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STÄMMA 2021
I det här dokumentet har vi samlat följande handlingar till stämman: 

• Förslag till dagordning
• Styrelsens propositioner till stämman – föreningsvård och transparens
• Proposition 2020:1 Styrelsens förslag om att återgå till att ha stämma 

varje år
• Proposition 2021:1 Förslag till ny stadga
• Proposition 2021:2 Nya allmänna principer
• Motioner med styrelsens yttranden
• Årsavgift
• Riktlinjer för arvoden och ersättningar 2021–2021
• Verksamhetsinriktning och ekonomiska riktlinjer
• Valberedningens förslag

Övriga handlingar till denna stämma är:
Verksamhetsberättelse 2019 och årsredovisning samt
Verksamhetsberättelse 2020 med årsredovisning.
Dessa handlingar finns separat från detta dokument.

Stämman äger rum den 24 april, kl. 13.00- ca 17.00.

Varmt välkommen!
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DAGORDNING
till ordinarie stämma i Läromedelsförfattarna, det vill säga Sveriges Läromedelsförfattares 
Förbund den 24 april 2021 kl. 13.00 – cirka 17.00. Stämman sker digitalt i videomötestjänsten 
Zoom och omröstningstjänsten Suffra.

DAGORDNING HANDLINGAR
1 Stämmans öppnande

2 Upprättande av röstlängd

3 Val av ordförande, sekreterare och justerare för stämman

Förslag till beslut: 
att välja Freddy Grip till mötesordförande, Jenny Edvardsson till 
sekreterare samt Kristina Asker och Emil Molander till justerare för 
stämman, i enlighet med valberedningens förslag. 

Mötesordförande informerar om talare och talartid under stämman: 
• Dagordningspunkterna inleds med presentationer, tid för dessa 

är överenskommen med presentatören och beror av punktens 
karaktär.

• I Suffra finns en talarlista och det är där man begär ordet. 
• När man fått ordet från mötesordföranden får man två minuters 

talartid. Man kan begära ordet flera gånger under en och samma 
dagordningspunkt. 

• 1, 2, 3:e talarlista tillämpas. Det vill säga den som redan talat un-
der punkten hamnar längre bak i kön om man begär ordet igen. På 
så sätt får fler komma till tals.

• Streck i debatten kommer tillämpas.

Handling: 
Valberedningens 
förslag, som inne-
håller förslag på 
mötesordförande, 
sekreterare, 
två justerare till 
stämman. 

4 Fastställande av att stämman blivit behörigen utlyst 

Kallelse utsändes i enlighet med stadgarna senast elva veckor i för-
väg. Kallelsen skickades per e-post den 5 februari 2021. Till de vi inte 
hade e-postadress till eller som vi inte kunde nå per e-post skickades 
fysiskt brev samma dag, den 5 februari.
 
Handlingarna publicerades och anmälda meddelades om detta per 
mail den 9 april, i enlighet med stadgarna senast två veckor i förväg, 
Efteranmälda har också fått länk till handlingarna mailade till sig sna-
rast efter anmälan. Till de som anmält sig i god tid nog har handlingar 
också skickats per post, som en extra service.

Styrelsens förslag till beslut: 
att stämman blivit behörigen utlyst. 

5 Styrelsens verksamhetsberättelser och ekonomiska berättelser för 
2019 och 2020 

Styrelsens förslag till beslut: 
att lägga verksamhetsberättelserna och de ekonomiska berättelserna 
för 2019 och 2020 till handlingarna. 

Handling: 
Verksamhets-
berättelser med 
årsredovisningar 
(2019 och 2020). 
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6 Revisorernas berättelser för 2019 och 2020

Förslag till beslut: 
att lägga revisorernas berättelser för 2019 och 2020 till handlingarna. 

Handling: 
Verksamhets-
berättelser med 
årsredovisningar 
(2019 och 2020)

7 Fastställande av resultat- och balansräkningar för 2019 och 2020

Förslag till beslut: 
att fastställa resultat- och balansräkningar för 2019 och 2020.  

Handling: 
Verksamhets-
berättelser med 
årsredovisningar 
(2019 och 2020).

8 Ansvarsfrihet för styrelsen 

Förslag till beslut: 
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för perioden 
2019-04-27 – 2021-04-24.

9 Ärenden styrelsen beslutat förelägga stämman (propositioner) 

9a Proposition 2020:1: Styrelsens förslag om att återgå till att ha 
stämma varje år. 

Styrelsens förslag till beslut: 
att fastställa extra stämman 2020:s beslut om att återgå till att 
ha stämma varje år, med medföljande stadgeändringar. 

att dessa stadgeändringar anses omedelbart justerade. 

9b Proposition 2021:1: Förslag till ny stadga 

Styrelsens förslag till beslut:
att anta proposition 2021:1 Förslag till ny stadga. 

9c Proposition 2021:2: Nya allmänna principer

Styrelsens förslag till beslut: 
att anta proposition 2:2021 Nya allmänna principer. 

Handlingar:

Proposition 2020:1 
Styrelsens förslag 
om att återgå till 
att ha stämma 
varje år. 

Proposition 2021:1 
Förslag till ny 
stadga. 

Proposition 2021:2 
Nya allmänna 
principer.

Paus 
Mötesordförande anger klockslag för återsamling. 
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Motioner med styrelsens yttranden

Motion 1) B. Kullberg om transparens.

Styrelsens förslag till beslut: 
att samtliga yrkanden i motionen, om transparens, anses besvarade. 

Motion 2) K. Hägglund om kommunikation.

Styrelsens förslag till beslut: 
att i enlighet med styrelsens yttrande anse motionen, om kommunika-
tion, besvarad.  

Motion 3) L. Hultgren, S. Ottosson och K. Smed Gerdin om effektivise-
ring och förvaltningskostnader. 

Styrelsens förslag till beslut: 
att i enlighet med styrelsens yttrande avslå att-sats 1, om SLFF och 
Lisab:s styrelser, i motionen. 

att i enlighet med styrelsen yttrande bifalla att-sats 2, om lokalkost-
nad, i motionen med tillägget att också andra möjligheter till lokaler 
ska undersökas.

att styrelsen får i uppgift att konkurrensutsätta den årliga revisionen 
samt att därefter vidta åtgärder för att minska utgifterna (att bifalla 
att-sats 3 i motionen). 

att i enlighet med styrelsens yttrande anse att-satserna 4-6, om att 
pressa kostnader, ekonomiadministration och hybridmöten, i motio-
nen besvarade.

Motion 4) S. Melin om begreppsförklaringar.

Styrelsens förslag till beslut: 
att i enlighet med styrelsens yttrande anse motionen, om begrepps-
förklaringar, besvarad.  
     
Motion 5) S. Melin om beslutsordning.
     
Styrelsens förslag till beslut: 
att i enlighet med styrelsens yttrande anse motionen, om beslutsord-
ning, besvarad.  

Motion 6) S. Melin om de outnyttjade rättighetsersättningarna. 

Styrelsens förslag till beslut:
att i enlighet med styrelsens yttrande anse motionen, om de outnytt-
jade rättighetsersättningarna, besvarad.

Handlingar: 
Motioner med 
styrelsens 
yttranden.

Paus 
Mötesordförande anger klockslag för återsamling. 

11 Fastställa årsavgift

Styrelsens förslag till beslut: 
att anta styrelsens förslag till årsavgift.

Handling: 
Styrelsens förslag 
till årsavgift. 
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12 Fastställa arvoden och ersättningar 

Styrelsens förslag till beslut: 
att anta styrelsens förslag riktlinjer för arvoden och ersättningar.
 

Handling: 
Riktlinjer för 
arvoden och 
ersättningar. 

13 Verksamhetsinriktning och ekonomiska riktlinjer 

Styrelsens förslag till beslut: 
att anta styrelsens förslag till verksamhetsinriktning och ekonomiska 
riktlinjer. 

Handling: 
Verksamhets-
inriktning och 
ekonomiska 
riktlinjer. 

14 Besluta om antal styrelseledamöter samt företa stadgeenliga val av 
ordförande, revisorer och valberedning. 

att anta valberedningens förslag till styrelseledamöter och revisorer.

Val av valberedning sker separat från ovanstående. 

Handling: 
Valberedningens 
förslag, som inne-
håller förslag på 
styrelseledamöter 
och medlems-
revisorer.
 

15 Stämman avslutas
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STYRELSENS PROPOSITIONER 
TILL STÄMMAN
FÖRENINGSVÅRD OCH TRANSPARENS
Styrelsen har under de två år som avlöpt sedan senaste ordinarie stämma 2019 haft fokus på 
åtgärder för att öka transparensen i förbundet. Detta har skett vid sidan av ordinarie verksam-
het som handlar om medlemsnytta, främja läromedels och kurslitteraturens ställning i samhället 
med mera. Tyvärr (på många sätt) kom det en pandemi som har gjort det svårare att arbeta än 
vad någon hade kunnat föreställa sig. 

De propositioner vi nu, trots detta, lägger fram till stämman ser vi som ett viktigt led i arbetet 
med att stärka demokratin och förbättra styrningen av förbundet. Transparens och medlems-
inflytande var anledningen till att vi vid förra årets extra stämma väckte frågan om en återgång 
till stämma varje år; ett beslut vi förhoppningsvis kan stadfästa på denna stämma. Det är ett 
viktigt steg för att möjliggöra större engagemang, insyn och påverkan i förbundets verksamhet. 
Förutom att det beslutet ska stadfästas lägger vi fram ytterligare två propositioner till den här 
stämman. En som innehåller ytterligare stadgeändringar och en som är en uppdatering av de så 
kallade ”allmänna principerna”.
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PROPOSITION 2020:1 
STYRELSENS FÖRSLAG OM ATT  
ÅTERGÅ TILL ATT HA STÄMMA  
VARJE ÅR
Proposition 1, kompletterad 2020-05-20 inför extra stämma 2020,
samt att styrelsens yttrande redigerats 2021 för att rikta sig till stämman 2021.

STYRELSENS PROPOSITION 
Styrelsen föreslår att extrastämmans beslut 2020 fastställs genom:
• att de två första meningarna i stadgans fjärde paragraf ändras till: 

§ 4 Stämma
Stämman är förbundets högsta beslutande organ. Ordinarie stämma ska hållas senast den 30 maj 
varje år.

Förslaget innebär en stadgeändring, där nuvarande §4 lyder: 

§ 4 Stämma
Stämman är förbundets högsta beslutande organ. Ordinarie stämma ska hållas senast den 30 
april vartannat år från och med 2017.

KOMPLETTERING AV PROPOSITION 1: STYRELSENS FÖRSLAG OM ATT ÅTERGÅ 
TILL ATT HA STÄMMA VARJE ÅR
Som en följd av proposition 1 antog stämman 2020 också följande förändringar som nu kan fast-
ställas av stämman 2021:
• att följande delar av paragrafer ändras till (ändringar understrukna):
 
Under § 6 Valberedning
 
Valberedning väljs för ett år. Den består av tre personer, varav en är sammankallande.

Förslaget innebär en stadgeändring, där nuvarande §6 lyder:

Valberedning väljs för två år. Den består av tre personer, varav en är sammankallande. 
 

Under § 7 Styrelsens och arbetsutskottets sammansättning (fjärde stycket) 

Styrelsens ordförande och övriga ledamöter väljs av stämman för två år. Ledamöterna väljs så att 
minst två ledamöter vid varje årsmöte har ett år kvar av sin mandattid.

Förslaget innebär en stadgeändring, där nuvarande §7 lyder: 

Styrelsens ordförande och övriga ledamöter väljs av stämman för två år.
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STYRELSENS YTTRANDE
Styrelsen föreslog på extrastämman 2020 återgång till stämma varje år av tre skäl:

1. Demokrati och transparens. Det bör vara möjligt för medlemmar att regelbundet kunna få 
information om och ifrågasätta vad styrelsen och/eller tjänstemän gör.

2. Det är på samma sätt rimligt att styrelse och Vd beviljas ansvarsfrihet efter varje bokslut/
verksamhetsår.

3. Medlemmar bör regelbundet kunna fatta beslut om inriktningen på till exempel på hur peng-
ar från kopieringsersättningar används och fördelas.

Att återgå till stämma varje år menar styrelsen är viktigt både med hänsyn till organisationens 
karaktär av kollektiv upphovsrättsorganisation men också för transparens och demokratisk 
utveckling. Läromedelsförfattarna är inte bundna av Lagen om kollektiv upphovsrättsförvaltning 
på så sätt att vi enligt lag måste ha stämma varje år, men det framgår tydligt av lagen att det 
är att rekommendera. Ändring från senast 30 april till senast 30 maj föreslogs för att ge större 
flexibilitet vid planering av stämmor.

Den extra stämman våren 2020 beslutade i enlighet med styrelsens proposition vilket kan fast-
ställas med en ny omröstning vid denna ordinarie stämma.
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PROPOSITION 2021:1 
FÖRSLAG TILL NY STADGA
Här presenterar vi först vårt stadgeförslag i sin helhet. Efter det följer en tabell där man kan 
jämföra den nu gällande stadgan med våra förslag till ändringar och där vi också motiverar de 
ändringar styrelsen föreslår. Lägg märke till att vi i förslaget redovisar uppdrag från stämman 
2019. Detta genom att under § 6 föreslå tidsbegränsning för hur länge man får sitta i styrelsen, 
samt att i § 7 om Stipendienämnden föreslå förändringar som gör att nämnden bara kan bestå 
av medlemmar.

STADGA (FÖRESLAGEN) 
§ 1 Förbundets namn och ändamål
Sveriges Läromedelsförfattares Förbund, bildat 1960, är huvudorganisation för läromedels- och 
kurslitteraturförfattare i Sverige. Förbundet har som ändamål att tillvarata författarnas ideella 
och ekonomiska intressen.

Förbundet har fullmakt att ingå avtal avseende användning av medlemmarnas offentliggjorda 
verk eller närstående rättigheter. Förbundet ska som huvudorganisation själv, eller genom upp-
låtelse till annan, såsom ett av förbundet helägt aktiebolag, ingå avtal, inkassera och tillgänglig-
göra ersättningar med stöd av upphovsrättslagens bestämmelser om avtalslicenser eller med 
stöd av andra avtal avseende nyttjanden som rör ett flertal upphovsmän.

§ 2 Förbundets säte och organisationsnummer 
Förbundet har sitt säte i Stockholm och har organisationsnummer 802007–0333.

§ 3 Medlemskap
Den som har utarbetat i Sverige utgivet verk för användning i undervisning, kan efter ansökan 
och beslut av styrelsen bli medlem i förbundet.

Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar förbundet eller motarbetar 
dess intressen eller ändamål kan uteslutas av styrelsen.

Tvist om medlemskap avgörs av förbundsstämman.

Den som inte har betalat årsavgiften avförs som medlem. 

Person som gjort förbundet särskild tjänst kan av styrelsen utses till hedersmedlem. 

§ 4 Förbundsstämma
Stämman är förbundets högsta beslutande organ. Ordinarie stämma ska hållas senast den 30 
maj varje år. 
 
Kallelse sker via e-post eller brev till medlemmarna och utsänds senast tio veckor i förväg. Sty-
relsen ska i kallelsen ange villkor för anmälan till och deltagande på stämman.

Beslut fattas med enkel majoritet bland de deltagande, där ej annat stadgas. Varje medlem äger 
en röst. För rösträtt på stämma krävs att årsavgiften är betald. Röstning genom fullmakt är ej 
tillåten. Omröstningar sker öppet. Vid lika röstetal skiljer lotten. Val kan ske öppet med ack-
lamation om antalet föreslagna är lika med antalet platser. I annat fall sker val genom sluten 
omröstning. Protokoll ska föras över beslut och eventuella reservationer.

Förbundsstämman ska
a) upprätta röstlängd, 
b) välja ordförande, sekreterare och justerare för stämman, 
c) fastställa om stämman blivit behörigen utlyst, 
d) fastställa dagordning för stämman,
e) ta del av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse, 
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f) ta del av revisorernas berättelse, 
g) fastställa resultat och balansräkning,
h) avgöra frågan om ansvarsfrihet för styrelsen, 
i) behandla propositioner som styrelsen beslutat att förelägga stämman,
j) behandla motioner från medlemmar,
k) besluta om allmänna principer,
l) besluta om verksamhetsinriktning och rambudget, 
m) fastställa årsavgifter,
n) fastställa arvoden och ersättningar,
o) besluta om antal styrelseledamöter samt välja förbundsordförande, styrelseledamöter och 
suppleanter, revisorer, valberedning samt två medlemmar i stipendienämnden. 
 
Motioner ska vara kansliet tillhanda senast sex veckor före stämman.

Handlingar till ovanstående punkter ska utsändas senast två veckor före stämman. 

Anställda inom förbundet äger rätt att yttra sig på stämman.

§ 5 Extra stämma
Mellan ordinarie stämmor äger styrelsen rätt att utlysa extra stämma. Extra stämma ska även 
hållas inom sex veckor, om det skriftligen begärs av minst femtio medlemmar eller av medlems-
revisorerna. 

En extra stämma kan endast besluta i de frågor som den har sammankallats för. Kallelse sker via 
e-post eller brev till medlemmarna och utsänds senast tre veckor före stämman. Övriga hand-
lingar senast tio dagar i förväg. 

§ 6 Styrelsen
Förbundet leds av en styrelse som består av sex till åtta ledamöter samt upp till två supplean-
ter. Styrelsen har hand om förbundets angelägenheter enligt vad stämman beslutat. Styrelsen 
fastställer tid och plats för stämma.

Styrelsen utgör också styrelse för det av förbundet helägda servicebolaget Läromedelsförfat-
tarna i Sverige AB med org.nr: 556724–7332. Styrelsen utser inom sig den som ska företräda 
förbundets aktier vid bolagsstämma.

Styrelsens ordförande och övriga ledamöter väljs av stämman för två år. Ledamöterna väljs så 
att minst två ledamöter vid varje stämma har ett år kvar av sin mandattid.  En ledamot kan som 
mest sitta fyra mandatperioder (8 år) i följd i styrelsen.  

Suppleanter väljs för ett år. För suppleanterna sker också val av turordningen de ska inträda i 
ledamots ställe. Avgår en ledamot ur styrelsen mellan stämmor ersätts denne med en suppleant 
fram till nästkommande stämma. 

Styrelsen konstituerar sig själv och utser inom sig vice ordförande. Styrelsen sammanträder på 
kallelse av ordföranden eller då minst tre ledamöter så begär.  

Styrelsen kan besluta då minst fyra ledamöter är närvarande om styrelsen består av sex leda-
möter, eller då minst fem ledamöter är närvarande om styrelsen består av fler än sex ledamö-
ter. Är en ledamot frånvarande ersätts denne av suppleant. 

Beslut fattas med enkel majoritet. All omröstning är öppen. Vid lika röstetal har ordföranden 
utslagsröst. Suppleanter deltar under styrelsesammanträden men har rösträtt endast då de er-
sätter en ledamot. De ersätter också ordföranden som ledamot men inte rollen som ordförande 
(det gör vice ordförande eller en ledamot).

Styrelsens förvaltningsansvar sträcker sig till och med stämman. 

En del av styrelsen utgör ett arbetsutskott som består av ordföranden, vice ordföranden samt 
en eller två övriga ledamöter som styrelsen utser inom sig. Arbetsutskottet bereder styrelseä-
renden samt beslutar i frågor styrelsen delegerar. 

Över styrelsens och arbetsutskottets beslut ska föras protokoll som visar vilka som har delta-
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git i beslutet samt gjorda reservationer. Protokoll ska justeras av ordföranden och en för varje 
sammanträde utsedd ledamot samt därefter utsändas till styrelsens ledamöter, medlemsreviso-
rerna och valberedningen. 

Styrelsen ska senast den 31 mars till revisorerna överlämna årsredovisningar för verksamheten 
under det gångna kalenderåret.  

§ 7 Stipendienämnden
Stipendienämnden stödjer och övervakar stipendieadministrationen på styrelsens uppdrag. 

Nämnden består av förbundsordförande, vice ordförande och ytterligare en styrelseledamot 
som styrelsen utser samt två medlemmar som väljs av stämman. Styrelsens vice ordförande är 
nämndens ordförande. Mandatperioden för medlemsledamöterna i nämnden är två år. 

§ 8 Valberedning
Valberedning väljs för ett år. Den består av tre personer, varav en utses till sammankallande.  

Valberedningen ska senast sex veckor före stämman framlägga förslag till de val som ska förrät-
tas vid stämman. Dessa förslag ska finnas med i handlingarna till stämman.

§ 9 Revisorer 
En auktoriserad revisor samt två medlemsrevisorer väljs av stämman för ett år.

Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper samt avge skriftliga berättelser 
över sin granskning av föregående års förvaltning och räkenskaper.

§ 10 Stadgeändring
Förslag till stadgeändring kan läggas fram till stämman av styrelsen genom proposition eller av 
enskilda medlemmar genom motion.

Motioner ska föreläggas stämman med styrelsens yttrande och förslag. I underlaget till stäm-
man ska den aktuella regleringen i stadgan beskrivas och vad ändringsförslaget innebär. 

Beslut om stadgeändring ska för att vara giltigt fattas enhälligt av ordinarie stämma eller av två 
på varandra följande stämmor, med minst två månaders mellanrum. För stadgeändring krävs i 
sådana fall enkel majoritet vid första beslutet och minst två tredjedelars majoritet vid det an-
dra.   

§ 11 Förbundets upphörande
Beslut om förbundets upphörande fattas i samma ordning som beslut om stadgeändring. Vid 
beslut om att förbundet ska upphöra väljer stämman två likvidatorer. Samtidigt beslutas hur 
förbundets kvarvarande tillgångar ska användas.
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1 Extra stämman 2020 beslutade om denna skrivning: ”Stämman är förbundets högsta beslutande organ. Ordinarie stämma ska hållas senast den 30 maj varje år.”  
Den behöver bekräftas av ordinarie stämma för att bli gällande.  
I nu gällande stadgar återfinns motsvarande text i § 4 och lyder ”Stämman är förbundets högsta beslutande organ. Ordinarie stämma ska hållas senast  den 30 april 
vartannat från och med 2017”. 
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PROPOSITION 2021:2 
NYA ALLMÄNNA PRINCIPER
En större del av förbundets omsättning finansieras av rättighetsintäkter från kollektiva avtals-
licenser. Systemet med sådana licenser regleras i Lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt 
(Lag 2016:977). I den finns tydliga krav på att den som hanterar rättighetsintäkter ska säkra att 
alla rättsinnehavare har tillgång till dem på lika villkor, och att de organisationer som hanterar 
dem är demokratiskt styrda medlemsorganisationer.

Arbetet styrelsen nu genomfört med att bearbeta de allmänna principerna för rättighetsintäk-
ter beror bland annat på medlemmen Stefan Melins klargörande av att förbundets nuvarande 
allmänna principer1 inte kan anses tillfredsställande. Styrelsen såg det också som en naturlig 
del av arbetet med förbundets demokrati att se över dem och genom det arbetet skapa en mer 
transparent hantering av såväl rättighetsintäkterna som medlemsavgifter. 

Dessa nya allmänna principer har tagits fram genom ett arbete i flera olika arbetsgrupper och 
ett tidigt utkast var också föremål för medlemsdialoger i februari 2021. Vi är tacksamma för alla 
som har deltagit i detta arbete och vars kommentarer har hjälpt oss mycket. Styrelsen vill rikta 
ett speciellt tack till Stefan Melin för hans outtröttliga arbete för organisationens bästa i denna 
fråga. Det förslag som nu föreslås stämman har stämts av mot tillsynsmyndigheten (Patent och 
registreringsverket) vars handläggare i en ”kommentar i vägledande syfte” inte ser något att 
anmärka på i resonemanget och skriver att texten är ”välformulerad och tydlig”.

Förbundets verksamhet och ekonomi står på två ben. Det ena benet rör exklusivt dem som är 
medlemmar och denna del finansieras av medlemsavgifter. Det andra benet, som rent ekono-
miskt är större, är användning och tillgängliggörande av de kollektivt förvaltade rättighetsintäk-
terna. Nedanstående är en förenklad illustration av hur förbundets ekonomi ser ut och styrs:

FOTNOT 1: https://www.laromedelsforfattarna.se/om-oss/vilka-vi-ar/Kollektivt-inkasserade-upphovsrattsintakter/
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Vi i styrelsen ser de nya allmänna principerna som en del i en styrkedja där stämman genom de 
allmänna principerna fattar beslut om vad rättighetsintäkter får användas till. I verksamhetsin-
riktning och rambudget konkretiseras detta sedan till föreslagen verksamhet med angivna total-
belopp. Denna av stämman beslutade verksamhetsinriktningen och rambudgeten blir styrelsens 
utgångspunkt för mer detaljerad budget, verksamhetsplan samt för kansliets verksamhet.

En del i styrelsens arbete med att skapa transparens är att vi har strukturerat den ekonomiska 
redogörelsen så att det för medlemmarna blir enklare att se vad de olika tjänsterna beskrivna 
i de allmänna principerna kostar och i efterhand kontrollera att styrelsen har hållit sig inom de 
ramar som stämman fastställt. De allmänna principerna, verksamhetsinriktningen med rambud-
get och till sist också bokslut bygger alltså på samma indelningar så det blir lättare att över-
blicka. 

De allmänna principerna följer nedan. Efter dessa följer en kort kommentar till de olika tjänster-
na och varför förbundet har etablerat dem. 

Observera att dessa nya allmänna principer inte är förslag på ny eller ändrad verksamhet utan 
ett sätt att synliggöra vad vi redan gör och göra det mer tillgängligt för medlemmarnas insyn 
och påverkan – i enlighet med lagstiftarens intentioner.

ALLMÄNNA PRINCIPER 
Allmänna principer för hantering av rättighetsintäkter (kopieringsersättning), avdrag från sådana, 
fördelning och inkomster av investeringar
 
HANTERING AV RÄTTIGHETSINTÄKTER  
Vi tillåter som huvudorganisation för läromedels- och kurslitteraturförfattare tidsbegränsade 
nyttjanden av rättigheter genom avtalslicenser. Bonus Copyright Access förhandlar och ingår 
licensieringsavtal för kopiering i skola, högskola, på arbetsplatser m.m. vilket årligen genererar 
rättighetsintäkter till oss. 

Lagen (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt (LKFU) reglerar hur rättighetsintäkter 
får användas och ställer krav på att vi redovisar principer för avdrag och fördelning, samt för 
investering och riskhantering. Med avdrag menas användningen av rättighetsintäkter som inte 
kan kopplas till en individuell rättsinnehavare. Med fördelning menas intäkter som kan kopplas 
till en enskild rättsinnehavare. 

Den stora delen av rättighetsintäkter hanterar vi genom avdrag, eftersom kopiering av enskilda 
verk inte registreras i det svenska utbildningsväsendet. En mycket liten del av rättighetsintäk-
terna hanteras genom fördelning.

Dessa principer, som antas av stämman, redovisar hur vi använder rättighetsintäkterna genom 
våra principer för avdrag och fördelning – d.v.s. hur pengarna får användas, samt principer för 
investering och riskhantering – d.v.s. hur innestående pengar ska förvaltas. De allmänna princi-
perna ger tillsammans med verksamhetsinriktning och rambudget medlemmarna inflytande över 
verksamheten och hanteringen av medlen.  

Lagen säger att rättighetsintäkterna, d.v.s. kopieringsersättningen, ska förvaltas på ett om-
sorgsfullt sätt. Det tolkar vi som att vår verksamhet ska skötas kostnadseffektivt. 

PRINCIPER FÖR AVDRAG
Tjänster
Vi gör avdrag från rättighetsintäkterna för att stärka och gynna läromedelsförfattares kollek-
tiva nytta. Tjänsterna tillhandahålls på rättvisa villkor vilket betyder att alla rättsinnehavare ska 
ha tillgång till tjänsterna. 

Tjänsterna är:
Stipendier och priser
a. Kopieringsstipendium
b. Andra stipendier
c. Priser
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Upphovsrätt och rådgivning
a. Avtalsgranskning
b. Förhandling
c. Upplysning om upphovsrättsliga frågor
d. Bevakning av det upphovsrättsliga området
e. Medlemskap i ALIS (Administration av litterära rättigheter i Sverige)

Utbildning och författargemenskap
a. Kompetensutvecklande verksamhet
b. Aktiviteter för författargemenskap
c. Informationsarbete

Påverkan, opinionsbildning och kommunikation
a. Politiskt påverkansarbete och opinionsbildning

Utveckling av forskning om läromedel

Förvaltningsavgifter
Förvaltningsavgifter dras av från rättighetsersättningarna för att täcka våra kostnader för att 
inkassera, fördela och betala ut ersättning.

Förvaltningsavgifterna är: 
a) Kanslikostnader
b) Revision
c) Styrelse
d) Stämma
e) Stipendieadministration

PRINCIPER FÖR FÖRDELNING
Fördelning till kända rättsinnehavare hanteras för Läromedelsförfattarnas räkning av organisa-
tionen ALIS (Administration av litterära rättigheter i Sverige). Detta gäller bara rättighetsintäk-
ter från kopiering som skett i Danmark (i Danmark måste varje lärare skriva upp vilken bok man 
kopierar ur). Allmänna principer för ALIS finns här https://www.alis.org/om-alis/alis-allmanna-
principer/.

PRINCIPER FÖR INVESTERING OCH RISKHANTERING
Investeringar av rättighetsintäkter ska göras med lågriskprofil och utifrån ett etiskt och miljö-
mässigt hållbarhetsperspektiv.
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KOMMENTARER TILL TJÄNSTERNA:
Det är viktigt för förståelsen av de allmänna principerna ovan att de inte innebär en förändring av 
förbundets verksamhet. Det vi gör är att vi beskriver vad förbundet gör på ett tydligare sätt. 

Stipendier och priser
Kopieringsstipendierna är den viktigaste tjänsten. De ger möjlighet för rättighetsinnehavare att 
söka stipendier. På den senaste extrastämman beslutades om vissa förändringar i stipendierna 
där det viktigaste beslutet var att utbetalningarna skulle ökas så att ackumulerat kapital genom 
utökade kopieringsstipendier ska komma rättighetsinnehavarna till godo snabbare. Det finns 
också ett resestipendium till Aten och så Läromedelsförfattarnas pris under den här tjänsten. 
Det senare är avsett både att premiera och lyfta förtjänstfulla författarskap men också att 
skapa god publicitet kring läromedelsförfattande.

Upphovsrätt och rådgivning
Upphovsrätt och rådgivning är viktiga och uppskattade tjänster. Förutom möjlighet till person-
lig rådgivning och juridiskt stöd ingår också bevakning av utveckling på upphovsrättens område 
som vi som författare behöver vara informerade om. Inte minst i den pågående digitaliseringen 
är det oerhört viktigt att vi som författare har expertkunskap i vad som händer med upphovs-
rätten och olika modeller för licensiering och avtal.

Påverkan, opinionsbildning och kommunikation 
Förbundet arbetar aktivt med att stärka läromedels och kurslitteraturs ställning i samhället. 
Arbete med att ta fram undersökningar, möten med politiker och som nu senast aktivt arbeta 
med att påverka en statlig utredning ingår i det här arbetet. Detta arbete har potential att 
starkt påverka läromedelsförfattares möjlighet att verka. Inom de här tjänsterna är det också 
viktigt att vi kan samarbeta i (och med) andra upphovsrättsorganisationer och systerorganisa-
tioner.

Utveckling av forskning om läromedel
Utveckling av forskning om läromedel har vi satt upp som en egen punkt men den hör egentligen 
hemma under punkten ovan. Tidigare har man från Läromedelsförfattarna kunnat söka forsk-
ningsbidrag. Vi menar att det är mer strategiskt att påverka vilken typ och vilken mängd forsk-
ning som finns, istället för att ge bidrag till forskningsinsatser.

Den nuvarande styrelsen håller därför till exempel på med att tillsammans med universitetet 
i Cambridge ta fram en internationell belysning av svensk läromedelsforskning. Vi har också 
tillsammans med Författarförbundet och Natur & Kultur tagit fram en satsning på en professur 
i sakprosa vid Linnéuniversitetet för att stimulera till en forskningsmiljö med en mer positiv syn 
på läromedels roll i samhället och som stärker läromedelsförfattares ställning som författare.
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MOTIONER MED  
STYRELSENS YTTRANDEN

Motion till SLFF´s årsstämma 2021 

Rubrik 
Styrelsens transparens i: 

1. Stipendienämndens utdelningsunderlag för bedömning i tilldelningen av
stipendier

2. Styrelsens sätt att diskutera och ta upp läromedelsförfattares arbete med
att vara såväl författare som illustrerare till bild-texter i skriftspråksläran-
det.

3. Arbetet med jämlikhet mellan skönlitterära författare och läromedelsför-
fattare.

Bakgrund 
Som författare för läromedel alla stadier från förskola till universitet har jag se-
dan jag blev medlem 1977 under åren känt en betydande trygghet och gemen-
skap i att tillhöra ett fackförbund  för mig som läromedelsförfattare. Jag har varit 
en aktiv deltagare och även styrelseledamot (1991 – 1993) med sällsynt frånvaro 
vare sig på årsmöten eller styrelsemöten. På den tiden genomförde vi i förening-
en även resor i kunnande och jag var bl.a. reseledare för en resa till en didaktisk 
konferens i Thailand 1993 samt för att också besöka skolor där och diskutera 
undervisning och läromedel. 

Vid förra styrelsens övertagande, vilket jag uppfattar skedde på stridiga val och 
inte i yrkesmässigt läromedelsförfattarval i samförstånd, beslöt jag att dels 
självklart fortsätta vara medlem, men att inte fysiskt deltaga i möten och kurser. 
Det visade sig också under denna styrelses tid stridigheter med negativa förteck-
en och som jag uppfattade det svaga förståelser för medlemmars diskussionsfrå-
gor. Min förståelse var att styrelsen i stället för att diskutera medlemmars utsa-
gor och förslag, egenmäktigt uteslöt personerna ur föreningen, senare förbundet. 
Lokalföreningarna uteslöts dessutom utan förankring i medlemsförfrågan kring 
detta beslut. 

Slutligen i bakgrundsbeskrivningen har jag erfarit att förhållandet att vi lärome-
delsförfattare ska vara jämlika med skönlitterära författares prosaskrivande (vi 
framtar ofta sakprosa).  

MOTION 1
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Problembeskrivning 1 
Denna problembeskrivningen har sin utgångspunkt i stipendienämndens 
arbetsprinciper under Stipendienämndsordförande Lennart Junermarks tid 
där alla ansökningar kontrollerades av någon i nämnden samt att vissa 
faktorer togs hänsyn till vid bedömningen. Junermarks bedömning följde 
en progression i tilldelningen i förhållande till författaromfattning.  Någon 
bestämd 20 årsgräns i förhållande till första utgivningen fanns inte. Man 
utgick från det år då det skrivna verket reviderades. Man relaterade läro-
medlemsförfattares sakprosaskrivande till skönlitterära författares betal-
ningssätt.   

 
Ordförande Wiwi Ahlberg drev en kampanj för att ersätta Junermarks ar-
bete med ett arbetssätt  där en algoritm (ordf i styrelsern, vice ordf i sty-
relsen samt ledamöter från kansliet)  skulle sköta bedömningen, givet ef-
ter inmatade principer. Detta bidrog för min del till att stipendiet för 2010 
sänktes från 40 000 kr till 17.500 kr trots revideringar och nya läromedel. 
Läs Här om allmänna principer. 

 
Förslag 1 
Jag föreslår att styrelsen visar trassperens och konkret beskriver skillna-
derna i det tidigare bedömningssystemet för utdelning av stipendier. Jag 
föreslår även att styrelsen förklarar hur man uppfattar att man förbättrar 
stipendiebedömningen genom en negativ progression i utdelningssumman 
(som i mitt fall med 22 500 kr) på tre år. I mitt eget fall kväver jag en ma-
nuell kontroll av den tidigare bedömningen.   

 
 Problembeskrivning 2 

Jag har såväl som lärare (i förskola, grundskola och universitet) samt pe-
dagogisk forskare (Doktorsexamen 1991) intresserat mig för människors 
lärande av skriftspråket, fr a barns nybörjarlärande . Jag har genomfört 
flera studier i vilka nybörjare har erbjudits läsa bild-texter där såväl bil-
der som ord står på rader och båda ska läsas för att förstå innehållet. De 
första texterna har bilder på föremål, dvs motsvarande skriftspråkets sub-
stantiv och sedan utvecklats till verb och adjektiv. Se exempel nedan.  
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Svenska tecknare ser inte dessa bilder i bild-texter som illustrationer och 
därför inte är en grund för stipendier därifrån. Jag illustrerar lästexterna 
vidare med såväl händelsebilder (ex. någon som gungar, verb) och sam-
lingsbilder (bilder innehållande såväl sakbilder, substantiv, händelsebil-
der, verb som adjektiv). Inte heller dessa bilder bildar enligt Svenska 
tecknare underlag för illustrationsstipendier. Inte heller förlag ger royalty 
för bilder använda i skriftspråkslärandesyfte likt det beskrivna. 
 
Förslag 2 
Jag har föreslår att, även om jag kan anses var relativt ensam inom för-
fattandet av möjligheten att läsa såväl bilder som ord i skriftspråksläran-
det, skulle jag önska att styrelsen tar upp detta förhållande till diskuss-
ion. Jag menar att styrelsen förhåller sig till hur dessa bilder som är inte-
grerade i skriftspråkets läsande och lärande, ska kunna vara ett underlag 
för ersättning inom SLFF samt att i diskussion med förlag förstärka an-
vändningen av bilder på detta lärandesätt så att de ersätts. Jag utvecklar 
gärna förhållandet mer genom att fysiskt visa de läromedel jag tillverkat 
i detta format. Jag har genom åren förlorat en hel del på att illustrera gra-
tis i läromedel. Ersättning för bilderna har aldrig inkluderats i royalty. 
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Problembeskrivning 3 
Då jag var styrelseledamot i LFF 1991-1993 arbetade vi på medlemmar-
nas inrådan med att ta skilda kontakter för att kunna bli accepterade som 
mer likvärdiga med andra författare, dvs, erhålla allmänhetens och fram-
för allt elevers föräldrars förståelse för att vi är författare. Inte mycket 
uppfattar jag har skett i denna inriktning. 
 
Förslag 3 
Nuvarande ordförande Per Kornhall skriver att styrelsen alltid intensivt 
arbetar med förhållandet att vi läromedelsframtagare ska erkännas som 
författare. Jag föreslår att styrelsen på stämman ger en beskrivning av 
vad som konkret genomförts i frågan och att fortsätta arbetet inom detta 
område.  
 

Motionslämnare 
Lärare och forskare 
Birgitta Kullberg 
Spannarp 198 
Öråsen 
432 77 tvååker 
e-post: hbkullberg@gmail.com 
Mobil: 0727-23 24 63 
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STYRELSENS YTTRANDE ÖVER STÄMMANS MOTION 1: 
BIRGITTA KULLBERG OM TRANSPARENS
Birgitta Kullbergs motion är tredelad och efterlyser bland annat insyn i hur styrelsen arbetar 
med stipendier. Styrelsen besvarar här yrkande för yrkande:

YRKANDE 1:
Motionären vill att styrelsen ska visa transparens och beskriva skillnaderna mellan det nuva-
rande och det tidigare stipendiesystemet. En sådan genomlysning av stipendiesystemet gjordes 
inför extrastämman 2020.

Utöver detta vill motionären att styrelsen genomför en kontroll av hennes ansökan. Tre sådana 
kontroller har genomförts. Förändringen i hennes stipendium beror på att flera verk blivit för 
gamla för att räknas med i underlaget (20 år).

Styrelsen menar att motionen med detta ska anses vara besvarad på denna punkt.

YRKANDE 2:
Motionären pekar på att hon både är författare och illustratör till sina läromedel. Om detta har 
medfört att förlagsavtal slutits till hennes nackdel är det beklagligt.

Det har dock ingen negativ inverkan på stipendiebeloppet i hennes fall eftersom stipendienämn-
den bedömer henne som upphovsperson till varje sida i verket. 

Styrelsen menar dock att bilder och bildanvändning är en viktig principiell fråga att uppmärk-
samma författare på. Förbundet bör möjligen undersöka det avtalsrättsliga läget för lärome-
delsförfattare som illustrerar sina egna verk. Styrelsen kommer att i linje med motionen arbeta 
med den frågan.

Styrelsen menar att motionen med detta ska anses vara besvarad på denna punkt.

YRKANDE 3:
Motionären önskar vidare att läromedelsförfattare ska ha samma status och anseende som an-
dra författare. Styrelsen delar fullständigt den uppfattningen och verkar för en sådan statushöj-
ning på flera sätt. Ett sätt är genom våra påverkanskampanjer, nu senast Rätten till läromedel. 
Genom att i olika sammanhang framhålla läromedelsförfattares kompetens och sprida känne-
dom om vårt yrke vill vi visa att vi har en samhällsbärande funktion som förtjänar att respek-
teras. Ett annat sätt är genom att stödja införandet av en professur i sakprosa, där läromedel 
ska synliggöras på ett sätt som tidigare inte skett. Läromedel är en egen genre, med alldeles 
särskilda krav på sina upphovspersoner och med avgörande betydelse för all utbildning. Det är 
verkligen på tiden att vi läromedelsförfattare erkänns som de specialister vi är!

Styrelsen menar att motionen med detta ska anses vara besvarad på denna punkt.
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MOTION 2
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STYRELSENS YTTRANDE ÖVER STÄMMANS MOTION 2: 
KENT HÄGGLUND OM KOMMUNIKATION
Läromedelsförfattarna har absolut som ambition att verksamheten ska vara tillgänglig för alla 
medlemmar. Av den anledningen skickar vi till exempel ut information per post till medlemmar 
som inte har uppgivit någon e-postadress. Som motionären så väl beskriver det, gör den pågå-
ende pandemin det extra svårt om man av någon anledning inte har tillgång till eller kan använda 
vanliga digitala tjänster, men det är en situation vi hoppas inom kort ska vara över. Motionärens 
analogt skrivna motion efter ett samtal med kansliet är i sig ett exempel på att man kan kom-
municera med förbundet på många sätt. 

Styrelsen föreslår stämman att anse motionen besvarad.
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MOTION 3

1 

Motion till SLFFs stämma 24 april 2021 
 
Motion angående effektivisering och förvaltningskostnader 
 
I vårt valberedningsarbete har vi noterat en del saker som föranleder oss att avge följande 
motion för att ytterligare stärka vårt förbund.  
 
Bakgrund 
Sveriges Läromedelsförfattares Förbund (SLFF) med Org.nr 802007-0333, är 
koncernmoderbolag för Läromedelsförfattarna i Sverige AB, förkortat LISAB, med Org.nr: 
556724-7332. SLFF har ingen egen personal och inga egna lokaler utan köper sina tjänster 
från LISAB. Båda de juridiska enheterna har samma styrelse även om det hos myndigheterna 
registrerade ändamålet skiljer sig åt för de båda juridiska enheterna. SLFF är inte 
momsregistrerat medan LISAB är det, etc. Är det optimalt sett ur medlemmarnas synvinkel? 
Detta bör klargöras av styrelsen. 
 
SLFFs främsta uppgift är att se till att upphovsrättsinnehavare får del av den ersättning som 
årligen utbetalas av Bonus Copyright Access (se www.bonuscopyright.se/om-bonus). Med 
tanke på att rättighetsintäkterna inte kan garanteras ligga kvar på samma nivå som idag är 
det viktigt att se över förvaltningskostnaderna, som är den största utgiftsposten i budgeten 
för den samlade SLFF-koncernen.  
 
Från rättighetsintäkterna dras förvaltningskostnader av för bland annat kansli, lokaler, 
konsultationer, styrelse, etc. I budgeten för 2021 är kostnaderna för den gemensamma 
administrationen upptagen till 8 Mkr och för styrelsearbetet 1,1 Mkr. Lokalkostnaderna 
enligt budgeten är upptagna till 1 Mkr.  
 
Med de erfarenheter som pandemin har gett i form av hemarbete och digitala möten, finns 
det kanske möjlighet att reducera lokalkostnaderna. Styrelsen bör även utreda om 
lokalkostnaderna kan delas med andra föreningar och företag.  Även övriga kostnader som 
är förenade med verksamheten bör utredas av styrelsen och utvärderas och hanteras på 
motsvarande sätt. 
 
Problembeskrivning 

1. SLFF och LISAB är två juridiska enheter med olika ändamål men samma styrelse. Om 
de har delvis olika styrelsesammansättning torde verksamheternas olika inriktning 
var för sig bättre kunna tillgodoses, vilket också kan ske med olika arbetsutskott, 
förutsatt att tillräckligt många styrelsemedlemmar finns för att kunna bilda sådana 
AU:n. Styrelsen bör ges i uppdrag att utreda hur de olika verksamheterna bäst ska 
organiseras.  
 

2. Våra lokalers centrala läge på Drottninggatan 61 i Stockholm har fördelar, men detta 
måste vägas mot medlemsnyttan. Flera organisationer söker sig bort från centrum på 
grund av höga hyror. En ökad digitalisering under 2020 har också lett till frågor om 
framtidens arbetsplatser behöver se ut som gårdagens. På motsvarande sätt bör vi se 
över vilka villkor som gäller för lokalen och undersöka alternativa lokallösningar 
alternativt delning av kostnaderna med andra intressenter. 
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3. De senaste åren har Grant Thorntons debitering ökat med 245 % fördelat på följande 

sätt:  
       
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
LISAB 58 718 59 827 63 056 50 675 103 658 126 568 
SLFF 3 750 7 094 16 306 19 241 14 325 29 415 
Summa 64483 68937 81379 71934 120002 158003 
       
Årlig ökning  107% 118% 88% 167% 132% 
       
Total ökning 2015 till 2020 245% 
 
Revisionskostnaderna bör konkurrensutsättas och styrelsen bör ges i uppdrag att 
omförhandla villkoren med Grant Thornton samt att konkurrensutsätta deras uppdrag. 
 

4. Kansliets ekonomi har skötts på konsultbasis under de senaste åren. I dag finns sex 
anställda på kansliet och en i styrelsen diskuterad eventuell heltidstjänst för ekonomi 
innebär utökade personalkostnader. Innan det sker bör dock styrelsen utreda andra 
alternativ att lösa ekonomiadministrationen inklusive deltidsanställningar i 
projektform av erfarna seniorer. För seniorer (födda 1938-1955) gäller som en 
ytterligare fördel att arbetsgivaravgiften är 10,21% mot 31,42 % för personal födda 
1956 eller senare. 

 
5. Styrelsen har under 2020 arbetat med digitala möten. Detta har lett till minskade 

utgifter när det gäller resor, något som är positivt. Dessutom är det en tidsbesparing 
och underlättar för långväga styrelseledamöter att delta. Styrelsen bör utvärdera hur 
hybridmöten skall kunna utföras på ett effektivt sätt när samhället successivt återgår 
till ett normalläge.  

 
Förslag till beslut 
 
Vi föreslår därför att: 

• Styrelsen får i uppgift att utreda om SLFF och LISAB skall ha identiska styrelser och i 
så fall om separata AU:n bör inrättas som dedikerat hanterar de båda juridiska 
enheternas ändamål 

• Styrelsen får i uppgift att undersöka om lokalkostnaden kan reduceras genom att 
dela eller disponera mindre ytor på Drottninggatan 61 i Stockholm för att på så sätt 
reducera hyreskostnaden, samt att vidta åtgärder för att minska utgifterna 

• Styrelsen får i uppgift att konkurrensutsätta den årliga revisionen samt att därefter 
vidta åtgärder för att minska utgifterna 

• Styrelsen får i uppgift att utreda alternativ för att söka pressa kostnaderna för 
verksamheterna i den ideella föreningen och dotterbolaget LISAB  

• Styrelsen får i uppgift att se över hela ekonomiadministrationen i verksamheterna 
för att både effektivisera dem och att reducera kostnaderna i den samlade 
verksamheten i de två juridiska enheterna. 
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• Styrelsen fortsättningsvis har ett antal digitala möten/år samt utreder användandet 
av hybridmöten, där medlemmar kan delta antingen fysiskt eller digitalt. Detta för 
att reducera resekostnader, etc. för SLFFs verksamheter. 

 
Göteborg den 26 februari 2021 
 
Lena Hultgren 
Stig Ottosson 
Karin Smed-Gerdin 
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STYRELSENS YTTRANDE ÖVER STÄMMANS MOTION 3: 
LENA HULTGREN, STIG OTTOSSON OCH KARIN SMED-GERDIN 
OM EFFEKTIVISERING OCH FÖRVALTNINGSKOSTNADER
Motionärerna värnar om goda ekonomiska rutiner och en god förvaltning av förbundets eko-
nomi. Denna ambition är något som styrelsen helhjärtat ställer sig bakom. Det är en naturlig del 
för både styrelsen och på styrelsens uppdrag för förbundsdirektören att organisera verksamhe-
ten på ett så effektivt sätt som är möjligt – givet vad vi vill uppnå. Styrelsen delar motionärernas 
syn på vissa saker men har en annan uppfattning i några. Vi besvarar därför motionens yttrande 
att-sats för att-sats.

Att-sats 1: ”Styrelsen får i uppgift att utreda om SLFF och LISAB skall ha identiska styrelser 
och i så fall om separata AU:n bör inrättas som dedikerat hanterar de båda juridiska enheternas 
ändamål”

Här uppfattar styrelsen att det finns någon sorts missförstånd. I motionen presenteras Läro-
medelsförfattarna och vårt helägda servicebolag Lisab som två skilda verksamheter. Så är inte 
fallet. Lisab bildades för, och enda existensberättigande är, att vara ett skattemässigt fördelak-
tigt sätt att hantera  ekonomiska ärenden på uppdrag av förbundet. Bolaget har inget annat syf-
te och är inte tänkt att vara en egen entitet på det sätt motionärerna beskriver. Olika styrelser 
eller arbetsutskott skulle fördyra och komplicera verksamheten i förbundet. Det skulle också 
föra med sig  påtagliga risker för den legala statusen hos Läromedelsförfattarna som varande 
huvudorganisation vad gäller ersättningarna från kopieringslicenser och liknande. 

Styrelsen föreslår att denna att-sats i motionen avslås.

Att-sats 2: ”Styrelsen får i uppgift att undersöka om lokalkostnaden kan reduceras genom att 
dela eller disponera mindre ytor på Drottninggatan 61 i Stockholm för att på så sätt reducera 
hyreskostnaden, samt att vidta åtgärder för att minska utgifterna”.

Styrelsen delar motionärernas åsikt att lokalerna på Drottninggatan är dyra. Den nuvarande 
styrelsen uppfattar att det fanns en tanke bakom att lägga kansliet på Drottninggatan som 
handlar om att ligga nära andra förbund som Dramatikerna och Författarförbundet. Det är 
också väldigt praktiskt ur tillgänglighetssynpunkt att ligga så nära centrala reseförbindelser. Att 
enkelt kunna bjuda in riksdagsledamöter och andra är också en fördel. När kontraktet skrevs 
fick förbundet en hyresrabatt. I och med att den nu är borta har kostnaden blivit hög. 

Styrelsen föreslår att motionens att-sats bifalls med tillägget att också andra möjligheter till 
lokaler ska undersökas.

Att-sats 3: ”Styrelsen får i uppgift att konkurrensutsätta den årliga revisionen samt att därefter 
vidta åtgärder för att minska utgifterna”.

Detta är ett arbete som redan har påbörjats. Styrelsen har planer på att eventuellt redan till en 
extrastämma i höst presentera resultatet av en sådan konkurrensutsättning. 

Styrelsen föreslår alltså bifall till motionens att-sats.

Att-sats 4: ”Styrelsen får i uppgift att utreda alternativ för att söka pressa kostnaderna för 
verksamheterna i den ideella föreningen och dotterbolaget LISAB”.

Detta är något som styrelsen arbetar med som en naturlig del av verksamheten. Det ingår också 
i förbundsdirektörens uppdrag. Som exempel kan nämnas att en ny städupphandling kommer 
sänka städkostnaderna. Tillsammans med aktiviteter kring till exempel ekonomitjänsten, revi-
sorer och ett uppdrag om att se över lokalkostnaderna menar vi att något ytterligare sådant 
ospecificerat uppdrag inte fyller någon funktion. 

Styrelsen föreslår att att-satsen med detta anses vara besvarad.

Att-sats 5: ”Styrelsen får i uppgift att se över hela ekonomiadministrationen i verksamheterna 
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för att både effektivisera dem och att reducera kostnaderna i den samlade verksamheten i de 
två juridiska enheterna.”

Styrelsen delar motionärernas syn och har redan beslutat om åtgärder. Konsultlösningen för 
ekonomihanteringen var en temporär lösning och förbundsdirektören har av styrelsen fått i 
uppdrag att avsluta konsultuppdraget. 

Styrelsen föreslår att motionens att-sats med detta ska anses besvarad.

Att-sats 6: ”Styrelsen fortsättningsvis har ett antal digitala möten/år samt utreder användan-
det av hybridmöten, där medlemmar kan delta antingen fysiskt eller digitalt. Detta för att redu-
cera resekostnader, etc. för SLFFs verksamheter.”.

Det är mycket rimligt att styrelsen kommer att ha ett mindre antal fysiska möten än vi tidigare 
har haft i och med att vi under pandemin fått erfarenheter av digitala möten. Det sparar inte 
minst mycket restid för styrelsens medlemmar. Men för att kunna skapa så bra verksamhet som 
möjligt behöver vi också kunna ses för djupare samtal, lära känna varandra och det måste också 
vara meningsfullt att ta ett styrelseuppdrag. Den meningen skapas i viss mån av att det är roligt 
att delta i fysiska möten, att bli engagerad och delaktig. Kostnadsaspekten för förbundet menar 
styrelsen är försumbar. 

När det gäller övriga möten, kurser, medlemsdialoger etc så finns redan planer på att skapa 
hybridlösningar. Vissa verksamhetsinslag lämpar sig väl för det digitala formatet. Det ger också 
tillgänglighet för människor som annars hade fått resa långt. 

Vi vill uppmärksamma att vi från föregående ordinarie stämma har ett beslut om resesubventio-
ner som ökade utgifterna för olika fysiska möten. D.v.s. medlemmarna har tidigare ansett att det 
är viktigt att resekostnader ersätts. Styrelsen lägger till den här stämman ett något reviderat 
förslag på arvoden och ersättningar.

Styrelsen vill påpeka att utöver att vi ska visa sparsamhet i allt har vi också ett uppdrag att ska-
pa verksamhet så att licensmedlen kommer rättighetsinnehavare till godo. Det gäller att skilja 
mellan vad som är onödiga kostnader och kostnader som är själva syftet med verksamheten.

Styrelsen föreslår med detta att att-satsen ska anses besvarad.
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MOTION 4

1 
 

      1 (2) 
Motion om begreppsförklaringar till stämmans diskussioner och beslut om allmänna 
principer 24 april 2021 

Frågor från medlemmar om betydelseinnehållet i flera begrepp, och osäkerheten vid motionstidens 
utgång om beslutsunderlagets innehåll, är anledningen till detta förslag. 

Bakgrund  
Årets stämma ska, enligt information som lämnats av styrelsen, besluta om revideringar av de 
allmänna principer som antogs 2018. Det är känt att underlag för diskussioner och beslut håller på att 
utarbetas och medlemsdialoger har ägt rum.  

Problembeskrivning 
Det är uppenbart att betydelseinnehållet i flera av de begrepp som används i lagen (2016:977) om 
kollektiv rättighetsförvaltning vållar tolkningsproblem för många medlemmar. För att korrekta 
allmänna principer ska kunna beslutas, behövs en del förtydliganden. Jag tar därför här upp vad vissa 
nyckelbegrepp står för i en del tvingande bestämmelser (ska, måste) och några regler i anslutning till 
detta.  

Allmänna principer 
Allmänna principer 1 = Övergripande/generella krav på organisationens verksamhet. En av de 
övergripande allmänna principerna är att verksamheten ska bedrivas i medlemmarnas intresse – se 2 
kap. 1 §. Denna lagstadgade skyldighet gäller på alla nivåer. Med ”intresse” avses då främst ett lojalt 
agerande i förhållande till medlemmarna och att rättighetsintäkterna bara får användas till deras bästa. 

Allmänna principer 2 – för fördelning och avdrag = Ramar och riktlinjer som som stämman ska 
besluta enligt 5 kap. 5 §. Ramarna utgörs av de övergripande/generella kraven enligt 1 ovan och av 
särskilda ska-regler. Dessa ”ramar” står således i lagen och behöver därför inte skrivas ut i 
organisationens allmänna principer. Riktlinjer behandlas i det följande. 

Fördelning och avdrag 

/”Rättighetshavare” används här när även någon utanför organisationen omfattas på grund av 
avtalslicensverkan / 

Stämman ska besluta om allmänna principer för fördelning av ersättning till rättighetshavare och för 
avdrag från rättighetsintäkter (5 §). Den övergripande allmänna principen intresse uttrycks genom en 
generell omsorgsplikt (”ram”) för dessa medelshanteringar (7 kap. 1 §).  

Fördelning innebär att organisationen ska betala ut vissa inkasserade ersättningar till namngivna 
rättighetshavare, för den kända användningen av deras verk. Fördelning är alltid individuell. Stämman 
ska besluta om allmänna fördelningsprinciper för detta.  

Allmänna fördelningsprinciper = Fördelningen ska kunna ske efter vissa riktlinjer.  Grunderna för 
beräkningen av ersättningen måste då framgå; däremot behöver det inte vara möjligt att direkt beräkna 
fördelningen till enskilda rättighetshavare. Stämman får inte delegera beslutet om riktlinjer. Det 
betyder att riktlinjerna inte får heller får vara för allmänt hållna, så att beslutanderätten i praktiken 
överlämnas till den som verkställer fördelningen.  

Fördelningsprinciperna får inte gynna vissa rättighetshavare framför andra, t.ex. medlemmar framför 
de icke medlemmar som också är ersättningsberättigade.  
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2 
 

Avdrag 

Avdrag får göras från de kollektiva rättighetsersättningarna (rättighetsintäkterna) för att dessa ska 
komma rättighetshavarna till godo på andra sätt än genom fördelning. På det sättet finansiera olika 
tjänster. Stämman måste emellertid besluta om allmänna principer för tjänsterna – annars får pengarna 
inte användas.  

Ett avdrag måste ha ett tydligt samband med den tjänst som organisationen tillhandahåller 
rättighetshavarna. Det är aldrig tillåtet att använda inkasserad ersättning, om det inte finns en koppling 
till något som kommer rättighetshavarna till godo. I 7 kap. 4 § knyts bl.a. följande villkor till avdrag: 

Ramregler = avdrag ska bestämmas på sakliga grunder och vara rimliga i förhållande till tjänsterna.  

Sakliga grunder = avdraget får inte vara godtyckligt och ovidkommande hänsyn får inte tas när det 
beräknas.  

Rimligt avdrag = avdraget ska bedömas i förhållande till den tjänst organisationen tillhandahåller 
rättighetshavarna. Då kan tjänstens omfattning och rättighetshavarnas tillgång till denna vägas in. En 
dyr kurs på en enda ort, som bara ett fåtal medlemmar i praktiken kan utnyttja, uppfyller knappast 
rimlighetskravet. Å andra sidan är det viktigt att även ”smala” kulturverksamheter m.m., med 
anknytning till läromedelsarbetet, stimuleras – vilket kan öka rimligheten 

Centrala tjänster för organisationen  

Tjänster som ”tillhandahålls för sociala eller kulturella ändamål eller i utbildningssyfte” är exempelvis 
verksamheter för stipendier, rådgivning, möten och kurser. Gemensamt för dessa tjänster är att de 
måste tillhandahållas rättighetshavarna på rättvisa villkor. 

Rättvisa villkor = Tillgången till tjänster och omfattningen av dessa får inte medföra att en 
rättighetshavare förfördelas i förhållande till en annan. Detta innebär emellertid inte ett absolut krav på 
likabehandling. För stipendier gäller t.ex. att den som bidragit mycket litet till ersättningsunderlaget 
inte kan kräva att bli tilldelad lika mycket som den som bidragit mycket. Å andra sidan ligger inte i det 
speciella rättvisekravet att den som t.ex. har bidragit med hundra sidor ska tilldelas tio gånger så 
mycket som den som bidragit med tio. Flera faktorer måste vägas in.  

Mer om riktlinjer 

Att det är fråga om allmänna principer innebär att det ska vara möjligt att göra avdrag enligt fastställda 
riktlinjer. Riktlinjer gäller således för både fördelning och avdrag. Vid avdrag räcker det inte att bara 
räkna upp de tjänster som finansieras. Stämman behöver ange vad en tjänst ska omfatta (däremot inte 
detaljinnehållet) och en kostnadsram. Riktlinjerna får inte vara så vaga att stämman i praktiken 
överlåter till någon annan att besluta detta. Inte heller är det tillräckligt att hänvisa till budgeten för det 
ekonomiska. Stämman ska inte godkänna budgeten; att på det sättet överföra beslutanderätten är 
således inte tillåtet.  

Förslag till beslut 
Jag föreslår att stämman beslutar att använda ovanstående förklaringar m.m. som hjälpmedel vid 
diskussioner och beslut om allmänna principer.  

Uppsala den 26 februari 2021   Stefan Melin  

/Källor bl.a. Regeringens proposition 2015/16:181, Kollektiv förvaltning av upphovsrätt, s. 82, 157 f., 163f.,  177 
f./ 
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STYRELSENS YTTRANDE ÖVER STÄMMANS MOTION 4: 
STEFAN MELIN OM BEGREPPSFÖRKLARINGAR
Motionären erbjuder sitt stöd i processen med att förklara, definiera och förtydliga såväl be-
grepp och ordval som innehåll i förbundets allmänna principer. Det handlar exempelvis om skill-
naden mellan avdrag och fördelning och om stämmans rätt att fatta beslut om kostnadsramar 
för hanteringen av rättighetsintäkter. Han föreslår att stämman beslutar att använda motio-
nens förklaringar m.m. som hjälpmedel vid diskussioner och beslut om allmänna principer.

Motionären har under förberedelserna varit behjälplig med sin sakkunskap och därmed i stor ut-
sträckning bidragit till de dokument som nu föreligger och de begrepp som används i styrelsens 
förslag till allmänna principer. 

Styrelsen menar att stämman i och med det kan anse motionen besvarad.  
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MOTION 5

Motion om den nya beslutsordningen i organisationen  

 

Bakgrund  

Genom lagen (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt förändrades den beslutsordning som 
ska finnas i organisationen. I princip alla förbundets intäkter är numera kollektiva 
rättighetsersättningar som förvaltas för rättighetshavarna räkning. Lagen kräver då att medlemmarna 
tar ett annat beslutsansvar än tidigare. Nyheterna för stämmans beslutsfattande framgår mer konkret av 
bl.a. 5 kap. 5 § och den uppräkning som görs där.  

Problembeskrivning  

Av någon anledning har beslutshanteringen fortsätt ungefär som före 2017. Förbättringar har kommit 
genom den nya styrelsen, med bl.a. ökad transparens till medlemmarna och åtminstone några konkreta 
beslutssituationer för dem (extrastämman 2018). Men detta räcker inte på långa vägar. ”Vi  handlar 
enligt förbundets praxis och stadgan”, kan man få höra. Och det är direkt farligt. Lag går före stadga.  

Beslut som måste tas av stämman får inte fattas på andra håll i organisationen. Att vi själva uppger oss 
som ”huvudorganisation för läromedelsförfattare” är ingen trygghetsgaranti. I arbetet med den nya 
lagen konstaterade regeringen den ändrade nyansskillnaden i ”flertalet medlemmar” och gällande ”ett 
flertal medlemmar”. Det senare innebär inte en majoritet. Mer än en organisation kan samtidigt få 
förvalta rättighetsersättningar inom samma område; det kan t.o.m. uppfattas som positivt ur 
konkurrenssynpunkt. 

Det är naturligtvis ingen som medvetet gör något fel och riskerar organisationen. Men det är viktigt att 
vi agerar korrekt i alla sammanhang. Medlemmar talar om viktiga/principiella beslut och undrar om 
inte det skulle ha varit stämmobeslut.  

Beslutsförslag  

Jag föreslår att en arbetsgrupp tillsätts för att ta fram en beslutsordning som stämman kan besluta om 
och som tydligt visar var olika beslut ska fattas i organisationen – i enlighet med lagen naturligtvis. Då 
kan vi tillsammans fortsätta organisationens viktiga arbete utan oro och onödiga funderingar.  

 

Uppsala den 26 februari 2021  

Stefan Melin 
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STYRELSENS YTTRANDE ÖVER STÄMMANS MOTION 5: 
STEFAN MELIN OM BESLUTSORDNING
Stefan Melin föreslår i motion 5 att ”en arbetsgrupp tillsätts för att ta fram en beslutsordning 
som stämman kan besluta om och som tydligt visar var olika beslut ska fattas i organisationen – 
i enlighet med lagen naturligtvis. Då kan vi tillsammans fortsätta organisationens viktiga arbete 
utan oro och onödiga funderingar.”

Styrelsen menar att någon sådan arbetsgrupp inte behövs. Styrelsen har under de senaste två 
åren bland annat tack vare Stefan Melins motioner vid senaste ordinarie stämma arbetat med 
detta i olika arbetsgrupper. Resultatet ses på denna stämma till exempel i den stadgeöversyn vi 
har gjort och i förslaget till nya allmänna principer. Utöver detta har styrelsen beslutat om en 
delegationsordning vad gäller ekonomiska beslut och vi ser över alla andra dokument som finns i 
organisationen så att det ska finnas en tydlig hierarki i både dokument och beslut. I korthet kan 
organisationen beskrivas så här:

Stämman fattar beslut om sådant som styrelse, revisorer och valberedning, stadgar, allmänna 
principer, verksamhetsplan och ekonomiska riktlinjer.

Styrelsen implementerar de allmänna principerna och utarbetar en mer detaljerad budget uti-
från stämmans beslut samt hanterar och har det övergripande ansvaret för verksamheten och 
dess ekonomi. Styrelsen är också arbetsgivare för förbundsdirektören.

Förbundsdirektören är arbetsgivare och ansvarar för kansliets verksamhet.

Utöver detta finns som mer fasta grupper till exempel ett redaktionsråd för Manus, en stipen-
dienämnd som stödjer handläggaren och styrelsen i stipendiefrågor, en prisjury som arbetar 
med priset. Alla sådana grupper arbetar under styrelsens överinseende och utefter riktlinjer 
som är fastlagda av styrelsen och i vissa fall stämman.

Styrelsen föreslår stämman att anse motionen besvarad.
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MOTION 6

Motion till stämman 24 april 2021 – om användningen av de ackumulerade 
rättighetsersättningarna   

 

Bakgrund  

De senaste åren har de inkasserade kollektiva rättighetsersättningarna i stort sett använts fullt ut. 
Mellan i grova drag 2005 och 2015 uppkom däremot ett stort överskott av outnyttjade ersättningar. 
Vid extrastämman 2018 beslutades om ökad användning av dessa pengar, främst till 
stipendieverksamheten.  

Problembeskrivning 

Genom stora stipendier gynnas främst en liten andel av medlemmarna/rättighetshavarna. Inte heller 
genom kurser och andra tjänster tillgodogörs mer än ett mindre antal.  

Beslutsförslag  

Fler användningar behövs, för att många medlemmar ska kunna tillgodoföras ”överskottet”. Man kan 
snegla på andra organisationer. Hyresgästföreningen ger t.ex. medlemmarna möjligheter till ordentligt 
subventionerade resor av olika slag, billigare hotellvistelser, lägre avgifter till en rad kulturevenemang, 
inköpsrabatter, lägre försäkringspremier m.m.  

Jag föreslår att stämman beslutar om en pristävling bland medlemmarna. Till vad kan pengarna 
användas? Då aktiveras medlemmarna som ju numera ska ha ett stort inflytande på verksamheten. 
Och fler kan tillgodogöra sig rättighetsersättningarna i enlighet med den nya lagen,  

Pris för bästa förslag kan vara t.ex. en vecka i förbundets stuga på Gotland.  

 

Uppsala 2021-02-26  

Stefan Melin 
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STYRELSENS YTTRANDE ÖVER STÄMMANS MOTION 6: 
STEFAN MELIN OM DE OUTNYTTJADE RÄTTIGHETSERSÄTTNINGARNA
Motion 6 (från Stefan Melin) föreslår att stämman beslutar om en pristävling bland medlemmar-
na med uppdraget att identifiera vad de outnyttjade rättighetsersättningarna kan användas till.

Styrelsen har redan påbörjat ett arbete med att arbeta ner de outnyttjade rättighetsersätt-
ningarna till mera rimliga nivåer. Dels genom att öka summan av stipendierna vid kommande års 
utbetalningar (från 17 308 000 kr 2017, år 1 i cykeln, till 24 602 800 kr 2020, år 1 i cykeln), dels 
genom att öka ansträngningarna att finna rättighetshavare som kan vara berättigade och som 
vi hittills inte har nått ut till (antalet ansökningar ökade från 777 till 1097 under samma period). 
Vi har bedömt att detta är ett av de mera effektiva och rättvisa sätten att använda de ersätt-
ningar som genom åren har upparbetats. 

Alla medlemmar är alltid välkomna att lämna förslag till styrelsen/kansliet om hur man vill att 
verksamheten ska utvecklas. Under 2021 kommer även en medlemsundersökning genomföras 
där möjlighet att ge sådana förslag kommer att ingå. 

Styrelsen menar att motionen med detta kan anses besvarad.
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ÅRSAVGIFT
FÖRSLAG TILL BESLUT
Att årsavgiften för ordinarie medlemskap ska vara 1 150 kronor, varav en serviceavgift på 450 
kronor inklusive moms som är avdragsgill i deklarationen. Årsavgiften ska från det år man fyller 
67 år vara 700 kronor. 

BAKGRUND TILL STYRELSENS FÖRSLAG
I drygt 20 år har årsavgiften i vårt förbund varit densamma. Intäkterna från årsavgifterna 
används för våra medlemsaktiviteter och för medlemstidningen Manus. 600 kronor för tjugo 
år sedan motsvarar närmare 800 kronor idag beräknat utifrån konsumentprisindex. Med den 
årsavgift vi haft har förbundet gjort ett minusresultat varje år. Styrelsens mening är att förbun-
det behöver bära sina egna kostnader och menar därför att det efter drygt 20 år av oförändrad 
årsavgift är dags att revidera den.

Styrelsen har under flera sammanträden diskuterat frågan utifrån olika beräkningar. Styrel-
sen har också diskuterat frågan under medlemsdialogerna tidigare i år. Vi föreslår att införa en 
serviceavgift vid sidan av medlemsavgiften för ordinarie medlemskap för att en serviceavgift är 
avdragsgill, vilket inte en medlemsavgift är.

Med förslaget kan förbundet presentera en budget i balans för medlemsaktiviteter vilket är syf-
tet med styrelsens förslag på ny årsavgift.
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Styrelsen fick på stämman 2019 i uppdrag att utreda huruvida fler i styrelsen skulle ha fasta arvo-
den i likhet med ordförande och vice ordförande. Styrelsen har diskuterat detta och vi har inte 
funnit skäl för en sådan förändring utan att det nuvarande systemet fungerar väl. 
Däremot har vi sett över vilka arvoden och ersättningar som ges, i vissa fall justerat dem, samt 
uppdaterat hur riktlinjerna är formulerade. 

RIKTLINJER FÖR ARVODEN OCH 
ERSÄTTNINGAR 2021–2022
Följande arvoden och ersättningar utgår till medlem för arbete som utförs på uppdrag.

FASTA ARVODEN
Ordföranden ersätts med ett fast arvode på åtta prisbasbelopp och vice ordföranden med fast 
arvode på fyra prisbasbelopp per år (det senare inkluderar arvode för ordförandeskapet i sti-
pendienämnden). Ersättningen fastställs det år någon blir vald och uppräknas därefter med två 
procent per år för att ta hänsyn till löneutvecklingen.

STYRELSE- OCH ARBETSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDESARVODEN
För dessa sammanträden utgår timarvode på 600 kr, vilket inkluderar inläsningstid.

TIMARVODEN 
För annat arbete som enligt överenskommelse utförs för förbundets räkning utgår ett tim-
arvode på 300 kr.

RESTIDSERSÄTTNING
För restid i samband med styrelse- och arbetsutskottets arbete utgår ersättning med 150 kr 
per timme. Resa understigande två timmar i vardera riktningen ersätts ej, vid resa utöver detta 
utgår ersättning för hela resan.

RESEKOSTNADER 
Den som reser i samband med uppdrag i förbundet får hela resekostnaden ersatt mot kvitto. 
Strävan ska vara att alltid använda billigaste färdsätt. Om bil används utgår ersättning enligt 
den statliga schablonen.

FLERDYGNSTRAKTAMENTE
Till den som reser i samband med uppdrag i förbundet utgår flerdygnstraktamente enligt den 
statliga schablonen. Endagstraktamenten utbetalas ej.

Följande ersättningar utgår till medlem som aktivt deltar i förbundets verksamhet.

BIDRAG TILL RESEKOSTNADER
Resekostnadsbidraget är avsett att stimulera medlemmarnas aktiva deltagande i förbundets 
verksamhet. Medlem som deltar på något av förbundets arrangemang kan få ersättning med 
halva den statliga schablonen per mil oavsett färdsätt (för resa tur och retur mellan bostadsort 
och ort där arrangemanget äger rum). Ersättning under 100 kronor utbetalas ej. 
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VERKSAMHETSINRIKTNING 
OCH EKONOMISKA RIKTLINJER
Läromedelsförfattarna är en medlemsdriven intresseorganisation för alla författare av läromedel 
och kurslitteratur. Vår verksamhetsinriktning anger hur vi i enlighet med stadgan arbetar för att ta 
tillvara författares ideella och ekonomiska intressen. Stämman beslutar om verksamhetsinrikt-
ning och ekonomiska riktlinjer. 

Upphovsrätten är en grund och en förutsättning för såväl den enskilde författaren som för oss 
som organisation. Genom att vara en dynamisk kraft och föra författarnas talan arbetar vi för 
att förbättra författarkollektivets förutsättningar, villkor och rättigheter. Vi stärker författar-
nas och läromedlens ställning i Sverige. Vår vision är ett kunskapsorienterat samhälle där läro-
medel av hög kvalitet för alla är en självklarhet. 

VERKSAMHETSINRIKTNING 2021 
Under 2021 bedrivs verksamhet inom de områden som listas och beskrivs nedan.

MEDLEMSNYTTA OCH DEMOKRATI
Vi arbetar för att skapa en demokratisk och transparent organisation där beslutsprocesser ska 
vara tydliga, styrande dokument uppdaterade och enkla att förstå. Det ska vara enkelt att som 
medlem engagera sig i och följa arbetet. Vi arbetar för att skapa aktiviteter som gör medlem-
skapet meningsfullt och författargemenskapen starkare. 

MEDLEMSFÖRMÅNER
För ett yrke som kan upplevas som ensamt och där du måste förlita dig på din egen förmåga att 
utvecklas i hög utsträckning, finns en potential för oss att tydligare bli en social och utvecklande 
arena för författare. Kärnvärdet av medlemskapet är att tillhöra författargemenskapen och på 
så sätt bidra till att stärka villkoren och författaridentiteten. Möjligheten att hyra Läromedels-
författarnas hus i Visby är en uppskattad förmån. En prenumeration av tidningen Manus ingår 
i medlemskapet och den ska skänka läsglädje och känsla av tillhörighet. Medlemsaktiviteter 
såsom träffar av olika slag syftar till att skapa författargemenskap och tillfällen att göra sin röst 
hörd i frågor som rör förbundet. 

MEDLEMSVÄRVNING   
Genom att öka medlemsantalet stärker vi vår roll som huvudorganisation i förhandlingssam-
manhang, vilket ger oss en ökad tyngd i arbetet för bättre villkor för läromedelsförfattare. Idag 
har vi fler medlemmar än någonsin, och vi fortsätter att arbeta för att fler författare ska hitta 
till oss. Vi arbetar utifrån övertygelsen att värvning inte är en isolerad aktivitet, utan resultatet 
av att vi är en attraktiv och relevant intresseorganisation. 

STIPENDIER OCH PRISER
Rätten att kopiera material som är skyddat av upphovsrättslagen regleras i huvudsak genom 
avtalslicenser som genererar en årlig kopieringsersättning (rättighetsintäkter). Den betalar vi ut 
i form av stipendier inom ramen för de regler som gäller för avtalslicenser i upphovsrättslagen. Vi 
fortsätter att arbeta för att så mycket som möjligt av kopieringsersättningen ska nå rättighetsha-
varna i form av stipendier. I år är det andra året i treårscykeln i den nya stipendiemodellen och vi 
räknar med att kunna betala ut 25 miljoner i kopieringsstipendium. Detta görs med stöd av beslu-
tet på extrastämman 2020, om att arbeta ner det sparade kapitalet av kopieringsersättningar. 

Kopieringsstipendiet utlyser vi varje höst och vi arbetar aktivt för att fler ska hitta och söka 
vårt stipendium. Vi fortsätter arbeta med justeringar på webbsida och formulär för att göra 
ansökningsförfarandet så enkelt och tydligt som möjligt. Utöver kopieringsstipendiet hyr vi en 
lägenhet i Aten som vi utlyser som ett vistelsestipendium. 

Läromedelsförfattarnas pris är Sveriges tyngsta pris för författare som skriver läromedel och 
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kurslitteratur. Priset premierar gott författarskap och lyfter författarnas centrala roll i lärome-
del och kurslitteratur. Genom priset arbetar vi för att skapa uppmärksamhet kring läromedlens 
och kurslitteraturens roll i Utbildningssverige.

UPPHOVSRÄTT OCH RÅDGIVNING
Upphovsrätten är grunden för författarnas villkor, och genom kopieringsersättningen också 
grund för att vi ska kunna bedriva verksamhet i enlighet med Lagen om kollektiv förvaltning av 
upphovsrättsmedel (LKFU). Läromedelsförfattarna är den enda organisationen i Sverige som fö-
reträder författare till läromedel och kurslitteratur. Vi har 60 års samlad erfarenhet av förfat-
tarskap och villkor för vårt författarkollektiv. 

Den juridiska rådgivningen är en av Läromedelsförfattarnas grunduppgifter och en mycket 
uppskattad service till författare. Vi erbjuder personlig rådgivning kring avtal och upphovsrätt. 
Vi tar också fram rekommendationer, förhandlingsråd, avtalsformulär och avtalsvillkor. För att 
kunna ge en adekvat och god rådgivning sker ett löpande arbete med att kartlägga förlagens 
grundvillkor och medlemmarnas villkor. Vi arbetar för att sprida information om rådgivningen så 
att fler författare ska kunna ta del av den. 

I det upphovsrättsliga arbetet är samarbeten med andra upphovsrättsorganisationer centrala. 
För att det ska vara möjligt och attraktivt att skriva läromedel krävs en fungerande upphovs-
rätt. Kunskap är vårt främsta redskap för att säkra framtidens läromedelsförfattande i för-
handlingar och genom rådgivning.

PÅVERKAN, OPINIONSARBETE OCH KOMMUNIKATION
Vi arbetar för att vara en tydlig aktör som når ut och efterfrågas. Vi vill skapa opinion kring att 
läromedel och kurslitteratur behövs och därmed skapa en större betalningsvilja. Påverkansar-
betet har under året som primärt fokus den pågående utredningen kring statens roll när det 
gäller läromedel. 

Vi vill nå ut till en större del av författarkollektivet för att få fler att söka stipendium och bli 
medlemmar. För att lyckas med ansatsen att växa behöver vi öka kännedomen om oss. Vår kom-
munikation ska vara tillgänglig och anpassad efter kanal. Vi ska tydligare visa vilka frågor vi dri-
ver och att vi är en dynamisk kraft som stärker läromedlens och författarnas ställning i Sverige. 

UTBILDNING OCH FÖRFATTARGEMENSKAP
För att stärka och gynna läromedelsförfattares kollektiva nytta skapar vi aktiviteter för
kompetensutveckling, författargemenskap och information. Det kan handla om exempelvis kurser, 
konferenser och föreläsningar som är öppna i den bemärkelsen att de inte är medlemsexklusiva.

UTVECKLING AV FORSKNING OM LÄROMEDEL 
Vi vill fortsätta arbeta för en förändrad syn på läromedel i Sverige. En viktig del av det är att 
påverka vilken forskning som görs och uppmärksamma läromedel som forskningsområde både i 
sig själv och som en del av sakprosaförfattandet i Sverige. 

Den primära aktiviteten är att delfinansiera inrättandet av en sakprosaprofessur vid Linnéuni-
versitetet tillsammans med stiftelsen Natur & Kultur och Sveriges författarförbund. Tanken på 
att verka för en sakprosaprofessur har funnits länge inom Läromedelsförfattarna. Flera sådana 
finns i Norge och de genererar forskning och uppmärksamhet kring sakprosa inklusive lärome-
del. 

Tanken med finansieringen av sakprosaprofessuren är att strategiskt påverka klimatet inom 
forskarvärlden så att det bedrivs forskning som är relevant för läromedelsförfattare och som 
belyser läromedels betydelse i och för elevers lärande. Professuren kommer även att ge oss möj-
lighet att medverka/påverka med aktiviteter som seminarier och konferenser. Vi arbetar även 
långsiktigt för att initiera en större forskningssatsning på läromedel i Sverige.

Inriktningen innebär att vi inte längre delar ut forskningsbidrag som tidigare då man avsatt 
omkring 300 000 kronor årligen för forskningsbidrag till forskare som har sökt dem. Styrelsen 
tycker att detta har varit ett för ostrategiskt sätt att arbeta med forskning på och har heller 
inte utlyst några nya forskningsbidrag de två senaste åren.

Till denna verksamhetsinriktning hör ekonomiska riktlinjer som du hittar på nästa sida. 
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EKONOMISKA RIKTLINJER 2021
Nya kopieringsundersökningar visar ett förändrat kopieringsbeteende vilket ger minskade rät-
tighetsintäkter. I enlighet med stämmans beslut 2020 fortsätter vi att arbeta ner det sparade 
kapitalet som består av rättighetsintäkter.

INTÄKTER TOTALT LISAB SLFF
Rättighetsintäkter från kopieringsavtal 28 000   28 000 0
Övriga intäkter, medlemsavgifter etc. 1 280   320 960

SUMMA INTÄKTER 29 280   28 320 960

KOSTNADER TOTALT LISAB SLFF
Förvaltningskostnader     
Personal och konsult 5 465   5 465 0
Kansli inkl. lokal, revision och stipendieadmin. 2 145   1 860 285
Styrelse och stämma 1 500   1 500 0
Summa förvaltningskostnader 9 110   8 825 285
Stipendier och priser     
Kopieringsstipendium 25 000   25 000 0
Stödstipendium 1 000 1 000
Vistelsestipendium 75   75 0
Läromedelsförfattarnas pris 500   500 0
Summa stipendier och priser 26 575   26 575 0
Upphovsrätt och rådgivning     
ALIS, KLYS, BONUS, Copyswede, internatio-
nellt arbete 625   600 25
Summa upphovsrätt och rådgivning 625   600 25
Påverkan och kommunikation     
Kommunikationsarbete 500   500 0
Påverkansarbete 100   100 0
Summa påverkan och kommunikation 600   600 0
Forskning     
Forskning 350   350 0
Summa forskning 350   350 0
Utbildning och författargemenskap     
Föreläsningar, kurser m.m. 400   400 0
Summa utbildning och författargemenskap 400   400 0
Medlemsnytta     
Läromedelsförfattarnas hus 500   500 0
Manus 600   0 600
Medlemsaktiviteter 400   0 400
Summa medlemsnytta 1 500   500 1 000

SUMMA KOSTNADER 39 160   37 850 1 310
Skatt 0 0 0

RESULTAT -9 880   -9 530 -350
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL 
LÄROMEDELFÖRFATTARNAS STÄMMA 
24 APRIL 2021
VALBEREDNINGENS ARBETE   
Valberedningen har uppmanat medlemmarna i förbundet att ge förslag på lämpliga kandidater 
till styrelsen genom en artikel i Manus december 2020, i samband med kallelsen till stämman 
och digitalt på Läromedelsförfattarna. Detta för att försöka tillvarata medlemmarnas intressen. 
Inga förslag har inkommit. 

Valberedningens strävan efter att åstadkomma en mer könsneutral styrelse har inte lyckats. 
Det fanns också en ambition att förstärka styrelsens samlade kunskaper i praktisk ekonomi- och 
organisationsverksamhet för ideella föreningar och medelstora/stora aktiebolag med dotterbo-
lag, vilket inte heller kunde uppnås i detta förslag. 

FÖRSLAG TILL MÖTESPRESIDIUM

Valberedningen föreslår att Freddy Grip väljs till ordförande för stämman och att Jenny 
Edvardsson väljs till sekreterare för stämman. Till justerare föreslår vi att Kristina Asker och 
Emil Molander väljs.

Valberedningen föreslår att följande medlemmar väljs för mandatperioden 2021–2023:

FÖRBUNDSORDFÖRANDE

Per Kornhall, Uppsala, fil.dr leg. gymnasielärare, fristående skolexpert och författare, fd. univer-
sitetslektor, undervisningsråd på Skolverket och kommunal skolstrateg. Är svensk representant 
i EU-kommissionens nätverk av oberoende skolexperter samt sitter i redaktionskommittén för 
the European Toolkit for Schools.

STYRELSELEDAMÖTER

Pia Cederholm, Rimbo, leg. ämneslärare med lång erfarenhet av undervisning på gymnasium, 
grundskola och komvux. Är fil.kand. i pedagogik, fil.mag. i utbildningsvetenskap. Numera dokto-
rand i didaktik och lärarutbildare vid Uppsala universitet. Medlem sedan 2007.

Britt-Marie Lidesten, Uppsala, tidigare gymnasielärare och föreståndare för Nationellt resurs-
centrum för biologi och bioteknik vid Uppsala universitet, med uppdrag att ge stöd och inspira-
tion till lärare i biologi/NO – från förskola till gymnasieskola/vuxenutbildning. Skriver läromedel 
inom biologi för grundskola och gymnasium.

Annika Staaf, Malmö, jur.kand., fil.dr, docent i socialt arbete med inriktning rättsvetenskap, 
undervisar i flera juridiska ämnen – företrädesvis med förvaltningsrättslig inriktning. Annika är 
aktiv läromedelsförfattare med flertalet böcker inom juridiska ämnesfält riktade mot profes-
sionsutbildningar inom universitets- och högskolesektorn såsom till exempel kurslitteratur i 
förvaltningsrätt, kommunalrätt, mänskliga rättigheter, socialrätt och kriminalvård.  

Lena Wennberg Trolleberg, Columbus, Indiana/Södertälje, leg. ämneslärare i engelska/franska 
med erfarenhet från grundskola – förstelärare i moderna språk på högstadiet, komvux – äm-
neslärare samt samordnare på grundläggande vuxenutbildning, och gymnasium. Medlem sedan 
2002.
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Christina Öberg, Linköping/Örebro, Professor, Tekn-dr, Ek mag. Professor vid Örebro och Karl-
stad universitet samt associerad till Forskningsinstitutet Ratio och Leeds Universitet. Styrelse-
ledamot, förutom i Läromedelsförfattarna, i Nordisk Företagsekonomisk Förening, Centrum för 
Tjänsteforskning, två privatägda aktiebolag samt ingår i ledningsgruppen för forskarskolan MIT. 
Skriver läromedel för gymnasium och högskola nationellt och internationellt i marknadsföring 
och ekonomistyrning.

Under förutsättning att föreslagna stadgeändring bifalles föreslår vi följande medlemmar som 
styrelseledamöter för 2021–2022. Skulle stadgeändringen inte bifallas föreslår vi att de väljs på 
två år, d.v.s. från 2021–2023:

Eva Hedencrona, Göteborg, är förstelärare i svenska på Hvitfeldtska gymnasiet och arbetar 
deltid som projektledare på Sverigekontakt. Har arbetat som rektor, lärare inom kommunal 
vuxenutbildning samt som universitetsadjunkt i svenska och engelska på Högskolan Väst och på 
Göteborgs universitet. Hon skriver läromedel i svenska, svenska som andraspråk och engelska. 
Fick Lärkan 2017 och Svenska Akademiens svensklärarpris 2019. Medlem i ca 25 år.

Conny Welén, Trosa, har arbetat som förlagsredaktör på Liber och Natur & Kultur i 10 år samt är 
utbildad högstadielärare i matematik/naturvetenskap. Är aktiv som läromedelsförfattare i ma-
tematik för mellanstadiet och högstadiet och har varit medlem i förbundet i 10 år. Arbetar som 
IKT-strateg med god insyn i hur digitaliseringen av skolan ser ut, hur den påverkar marknaden, 
undervisningen och författares upphovsrätt. Har erfarenhet av styrelsearbete i föreningsliv och 
som kommunpolitiker i Trosa.

Valberedningen föreslår följande medlemmar att väljas på två år för mandatperioden 2021–2023 
som lekmannarevisorer:

LEKMANNAREVISORER

Stig Ottosson, Fotö och Björn Thunberg, Nyköping. 

VAL AV AUKTORISERAD REVISOR
Valberedningen föreslår att styrelsen under hösten 2021 konkurrensutsätter den auktoriserade 
revisionsbyrån Grant Thornton, vars avtal löper ut i december 2021, samt att styrelsen får i 
uppdrag att välja den auktoriserade revisionsbyrå som synes bäst lämpad.

Lindesberg, Göteborg och Öckerö den 13 mars 2021

Karin Smed-Gerdin (sammankallande), Lena Hultgren och Stig Ottosson
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Läromedelsförfattarna är en medlemsdriven intresseorganisation 
för författare av läromedel och kurslitteratur i Sverige.

Vi för författarnas talan, förbättrar villkoren och 
erbjuder ett starkt  författarkollektiv.

Vår vision är ett kunskapsorienterat samhälle 
där läromedel av hög kvalitet för alla är en självklarhet.

STÄMMA 2021

Telefon: 08-440 84 80
Mejl: adm@laromedelsforfattarna.se

www.laromedelsforfattarna.se

Läromedelsförfattarna
Drottninggatan 61
111 21 Stockholm


