
 

ANSÖKNINGSBLANKETT Sid 1(2) 
FÖRFATTARNAS KOPIERINGSFOND  
 
 
Ansökan skickas till: Författarnas Kopieringsfond, c/o Sveriges Författarförbund, Box 3157, 103 63 Stockholm.  
För information: 08-545 132 00, E-post: fotokop@forfattarforbundet.se, Webbplats: www.forfattarforbundet.se. 
 
Ansökningstiden går ut den 1 oktober 2018. Se de särskilda anvisningarna för att fylla i ansökan. Ansökan ska 
vara korrekt och fullständigt ifylld, samt vara kopieringsfonden tillhanda senast 1 okt. Ansökan som är 
inlämnad eller poststämplad efter den 1 oktober behandlas ej. 
 
Sveriges Författarförbund (SFF) databehandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra sina åtaganden 
gentemot dig som söker ett stipendium och måste enligt dataskyddsförordningen (GDPR) upplysa dig härom. 
Genom att tillställa Sveriges Författarförbund din ansökan samtycker du till att SFF databehandlar dina 
personuppgifter. Dina personuppgifter kommer inte att lämnas ut eller publiceras i SFF:s e-matrikel med 
anledning av denna ansökan. Läs mer om våra åtaganden och GDPR på www.forfattarforbundet.se. 
 
 
Efternamn:............................................................. Tilltalsnamn: ....................................  Födelsedatum: ......................  
 
Utdelningsadress:………………………………………………..Postnummer och postadress:………………………………………………………… 
 
Tel.: .............................................  E-post : …………………………………  

Tilldelat stipendium utbetalas till mitt:  
❑  plusgiro …………………………………………………………………….❑  bankgiro…………………………………….………………………………… 
 
❑ bankkonto (OBS inkl. clearingnr) …………………………………………………………………………………………………………………………….... 

❑personkonto (inkl. clearingnr) ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

❑utländskt konto  (Ange IBAN och SWIFT)  …………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
                       GENRETILLHÖRIGHET    

Ange en huvudgenre:                                                  Ange övriga genrer: 
 
❑skönlitteratur (S)  ❑skönlitteratur (S)   
  
❑facklitteratur (F)  ❑facklitteratur (F) 
 
❑barn- och ungdomslitteratur (U) ❑barn- och ungdomslitteratur (U) 
 
❑översättning (Ö)  ❑översättning (Ö)  

❑dramatiska verk (D)  ❑dramatiska verk (D)   

❑kulturjournalistik (K)  ❑kulturjournalistik (K)  
 

   

                         Bokdebut (år): ................  Senast utgivna bok (år): ……………… 
 

ANTAL UTGIVNA VERK 

A. Antal utgivna egna verk:.............................. …………… B. Antal utgivna verk jag översatt: ...................  

C. Antal antologier jag medverkat i med text:…………… 

                         För författare som skriver på annat språk än svenska, ange:    Antal utgivna böcker i Sverige: ....................  
 Antal utgivna böcker i annat land:  ...............  

              
 
Om ditt utgivna material på sidan 2 inte får plats på blanketten kan du bifoga en separat verkslista.  

 
 
 
 



 
 
 

A. UTGIVNA VERK i kronologisk ordning, senast först, även nyutgåvor och pocketutgåvor. För varje titel anges                        
utgivningsår, förlag, ev. medförfattare och genre S, F, U, D. Om boken är skriven på annat språk än svenska ange 
även originalspråk och utgivningsort.  
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

B.   UTGIVNA ÖVERSÄTTNINGAR i kronologisk ordning, senast först, även nyutgåvor och pocketutgåvor.  
 För varje titel anges författare, originalets titel, originalspråk, utgivningsår, förlag, ev. medöversättare och genre S, F, U, D  
  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
C. ANTOLOGIER i kronologisk ordning, senast först,  - gäller även översättningar i antologier  
  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
D.   UTGIVEN DRAMATIK i kronologisk ordning, senast först. 
  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E.   KULTURJOURNALISTIK (produktion som anställd ska inte åberopas) 
Verksam som kulturjournalist sedan år: ……………….  
Ange gärna relevanta frilansartiklar under dina senare aktiva år, inkl tidning/tidskrift, nummer, rubrik. 
  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
F.   ÖVRIG INFORMATION 
  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

                         
                         G.   Ort och datum………………………………………………           Namnunderskrift……………………………………………………. 


