
 
 
 
Styrelsens förslag gällande: 
 
 
 
Ändring av uppsägningstid för begränsning eller uppsägning av Samis 
förvaltningsuppdrag  
 

Samis styrelse har tagit intryck av framförda synpunkter från våra medlemmar och beslutat 
att: 

 Från den 7 mars 2018 ändra uppsägningstiden vid begränsning eller uppsägning av 
Samis uppdragsavtal till att gälla sex månader efter att uppsägning inkommit till 
Sami (3:3 p. 1 i lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt (KFUL).  

 Tillämpa den ändrade uppsägningstiden retroaktivt så att den gäller även för redan 
gjorda uppsägningar där uppsägningstiden enligt nuvarande regler ännu ej har löpt 
ut. Det innebär följaktligen att utträde medges sex månader efter att uppsägningen 
inkom till Sami.  

Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen även beslutat att skrivelsen i stadgarna 
beträffande uppsägning och begränsning behöver förtydligas enligt följande:   

 

Ny text (röd text visar vad som ändrats): Gammal text: 

4 § SAMI:s förvaltningsuppdrag 

Den utövande konstnärens uppdrag till 
SAMI omfattar dennes rätt till ersättning 
vid offentligt nyttjande av inspelat 
framförande samt även dennes rätt till 
annan sekundäranvändning enligt 
Upphovsrättslagen (SFS 1960:729) och 
motsvarande utländsk lagstiftning: SAMI 
ska träffa avtal om ersättning för 
överföring och offentligt framförande av 
ljudupptagningar enligt 47 §. För annan 
sekundäranvändning omfattar SAMI:s 
uppdrag den utövande konstnärens 
ensamrätt i 45 § upphovsrättslagen samt 
de bestämmelser som genom hänvisning i 
45 § tredje stycket gjorts tillämpliga också 
på utövande konstnärer. Den utövande 
konstnärens uppdrag till föreningen ger 
SAMI rätt att företräda denne också i 
andra länder. SAMI äger således med 
bindande verkan ingå representationsavtal 
med annan utländsk kollektiv 
förvaltningsorganisation avseende dennes 
rättigheter i det andra landet. 

 

4 § SAMI:s förvaltningsuppdrag 

Den utövande konstnärens uppdrag till 
SAMI omfattar dennes rätt till ersättning 
vid offentligt nyttjande av inspelat 
framförande samt även dennes rätt till 
annan sekundäranvändning enligt 
Upphovsrättslagen (SFS 1960:729) och 
motsvarande utländsk lagstiftning: SAMI 
ska träffa avtal om ersättning för 
överföring och offentligt framförande av 
ljudupptagningar enligt 47 §. För annan 
sekundäranvändning omfattar SAMI:s 
uppdrag den utövande konstnärens 
ensamrätt i 45 § upphovsrättslagen samt 
de bestämmelser som genom hänvisning i 
45 § tredje stycket gjorts tillämpliga också 
på utövande konstnärer. Den utövande 
konstnärens uppdrag till föreningen ger 
SAMI rätt att företräda denne också i 
andra länder. SAMI äger således med 
bindande verkan ingå representationsavtal 
med annan utländsk kollektiv 
förvaltningsorganisation avseende dennes 
rättigheter i det andra landet. 

  



Forts 4 § SAMI:s förvaltningsuppdrag 

Ny text (röd text visar vad som ändrats): Gammal text: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Den utövande konstnären äger begränsa 
SAMI:s uppdrag genom att undanta 
följande kategorier av rättigheter: i) 
tillgängliggörande på begäran, och/eller ii) 
kopiering (annan än kopiering som 
erfordras för överföring eller offentligt 
framförande enligt 47 § 
upphovsrättslagen). Den utövande 
konstnären kan också välja att undanta ett 
eller flera territorier från SAMI:s förvaltning. 
Begränsning kan ske i samband med 
ansökan om anslutning till eller 
medlemskap i SAMI eller vid senare 
tidpunkt. Begäran om begränsning ska 
meddelas SAMI skriftligen och 
undertecknas av den utövande 
konstnären. 

Begränsning som sker vid senare tidpunkt 
än i samband med ursprunglig anslutning 
får verkan sex månader efter det att 
rättighetshavaren begärt begränsning av 
uppdraget. 

Vid begränsning av Föreningens uppdrag 
kan Föreningen komma att ta ut en 
administrationsavgift för att täcka de 
merkostnader som kan uppkomma med 
anledning av begränsningen. 

 

Den utövande konstnären äger begränsa 
SAMI:s uppdrag genom att undanta 
följande kategorier av rättigheter: i) 
tillgängliggörande på begäran, och/eller ii) 
kopiering (annan än kopiering som 
erfordras för överföring eller offentligt 
framförande enligt 47 § 
upphovsrättslagen). Den utövande 
konstnären kan också välja att undanta ett 
eller flera territorier från SAMI:s förvaltning. 
Begränsning kan ske i samband med 
ansökan om anslutning till eller 
medlemskap i SAMI eller vid senare 
tidpunkt. Begäran om begränsning ska 
meddelas SAMI skriftligen och 
undertecknas av den utövande 
konstnären. 

Begränsning som sker vid senare tidpunkt 
än i samband med ursprunglig anslutning 
gäller från och med utgången av det 
räkenskapsår vilket infaller tidigast sex 
månader efter det att rättighetshavaren 
begärt begränsning av uppdraget. 

Vid begränsning av Föreningens uppdrag 
kan Föreningen komma att ta ut en 
administrationsavgift för att täcka de 
merkostnader som kan uppkomma med 
anledning av begränsningen. 

8 § Överlåtelse och uppsägning av 
medlemskap 

Medlemskap i SAMI är personligt och kan 
inte överlåtas. Medlem kan gå ur SAMI 
genom att skriftligen säga upp sitt 
medlemskap. En uppsägning ska tillställas 
föreningen och vara försedd med 
medlemmens egenhändiga 
namnunderskrift. 

Avgång ur föreningen äger rum sex 
månader efter det att medlem sagt upp 
sig till utträde eller uteslutits eller annan 
omständighet som orsakat avgången 
inträffat. Avgången medlem äger rätt att 
inneha anslutningsavtal. 

8 § Överlåtelse och uppsägning av 
medlemskap 

Medlemskap i SAMI är personligt och kan 
inte överlåtas. Medlem kan gå ur SAMI 
genom att skriftligen säga upp sitt 
medlemskap. En uppsägning ska tillställas 
föreningen och vara försedd med 
medlemmens egenhändiga 
namnunderskrift. 

Om inte annat föreskrivs i lag äger avgång 
ur föreningen rum vid utgången av det 
räkenskapsår vilket infaller tidigast sex 
månader efter det att medlem sagt upp 
sig till utträde eller uteslutits eller annan 
omständighet som orsakat avgången 
inträffat. Avgången medlem äger rätt att 
inneha anslutningsavtal. 



Fortsättning 8 § Överlåtelse och uppsägning av medlemskap 

Ny text (röd text visar vad som ändrats): Gammal text: 

 Om en medlem avlider, övergår 
rättigheterna till alla delar på den eller 
dem som enligt bestämmelserna om 
giftorätt, arv eller testamente är 
berättigade till vederbörandes 
kvarlåtenskap. Avliden medlems 
rättsinnehavare får inte inträda som 
medlem i den avlidnes ställe. Det 
förvaltningsuppdrag som lämnats står 
dock oförändrat till dess annat avtalats. 

Vad som sagt ovan om överlåtelse och 
uppsägning av medlemskap gäller i 
tillämpliga delar på motsvarande sätt för 
överlåtelse och uppsägning av 
anslutningsavtal. 

Om en medlem avlider, övergår 
rättigheterna till alla delar på den eller 
dem som enligt bestämmelserna om 
giftorätt, arv eller testamente är 
berättigade till vederbörandes 
kvarlåtenskap. Avliden medlems 
rättsinnehavare får inte inträda som 
medlem i den avlidnes ställe. Det 
förvaltningsuppdrag som lämnats står 
dock oförändrat till dess annat avtalats. 

Vad som sagt ovan om överlåtelse och 
uppsägning av medlemskap gäller i 
tillämpliga delar på motsvarande sätt för 
överlåtelse och uppsägning av 
anslutningsavtal. 


