Allmänna villkor för anslutning till SAMI
Följande villkor gäller från och med 2020-01-01 och tillsvidare mellan Svenska
Artisters och Musikers Intresseorganisation, SAMI, ek. för. (SAMI) och den anslutne.
Dessa allmänna villkor som antagits av SAMI:s medlemmar på föreningsstämman
2019-05-06 ersätter samtliga gällande anslutnings-/medlemsavtal som ingåtts i
tiden före 2020-01-01 och utgör tillsammans med anslutningsformuläret ”avtalet”
mellan den anslutne och SAMI.

1. Vem kan bli ansluten till SAMI
Av SAMI:s stadgar framgår att
1.1 en utövande konstnär (i det följande ”rättighetshavare”) som har medverkat på en
inspelning som är berättigad till ersättning enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729)
eller motsvarande utländsk lagstiftning och vars insamling ligger inom SAMI:s
verksamhetsområde har rätt att teckna ett anslutningsavtal med SAMI.
1.2 Anslutning till SAMI sker på sådant sätt som framgår under punkt 2.
1.3 SAMI har rätt att vägra en anslutning om det finns godtagbara skäl, såsom
exempelvis att SAMI inte företräder en viss kategori av rättighetshavare eller om
begäran om förvaltning ligger utanför SAMI:s förvaltningsuppdrag så som det är
utformat från tid till annan.

2. Anslutningen
2.1 För att bli ansluten till SAMI måste rättighetshavaren fylla i formuläret för
anslutning (”anslutningsformuläret”) och därvid godkänna dessa allmänna villkor.
2.2 Vid anslutning till SAMI ska rättighetshavaren ange omfattningen av
förvaltningsuppdraget. De val som kan göras framgår av SAMI:s stadgar och av
anslutningsformuläret. Ett lämnat förvaltningsuppdrag kan utökas eller begränsas i
enlighet med stadgarna såsom de är utformade från tid till annan. En begränsning
eller utökning av förvaltningsuppdraget ska meddelas SAMI skriftligen på härför
avsett formulär. En begränsning eller utökning gäller för samtliga inspelningar av
den anslutnes framförande och kan således inte avse enskilda inspelningar.
2.3 När rättighetshavaren har fullföljt vad som anges under 2.1 och 2.2 och erhållit en
bekräftelse på anslutningen blir rättighetshavaren ansluten till SAMI (”ansluten”).
2.4 I samband med anslutningen erhåller rättighetshavaren inloggningsuppgifter till
Mina Sidor.

2.5 Om rättighetshavaren är under 18 år krävs målsmans godkännande för
anslutningen till SAMI.

3. SAMI:s förvaltningsuppdrag och dess innebörd
3.1 Den anslutne ger SAMI fullmakt att för dennes räkning:
3.1.1 Ingå avtal om ersättning för nyttjande av inspelat framförande inom de
användningsområden och för de rättigheter som omfattas av SAMI:s stadgar och
förvaltningsuppdraget,
3.1.2 Fördela och utbetala insamlad ersättning i enlighet med SAMI:s stadgar och
fördelningsregler så som de är beslutade från tid till annan,
3.1.3 I eget namn och hos samtliga domstolar och övriga myndigheter i Sverige och
utlandet anhängiggöra, utföra och bevaka talan mot vem det må vara för uttagande
av ersättning inom SAMI:s verksamhetsområden eller för beivrande av olagligt
intrång avseende de rättigheter som omfattas av SAMI:s uppdrag samt
3.1.4 I eget namn ingå skiljeavtal, mottaga och kvittera medel och handlingar som
berörs av sådan rättegång, samt antaga förlikning eller ackord och att framställa
ansvarsyrkanden.
3.2 Förvaltningsuppdraget omfattar vid anslutningstidpunkten redan gjorda
upptagningar liksom även upptagningar som kan komma att göras i tiden efter
anslutning till SAMI.
3.3 Den anslutne garanterar att de ekonomiska rättigheterna till dennes
framförande enligt lämnat förvaltningsuppdrag inte har upplåtits eller överlåtits till
annan;
Dock att om den anslutne uppdragit åt Svenska Musikerförbundet, Sveriges
Yrkesmusikerförbund eller Svenska Teaterförbundet att förvalta den anslutnes
utövarrättigheter och uppdraget sammanfaller med SAMI:s förvaltningsuppdrag har
förbundens mandat företräde såvitt avser andra nyttjanden än nyttjanden som
ersätts enligt 47 § URL. De närmare förutsättningarna för hantering av överlappande
mandat regleras i särskilt avtal mellan SAMI och respektive förbund.
3.4 Förvaltningsuppdraget omfattar inte den anslutnes ideella rätt enligt 45 § URL
med hänvisning till 3 §.
3.5 Förvaltningsuppdraget är internationellt och omfattar en rätt för SAMI att
företräda den anslutne också i andra länder än i Sverige såvida en begränsning av
territorier inte har gjorts enligt punkt 2.2 ovan. Det innebär att SAMI med bindande
verkan äger ingå representationsavtal med annan utländsk förvaltningsorganisation
avseende de rättigheter som omfattas av förvaltningsuppdraget också för
nyttjanden som äger rum i det andra landet.
3.6 SAMI förbinder sig att kollektivt och i de anslutnas intresse förvalta de anslutnas
rättigheter i enlighet med erhållna förvaltningsuppdrag samt att redovisa och
utbetala insamlade ersättningar enligt de grunder som anges i SAMI:s stadgar och
fördelningsregler

4. Medlemskap med rösträtt
4.1 En utövande konstnär som uppfyller kriterierna för medlemskap med rösträtt
enligt SAMI:s stadgar, har möjlighet att ansöka om medlemskap i SAMI. Följande
kriterier ska då uppfyllas:
a) utövaren ska ha anslutit sig till SAMI enligt p. 2 ovan
b) erhållit ersättning vid två utbetalningstillfällen och
c) själv stå som innehavare av rättigheterna
Medlem har rösträtt på SAMI:s stämma.
4.2 En ansluten utövande konstnär som godkänts som medlem med rösträtt är
alltjämt bunden av dessa allmänna villkor.

5. Den anslutnes åtaganden enligt avtalet
5.1 Information om gjorda inspelningar (metadata, medverkandeinformation etc.) är
nödvändig för att SAMI ska kunna bevaka den anslutnes rättigheter och samla in,
fördela och betala ut ersättning till den anslutne. Det åligger därför den anslutne att
till SAMI anmäla de inspelningar denne har medverkat på och som kan berättiga
den anslutne till ersättning. Anmälan ska ske genom SAMI:s inspelningslista som
finns tillgänglig på SAMI:s webbplats. Den anslutne ansvarar för att löpande tillse att
dennes diskografi är korrekt och hålls uppdaterad hos SAMI (registrerade
inspelningar finns tillgängliga på den anslutnes Mina Sidor).
5.1.2. På SAMI:s begäran ska den anslutne kunna styrka sin medverkan på anmälda
inspelningar.
5.2 Vidare åligger det den anslutne att:
5.2.1 Följa dessa allmänna villkor, SAMI:s stadgar, SAMI:s fördelningsregler och övriga
villkor och policys som har antagits av föreningsstämma och/eller som stadgeenligt
har beslutats av styrelsen;
5.2.2. Hålla sina personuppgifter, kontakt- och bankuppgifter uppdaterade på Mina
Sidor eller på annat sätt som SAMI erbjuder från tid till annan.
5.2.3. Inte träffa överenskommelse som strider mot avtalet eller mot SAMI:s stadgar,
fördelningsregler eller övriga villkor och policys som har antagits av
föreningsstämma och/eller styrelse; och att
5.2.4. Inte vidta handlingar som kan skada SAMI, SAMI:s verksamhet eller intressen,
inklusive, men inte begränsat till att lämna falsk eller missvisande information om
inspelning.

6. Åsidosättande av skyldigheter
6.1 Åsidosätter den anslutne sina skyldigheter enligt punkt 5 ovan, lämnar
vilseledande uppgifter om sina inspelningar, eller i övrigt handlar i strid mot SAMI:s
stadgar, äger SAMI:s styrelse säga upp den anslutnes avtal med omedelbar verkan.

7. SAMI:s hantering av klagomål och Reklamationspolicy
7.1 Klagomål avseende SAMI:s förvaltning samt reklamation avseende felaktig
registrering av inspelning och/eller utebliven eller felaktig ersättning hanteras i
enlighet med SAMI:s klagomåls-/reklamationspolicy. Policyn finnstillgänglig på
SAMI:s hemsida.

8. SAMI Mina Sidor
8.1 Den anslutne ansvarar själv för alla åtgärder som denne vidtar under sitt
användarkonto på Mina Sidor. Om den anslutnes användarnamn eller lösenord
försvinner eller blir stulet eller om den anslutne har anledning att tro att någon
obehörig har tillgång till dennes användarkonto bör den anslutne omedelbart byta
lösenord och meddela SAMI.
8.2 SAMI ska vidta rimliga åtgärder för att hålla Mina Sidor i drift och tjänsten ska
normalt vara tillgängligt dygnet runt, alla dagar i veckan. Dock att tillfälliga ITstörningar, underhåll, säkerhetsuppdateringar, förbättringar eller liknande åtgärder
samt omständigheter som SAMI inte råder över (force majeure) kan leda till
bristande funktionalitet och/eller avbrott från tid till annan.
8.3 SAMI strävar löpande efter att förbättra funktionalitet och innehåll på Mina Sidor
och förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera och/eller förändra tjänsten
utan att informera om förändringen i förväg.

9. Personuppgifter
9.1 SAMI behandlar den anslutnes personuppgifter i enlighet med vid var tid
gällande lag och SAMI:s Integritetsskyddspolicy så som den är utformad från tid till
annan. SAMI:s Integritetsskyddspolicy finns tillgänglig på SAMI:s hemsida,
www.sami.se.
9.2 I och med anslutning så godkänner den anslutne SAMI:s Integritetsskyddspolicy.

10. Avtalstid
10.1 Anslutning gäller från och med att den utövande konstnären fullföljer
anslutningen enligt p. 2.3 och tills vidare.
10.2 Ansluten rättighetshavare kan gå ur SAMI genom att skriftligen säga upp SAMI:s
förvaltningsuppdrag (anslutningsavtalet). Uppsägningen ska tillställas SAMI och
undertecknas av den anslutne personligen.
10.3 Uppsägning gäller med en uppsägningstid om sex månader från den tidpunkt
då SAMI mottog uppsägningshandlingen.
10.4 Om en ansluten avlider, övergår dennes rättigheter och skyldigheter enligt
avtalet på den eller de som enligt arv, bodelning eller testamente är berättigade till
kvarlåtenskapen; dock att avliden medlems rättighetshavare inte får inträda som
medlem i den avlidnes ställe. Förvaltningsuppdraget som lämnats gäller dock
oförändrat till dess annat avtalats.

11. Effekter av begränsning eller uppsägning av SAMI:s Förvaltningsuppdrag
11.1 Förutsatt att SAMI har fortsatt tillgång till erforderliga och uppdaterade uppgifter
för utbetalning, kan utlandsersättning som är hänförlig till nyttjanden som ägt rum
under tidigare förvaltningsuppdrag men som betalas till SAMI under
representationsavtal med annan utländsk förvaltningsorganisation i tiden efter att
uppsägning eller begränsning trätt i kraft, komma att utbetalas till rättighetshavaren
under en tidsperiod av upp till sex månader efter att ersättningen har fördelats i
SAMI:s system.
11.2 En uppsägning av förvaltningsuppdraget i sin helhet innebär att ett eventuellt
medlemskap med rösträtt i SAMI upphör automatiskt när uppsägningen träder i
kraft.

12. Återanslutning
12.1 Om en ansluten har sagt upp SAMI:s förvaltningsuppdrag och vid ett senare
tillfälle vill ansluta sig till SAMI på nytt, kommer dennes ansökan betraktas som en
ny ansökan enligt punkten 2 ovan.
12.2 Om den sökande under sin tidigare anslutning till SAMI uppfyllde villkoren för
medlemskap med rösträtt ska villkoren för medlemskap uppfyllas på nytt för att den
sökande ska erhålla medlemskap enligt punkten 4 ovan.

13. Förändringar av de allmänna villkoren
13.1 SAMI äger göra ändringar i de allmänna villkoren utan föregående godkännande
från den anslutne. Ändringar kommuniceras via SAMI.se, via Mina Sidor eller på
annat sätt som SAMI finner lämpligt.

14. Överlåtelse/outsourcing
14.1 SAMI äger rätt att låta annan part (till exempel ett företag eller annan
organisation) sköta en eller flera processer som ingår i uppfyllandet av
förvaltningsuppdraget om SAMI bedömer att det är lämpligt eller nödvändigt av
kostnads- eller effektivitetsskäl eller annars följer av lag.
14.2 SAMI ansvarar ytterst för fullgörandet av detta avtal i relation till den anslutne
och det åligger följaktligen SAMI att säkerställa att avtalet respekteras av annan part
till vilken SAMI uppdragit att sköta en eller flera processer enligt p. 14.1 ovan.
14.3 Den anslutne äger inte överlåta sin anslutning/medlemskap eller sina rättigheter
och skyldigheter enligt detta avtal.

15. Tvist
Tvist med anledning av detta avtal ska lösas enligt svensk lag vid svensk domstol.

