopiering ökade med 6,5 procent och uppgår till totalt
149,5 Mkr (140,6).
• De administrativa kostnaderna, sett som andel av inkasseringen, är lägre än
föregående år, 5,8 procent (6,2) .
• Under verksamhetsåret har till företrädare för svenska och utländska rättsinnehavare fördelats cirka 134,8 Mkr (129,8) som ersättningar för kopiering.
• Nytt avtal om kopiering i förskoleklasser, grundskolor och gymnasier m m
har tecknats med Sveriges Kommuner och Landsting.
• Nya kopieringsavtal för undervisning har tecknats med fristående
grundskolor och gymnasier.
• Förhandlingar har förts med Svenska kyrkan om ett nytt avtal för kopiering
vid gudstjänstbruk.
• Nytt ömsesidighetsavtal har tecknats med Kopinor i Norge.
• Nya avtal om kopiering av tidningar och böcker för intern information har
tecknats med företag, organisationer och myndigheter.
• Förtroendevalda och tjänstemän deltog i det nordiska stormötet som hölls i
Torshavn på Färöarna. Medarbetare vid kansliet deltog också i det nordiska
statistikmötet som hölls i Stockholm. Den nordiska arbetsgruppen med
inriktning på digital utveckling och andra aktuella omvärldsfrågor träffades i
år i Oslo för att utbyta erfarenheter.
• Bonus Presskopia har deltagit i IFRRO:s (International Federation of
Reproduction Rights Organisations) generalförsamling 2007 i Dublin.
Bonus Presskopia har också ökat sitt deltagande i det internationella
samarbetet via arbetsgrupper, kommittéer och styrelserepresentation i
IFRRO.
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VD har ordet:

Effektiv samverkan ger fortsatta fördelar
et gångna verksamhetsåret har inkasseringen åter ökat samtidigt som kostnaderna har hållits i strama tyglar. Året har
också präglats av ett fortsatt gott samarbete mellan Bonus Presskopias ägare och avtalspartner.
Förståelsen för upphovsrätten är i allmänhet
god, särskilt bland företrädare för olika skolformer. Visst förekommer det övertramp när mångfaldigande sker i otillåtna former och volymer.
Men i grunden är det få eller ingen som förnekar
rättsinnehavarnas rätt att skydda och värdesäkra
sina verk.
Paradoxalt nog verkar det också som att debatten om olaglig fildelning av film, spel och musik
leder till att fler professionella användare i grunden förstår att immateriella tillgångar inte är fria
resurser som kopieras fritt bara för att olika tekniska hjälpmedel möjliggör detta.

D

tt bara vakta sin egendom och helt bortse från
de tekniska landvinningarna är dock inget
långsiktigt framgångsrecept för kreatörer, förädlare och distributörer. Det har inte minst musikbranschen fått erfara under 2000-talet.
Därför måste reprografiföreträdare lära av musikbranschens misstag och i tid försöka utveckla
tjänster som bättre svarar mot kundernas behov av
teknikanpassade tjänster.
Både på arbetsplatser och i skolan finns behov av
fler legala digitala konsumtions- och kopieringsmöjligheter. Primärt bör dessa tjänster utvecklas
på kommersiell grund i en fri marknad där säljare
och köpare kan avtala om villkoren för varje affär.
Men i de fall där transaktionskostnaden blir högre
än själva priset på varan eller tjänsten kan det finnas skäl till att söka samverka under ett paraply.

A

4

Andra motiv för samverkan är när kunden enda
reella möjlighet att göra affär är ett samordnat köp
av rättigheter.
är BONUS en gång bildades för 35 år sedan var det ett ofrånkomligt svar på en reprografiutveckling som höll på att göra alla lärare
till lokala ”Gutenbergare” med hjälp av fotokopieringsmaskiner. Masskopieringen av läromedel
och andra verk hade då blivit ett gratisinstrument
som rubbade de ekonomiska förutsättningarna för
en hel kader av upphovsmän och utgivare.
Staten och rättsinnehavarna tog 1973 sitt ansvar
och fann efter långa förhandlingar former för att
reglera, prissätta och inte minst begränsa kommersiellt skadligt mångfaldigande.
Den svenska lösningen med en ”one-stopshop”, en paraplyorganisation som representerar
alla typer av rättsinnehavare bildade skola och har
nu efterföljare i mer än 50 länder.

N

vår internationella samverkan ser vi många exempel på hur utomnordiska reprografiorganisationer försöker utveckla betydligt mer specialiserade tjänster än vad Bonus Presskopia och övriga
nordiska systerorganisationer idag kan erbjuda.
Det här beror av en mängd orsaker såväl legala
som organisatoriska, tekniska och ekonomiska.
I den anglosaxiska världen bygger organisationerna sin verksamhet på att bygga gigantiska kataloger med verk som upplåts med direkta mandat
från enskilda rätttighetsföreträdare. Varje bruk i
exempelvis USA kan kringgärdas av specialbestämmelser och kan ha ett unikt pris. Möjligheterna att skräddarsy kopieringslicenser för stora
företag är därmed betydligt större än i Sverige.

I
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En konsekvens för rättighetshavaren som erbjuder kopieringsmöjligheter på individuell basis är
dock att den administrativa kostnaden blir betydligt högre, ofta fyra till fem gånger högre än i den
samverkansmodell som vi i Sverige arbetar efter.
ilka typer av nya licenser för sekundärt mångfaldigande som kommer att erbjudas och efterfrågas i framtiden är upp till marknadens parter
att överenskomma om.
Områden bland flera som snart pockar på sin
lösning är digitaliseringen av kulturarvet samt
hanteringen av ”föräldrarlösa” böcker som saknar
känd rättsinnehavare eller som ej funnits tillgängliga till försäljning på ett antal år. Annat som oroar
rättsinnehavarna är den oreglerade ”återanvändningen” av innehållet på webbplatser som sker på
många arbetsplatser på grund av utvecklad gratiskultur, trubbig lagstiftning och brist på moderna
licenser.
Många av dessa frågor kräver att representativa
parter sätter sig ned och tillsammans försöker finna lösningar som bidrar till både fortsatt kreativt
skapande och kunskapsberikande nyttjande.
Förhandlingarna kommer i många fall att bli
komplicerade och regelverket kring nya halv- och
heldigitala lösningar kommer att ta tid att utveckla.
Viktigt är dock att samtalen
sker för att vi alla inte skall
bli fångna i ett sökmotorstyrt webbsamhälle där
mödan av alla kreativa ansträngningar bara fungerar
som lockbete för annonsörer på internet.

Vårt uppdrag
Det uppdrag som medlemsorganisationerna har lämnat till Bonus
Presskopia har sin utgångspunkt i de
avtal som ger rätt till fotokopiering,
utskrifter och visst annat mångfaldigande ur böcker, läromedel, tidningar, tidskrifter, noter bildmaterial och
digitala källor för undervisning och
till stora delar även för intern information.
Med detta som grund skall Bonus
Presskopia tillvarata rättsinnehavarnas ekonomiska och ideella intressen
genom att tillhandahålla bl.a. följande
tjänster:
• Förhandla om kopieringsavtal
• Sprida information om upphovsrätten och avtal för kopiering
• Inkassera, förvalta och fördela ersättningar för kopiering
• Bevaka upphovsrättens efterlevnad på förekommande avtalsområden
• Följa utvecklingen på upphovsrätts- och kopieringsområdena, såväl
nationellt som internationellt.

V

Christer Johansson
Verkställande direktör
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Verksamhetsberättelse 2007:

Verksamhetsårets ekonomiska resultat
Verksamhetsåret 2007 omfattar en period
på 12 månader. De jämförelsesiffror som
anges inom parentes avser det föregående
verksamhetsåret 2006.

Avtalsområde

en totala inkasseringen för kopiering har under verksamhetsåret uppgått till 149,5 Mkr
(140,6). Huvuddelen av ersättningarna som delvis är periodiserade kommer från undervisningsavtal. Största avtalsområdet är grund- och gymnasieskolor följt av högskolor och universitet.
Merparten av ökningen kom från avtalsområdet grundskolor och gymnasier men även ersättningen från universitets- och högskolesektorn

D

2007
tkr

Andel av
inhemska
avtal

2006
tkr

Andel av
inhemska
avtal

Grund- och gymnasieskolor

89 190

60,6 %

81 287

58,8 %

Högskolor och universitet

39 287

26,7 %

37 135

26,9 %

Musikskolor

4 731

3,2 %

4 991

3,6 %

Svenska kyrkan

5 936

4,0 %

5 851

4,2 %

688

0,5 %

714

0,5 %

Folkbildningsförbund

1 158

0,8 %

930

0,7 %

Intern information

5 441

3,7 %

6 622

4,8 %

754

0,5 %

612

0,4 %

Summa inhemska avtal

147 185

100,0 %

138 143

100,0 %

Utländska organisationer

2 317

2 495

149 502

140 639

Arbetsmarknadsutbildningar

Övriga avtal

Totalt inkasserat

Ersättningarna för de olika avtalsområdena redovisas i tabellen ovan
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växte. Totalt uppgick ersättningarna för kopiering
enligt inhemska avtal till 147,2 (138,1) Mkr. Ersättningar från utländska organisationer minskade
något till 2,3 Mkr (2,5).
Fortsatt låga kostnader
Nettokostnaderna för verksamheten uppgick till
drygt 8,7 Mkr (8,7). Den administrativa kostnaden räknad som andel av inkasseringen fortsatte

att sjunka och blev 5,8 procent (6,2), fortsatt den
lägsta administrativa kostnaden i världen bland
jämförbara organisationer.
Likviditeten har legat på en hög nivå under
verksamhetsåret. Huvuddelen av likviditeten har
varit placerad i bankinlåning och räntefonder.
Räntor och reinvesterad fondutdelning uppgår till
knappt 3,7 Mkr (1,9).
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Som framgår av diagrammet ovan har den inhemska inkasseringen fördubblats sedan 1999. Den administrativa
kostnaden har ökat något under motsvarande period men är oförändrad sedan sex år tillbaka.
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Avtalsarbetet
n av huvudaktiviteterna för Bonus Presskopia
är att förhandla om avtal för kopiering ur upphovsrättsligt skyddat material. Avtalen ger nyttjarna rätt att för undervisningsändamål kopiera ur
offentliggjorda verk för att komplettera läromedel
eller kurslitteratur samt att kopiera ur tidningar,
tidskrifter och böcker för spridning av information
internt inom företag, myndigheter och organisationer. Nytt i undervisningsavtalen sedan några år
är att lärare utöver fotokopiering kan göra utskrifter från digital källa, exempelvis internet.

E

Avtalsförhandlingar
Den 1 juli 2005 trädde nya avtal för grund- och
gymnasieskolor i kraft som möjliggjorde för lärarna att, utöver fotokopiering, göra utskrifter från
digitala förlagor från exempelvis internet. Den 1
januari 2006 infördes motsvarande möjlighet för
lärarna på universitet och högskolor.
Under verksamhetsåret har ett kontinuerligt arbete pågått med att omförhandla övriga avtal på
undervisningsområdet för att erbjuda motsvarande avtalsvillkor.
Det totala antalet avtal vid verksamhetsårets slut
uppgick till cirka 2 510 (2 350). Ett antal av dessa
avtal omförhandlas varje år, andra förlängs med
viss automatik vilket innebär att förhandlingarna
kan begränsas till pris- och volymjusteringar.
Ett antal nya avtal har tecknats med fristående
skolor med grundskole- och gymnasieutbildning.
För övriga områden är avtalsvolymen tämligen
stabil.

kommelse som träffas med Sveriges Kommuner
och Landsting. Under våren 2007 träffades ett nytt
ramavtal för läsåret 2007/2008. Den totala ersättningen under verksamhetsåret 2007 uppgick till
83,5 Mkr (76,1). Ersättningen per elev utgick med
belopp som framgår av tabellen nedan.
För det allt större antalet fristående skolor erbjuds ett avtal motsvarande det som tecknas
med kommunerna, enligt överenskommelse med
Friskolornas riksförbund. Totalt erhölls från
friskolorna 5,7 Mkr (5,2).
De totala ersättningarna för grund- och gymnasieskolor från kommuner, landsting och fristående
skolor uppgick 2007 till 89,2 Mkr (81,3).
För sameskolan, specialskolan och övriga skoKommuner
2007/2008

2006/2007

8,00 kr

7,40 kr

Grundskola

42,77 kr

39,60 kr

Grundsärskola

42,77 kr

39,60 kr

SFI

42,77 kr

39,60 kr

Gymnasieskola

98,60 kr

91,31 kr

Gymnasiesärskola

98,60 kr

91,31 kr

42,77 kr

39,60 kr

98,60 kr

91,31 kr

2007/2008

2006/2007

98,60 kr

91,31 kr

Komvux

98,60 kr

91,31 kr

Folkhögskolor

98,60 kr

91,31 kr

Ersättning/elev läsåren
Förskoleklass

Grundläggande Komvux
1

Gymnasiala Komvux och
påbyggnadsutbildningar

Landsting
Ersättning/elev läsåren
Gymnasieskola

Grund- och gymnasieskolor
Avtal om kopiering i det kommunala och landstingskommunala skolväsendet träffas direkt med
varje enskild kommun baserat på en ramöverens8

1

1

Ersättningen per elev avser även uppdragsutbildning.
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lor med staten som huvudman har avtal träffats
med Skolverket. Ersättningen från dessa skolor
uppgick under året till 43 tkr (43).
Universitet och högskolor
Den totala ersättningen för kopiering inom högskolor och universitet uppgick till ca 39,3 Mkr
(37,1). Ramavtalet med staten avseende kopiering
inom universitet och högskolor omförhandlades
i slutet av 2006 och förlängs med ett år i taget.
Avtalet för 2007 gav en ersättning per student på
133,29 (119,42) kronor. Det finns också ett antal
enskilda utbildningsanstalter av högskolekaraktär
med vilka hängavtal har tecknats.
Trossamfund
Avtal finns med Svenska kyrkan avseende kopiering i konfirmandundervisning, pastoralinstituten, kopiering för intern information samt
kopiering ur psalmbok, bibel med flera kyrkliga
böcker för gudstjänstbruk.
Ersättningen under verksamhetsperioden uppgick till cirka 5,9 Mkr (5,9). Till det kommer 467
tkr för kopiering för intern information på kyrkans
arbetsplatser.
Efter intensiva förhandlingar kommer ett nytt
avtal med delvis förändrat innhåll att gälla för
2008 och 2009. Avtalet förlängs därefter automatiskt med ett år i taget.
Kommunala musik- och kulturskolor
Avtal för kopiering av notmaterial i kommunala
musik- och kulturskolor tecknas med ett stort antal
kommuner utifrån en ramöverenskommelse som
musikorganisationerna FST, SKAP och SMFF
träffar med Sveriges Kommuner och Landsting.
För läsåret 2007/2008 har 259 (266) avtal tecknats.

Två olika avtal finns med differentierad ersättning
för kopiering i ensembleundervisning respektive
individuell- och ensembleundervisning. Ersättningen har varit 23,82 kr (23,00) respektive 39,37
kr (38,00) per elev för läsåret 2007/2008. Den totala ersättningen har uppgått till 4,7 Mkr (5,0).
Intern information på arbetsplatser
Under verksamhetsåret har inkassering skett för
cirka 1 200 avtal med företag, organisationer och
myndigheter. Totalt har cirka 5,4 Mkr (6,6) erhållits som ersättning för kopiering för intern information.
Efter att avtalslicensbestämmelsen angående
kopiering för intern information infördes 2005
har nu samtliga avtal omförhandlats. De nya avtalen medger kopiering av böcker, tidningar och
tidskrifter ur hela världsrepertoaren. Detta är en
väsentlig breddning jämfört med det tidigare repertoaravtalet som endast medgav fotokopiering
ur skandinaviska dagstidningar och tidskrifter.
Övriga avtalsområden
Avtal finns med den dominerande aktören inom
området och avser kopiering i samband med arbetsmarknadsutbildningar. Avtalet löper på ett år
och ersättningen för 2007/2008 uppgick till närmare 0,7 Mkr (0,8).
Avtal finns med Folkbildningsförbundet för kopiering i studiecirklar. Avtalet löper kalenderårsvis och ersättningen för 2007 uppgick till drygt
1,1 Mkr (0,9).
Avtal för kopiering i undervisning finns för bl.a.
militär högskoleutbildning, försvarets personalutbildning, polisväsendets utbildning samt några
övriga utbildningsanordnare.
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Internationellt - avtal och samarbete
vtal med utländska organisationer som företräder olika rättighetshavares intressen
reglerar hur ersättningar skall överföras för den
kopiering som sker av verk från respektive land.
Avtalen lämnar också i vissa fall ömsesidiga uppdrag att företräda och licensiera rättigheter.
Under verksamhetsåret har 2,3 Mkr (2,5) erhållits i ersättningar från utländska avtalsparter och
till dessa har vi betalat ut 9,8 Mkr (9,0).

A

Bilaterala avtal
Förhandlingar har under året slutförts med
Kopinor (Norge) om ett nytt bilateralt avtal. Ersättningarna för den avtalslösa perioden 2003 2007 kommer att utväxlas under verksamhetsåret
2008.
Vid utgången av verksamhetsåret fanns bilaterala avtal med USA (CCC), Finland (Kopiosto),
Norge (Kopinor), Danmark (Copy-Dan), Storbritannien (CLA), Tyskland (VG Wort), Island
(Fjölís) och Färöarna (Fjølrít).
Ett antal utländska bildorganisationerna ARS,
GAG och VAGA i USA, DACS i Storbritannien
och senast VG Bild-Kunst i Tyskland har lämnat uppdrag till den svenska organisationen BUS
(Bildkonst Upphovsrätt i Sverige) att motta ersättningarna för vidarebetalning. Bonus Presskopia
har därför träffat överenskommelse med BUS angående vidarebetalning av kopieringsersättning.
10

Ersättningen till organisationerna i USA avser
amerikanska bilder exklusive foto.
Internationellt
Bonus Presskopia är medlem i IFRRO (International Federation of Reproduction Rights Organisations). Bonus Presskopia har också varit representerat i IFRRO:s arbetsgrupper, kommittéer
och idékonferenser, ”European Group”, ”Digital
Issues Forum”, ”Senior Managers Forum”, ”Licensing of Newspapers and Similar Publications”,
”Legal Issues Committee” samt ”IFRRO Membership Committee”.
Bonus Presskopia representerades av tjänstemän och förtroendevalda vid IFRRO:s generalförsamling som möttes i november 2007 i Dublin i
Irland. Mötes arrangerade av den nationella organisationen ICLA, The Irish Copyright Licensing
Agency. Vid IFRRO:s generalförsamlig återvaldes Christer Johansson, vd för Bonus Presskopia,
till IFRRO:s styrelse som substitute director.
Nordiskt samarbete
Samarbete med de nordiska systerorganisationerna i Danmark (Copy-Dan), Island (Fjölís),
Färöarna (Fjølrít), Finland (Kopiosto) och Norge
(Kopinor) har skett i organiserad form vid tre tillfällen under verksamhetsåret.
Den nya nordiska arbetsgruppen som bildats för
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Information och
kontroll
nformation har lämnats såväl muntligen
som skriftligen till både allmänhet och lärare om upphovsrätt och regler för kopiering
i undervisningen och på arbetsplatser.
Juridisk rådgivning har också skett per telefon och via Bonus Presskopias webbplats.
Samarbetet med högskolornas kontaktpersoner har intensifierats. Informationsmaterial
om högskoleavtalets regler har distribuerats
till cirka 20 000 lärare och administrativt ansvariga. I samband med besök på lärosäten
har också efterlevnaden av avtalen kontrollerats. Vissa upphovsrättsintrång har föranlett skadestånd till rättsinnehavarna.
I samarbete med Sveriges Kommuner och
Landsting har broschyrer distribuerats till
kommunerna för vidare spridning till varje
enskild skola. Totalt har information distribuerats till mer än 70 000 lärare och beslutsfattare.
Informationsmaterial har också distribuerats till fristående skolor i samarbete med
Friskolornas riksförbund.
I samverkan med andra upphovsrättsorganisationer har Bonus Presskopia deltagit
som utställare vid Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg.

I

att bättre kunna utbyta erfarenheter kring den digitala utvecklingen i samhället och dess inverkan
på rättsinnehavarnas intressen på upphovsrättens
område hade sitt andra möte i februari i Oslo. Kopinor arrangerade mötet.
I mars 2007 arrangerade Bonus Presskopia en
konferens i Stockholm som under två dagar behandlade statistiska undersökningar, metodfrågor
och erfarenhetsutbyte inom detta område.
I juni hölls det Nordiska stormötet 2007 i Torshavn på Färöarna med tjänstemän och förtroendevalda som deltagare från samtliga nordiska organisationer. Konferensen pågick under två dagar.
Vid mötet deltog även representanter för Sámikopiija.
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Fördelning av ersättningar
nder verksamhetsåret har 134,8 Mkr (129,8)
fördelats till Bonus Presskopias sex fördelningsgrupper, i vissa fall direkt till medlemmar
och andra företrädare för rättsinnehavare samt avsatts till utländska rättsinnehavare.
Merparten av pengarna, 126,0 Mkr (115,3)
härrör från svenska undervisningsavtal. Av de
ersättningar som inkasserats under verksamhetsperioden har 16,8 Mkr (15,5) avsatts till utländska

rättsinnehavare, motsvarande den andel som kopierats från utländska förlagor.
Drygt 1,9 Mkr har också fördelats till svenska
rättighetsföreträdare för svenska verk som kopierats utomlands. Dessa ersättningar har erhållits genom avtal med utländska systerorganisationer till
Bonus Presskopia. Som framgår av redovisningen
på nästa sida har även 9,8 Mkr (9,0) betalats till
utländska rättighetsorganisationer.

U

Fördelat till
fördelningsgrupper och
andra rättsinnehavare
2007

Avsatt till
utländska
rättsinnehavare

Summa
tkr

2007

2007

Grund- och gymnasieskolor

75 864

6 981

Högskolor

27 794

9 817

Avtalsområde

Musikskolor
Arbetsmarknadsutbildning
Summa undervisningsavtal

5 068

Fördelat till
fördelningsgrupper och
andra rättsinnehavare
2006

Avsatt till
utländska
rättsinnehavare

Summa
tkr

2006

2006

82 845

67 801

6 227

74 028

37 611

26 212

9 223

35 435

5 068

5 062

-

5 062

487

35

522

706

65

771

109 213

16 833

126 046

99 781

15 515

115 296

Ersättningar från avtal med
utländska organisationer

1 881

1 881

2 503

-

2 503

Svenska kyrkan

5 639

5 639

5 539

-

5 539

6 435

4

6 439

Intern information
Bibliotekstjänst

1 277

1 277

0

-

0

Summa övriga avtal

8 797

8 797

14 477

4

14 481

134 843

114 258

15 519

129 777

Totalt
Utbetalt till utländska org.
(se tabell på nästa sida)
12

118 010
9 786

16 833

9 000
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Utbetalt/fördelat till utländska
rättighetsföreträdare

2007
ersättning kr

Andel av
fördelning

2006
ersättning kr

Andel av
fördelning

CCC, USA

4 954 449

50,6%

4 585 849

53,5 %

CLA, Storbritannien

2 314 327

23,7%

2 136 866

24,9 %

VG Wort, Tyskland

479 015

4,9%

433 822

5,1 %

Copy-Dan, Danmark

473 559

4,8%

431 393

5,0 %

Kopiosto, Finland

280 105

2,9%

245 143

2,9 %

Utländska bildersättningar (via BUS) till
ARS, GAG och VAG i USA samt
DACS, Storbritannien

1 284 185

13,1%

1 167 314

13,6 %

Summa

9 785 640

100,0%

9 000 387

100,0 %

Kopiering av utländska verk
n del av den fotokopiering som sker i Sverige
har som källa utländska verk. Dominerande
delen av dessa böcker och tidningar med mera
kommer från USA och Storbritannien.
En viktig del i Bonus Presskopias verksamhet är
att aktivt förmedla inkasserade kopieringsersättningar till organisationer som företräder utländska
rättighetshavare.
Under verksamhetsåret har totalt utbetalts 9,8
Mkr (9,0) för verk som kopierats i Sverige.
Mest pengar har gått till USA följt av Storbritannien och Tyskland. Kopieringsersättning har
också utbetalts till de nordiska grannländerna
Danmark och Finland.
Förhandlingarna med Kopinor i Norge slutfördes i december 2007 och utväxling av kopieringsersättningar kommer att ske med början 2008.
Ytterligare medel till rättighetshavare i andra
länder finns reserverade men förutsätter att över-

E

enskommelse om utbyte med behörig organisation kan träffas.
Förhandlingar med andra länder pågår och fler
överenskommelser kommer att slutas de närmaste åren. Förhandlingarna tenderar
I genomsnitt är ca
13 procent av
dock ofta att dra ut på tiden
de verk som
då de är komplicerade.
kopieras i
Trots ambitionen att
svenska
internationellt upprätta
skolor av
standardavtal präglas
utländskt
ofta många förhandlingursprung.
ar av krav på långtgåAndelen
ende nationella hänsyn.
är ca 25
Anledningen till detta
procent på
högskolan och
är bland annat olikartad
ca åtta procent i
upphovsrättslagstiftning och
grund- och
varierande typer av mandat hos de organisationer
gymnasiesom företräder respektive lands olika kategorier
skolan.
av rättighetshavare.
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Fördelat till och inom
fördelningsgrupper
v de medel som inkasserats under verksamhetsåret har 110,4 Mkr (108,0) fördelats av
styrelsen till Bonus Presskopias sex fördelningsgrupper för vidare fördelning där. Ersättning fördelas till respektive grupp beroende på från vilka
avtal inkassering skett samt hur kopieringsbeteendena ser ut inom dessa avtalsområden.

A

Fördelning inom fördelningsgrupp
Tabellerna till höger visar hur pengarna fördelats inom fördelningsgrupperna de två senaste
verksamhetsåren.
Mest pengar, 40,9 Mkr (37,4), har fördelats
inom läromedelsfördelningsgruppen. Näst mest,
Fördelat till fördelningsgrupper för
svenska rättighetsföreträdare

2007
ersättning kr

Andel
av ers.

2006
ersättning kr

Andel
av ers.

Läromedel

41 043 647

37,2%

37 954 201

35,1 %

Bild

21 716 377

19,7%

18 623 234

17,2 %

Press

18 703 563

16,9%

17 482 846

16,2 %

Bok

15 396 814

13,9%

14 747 923

13,6 %

Not

13 595 925

12,3%

12 801 269

11,8 %

0

0,0%

6 435 302

6,0 %

110 456 326

100,0%

108 044 775

100,0 %

Presskopia (Intern information)
Summa

Tabellen visar hur mycket som fördelats till fördelningsgrupperna av respektive verksamhetsårs inkassering.

14
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20,3 Mkr (18,4), har fördelats inom bildfördelningsgruppen följt av pressfördelningsgruppen,
18,6 Mkr (17,2), bokfördelningsgruppen 15,3
Mkr (14,5), notfördelningsgruppen, 13,6 Mkr

(12,7) samt Presskopiefördelningsgruppen 0 Mkr
(6,4 Mkr). Den senare gruppens fördelning avser
tidigare inkasserade medel från en repertoarlicens
som nu ersatts med en avtalslicens.

Fördelat inom fördelningsgrupper till svenska rättighetsföreträdare
LÄROMEDEL

Kr 2007

Kr 2006

BOK

Kr 2007

Kr 2006

SLFF

19 362 039

17 727 040

SFF (förf.)

10 567 480

10 035 544

FSL

21 567 689

19 727 509

SvF

4 483 624

4 259 627

Summa
Läromedel

262 095

247 180

40 929 728

37 454 549

Summa bok

15 313 199

14 542 351

BILD

Kr 2007

Kr 2006

NOT

Kr 2007

Kr 2006

BLF

Salvius

934 472

849 747

SMFF

8 093 708

7 445 419

SFF (foto)

2 890 333

2 630 553

SKAP

3 275 701

3 122 712

ST

9 450 424

8 561 155

FST
Summa Not

2 203 317

2 127 233

13 572 726

12 695 364

Kr 2007

Kr 2006

BUS/KRO/KIF

5 626 439

5 119 495

JISAB

1 381 055

1 250 253

Summa Bild

20 282 723

18 411 203

PRESS

Kr 2007

Kr 2006

TU Service AB

4 453 453

4 081 591

Sveriges Tidskrifter AB

4 376 933

4 091 692

TOTALT

Kr 2007

JISAB

7 936 932

7 325 926

Summa

108 725 889

SFF (förf.)

1 598 100

1 500 240

262 095

247 180

18 627 513

17 246 629

PRESSKOPIA1
Summa

Salvius
Summa Press

0

6 435 302

1

Kopieringssersättning som inkasserats med stöd av tidigare repertoarlicens.
Nya inkasserade medel som avser kopiering för intern information fördelas när
fördelningsundersökning genomförts.

Kr 2006
106 785 398

Tabellerna visar hur mycket av erhålllna medel som
fördelats inom respektive fördelningsgrupp de två
senaste verksamhetsåren.
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Föreningens organisation
onus Presskopia startade sin verksamhet som
ekonomisk förening vid årsskiftet 1998/99.
Den tidigare verksamheten som etablerades 1973
utvidgades till att, utöver licensiering av kopiering för undervisning, även omfatta licensiering
av kopiering för intern information inom företag,
organisationer och myndigheter.

B

Medlemmar
Bonus Presskopia hade vid verksamhetsårets utgång 15 medlemsorganisationer och dessa representerar upphovsmän, förläggare och utgivare av
litterära och konstnärliga verk.

Föreningsstämma
Medlemmarnas rätt att besluta i föreningens angelägenheter utövas vid föreningsstämma, som är

Medlemsorganisationer
• Bildleverantörernas Förening, BLF
• Föreningen Svenska Kompositörer av
Populärmusik, SKAP
• Föreningen Svenska Läromedel, FSL
• Föreningen Svenska Tecknare, ST
• Föreningen Svenska Tonsättare, FST
• Föreningen Sveriges Konsthantverkare
och Industriformgivare, KIF
• Journalisterna i Sverige AB, JISAB
• Konstnärernas Riksorganisation, KRO
• Svenska Fotografers Förbund, SFF
• Svenska Förläggareföreningen, SvF
• Svenska Musikförläggareföreningen,
SMFF
• Sveriges Författarförbund, SFF
• Sveriges Läromedelsförfattares
Förbund, SLFF1
• Sveriges Tidskrifter AB
• TU Service AB
1. Ersätts från 1 jan. 2008 av Läromedelsförfattarna i Sverige AB, LISAB,

föreningens högsta beslutande organ. En ordinarie
föreningsstämma har hållits under verksamhetsåret. Vid stämman beslutades i frågor enligt stadgarna. En extra stämma per capsulam har också
hållits för ersättningsval av styrelseledamöter.

Styrelse
Styrelsen har hållit sex möten under verksamhetsåret. Styrelsen svarar för föreningens organisation
och förvaltningen av föreningens angelägenheter.
Styrelsen består av nio ledamöter. Ordföranden
skall vara opartisk och stå fri i förhållande till
medlemmarna. De övriga ledamöterna hämtas
från medlemmarna.
16
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Ordföranden och övriga styrelseledamöter utses av ordinarie föreningsstämma
för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma hållits under andra räkenskapsåret
efter valet. Varje år väljs halva antalet av
de ledamöter som hämtats från medlemmarna. Vid styrelsevalet skall tillses att de
ledamöter som hämtas från medlemmarna
fördelas på läromedels-, bok-, press-, bildoch notområdet samt att, där flera ledamöter hämtats från ett sådant område, dessa
kommer att företräda olika intressen.
För de styrelseledamöter som hämtas
från medlemmarna skall finnas åtta suppleanter. Dessa väljs för samma tid och på
samma sätt som styrelseledamöterna. Styrelsesuppleant har rätt att närvara, yttra
sig och framställa förslag vid styrelsesammanträden.
Medlemsorganisationer som inte är representerade i styrelsen har haft möjlighet att
utse en adjungerad ledamot som får delta i
styrelsens arbetete på samma villkor som
suppleanter. De har dock ej rösträtt och
kan inte ersätta ordinarie styrelseledamot
eller suppleant.

Ledamöter

Medlemsorganisation Vald för tiden

Jan Rosén (ordförande)

2006 – 2008

John Erik Forslund (1:e vice ordf)

SFF (författarna)

2006 – 2008

Lars Strandberg (2:e vice ordf)

Sv:s Tidskrifter AB

2006 – 2008

SvF

2007 – 2009

Peter Lindqvist

SMFF

2007 – 2009

Mona Hillman Pinheiro

FSL

2006 – 2008

Mats Lindberg

KRO

2006 – 2008

Jan Trost

SLFF

2007 – 2009

Anita Vahlberg

JISAB

2007 – 2009

SFF (författarna)

2007 – 2009

SvF

2006 – 2008

Jenny Lundström

SLFF

2006 – 2008

Pia Wahren

FSL

2007 – 2009

Thomas Riesler

FST

2006 – 2008

Björn Svensson

TU Service AB

2007 – 2009

Paul Vestergren

SFF (fotograferna)

2007 – 2009

Olle Wilöf

JISAB

2006 – 2008

Kjell Bohlund

1

Suppleanter
AnnChristin Gräns
Caroline Lagercrantz Nordstrand

Verkställande direktör

3

2

Adjungerade

Föreningen skall ha en verkställande direktör som styrelsen utser med uppgifter
och skyldigheter enligt föreningslagen
(FL) samt de riktlinjer och anvisningar styrelsen meddelar.
Verkställande direktör sedan hösten
2002 är Christer Johansson.

Lotta Wattrang

ST

Jan Nordwall

KIF

Staffan Teste

BLF

Jan Olof Anderson

SKAP

Valberedning:
Per Hultengård,
TU Service AB
(sammankallande)
och Jenny Lundström,
SLFF

1

Vald som ersättare för Kristina Ahlinder vid ordinarie föreningsstämma.
Vald som ersättare för Daniel Knutsson vid extra föreningsstämma per capsulam.
3
Vald som ersättare för Stefan Persson vid ordinarie föreningsstämma
2
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Bildfördelningsgruppen

Fördelningsgrupper
nom föreningen ska finnas fördelningsgrupper
med uppgift att fördela de medel som styrelsen
ställt till respektive fördelningsgrupps disposition.
Fördelningsgrupp fördelar inom sitt område medlen på de i gruppen företrädda organisationerna.
Varje organisation äger därefter, med beaktande
om reglerna om avtalslicens i upphovsrättslagen,
rätt att bestämma om medlens slutliga användning.
Inom föreningen skall finnas följande fördelningsgrupper: Läromedelsgruppen, Bokgruppen,
Pressgruppen, Bildgruppen, Notgruppen och
Presskopiegruppen. Föreningsstämman bestämmer vilka organisationer som skall företrädas i
fördelningsgrupperna. Verkställande direktören
sammankallar fördelningsgrupperna.
Uppnås ej enighet vid avgörande av fråga i fördelningsgrupp ska frågan hänskjutas till styrelsen
för beslut.
Uppnås ej heller enighet vid avgörande av sådan fråga i styrelsen skall frågan hänskjutas till en
särskild nämnd för beslut.
Den ordinarie föreningsstämman 2007 beslutade att följande organisationer ska vara representerade i respektive fördelningsgrupp.

I

Bildleverantörernas Förening
Föreningen Svenska Tecknare
Föreningen Sveriges Konsthantverkare och
Industriformgivare
Journalisterna i Sverige AB
Konstnärernas Riksorganisation
Svenska Fotografers Förbund

Bokfördelningsgruppen
Svenska Förläggareföreningen
Sveriges Författarförbund
Läromedelsfördelningsgruppen
Föreningen Svenska Läromedel
Sveriges Läromedelsförfattares Förbund

Notfördelningsgruppen
Föreningen Svenska Kompositörer av
Populärmusik
Föreningen Svenska Tonsättare
Svenska Musikförläggareföreningen

Pressfördelningsgruppen
Journalisterna i Sverige AB
Sveriges Författarförbund
Sveriges Tidskrifter AB
TU Service AB

Presskopiefördelningsgruppen
Bildleverantörernas Förening
Föreningen Bildkonst Upphovsrätt i Sverige
Föreningen Svenska Tecknare
Journalisterna i Sverige AB
Svenska Fotografers Förbund
Sveriges Författarförbund
Sveriges Tidskrifter AB
TU Service AB
18
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Arbetsgrupper
Styrelsen har under verksamhetsåret eller tidigare
tillsatt nedanstående arbetsgrupper för behandling av särskilda frågor. I arbetsgrupperna har
även deltagit representanter från kansliet.
Förhandlingsdelegationen för skol- och
högskoleavtal
Lars Strandberg, ordförande
Mona Hillman Pinheiro
Jenny Lundström
Olle Wilöf

Revisorer
På ordinarie föreningsstämma ska vartannat år för
tiden intill dess ordinarie föreningsstämma hållits
under andra räkenskapsåret efter valet väljas två
revisorer och två revisorssuppleanter. En av revisorerna och dennes suppleant skall vara auktoriserade. Vid stämmorna 2006 och 2007 valdes:
Förtroendevalda revisorer
Sören Levén

ordinarie

Rune Borgström

suppleant

Auktoriserade revisorer
Henrik Hedqvist

Patrik Zettergren

auktoriserad revisor,
Deloitte AB,
ordinarie
auktoriserad revisor,
suppleant

Förhandlingsdelegationen för avtalet med
Svenska kyrkan avseende kopiering för
gudstjänstbruk
John Erik Forslund, ordförande
Peter Lindqvist
Caroline Lagercrantz Nordstrand
Thomas Riesler
Förhandlingsdelegationen för övriga
trossamfund
Paul Vestergren, ordförande
Caroline Lagercrantz Nordstrand
Thomas Riesler
Elektronisk kopiering
John Erik Forslund, ordförande
Jan Trost
Paul Vestergren
Olle Wilöf
Aktiviteter på avtalsområdet intern
information
Mats Lindberg
Lars Strandberg
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Särskilda uppdrag
onus Presskopia administrerar avtalet om kopiering av noter i de kommunala musikskolorna på uppdrag av musikorganisationerna
Föreningen Svenska Tonsättare (FST), Svenska
Kompositörer av Populärmusik (SKAP) och
Svenska Musikförläggareföreningen (SMFF).

B

Lars Salvius-föreningen
Bonus Presskopia har uppdrag av Lars Salviusföreningen att administrera dess verksamhet.
Lars Salvius-föreningen är en organisation som
bildats av Sveriges Tidskrifter, Svenska Förläggareföreningen och Sveriges Författarförbund med
syfte att dela ut stipendier och projektbidrag till
litterära upphovsmän och utgivare inom det vetenskapliga området.
Till föreningen avsätts årligen del av kopieringsersättningar enligt högskoleavtalet avseende
kopiering ur särskilt känsligt material och vetenskapliga tidskrifter. Även författare och utgivare

som inte är medlemmar i eller på annat sätt knutna
till stiftarorganisationerna äger rätt att söka och
erhålla stipendier och projektbidrag från föreningen. Lars Salvius-föreningens styrelse, som består av fyra ledamöter och fyra suppleanter, utses
av stiftarorganisationerna.
Styrelsen utser en jury med uppgift att dela ut
stipendier och projektbidrag samt ett årligt Lars
Salviuspris. Juryn består av fem facklitterärt och
vetenskapligt väl bevandrade personer.
Stipendierna och projektbidragen utlyses under
våren och utdelning sker under efterföljande höst.
2007 års Lars Salvius-pris är på 100 000 kr. Pristagaren är utsedd men namnet är ännu ej offentliggjort av föreningen.
Lars Salvius-föreningen har för 2007 också delat ut 15 stipendier på 25 000 kronor och fyra projektbidrag på mellan 30 000 - 50 000 kronor till
upphovsmän och utgivare vars verk används vid
högskolor och universitet.

Bonus Presskopias administration
ntalet anställda i Bonus Presskopia uppgick
vid verksamhetsårets slut till sju medarbetare.
Kompetensen i arbetsgruppen är jämnt fördelad
mellan juridik, ekonomi- och marknadsfrågor.
Medarbetarnas genomsnittliga anställningstid
är cirka nio år. Spridningen i gruppen är god både
vad gäller kön och åldersgrupper.
Kansliet är beläget i hyrda kontorslokaler på
Västmannagatan i Stockholm, relativt centralt och
inom gångavstånd från medlemsorganisationernas
kanslier och huvudkontor.

A
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Medarbetare
Christer Johansson

Verkställande direktör

Malin Hertzell

Förbundsjurist

Mathias Willdal

Förbundsjurist

Isabel Dunkars

Jurist

Ann Henrikson

Projektledare

Johan Kjellberg

Ekonomichef

Ellinor Söderman

Administratör
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Resultaträkning
Kr

Not

070101 -071231

060101 -061231

1
Rörelsens intäkter m m
Intäkter avtal

2

8 604 196

8 567 175

Övriga intäkter

2

106 596

103 700

8 710 792

8 670 875

Summa intäkter mm
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

3

-2 290 783

-2 380 304

Personalkostnader

4

-6 238 675

- 6 190 157

Avskrivningar och nedskrivningar av
materiella anläggningstillgångar

5
-135 515

-67 377

8 664 973

8 637 838

Rörelseresultat

45 819

33 037

Skatt på årets resultat

45 819

-33 037

0

0

Summa rörelsens kostnader

ÅRETS RESULTAT

Kommentar: Kostnaden för att administrera Bonus Presskopias verksamhet betalas av medlemsorganisationerna och
redovisas i resultaträkningen som föreningens intäkter. Själva driften består till övervägande delen av personalkostnader
samt utgifter för lokal, administrativa hjälpmedel, marknadsföring och försäljningsaktiviteter.
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Balansräkning
Kr

Not

2007-12-31

2006-12-31

85 458

199 581

85 458

199 581

98 819 121

91 134 306

Övriga fordringar

355 099

290 516

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

364 218

342 450

99 538 438

91 767 272

33 977 410

32 609 601

63 998 780

50 970 178

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

197 514 629

175 347 051

SUMMA TILLGÅNGAR

197 600 087

175 546 632

1
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

5

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

Summa kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank

22
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Balansräkning
Kr

Not

2007-12-31

2006-12-31

15 000

15 000

Reservfond

250 000

250 000

Summa bundet eget kapital

265 000

265 000

Årets resultat

0

0

Summa fritt eget kapital

0

0

265 000

265 000

991 881

211 787

189 008 498

168 764 190

Övriga skulder

5 674 462

4 935 246

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 660 246

1 370 409

Summa kortfristiga skulder

197 335 087

175 281 632

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

197 600 087

175 546 632

2007-12-31

2006-12-31

Ställda säkerheter

0

0

Ansvarsförbindelser

0

0

1
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

7

Bundet eget kapital
Medlemsinsatser

Fritt eget kapital

SUMMA EGET KAPITAL
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till medlemmar/förvaltade medel
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Noter
Not 1 - Redovisningsprinciper
De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med årsredovisningslagen samt
rekommendationer och uttalanden från Bokföringsnämnden, Redovisningsrådet och Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR).
Följande värderings- och omräkningsprinciper har tillämpats i årsredovisningen:
Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarna redovisas till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas ekonomiska livslängd.
Avskrivningar enligt plan har gjorts enligt
följande:
Datorer
20,0 %
Övriga inventarier
20,0 %
Fordringar
Fordringar är redovisade till det belopp varmed de beräknas inflyta.

Not 2 - Intäkter
070101 – 071231

060101 – 061231

99 842

101 048

Ersättning för administrativa tjänster

8 604 196

8 567 174

Summa intäkter enligt avtal

8 704 038

8 668 222

6 754

2 653

8 710 792

8 670 875

Kr
Intäkter enligt avtal
Förvaltningsuppdrag

Övriga intäkter
Summa intäkter
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Not 3 - Övriga externa kostnader
Kr

070101 – 071231 060101 – 061231

Lokalkostnader

764 756

753 675

Kontorskostnader

385 116

371 543

Representation/uppvaktning

98 729

57 278

Förhandlingsarvoden

13 650

4 200

6 876

1 750

59 000

55 000

Främmande tjänster

266 051

277 710

Resor och traktamenten

373 465

549 092

Föreningsavgifter

277 098

277 170

Övriga kostnader

46 042

32 886

2 290 783

2 380 304

Sammanträden
Revisionsarvoden

Summa övriga externa kostnader

Not 4 - Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter
Antal resp. kr

070101 – 071231 060101 – 061231

Medelantalet anställda med fördelning på kvinnor och män

Kvinnor

4

4

Män

3

3

Totalt

7

7

Löner och ersättningar uppgår till Styrelse och VD

1 182 175

1 109 805

Övriga anställda, löner och andra ersättningar

2 777 692

2 821 754

Totala löner och ersättningar

3 959 867

3 931 559

Sociala avgifter enligt lag och avtal

1 396 761

1 417 905

713 101

693 740

6 069 729

6 043 204

Löner, andra ersättningar och sociala avgifter

Pensionskostnader (varav 310 316 kr för VD)
Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostn.

Avtal om avgångsvederlag uppgående till en årslön har träffats med verkställande direktören.
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Not 5 - Inventarier
Kr

2007-12-31

2006-12-31

Ingående anskaffningsvärde

1 033 955

994 359

21 392

39 596

0

0

1 055 347

1 033 955

Ingående avskrivningar enligt plan

-834 374

-766 997

Årets avskrivningar enligt plan

-135 515

-67 377

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan

-969 889

-834 374

85 458

199 581

Inköp
Försäljningar/utrangeringar/omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående planenligt restvärde

Not 6 – Kortfristiga placeringar
2007-12-31

2007–12–31

2007–12 –31

Antal andelar

Anskaffningsvärde

Marknadsvärde

Bokfört värde

233 189,10

23 880 529

23 402 858

23 407 523

36 498

36 498

36 498

10 533 390

10 543 563

10 533 390

34 450 417

33 982 919

33 977 411

Kr

SHB Räntefond A1
SHB Bankmedel
Cicero Avkastningsfond

105 104,77

Summa kortfrist. placeringar

Not 7 – Eget kapital
Medlemsinsatser

Reservfond

Balanserat
resultat

Årets
resultat

15 000

250 000

0

0

Vinstdisposition enligt beslut
vid ordinarie föreningsstämma

0

0

0

Årets resultat

0

0

0

250 000

0

0

Kr

Belopp vid årets ingång

Utgående balans
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Not 8 - Skulder till medlemmar/förvaltade medel
Kr

2007-12-31

2006-12-31

Press

2 047 615

1 971 565

Bok

2 264 298

2 180 683

995 758

881 839

Bild

1 054 273

1 018 506

Not

618 310

595 111

0

1 884 615

Övrigt

1 342 319

1 387 956

Summa fördelningsgrupperna, fördelade,
ej utbetalda medel

8 322 573

9 920 275

103 774 169

94 200 215

5 391 913

4 336 666

12 943 923

7 836 408

Svenska kyrkan

8 794 293

8 227 780

Copy-Dan, Danmark

4 771 915

3 397 656

Kopinor, Norge

121 215

121 215

Kopiosto, Finland

439 460

336 052

CCC, USA

255 187

255 187

VG Wort , Tyskland

124 007

17 226

136 616 082

118 728 405

3 262 951

5 268 295

Summa ofördelade medel och musikskolor inklusive räntor

139 879 033

123 996 700

Utländska rättighetsinnehavare

40 806 892

34 847 215

Summa skulder till medlemmar/förvaltade medel inklusive räntor

189 008 498

168 764 190

Fördelningsgrupperna, fördelade, ej utbetalda medel inklusive räntor

Läromedel

Interninformation/Presskopia

Ofördelade medel inklusive räntor
Skolor
Högskolor
Intern information

Summa ofördelade medel inklusive räntor
Kommunala Musikskolemedel inklusive räntor
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Förslag till vinstdisposition
Något resultat att disponera finns ej.
Stockholm 2008-04-09

Jan Rosén

John Erik Forslund

Lars Strandberg

Ordförande

1:e v. ordförande

2:e v. ordförande

Kjell Bohlund

Mona Hillman Pinheiro

Mats Lindberg

Peter Lindqvist

Anita Vahlberg

Jan Trost

Christer Johansson
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits 2008–04-10

Henrik Hedqvist

Sören Levén

Auktoriserad revisor
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Mer information om verksamheten finner du på

www.bonuspresskopia.se
Startsida
Om Bonus Presskopia
VD har ordet
Aktuellt
Historia
Beställ trycksaker
Organisation
Medlemsorganisationer
Styrelse
Stadgar
Kansli och kontakt
Ekonomi
Årsredovisning (pdf)
Upphovsrätt & kopiering
Upphovsrätt och avtalsmöjligheter
Upphovsrätt och digital teknik
Kopiering för intern information
Kopiering utöver kopieringsavtalet
Kopieringsavtal för undervisning
Grund- & gymnasieskolor
Kommunala skolor
Landstingskommunala skolor
Frågor och svar
Friskolor
Allmänna avtalsvillkor
Högskolor & universitet
Frågor och svar
Allmänna avtalsvillkor
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Musik- & kulturskolor
Ensembleundervisning
Frågor och svar
Individuell- och ensembleundervisning
Frågor och svar
Övrig utbildning
Kopiering utöver kopieringsavtalet
Kopieringslicens för intern information
Teckna licens
Licensvillkor
Frågor och svar
Kopieringsförbud
Frågor & svar
Aktuella länkar
Lars Salvius-föreningen
Stipendier
Projektbidrag
Lars Salvius-priset
Kontakt
Hämta avtal & blanketter
Kopiering utöver kopieringsavtalet
Hämta PDF-dokument
Information in English
History
The purpose and organisation
Members of Bonus Presskopia
Extended collective licence
Translated documents
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Reglerad kopiering bidrar till fortsatt nyskapande
För att alla skall få fortsatt tillgång till inspirerande och högkvalitativa verk är det viktigt att upphovsrätten
respekteras och att mångfaldigande genom kopiering inte missbrukas.
När BONUS bildades 1973 skapades världens första organisation för licensiering av fotokopiering inom
undervisning. Samma år slöts också det första fotokopieringsavtalet mellan staten och företrädare för
rättsinnehavare inom alla litterära och konstnärliga områden - bilder, ord och noter.
BONUS som bytte namn till Bonus Presskopia 1999 har fått stå modell för hur rättighetsfrågor kan
hanteras i samspel mellan rättsinnehavare och användare i samhället.
Genom Bonus Presskopia kan idag skolor och lärosäten, företag, organisationer samt myndigheter teckna
avtal som ger rätt till fotokopiering ur böcker, läromedel, tidningar, tidskrifter, noter och bildmaterial för
undervisning och för intern information. Skolor och lärosäten kan även göra utskrifter från internet och
andra digitala källor.
Bonus Presskopia tar tillvara rättsinnehavarnas ekonomiska och ideella intressen genom att tillhandahålla
bl.a. följande tjänster:
❏

Förhandlar om kopieringsavtal

❏

Sprider information om upphovsrätten och avtal för kopiering

❏

Inkasserar, förvaltar och fördelar ersättningar för kopiering

❏

Bevakar upphovsrättens efterlevnad på förekommande avtalsområden

❏

Följer utvecklingen på upphovsrätts- och kopieringsområdena

Medlemsorganisationer:
Bildleverantörernas Förening, Föreningen Svenska Kompositörer av Populärmusik,
Föreningen Svenska Läromedel, Föreningen Svenska Tecknare, Föreningen Svenska Tonsättare,
Föreningen Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare, Journalisterna i Sverige AB (Journalistförbundet),
Konstnärernas Riksorganisation, Läromedelsförfattarna i Sverige AB, Svenska Fotografers Förbund,
Svenska Förläggareföreningen, Svenska Musikförläggareföreningen, Sveriges Författarförbund,
Sveriges Tidskrifter AB, TU Service AB (Tidningsutgivarna)
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