
 

Rapport från styrelsemötet den 21 mars 2019 

 

Mötet inleddes med att Thorbjörn Öström, jurist på STIM, kom till mötet och redogjorde för 
DSM-direktivet och särskilt för de omstridda §§ 11 och 13. 

 

Mötet fortsatte med att Annelie Bränström-Öhman läste ur sin text ”Språkdräkten”, om textil, 
röda skor och mammor som sydde. 

 

Helen Asker och Eduard Pröckl, verksamhetsledare respektive ordförande i ALIS, kom till 
mötet och inledde med att ge en översikt över verksamheten. Frågan om utbetalningen av 
talboksersättningar, som ofta är fördröjd, väcktes och ALIS berättade att de behöver ett nytt 
IT-system för att underlätta hanteringen. De kommer att ansöka om ett lån till detta av sina 
stiftarorganisationer. 

 

Förbundsjuristen Jon Dahlén kom till mötet och informerade om Bonus-förhandlingarna och 
presenterade statistik över hur utbetalningarna fördelas mellan analog och digital kopiering 
samt mellan olika genrer. 

 

Av de 24 sökande till uppdraget som redaktör för Författaren hade AU intervjuat 3 personer. 
Styrelsen hade tagit del av dessas ansökningshandlingar och beslutade att ge AU i uppdrag att 
erbjuda Anders Rydell uppdraget. 

 

Svenska institutets rysk/svenska projekt har varit lyckosamt och det finns önskemål om att ha 
en avslutande konferens, finansierad av Svenska Institutet. Gunnar Ardelius har inte möjlighet 
att längre delta i projektet och behöver ersättas. Styrelsens önskemål är att den som utses 
talar ryska eller är utgiven i Ryssland. Styrelsen beslutade att stödja en ansökan till SI om en 
avslutande konferens och gav AU i uppdrag att hitta en ersättare till GA. 

 

Förbundsjuristen Ulrika Nyh redogjorde för ett ärende där en tecknare driver en 
upphovsrättslig tvist i Arbetsdomstolen mot ett produktionsbolag. Styrelsen beslutade att 
bevilja 50 000 kronor till processen eftersom det här fallet kommer att ge ny kunskap till 
förbundsjuristerna vad gäller den rättsliga praxisen för övergången av upphovsrätt i ett 
anställnings-/uppdragsförhållande. Pengarna kommer att tas ur en lämplig fond. 

 

Frågan om att erbjuda medlemmarna möjligheten att betala årsavgiften via autogiro har varit 
uppe till diskussion ett flertal gånger och styrelsen beslutade att ge kansliet i uppdrag att ta 
fram ett förslag till proposition till nästa styrelsemöte. 

 



 

Förbundsjuristen Ana Rahbari informerade om att ett nytt ramavtal med SVT är på gång och 
beräknas vara färdigt inom kort. 

 

/Ing-Britt Björklund 

 


