
 
  

 
STADGA 

Musikförläggarna SMFF ekonomisk förening u p a 
org. nr 702001-4705 

 
 

§ 1 Föreningens firma 
 

Föreningens firma är Musikförläggarna SMFF ekonomisk förening u p a. 
  
§ 2 Föreningens art och ändamål 
 

Musikförläggarna är musikförlagen i Sveriges branschorganisation.  
 
Föreningen har till ändamål att tillvarata musikförlagens gemensamma och ekonomiska 
intressen, skapa förståelse för musikens värde och upphovsrättens betydelse samt att 
främja samverkan mellan musikförlag. 

 
§ 3  Föreningens arbetssätt 
 

Föreningens verksamhet ska bedrivas så att inom föreningen det på bästa sätt 
upprätthålls balans mellan musikförlag av olika storlek och inriktning. Detta för att 
föreningen ska vara och uppfattas som en heltäckande branschorganisation. 

 
§ 4 Föreningens säte 
 

Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm.   
  
§ 5 Antagande av medlem i föreningen 
 

Förlag som bedriver yrkesmässig musikförlagsverksamhet i Sverige, har god 
betalningsförmåga och ett räkenskapsmaterial som är i god ordning kan bli medlem i 
föreningen. Med yrkesmässig avses att förlaget i en icke obetydlig omfattning förlägger 
eller administrerar musikaliska verk och texter av andra än förlagets ägare, anställda 
och närstående.  
 
Förlag som vill bli medlem i föreningen ska till föreningens kansli översända följande:

       
1. Registreringsbevis och i förekommande fall bolagsordning. 
2. Uppgifter om arten och omfattningen av den rörelse sökanden bedriver.  
3. Uppgift om sökandes ekonomiska ställning. 
4. Uppgifter om rättighetsinnehav och ägarförhållandena i ansökande förlag. 
5. I förekommande fall uppgifter om arten och omfattningen av rörelse som 

moder- respektive dotterbolag bedriver och uppgifter om ägarförhållandena i 
nämnda bolag.  

6. Bekräftelse att den sökande har tagit del av föreningens stadga och 
uppförandekod. 

 
Detaljerade föreskrifter om medlemsansökan fastställs av styrelsen. 

 
Efter beredning av styrelsen och beslut av föreningsstämman antas sökande förlag till 
medlem. Beviljas ansökan på föreningsstämman, är sökanden att anse som medlem i 
föreningen under förutsättning att insats och beslutad medlemsavgift erläggs inom 30 
dagar efter det beslutet om inträde avsänts till sökanden. 



 
§ 6 Insats 

 
Insatsen i föreningen är 5 000 kronor. Insatsen ska inbetalas till föreningens bankgiro. 
Medlem som utträder eller utesluts ur föreningen har inte rätt att återfå sin insats.  

 
§ 7 Medlemsavgift 
 

Medlemsavgiften fastställs årligen av föreningsstämman. Medlemsavgiften är lägst 2 % 
och högst 20 % av Prisbasbeloppet, definierat enligt 1 kap 6 § Lagen om allmän 
försäkring, SFS 1962:381. Föreningsstämman får inom intervallet fastställa 
differentierad medlemsavgift, baserad på förlagsverksamhetens omsättning enligt 
senaste bokslut. 

 
Medlem ska varje år erlägga medlemsavgiften senast 30 dagar efter debitering. Medlem 
som inte erlägger medlemsavgiften i rätt tid, får inte delta i överläggningar och beslut 
om föreningens angelägenheter förrän avgiften är fullt erlagd.  

 
§ 8 Förändring av äganderätten eller karaktären hos medlemsförlag 
 

Inträffar en inte oväsentlig förändring av ägandet av medlemsförlaget, av 
verksamhetens inriktning, förlaget får betydande betalningsoförmåga eller förlagets 
räkenskapsmaterial inte är i god ordning ska medlemmen omedelbart meddela detta till 
föreningens kansli per brev eller e-post. Detsamma gäller i förekommande fall en inte 
oväsentlig förändring i moder- respektive dotterbolag. Styrelsen ska ta ställning till om 
förändringen påverkar förutsättningarna för fortsatt medlemskap och om ärendet ska 
avhandlas på kommande föreningsstämma.  
 

§ 9  Uppförandekod 
 

Föreningen har antagit en uppförandekod, vilken ska efterföljas av medlemmarna. 
Uppförandekoden uppdateras av föreningens styrelse. Medlemmarna erhåller 
information om förändrad uppförandekod genom att kansliet översänder sådan 
uppförandekod per brev eller e-post. Av styrelsen antagen uppförandekod ska 
efterlevas av medlem inom 90 dagar efter det att uppförandekoden har avsänts till 
medlem. 

 
§ 10 Utträde 
 

Anmälan om utträde ska ske till föreningens kansli skriftligen per brev eller e-post.
    

§ 11 Uteslutning 
 

Medlem som inte iakttar sina förpliktelser mot föreningen, exempelvis genom att i inte 
obetydlig omfattning bryta mot föreningens uppförandekod, som skadar föreningen eller 
motarbetar dess ändamål eller intressen, kan av föreningsstämman uteslutas ur 
föreningen. Detsamma gäller medlem för vilken sådan förändring etc. som avses i § 8 
har skett så att förutsättningar för medlemskap inte föreligger. 
 
Beslut om medlems uteslutning ska för att vara giltigt biträdas av röstande med minst 
trefjärdedelar av röstvärdet vid omröstningstillfället.  
 
 
 
 
 



§ 12 Hedersmedlem 
 

Till hedersmedlem utses person som föreningen anser sig ha särskild anledning att vilja 
utmärka. Beslut om utseende av hedersmedlem ska fattas av en enhällig styrelse. 

 
Hedersmedlem får delta på föreningsstämma men har inte rösträtt. Hedersmedlem 
erlägger inga avgifter till föreningen.  

 
§ 13 Styrelsen 
 

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande och skattmästare samt ytterligare minst 
fyra ledamöter och högst 6 ledamöter, var och en med en röst.  
 
Styrelsen är beslutsför när 6 styrelsemedlemmar är närvarande. Vid lika röstetal har 
mötets ordförande utslagsröst.  
 
Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltning.  
 
Styrelseledamot ska i sitt arbete i styrelsen verka för att det samlade 
musikförlagsintresset alltid kommer i första hand. 

 
§ 14 Revisorer 
 

Föreningen ska ha två ordinarie revisorer, varav en auktoriserad, samt två suppleanter, 
varav en auktoriserad.  

  
§ 15 Valberedning 
 

Föreningen ska ha en valberedning bestående av fyra personer.  
 
I god tid innan ordinarie föreningsstämma ska valberedningen lämna förslag till val av: 

 
1. Styrelse och revisorer: 
2. Representanter till Stim:s styrelse. 
3. Representanter till Bonus Copyright Access ordinarie föreningsstämma. 
4. Representant att föreslå Stim:s styrelse att välja som föreningens representant i 

ncb:s styrelse. 
5. Representant att föreslå Stim:s styrelse att välja som ledamot i Svensk Musik 

Swedmic AB. 
6. Ledamöter till valberedningen. 

 
Valberedningen ska: 

 

 Tillse att den har goda kunskaper om förlagsbranschen och dess utveckling. 

 Ha kontakt med medlemmarna, styrelsen, av årsstämman valda representanter 
och föreningens kanslipersonal. 

 Bedöma kandidaternas intresse- och kunskapsområde samt allmänna 
lämplighet. 

 Beakta att god balans mellan olika medlemsintressen upprätthålls. 
 

När det gäller förslag till föreningens styrelse och förslag till representanter i Stims och 
ncb:s styrelser ska valberedningen särskilt: 

 

 Utreda kandidaters kunskaper om rättighetshantering och näringsverksamhet. 

 Utreda förekomst om uppdrag i andra juridiska personer. 



 Bedöma om kandidater har sådan integritet att det samlade 
musikförlagsintresset alltid kommer i första hand. 

 
 
§ 16 Mandatperioder för styrelse, revisorer och valberedning  

 
Styrelseledamöter väljs vid ordinarie föreningsstämma för en mandatperiod om två år. 
Val av ordförande, skattmästare och tre ledamöter sker år ett. Val av vice ordförande 
och övriga ledamöter sker år två. Inträder person i tidigare styrelseledamots ställe 
under pågående mandatperiod inträder personen i den tidigare styrelseledamotens 
mandatperiod. 
 
Revisorer och revisorssuppleanter väljs vid ordinarie föreningsstämma för en 
mandatperiod om ett år, t.o.m. ordinarie föreningsstämma påföljande år.  

 
Valberedningsledamöter väljs vid ordinarie föreningsstämma. År ett väljs två ledamöter 
för en mandatperiod om två år. År två väljs två ledamöter för en mandatperiod om två 
år. Valberedningsledamot kan endast väljas för sammanlagt två mandatperioder i rad. 
Stämman utser årligen sammankallande i valberedningen.  

 
§ 17 Räkenskapsår 
 

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.  
  

§ 18 Bokslut och revision 
 

Senast den 15 februari varje år ska bokslut bestående av resultat- och balansräkning 
samt styrelsens förvaltningsberättelse överlämnas till revisorerna. 
  

§ 19 Ordinarie föreningsstämma 

 
Ordinarie föreningsstämma ska hållas senast 30 april varje år. På ordinarie 
föreningsstämma ska följande frågor förekomma: 
 

1) Val av ordförande för mötet. 
2) Upprättande och godkännande av röstlängd. 
3) Val av protokollförare. 
4) Val av två justerare. 
5) Fråga om stämman utlysts i behörig ordning. 
6) Fastställande av dagordning. 
7) Framläggande av styrelsens årsredovisning för det senaste räkenskapsåret. 
8) Framläggande av revisionsberättelse. 
9) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning. 
10) Beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen. 
11) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. 
12) Fastställande av ersättning till styrelsen och revisorerna. 
13) Val av styrelseledamöter, enligt § 13 och § 16. 
14) Val av två revisorer jämte två suppleanter, enligt § 14 och § 16. 
15) Val av föreningens representanter i Stim:s styrelse. 
16) Val av föreningens representanter till Bonus Copyright Access ordinarie 

föreningsstämma.     
17) Val av förläggarrepresentant att föreslå Stim:s styrelse att välja som sin 

representant i ncb:s styrelse. 
18) Val av förläggarrepresentanter att föreslå Stim:s styrelse att välja som 

styrelseledamöter i Svensk Musik Swedmic AB. 



19) Beslut om medlemsavgift och serviceavgift för innevarande räkenskapsår. 
20) Val av valberedning, enligt § 15 och § 16. 
21) Inval av nya medlemmar. 
22) Övriga frågor. 

 
Föreningsstämma ska vid sina val göra samma överväganden som valberedningen. 

 
§ 20 Extra föreningsstämma 

Andra mötet, extra föreningsstämma, ska äga rum tidigast 1 september och senast  
31 december varje år. Vid extra föreningsstämma ska följande punkter förekomma: 
 

1) Val av ordförande för mötet. 
2) Upprättande och godkännande av röstlängd. 
3) Val av protokollförare. 
4) Val av två justerare. 
5) Fråga om stämman utlysts i behörig ordning. 
6) Fastställande av dagordning. 
7) Inval av nya medlemmar. 
8) Övriga frågor. 

 
§ 21 Allmänt om föreningsstämma 
 

 Kallelse till föreningsstämma ska sändas per brev eller e-post till varje medlem på i 
medlemsförteckningen antecknad adress, tidigast fyra veckor och senast två veckor 
före ordinarie respektive extra föreningsstämma. 
  

Föreningsstämma ska hållas i Stockholm eller annan ort i Sverige som styrelsen 
bestämmer.  
 
Medlemsförlag företräds på föreningsstämma av legal ställföreträdare eller ombud. 
Ingen får vid föreningsstämma som ombud företräda mer än en medlem. Ombud ska ha 
skriftlig och dagtecknad fullmakt.  
 

Vid föreningsstämma får utöver legal ställföreträdare eller ombud för medlem, 
hedersmedlem och föreningens kanslipersonal även annan person anställd hos medlem 
närvara, om inte stämman beslutar annat. 

 

Omröstning vid föreningsstämma ska genomföras med slutna sedlar då närvarande 
föreningsmedlem yrkar på det. 

 
Vid lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst.  
 
Protokoll vid föreningsstämma ska föras av vald protokollförare samt ska, utöver 
protokollförare, skrivas under av sammanträdets ordförande samt justerarna. 

 
§ 22 Vinstdisposition 
 

Av föreningens vinst i verksamheten ska varje år minst en tjugondel avsättas till 
reservfond. 

   
§ 23 Föreningens upplösning 
 

Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar fördelas mellan 
medlemmarna i samma proportioner som medlemmarna erlagt medlemsavgifter de 
senaste tre åren. 

 



 
Senaste stadgeändringarna enhälligt antagna 2015-04-28 och 2015-06-11. 


