1

STADGAR
för Sveriges Författarförbund (SFF)
antagna den 14.12.1970
och ändrade genom stämmobeslut den 20.11.1971, 3.3.1973, 24.11.1973, 22.11.1975,
15.5.1976, 14.5.1977, 26.11.1977, 25.11.1978, 12.5.1979, 24.11.1979, 31.5.1980, 16.5.1981,
15.5.1982, 28.5.1983, 26.5.1984, 24.5.1986, 25.5.1991,13.11.99, 20.11.04, 21.04.07,
26.04.08, 16.05.09, 11.05.12, 09.05.2015, 21.05.2016, 20.05.2017, 26.05.2018, 25.05.2019
och 29.08.2020.
§ 1 Förbundets uppgift
Sveriges Författarförbund (SFF) är en facklig sammanslutning av författare och litterära
översättare i Sverige, sammanfattningsvis här benämnda författare.
Förbundet har till uppgift att tillvarata medlemmarnas ekonomiska och ideella intressen och
skall därvid särskilt
•
•
•
•
•

genom ständig bevakning av upphovsrätten och de lagbestämmelser som reglerar denna
verka för medlemmarnas rätt till rimligt utbyte av sitt arbete,
genom avtal med motparter skapa ekonomisk och social trygghet för medlemmar, enskilt
och som kår,
bevaka medlemmarnas moraliska rätt så att deras verk icke förvanskas eller offentliggöres
på ett sätt som strider mot deras egna avsikter,
ständigt försvara yttrandefriheten och därmed säkerställa rätten till fri debatt,
skydda och hjälpa de medlemmar som genom att utöva yrket kommer i konflikt med
motparter eller myndigheter eller råkar i andra svårigheter.

§ 2 Förbundets organisation
Förbundets verksamhet utövas genom följande organ:
•
•
•
•
•

Förbundsstämma
Förbundsstyrelse
Arbetsutskott (AU)
Förbundsdirektör och förbundskansli
Sektioner

De angivna organen och, i förekommande fall, dessas arbetsgrupper ska tillämpa principen om
likabehandling i all verksamhet.
För i denna paragraf angivna organ gäller i övrigt vad därom särskilt stadgas.
§ 3 Medlemskap
•

Mom.1. Till medlem i förbundet kan väljas svensk medborgare, som offentligen
dokumenterat sig som litterär yrkesutövare. Den som offentliggjort två verk av konstnärligt
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eller vetenskapligt värde skall anses vara berättigad till medlemskap.
•

Mom.2. Utländsk medborgare, som stadigvarande vistas i Sverige, kan vinna medlemskap
om han i övrigt uppfyller i mom.1. angivna villkor.

•

Mom.3. I utlandet bosatt utländsk medborgare som tidigare varit svensk medborgare må
efter särskild prövning kunna bli medlem om villkoren för medlemskap i övrigt är
uppfyllda.

•

Mom.4. Den som gjort förbundet synnerlig tjänst kan på förslag av förbundsstyrelsen av
ordinarie förbundsstämma utses till hedersmedlem.

§ 4 Inträde
•

Mom.1. Frågor om inval avgöres av förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen biträdes i sådana
ärenden av en invalsnämnd (se § 16).

•

Mom.2. Förslag eller ansökan om inval som avslagits av styrelsen kan av förslagsställare
eller sökande hänskjutas till ordinarie förbundsstämma. Sådant ärende skall anmälas till
styrelsen senast 60 dagar före förbundsstämman. Överklagan ska vara skriftligen.

•

Mom.3. För beslut om inval på förbundsstämma krävs två tredjedelars majoritet.

•

Mom.4. Beslut om medlemskap träder i kraft i den ordning som stadgas i § 5.

•

Mom.5 Utgått 13.11.99 (se § 5.Mom.3.)

•

Mom.6. Ersätts av § 3. Mom.4. 13.11.99

§ 5 Medlemsavgifter
•

Mom.1. Medlemsavgifterna utgörs av inträdesavgift och årsavgift. Avgiftsbeloppen
fastställs varje år av ordinarie förbundsstämma för det kommande kalenderåret.

•

Mom.2. Vid inträdet i förbundet erlägger ny medlem inträdesavgift, som oavkortat tillförs
Sveriges Författarförbunds Konfliktfond.

•

Mom.3. Den som 30 år i följd tillhört förbundet erlägger från och med det år medlemmen
fyller 70 år endast halv årsavgift. Den som i 30 år tillhört förbundet, men inte i följd, kan
individuellt ansöka om halv årsavgift från och med det år medlemmen fyller 70 år.

•

Mom.4. Medlemskap träder i kraft först när inträdesavgiften har erlagts och betalningen av
första årsavgift har påbörjats.

•

Mom.5. Hedersmedlem och den som enligt äldre bestämmelser varit ständig medlem
erlägger icke avgifter. För medlem som i minst 25 år tillhört förbundet och som gjort
förbundet synnerliga tjänster i det fackliga arbetet får styrelsen besluta om befrielse från
årsavgift från och med året efter det att medlemmen erhåller ålderspension.
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§ 6 Utträde och uteslutning
•

Mom.1. Medlem som trots påminnelse ej påbörjat erläggande av fastställd årsavgift för visst
avgiftsår anses ha utträtt ur förbundet tre månader efter att årsavgiften har förfallit till
betalning.

•

Mom.2. Medlem som uppenbart motarbetar eller eljest grovt skadar förbundet kan på
förslag av förbundsstyrelsen uteslutas ur förbundet. Beslut om uteslutning kan fattas endast
av ordinarie förbundsstämma. Beslut om uteslutningsärendes upptagande på stämman skall
i styrelsen fattas genom sluten omröstning och biträdas av minst åtta ledamöter eller
röstberättigade suppleanter. På stämman skall frågan om uteslutning avgöras genom sluten
omröstning och beslut om uteslutning omfattas av minst två tredjedelar av de röstande.

•

Mom.3. Medlem som utträder eller uteslutes ur förbundet förlorar därmed alla sina
rättigheter i förbundet.

•

Mom.4. Medlem som utträtt enligt mom. 1. eller på grund av egen anmälan skall vid
återinträde ansöka om medlemskap och erlägga avgifter som ny medlem (se § 5 mom. 4).

§ 7 Förpliktelser m m
Medlem har att vid ingående av avtal respektera av förbundet med motparter överenskomna
eller eljest fastställda minimivillkor samt att, i händelse förbundet utlyser fackliga
stridsåtgärder, lojalt efterkomma dessa.
§ 8 Förmåner
•

Mom.1. Medlem äger rätt att genom förbundets försorg kostnadsfritt erhålla råd,
upplysningar och biträde vid avtal om litterärt arbete samt i skattefrågor, upphovsrättsliga
spörsmål och andra ärenden som berör medlemmens litterära yrkesverksamhet.

•

Mom.2. Medlem kan genom förbundet anförtrodda stiftelser och fonder erhålla understöd,
sjukhjälp, pension och stipendier på sätt som för dessa stiftelser och fonder särskilt stadgas.
Vid utbetalning av sådant bidrag skall förfallna årsavgifter till förbundet avdras från beviljat
belopp.

•

Mom.3. Medlem kan uppdra åt förbundet att inom dess bevakningsområde förvalta
medlemmens upphovsrätt beträffande yrkesmässig eller eljest systematisk
1. användning av verk genom
• förfarande för vilket avtalslicens eller tvångslicens i upphovsrättslagen gäller eller kan
komma att gälla;
2.
•
•
•

användning genom
sändning via eter, satellit, kabel, betal-tv,
kopiering och spridning av exemplar
offentligt framförande av verk som lovligen ingår i videogram, tv-program eller radioprogram;
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3. användning av utgivet verk genom
• reprografiskt eller motsvarande mångfaldigande.
Förvaltningsuppdraget gäller till dess det av medlemmen skriftligen återkallas eller av
förbundet återlämnas. Förbundsstämma kan besluta att förvaltningsuppdraget helt eller delvis
kan överlämnas till annan organisation.
Förbundet får på av förbundsstämma fastslagna villkor motta förvaltningsuppdrag av
rättsinnehavare som ej är medlem.
§ 9 Förbundsstämma
•

Mom.1. Förbundsstämman är förbundets högsta beslutande organ. Ordinarie
förbundsstämma hålles en gång varje år på tid och plats som förbundsstyrelsen bestämmer.

•

Mom.2. Ordinarie förbundsstämma, som är årsstämma, hålles före den 31 maj.

•

Mom.3. Extra förbundsstämma sammankallas då förbundsstyrelsen så beslutar eller när
begäran därom framställes av medlemmar som omfattar minst en tiondel av förbundets
samtliga medlemmar eller av enhällig sektionsstyrelse, eller om revisorerna i anledning av
granskning av styrelsens verksamhet påkallar sådan åtgärd.

•

Mom.4. Påfordras extra förbundsstämma av förbundsmedlemmar, sektion eller revisorer,
skall styrelsen inom en månad efter det att framställningen gjorts utlysa stämma att hållas
inom tre veckor efter kallelsens utfärdande.

•

Mom.5. Förbundets funktionärer äger yttrande- och förslagsrätt vid förbundsstämman.

§ 10 Arbetsordning vid förbundsstämman
•

Mom.1. Förbundsstämmans främsta uppgift är:
-

•

Mom.2. Vid varje förbundsstämma skall följande ärenden förekomma:
-

•

att granska styrelsens arbete för den gångna perioden
att besluta om stadgar och stat
att besluta om sektioners inrättande och upplösning
att välja förbundsstyrelse och revisorer
att bekräfta sektionernas val av sektionsstyrelser
att ange allmänna riktlinjer för den fackliga verksamheten

val av ordförande vid stämman
val av sekreterare vid stämman
val av två justeringsmän
fastställande av röstlängd
fråga om stämmans behöriga utlysande
fastställande av dagordning och debattordning vid stämman

Mom.3. Vid ordinarie förbundsstämman skall dessutom följande ärenden förekomma:
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-

styrelsens och revisorernas berättelser rörande förbundets och dess stiftelsers och
fonders förvaltning
fastställande av balansräkning och resultaträkning
fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
val av förbundsordförande
val av ledamöter och suppleanter i styrelsen
bekräftelse av sektionernas val av sektionsstyrelser
val av revisorer och suppleanter för dem
val av ledamöter och suppleanter i styrelser för stiftelser och fonder
fastställande av intäkts- och kostnadsbudget för verksamhetsåret
fastställande av inträdesavgift och årsavgift för kommande kalenderår
val av valnämnd och utseende av sammankallande ledamot i denna
fastställande av arvoden till ledamöter i förbundsstyrelsen

-

Mom.4. Ersätts av Mom.3. 20.11.04

•

Mom.5. På extra förbundsstämma får endast behandlas de ärenden för vilka stämman
utlysts.

•

Mom.6. På förbundsstämma väckta frågor får ej föranleda annat beslut än hänskjutande till
styrelsen.

§ 11 Röstning och beslut vid förbundsstämma
•

Mom.1. Förbundsstämman fattar beslut genom öppen omröstning där ej annat föreskrives
eller påfordras.

•

Mom.2. Varje medlem som deltar i stämman äger en röst.

•

Mom.3. Beslut fattas med enkel majoritet där ej annat är föreskrivet.

•

Mom.4. Om vid öppen omröstning lika röstetal uppstår, äger fungerande ordföranden
utslagsröst. Vid sluten omröstning och vid val avgöres frågan vid lika röstetal genom
lottning.

•

Mom.5. Röstning får icke utövas genom fullmakt.

§ 12 Motioner
•

Mom.1. Motionsrätt tillkommer varje medlem och sektion. Motion till ordinarie
förbundsstämma skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast sextio dagar före stämman.
Motion skall vara skriftlig.

•

Mom.2. Av förbundsstyrelsen och revisorerna till förbundsstämman framlagda förslag,
avskrifter av väckta motioner och förbundsstyrelsens yttranden däröver jämte
föredragningslista skall utsändas till medlemmarna senast fjorton dagar före ordinarie
förbundsstämma.

§ 13 Förbundsstyrelse
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•

Mom.1. Förbundsstyrelsen utses av ordinarie förbundsstämma och består av ordförande,
tillika förbundsordförande, särskilt vald för ett år, och åtta andra ledamöter valda för två år
på sådant sätt, att halva antalet ledamöter årligen avgår, samt två suppleanter, vilka utses
efter samma grunder som de ordinarie ledamöterna. I styrelsen ingår dessutom en av
personalen utsedd ledamot. Personalledamoten får delta i överläggningarna och, beträffande
personalfrågor, i besluten.

•

Mom.2. Förbundsstyrelsen utser inom sig två vice ordförande.

•

Mom.3. Förbundsstyrelsen leder förbundets verksamhet och är då förbundsstämma icke är
samlad förbundets högsta beslutande organ. Förbundsstyrelsen har sitt säte i Stockholm.

•

Mom. 4. Arbetsutskott (AU). Förbundsstyrelsens AU består av förbundsordföranden samt
de två vice ordförandena. AU har att bereda samt ge förslag till beslut i de ärenden som
skall behandlas av förbundsstyrelsen. Mellan förbundsstyrelsemötena har AU rätt att i fråga
av brådskande och icke principiell natur fatta beslut på förbundsstyrelsens vägnar.

•

Mom.5. Vid val av förbundsstyrelse skall eftersträvas att så långt som möjligt en allsidig
sammansättning erhålles.

•

Mom.6. Det åligger förbundsstyrelsen bl a:
-

att vid förhandlingar och i andra sammanhang utåt företräda förbundet
att avge yttranden över ärenden som av myndigheter remitterats till förbundet
att verkställa utredningar och ta initiativ till åtgärder ägnade att främja förbundets syften
att gemensamt ansvara för förbundets förvaltning och tillgångar
att förbereda ärenden som skall avgöras av förbundsstämman
att kalla till förbundsstämma
att verkställa förbundsstämmans beslut
att årligen till förbundets ordinarie förbundsstämma avge berättelse över verksamheten.
(Årsberättelsen skall därefter tillställas medlemmarna.)
att i möjligaste mån remittera ärenden som berör sektions verksamhetsområden till
vederbörande sektion för yttrande
att när så prövas lämpligt inkalla representanter för viss eller vissa grupper av
medlemmar till överläggningar i gemensamma frågor
att anställa förbundets funktionärer samt sluta avtal med dessa om löner och övriga
anställningsvillkor
att fastställa arbetsordning för de anställda funktionärerna
att kontinuerligt hålla medlemmarna informerade om förbundets verksamhet

•

Mom.7. Förbundsstyrelsens ledamöter tillträder sina mandat omedelbart efter förrättat
styrelseval.

•

Mom.8. Förbundsstyrelsen skall årligen hålla minst sex sammanträden. Styrelsen
sammanträder på kallelse av ordföranden eller om fem ledamöter finner sammanträde
påkallat.

•

Mom.9. Kallelse till förbundsstyrelsens sammanträden skall ske åtta dagar före
sammanträdet, om ej särskilt brådskande ärende motiverar kortare kallelsetid.

•

Mom.10. Förbundsstyrelsen är beslutsmässig därest minst sex ledamöter är närvarande.
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•

Mom.11. Röstning sker öppet därest ej annat är föreskrivet eller påfordras av närvarande
röstberättigad. Om vid öppen omröstning lika röstetal uppstår, äger fungerande ordföranden
utslagsröst. Vid sluten omröstning och vid val avgöres frågan vid lika röstetal genom
lottning.

§ 14 Förbundets tjänstemän
•

Mom.1. Förbundskansliet skall vara inrättat i Stockholm. Kansliet förestås av
förbundsdirektören.

•

Mom.2. Personal anställes av förbundsdirektören till det antal styrelsen beslutar.

•

Mom.3. Förbundsstyrelsen träffar avtal med personalen om löner och anställningsvillkor.

•

Mom.4. Det åligger förbundsdirektören att verkställa styrelsens och förbundsstämmans
beslut och därvid utöva den dagliga ledningen av förbundets verksamhet. Vidare åligger det
förbundsdirektören att ta initiativ och förbereda frågor rörande förbundets verksamhet.

§ 15 Sektioner
•

Mom.1. Inom förbundet kan upprättas sektioner med speciella uppgifter inom avgränsade
fackliga områden.

•

Mom.2. Beslut i ärenden om sektions inrättande och upplösande fattas av
förbundsstämman.

•

Mom.3. Medlemsgrupp äger ta initiativ till bildandet av sektion för visst arbetsområde.
Förbundsstyrelsen skall, sedan den fått tillfälle att ta del av den tilltänkta sektionens närmare
planer, med eget yttrande överlämna ärendet till förbundsstämman för beslut.

•

Mom.4. Initiativ till sektionsbildning kan tas även av förbundsstyrelsen och förbundsstämman.

•

Mom.5. Sektionsstyrelse, som skall bestå av minst fem och högst nio ledamöter, väljes av
sektion på allmänt sektionsmöte. Valet skall bekräftas av ordinarie förbundsstämma. Finner
stämman sig inte kunna bekräfta valet, skall ärendet återförvisas till sektion för ny
behandling.

•

Mom.6. Sektion skall stå öppen för alla medlemmar som anmäler sitt intresse för sektionens
arbete. Medlem som önskar bli upptagen i översättarnas yrkeskatalog skall för att vara
berättigad därtill prövas enligt de grunder och i den ordning som gäller för inval som
översättare i förbundet.

•

Mom.7. Sektion bör varje år hålla minst ett allmänt medlemsmöte.

•

Mom.8. Sektion uttar ingen egen medlemsavgift. Utgifter för sektions verksamhet regleras
av förbundet.
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•

Mom.9. Sektions arbetsuppgifter skall främst vara att följa utvecklingen inom sitt område.
Sektionsstyrelsen har därvid att ta initiativ och framlägga förslag till förbundsstyrelsen.

•

Mom.10. Närmare regler för sektions verksamhet utfärdas av förbundsstyrelsen.

•

Mom.11. Initiativ till sektions upplösande må tagas endast av sektion själv.

§ 16 Invalsnämnd
•

Mom.1. Invalsnämnd utses årligen av förbundsstyrelsen senast vid dess andra sammanträde
efter ordinarie förbundsstämma.

•

Mom.2. Invalsnämnden består av högst åtta ledamöter, varav minst fem skall väljas utanför
förbundsstyrelsen. Bland de senare utser styrelsen en att vara nämndens ordförande.

•

Mom.3. Styrelsen utfärdar erforderliga instruktioner för invalsnämnden.

§ 17 Valnämnd
•

Mom.1. Valnämnden består av fem ledamöter, utsedda av ordinarie förbundsstämma.
Förslag till ledamot i valnämnden får avges, förutom vid stämman, skriftligen till
förbundskansliet senast tre veckor före stämman; sådant förslag skall med stämmohandlingarna delges medlemmarna.

•

Mom.2. Ordinarie förbundsstämma utser en av de stämmovalda ledamöterna att vara
sammankallande.

•

Mom.3. Valnämnden skall bereda val av förbundsstyrelse och revisorer. Valnämnden kan
erhålla förbundsstämmans uppdrag att bereda även andra val som ankommer på
förbundsstämman. Senast sex veckor före dag då val skall förrättas skall nämnden
överlämna sitt förslag till styrelsen.

•

Mom.4. Närmare anvisningar för valnämnden utfärdas av förbundsstämman.

§ 18 Rådgivande omröstning
Därest styrelsen för viss fråga önskar höra medlemmarnas uppfattning kan rådgivande
omröstning bland samtliga medlemmar verkställas. Sådan omröstning utförs såsom
poströstning.
§19 Kallelser och meddelanden
•
•

Mom.1. Kallelser och meddelanden skall tillställas medlem under den till förbundets kansli
uppgivna adressen. Kallelse till ordinarie förbundsstämma utfärdas av styrelsen senast nittio
dagar före stämman genom meddelande i förbundets tidskrift eller på annat sätt.
Mom.2. Kallelse till extra förbundsstämma utfärdas av styrelsen senast tio dagar före
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stämman.
§ 20 Firmateckning
Förbundets firma tecknas, förutom av styrelsen, av två personer i förening bland dem som
styrelsen därtill utser.
§ 21 Verksamhetsår och räkenskaper
•

Mom.1. Förbundets verksamhetsår omfattar kalenderåret.

•

Mom.2. Förbundets räkenskaper skall vid varje verksamhetsårs utgång sammanföras i
fullständigt bokslut. Detta skall vara verkställt senast sju veckor före ordinarie
förbundsstämma, då räkenskaper med tillhörande handlingar ävensom av styrelsen avgiven
årsberättelse jämte balansräkning och resultaträkning för senaste verksamhetsåret skall
överlämnas till revisorerna för granskning. Dessa skall inom tre veckor efter mottagandet
avge revisionsberättelse vari ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrkes eller avstyrkes.

§ 22 Revisorer
Ordinarie förbundsstämma utser tre revisorer och tre suppleanter för dem. En revisor och
dennes suppleant skall vara auktoriserade av Revisorsnämnden. Övriga revisorer och revisorssuppleanter utses bland förbundsmedlemmarna.
§ 23 Stadgeändring
•

Mom.1. Förslag till ändring av dessa stadgar skall inom föreskriven motionstid skriftligen
inges till styrelsen, som med eget yttrande överlämnar ärendet till nästa förbundsstämma.

•

Mom.2. För ändring av förbundets stadgar fordras beslut av två på varandra följande
förbundsstämmor, varav en ordinarie. På den sist hållna stämman krävs minst två
tredjedelars majoritet för godkännande. Mellan stämmorna skall minst en månad förflyta.

§ 24 Upplösning av förbundet
•

Mom.1. För upplösning av förbundet fordras, att beslut därom fattas av två på varandra
följande förbundsstämmor, varav en ordinarie, och att beslutet biträdes på den första
stämman av minst två tredjedelar av de röstande och på den andra stämman av minst två
tredjedelar av förbundets samtliga medlemmar. Mellan de båda stämmorna skall förflyta
minst två månader.

•

Mom.2. Upplöses förbundet skall dess tillgångar överlämnas till organisation som i fråga
om ändamål och syfte svara mot Sveriges Författarförbund. Om sådan organisation icke
skulle finnas, äger Svenska Akademien förfoga över förbundets tillgångar, innefattande
arkiv och övriga handlingar så att dessa på lämpligt sätt kommer svenska författare till godo.
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BESTÄMMELSER FÖR
SVERIGES FÖRFATTARFÖRBUNDS KONFLIKTFOND
1. Fondens ändamål
Fonden är avsedd för bestridande av kostnader som uppkommer i samband med facklig konflikt
som vidtagits av förbundet eller som förbundet eljest blivit indraget i. Häri inbegrips
sympatiåtgärder som förbundet kan vidta för att stödja annan organisation som initierat eller på
annat sätt blivit indragen i konflikt, liksom annan verksamhet som direkt syftar till att stärka
upphovsmännens ställning som avtalsslutande part.
2. Finansiering
a) Fonden tillförs årligen ett belopp som fastställs av förbundsstämman i samband med
budgetbehandlingen.
b) Å fondens medel uppkommande avkastning tillförs fondens kapital.
c) Fondmedlen skall vara så placerade att de finns tillgängliga för sitt ändamål.
3. Konfliktersättning m m
Medel ur fonden får disponeras för
a) Bidrag till medlemmar, som vid konflikt (jfr 1 ovan) lider ekonomisk skada. Bidragens
storlek och formen för ersättning avgörs av förbundsstyrelsen. Bidragen kan utgöras av
dagersättning eller belopp relaterade till viss ekonomisk skada. Under vissa omständigheter
kan bidrag till medlem utbytas mot räntefritt lån.
b) Bestridande av kostnader för process eller skiljeförfarande i samband med konflikt eller
tvist.
c) Bestridande av kostnad för opartisk ordförande vid förhandling.
d) Bestridande av kostnader för anlitande av särskild personal, av särskilda experter och andra
personer som förbundsstyrelsen kan finna nödvändigt att engagera för utvecklandet av avtal
på upphovsrättens område eller för konflikts genomförande.

