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Stadgar för Bonus Copyright Access, ek. för.
Antagna i november 1998, senast justerade den 9 juni 2021 och registrerade hos
Bolagsverket den 27 september 2021.

1. Föreningen
Firma
§ 1.1 Föreningens firma är Bonus Copyright Access, ek. för.
Ändamål
§ 1.2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen
genom att tillhandahålla medlemmarna tjänster genom
att efter uppdrag från medlemmarna förbereda och genomföra förhandlingar samt
medverka till att avtal om mångfaldigande och tillgängliggörande för
allmänheten kommer till stånd och i förekommande fall träffa sådana avtal,
att inkassera, förvalta och fördela ersättningar till medlemmarna för mångfaldigande
och tillgängliggörande för allmänheten av litterära och konstnärliga verk samt
alster skyddade av upphovsrätten närstående rättigheter,
att sprida information om upphovsrätt och verksamheten,
att kontrollera avtalens efterlevnad samt utreda och beivra upphovsrättsintrång,
att följa utvecklingen på upphovsrätts- och verksamhetsområdena, såväl nationellt
som internationellt,
att bedriva därmed förenlig verksamhet.
Styrelsens säte
§ 1.3 Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.
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2. Medlemskap
Medlemmar
§ 2.1 Till medlem kan antas organisation av upphovsmän, utgivare eller närstående
rättighetshavare
1. som har sina medlemmars uppdrag att upplåta rätt till exemplarframställning
och tillgängliggörande för allmänheten av medlemmarnas upphovsrättsligt
skyddade verk eller andra av närstående rättigheter skyddade alster dels direkt
till användare, dels till utländsk kollektiv förvaltningsorganisation för vidare
upplåtelse till användare,
2. som företräder en kategori rättighetshavare som inte företräds av befintlig
medlem, och
3. är berättigad att teckna avtal inom föreningens verksamhetsområde enligt
upphovsrättslagens bestämmelser om avtalslicenser.
Till medlem kan även antas av sådan organisation helägt serviceaktiebolag åt vilket i
organisationens ställe motsvarande uppdrag lämnats.
Antagande av ny medlem beslutas av styrelsen. Ansökan ska vara undertecknad av
behörig firmatecknare och underskriften bevittnad.
Insatsskyldighet och insatsbetalning
§ 2.2 Medlem ska delta i föreningen med en insats om 1000 kr. Medlem får inte delta
med insats härutöver.
Insats ska betalas kontant inom tid som styrelsen bestämmer.
Uppsägning till utträde
§ 2.3 Uppsägning till utträde ur föreningen ska vara skriftlig och ställas till
styrelsen.
Uteslutning
§ 2.4 Medlem som inte är berättigad att teckna avtal inom föreningens
verksamhetsområde enligt bestämmelser om avtalslicens i upphovsrättslagen kan
uteslutas av styrelsen.
Medlem som bryter mot stadgarna eller som skadar föreningen eller motarbetar dess
intressen eller ändamål kan, efter skriftlig varning som inte föranlett rättelse, uteslutas
av styrelsen.
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Avgång
§ 2.5 Utom i de fall som avses i 3 kap 7 § andra stycket (insatsskärpning mm) och 16
kap 27 §§ (fusion) lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar (FL) äger avgång ur
föreningen rum vid den utgång av räkenskapsår, vilken infaller näst efter sex
månader efter det medlemmen sagt upp sig till utträde eller uteslutits eller annan omständighet som föranlett avgången inträffat.
Insatsåterbetalning
§ 2.6 Avgången medlem har rätt att utfå inbetalda medlemsinsatser och beslutad
vinstutdelning i enlighet med 10 kap 11 § och 13 kap 2 § FL utom då avgången beror
på uteslutning.
Förlust av rösträtt
§ 2.7 Medlem som uteslutits eller sagt upp sig till utträde förlorar genast rätten att
delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.

3. Föreningens organisation
§ 3.1 Föreningens verksamhet utövas genom följande organ:
- Föreningsstämma
- Styrelse
- Styrelsens presidium
- Verkställande direktör
- Fördelningsgrupper
- Revisorer
Föreningsstämma
§ 3.2 Medlemmarnas rätt att besluta i föreningens angelägenheter utövas vid
föreningsstämma, som är föreningens högsta beslutande organ.
Ordinarie föreningsstämma hålls inom sex månader från räkenskapsårets utgång.
Extra föreningsstämma hålls då styrelsen finner sådan erforderlig eller då det för
uppgivet ändamål skriftligen begärs av en revisor eller av minst en tiondel av
medlemsorganisationerna. Kallelse ska utfärdas inom fjorton dagar från den dag då
sådan begäran kom in till föreningen.
Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden till medlemmarna ska ske
skriftligen till medlem under den till föreningen uppgivna adressen. Kallelseåtgärden
ska vara vidtagen tidigast sex och senast två veckor före stämman.
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Ärenden på ordinarie föreningsstämma
§ 3.3 Vid ordinarie föreningsstämma ska förekomma:
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. framläggande av årsredovisning för det senaste räkenskapsåret
7. revisorernas berättelse
8. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
9. beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen
10. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. bestämmande av ersättning till dem som enligt dessa stadgar ska väljas till olika
uppdrag inom föreningen
12. val av ordförande i styrelsen (vartannat år)
13. val av övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen
14. val av första och andra vice ordförande i styrelsen
15. val av revisorer och revisorssuppleanter (vartannat år)
16. val av ledamöter i valberedningen jämte sammankallande
17. beslut om representation av organisationer i fördelningsgrupper
18. ärende som styrelsen eller medlem hänskjutit till stämman
19. övriga stämmoärenden enligt lag
Rösträtt och beslut på föreningsstämma
§ 3.4 Föreningsstämma öppnas av styrelsens ordförande, första eller andra vice
ordförande eller vid förfall för dem alla av den som styrelsen utsett.
En medlems rätt vid föreningsstämman utövas av den som är medlemmens
ställföreträdare enligt lag eller genom ombud med skriftlig, dagtecknad fullmakt,
sådan fullmakt gäller endast för aktuell stämma. Styrelseledamot och
styrelsesuppleant får inte företräda medlem på stämman.
På föreningsstämma har varje deltagande medlem en röst. Ingen vid
föreningsstämma deltagande ombud äger företräda mer än en medlem. Närvarande
styrelseledamot och styrelsesuppleant har yttranderätt och förslagsrätt.
Föreningsstämmans beslut utgörs, där inte annat följer av FL, av den mening som har
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. Vid val av ordförande se dock § 3.6, 3 st. Vid
stadgeändring se § 5.1.
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Val ska ske slutet om någon röstberättigad begär det. Omröstning i sakfråga ska ske
slutet om stämman så beslutar.
Medlems rätt att få ärendebehandling på föreningsstämma
§ 3.5 En medlem har rätt att få ett ärende behandlat vid ordinarie föreningsstämma
om begäran därom gjorts skriftligen hos styrelsen senast den första mars.
Styrelse
§ 3.6 Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens
angelägenheter.
Styrelsen består av nio ledamöter.
Ordföranden väljs av föreningsstämman för tiden intill dess ordinarie
föreningsstämma hållits under andra räkenskapsåret efter valet. Ordföranden kan
hämtas inom eller utanför medlemsorganisationerna. Vid val av ordförande anses den
vald som biträtts av minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna. Ordföranden ska i
sin roll vara opartisk.
Styrelsens övriga ledamöter hämtas från medlemmarna och väljs av
föreningsstämman för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma hållits under andra
räkenskapsåret efter valet. Varje år väljs halva antalet av dessa ledamöter. Fyra
ledamöter ska företräda upphovsmän och fyra ska företräda utgivare.
Vid styrelsevalet ska tillses att ledamöterna, utom ordföranden, fördelas på
läromedels-, bok-, press-, bild- och notområdena samt att, där flera ledamöter hämtats
från ett sådant område, dessa kommer att företräda olika intressen.
Vid val av första och andra vice ordförande ska tillses att den ena representerar
upphovsmän och den andra utgivare.
För styrelseledamöter, utom ordföranden, ska finnas suppleanter. Dessa väljs för
samma tid och på samma sätt som styrelseledamöterna. Styrelsesuppleant har rätt att
närvara, yttra sig och framställa förslag vid styrelsesammanträden.
Styrelsesuppleant inträder i första hand för ledamot inom det område för vilket
suppleanten valts och i övrigt i den ordning suppleanterna ursprungligen valts eller,
om två eller flera ursprungligen valts vid samma tillfälle, i bokstavsordning.
Styrelsen är beslutför, om minst sex ledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut
gäller den mening för vilken minst sex ledamöter röstar.
Ordföranden ska se till att sammanträden hålls när det behövs. På begäran av en
styrelseledamot eller verkställande direktören ska styrelsen sammankallas. Kallelse
till sammanträde ska utfärdas senast åtta dagar före sammanträdet, om inte särskilt
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brådskande ärende motiverar kortare kallelsetid.
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem som styrelsen
därtill utser.
Delegation till styrelsen
§ 3.7 Styrelsen har befogenhet att enligt lag (2016:977) om kollektiv förvaltning av
upphovsrätt
- besluta om riskhanteringsstrategi,
- godkänna förvärv, försäljning och inteckning av fast egendom,
- godkänna fusioner och allianser, bildande av dotterföretag samt förvärv av
företag, aktier eller rättigheter i företag och
- godkänna att lån tas upp eller lämnas eller att säkerhet ställs för lån.
Styrelsens presidium
§ 3.8 Styrelsens presidium består av styrelsens ordförande samt första och andra vice
ordförande. Presidiets uppgifter och befogenheter meddelas av styrelsen.
Verkställande direktör
§ 3.9 Föreningen ska ha en verkställande direktör som styrelsen utser med
uppgifter och skyldigheter enligt föreningslagen (FL) samt de riktlinjer och
anvisningar styrelsen meddelar.
Fördelning
§ 3.10 Styrelsen fördelar inkasserade ersättningar enligt av stämman beslutade
allmänna principer enligt § 3.3. Inom 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 ansvarar därefter för medlens slutliga
användning. Medel som inte fördelas till fördelningsgrupp fördelas enligt beslut av
styrelsen i särskild ordning.
Fördelningsgrupper
§ 3.11 Inom föreningen ska finnas följande fördelningsgrupper: läromedelsgruppen,
bokgruppen, pressgruppen, bildgruppen och notgruppen. Föreningsstämman
bestämmer vilka organisationer som ska företrädas i fördelningsgrupperna.
Över fördelningsgrupps beslut ska föras protokoll, som efter justering av samtliga
organisationer inom gruppen överlämnas till verkställande direktören.
Kallelse till sammanträde med fördelningsgrupp ska utfärdas senast åtta dagar före
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sammanträdet, om inte särskilt brådskande ärende motiverar kortare kallelsetid.
Tvist vid fördelning
§ 3.12 Uppnås inte enighet i fördelningsfrågor ska ärendet hänskjutas till styrelsen för
beslut.
Uppnås inte enighet heller i styrelsen ska ärendet hänskjutas till en särskild nämnd för
beredning och förslag till beslut i styrelsen.
Nämnden består av tre ledamöter varav parterna utser var sin. Dessa två utser i
samförstånd nämndens ordförande.
Om inte heller styrelsens beslut - efter nämndens beredning och förslag - godtas av
medlem kan medlemmen påkalla skiljeförfarande mot föreningen enligt lag om
skiljeförfarande.
Skiljeförfarande måste påkallas inom fyra veckor efter styrelsens beslut.

4. Verksamheten
Ekonomi, fördelning
§ 4.1 1 mom. Av inkasserade medel får föreningen för täckande av kostnader för
verksamheten enligt § 1.2 avsätta erfoderliga medel.
2 mom. Föreningen ska utöver avsättning enligt l mom hålla lägst 250 000 kr avsatta
-

för förnöjande av rättsinnehavare som - utan att vara representerad av föreningen
genom medlemsorganisation - visar sig vara berättigad till ersättning ur av
föreningen uppburna medel;

-

för förnöjande av motpart som i anledning av avtal om mångfaldigande och
tillgängliggörande för allmänheten har kollektivt anspråk på medlemsorganisationerna eller viss grupp av dessa;

-

för täckande av kostnader i samband med tvister beträffande krav av nu berört
slag.

Av inkasserade medel ska varje år så stort belopp tillföras denna avsättning som
fordras för att avsättningen ska uppgå till lägst 250 000 kr. Beslut om utbetalning
enligt detta mom fattas av styrelsen.
3 mom. Inkasserade medel utgör skulder till medlemmarna. Medlen ska efter
avsättningar enligt l och 2 mom fördelas och ställas till fördelningsgruppernas
disposition.
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Vid fördelning mellan fördelningsgrupper ska som utgångspunkt användas det
statistiska underlag som tillhandahålles föreningen eller eljest framkommer. Har
sedan föregående fördelning utbetalning skett enligt 2 mom för ändamål som skulle
ha bestritts av viss fördelningsgrupp, ska vid fördelning till denna grupp enligt
förevarande moment motsvarande avräkning äga rum.
Vinstfördelningsgrunder
§ 4.2 Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, med de begränsningar
som framgår av 12 kap 3 och 4 §§ FL, av föreningsstämman disponeras enligt
följande:
De utdelningsbara medlen ska
1. avsättas och/eller
2. föras i ny räkning och/eller
3. fördelas mellan medlemmarna i förhållande till den ersättning de betalat till
föreningen för dess tjänster under året och/eller
4. utdelas som insatsränta på inbetalda medlemsinsatser och/eller
5. användas för i 12 kap 6 § FL angivet ändamål.
Räkenskapsår
§ 4.3 Föreningens räkenskapsår omfattar tiden den l januari – den 31
december.
Revisorer
§ 4.4 På ordinarie föreningsstämma ska för tiden intill dess ordinarie
föreningsstämma hållits under andra räkenskapsåret efter valet väljas två revisorer
och två revisorssuppleanter. En av revisorerna och dennes suppleant ska vara
auktoriserade.
Tid för årsredovisning och revisionsberättelse
§ 4.5 Styrelsen ska senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma lämna sina
årsredovisningshandlingar till revisorerna.
Revisorerna ska lämna sin revisionsberättelse senast tre veckor före ordinarie
föreningsstämma.

9 (9)

5. Stadgeändringar, upplösning
Stadgeändringar
§ 5.1 Beslut om stadgeändringar fattas av föreningsstämman.
Behållna tillgångar vid upplösning
§ 5.2 Beslut om att föreningen ska träda i likvidation fattas i enlighet med
bestämmelserna i FL.
Vid föreningens upplösning ska - där inte annat följer av FL - dess behållna tillgångar
fördelas mellan medlemmarna. Därvid ska medlemmarna först återfå inbetalda
medlemsinsatser. Återstoden ska delas mellan medlemmarna efter de grunder som
gällde för närmast föregående fördelning av intäkterna.

