
 
 
 

                  Möte: Stämma  
Datum: 2020-04-24 

 

PROTOKOLL  

fört vid ordinarie stämma i Läromedelsförfattarna, det vill säga Sveriges Läromedels-
författares Förbund den 24 april 2021, kl. 13.00 – 17.00. Stämman hölls digitalt i 
videomötessystemet Zoom och omröstningsverktyget Suffra.  

1. Läromedelsförfattarnas stämma öppnas 
Förbundsordförande Per Kornhall öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

2. Upprättande av röstlängd 
Röstlängd upprättades genom digital anmälan till stämman. 104 personer var anmälda, 
varav 98 medlemmar och 6 kanslipersonal. 14 medlemmar hade avanmält sig i förväg (men 
hade ändå inloggningsmöjlighet). Som mest deltog 63 personer i Zoom. Som mest var 49 
medlemmar inloggade i Suffra vid omröstningar. 

3. Val av ordförande, sekreterare och justerare för stämman 
Valberedningen föreslog Freddy Grip till mötesordförande, Jenny Edvardsson till 
sekreterare samt Kristina Asker och Emil Molander till justerare för stämman.  
 
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag. 

4. Fastställande av att stämman blivit behörigen utlyst  
 
Stämman beslutade att stämman blivit behörigen utlyst. 

5. Styrelsens verksamhetsberättelser och ekonomiska berättelser för 2019 och 2020  
Förbundsdirektör Frida Engman redogjorde kortfattat för verksamhetsberättelser med 
årsredovisningar. Vice ordförande Pia Cederholm redogjorde kortfattat för hur förbundet 
arbetat med demokrati, forskning och stipendier.   
 
Kenneth Forslund begärde att följande skulle föras till protokollet:  
”Slff 
 
Transparens och delaktighet 
Medlemsrelevans och aktualitet 
Driv, kompetens och trovärdighet i styrelsens och personalens arbete 
Aktivitet, status och trovärdighet utåt 
Modernt både inåt och utåt, i alla medier” 
 
Stämman beslutade att lägga verksamhetsberättelserna och de ekonomiska 
berättelserna för 2019 och 2020 till handlingarna. 

6. Revisorernas berättelser för 2019 och 2020 
Medlemsrevisorerna Björn Thunberg och Hans Almgren redogjorde kortfattat för 
medlemsrevisorernas arbete. 
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Stämman beslutade att lägga revisorernas berättelser för 2019 och 2020 till 
handlingarna. 

7. Fastställande av resultat- och balansräkningar för 2019 och 2020 
 
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningar för 2019 och 2020.   

8. Ansvarsfrihet för styrelsen  
 
Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för perioden 2019-04-27 – 2021-
04-24. 
 

9. Ärenden styrelsen beslutat förelägga stämman (propositioner)  
Förbundsordförande Per Kornhall sammanfattade kort de tre propositioner som 
styrelsen lagt. 

9a. Proposition 2020:1: Styrelsens förslag om att återgå till att ha stämma varje år.  
Styrelseledamot Lena Wennberg Trolleberg presenterade anledningen till styrelsens lagda 
förslag.  
 
Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att fastställa extra stämman 2020:s 
beslut om att återgå till att ha stämma varje år, med medföljande stadgeändringar samt 
att dessa stadgeändringar anses omedelbart justerade.  
 
De beslutade stadgeändringarna är:  
 
§ 4 Stämma 
 
Stämman är förbundets högsta beslutande organ. Ordinarie stämma ska hållas senast den 
30 april vartannat år från och med 2017. 
 
ändrades till:  
 
Stämman är förbundets högsta beslutande organ. Ordinarie stämma ska hållas senast 
den 30 maj varje år. 
 
 
Under § 6 Valberedning 
 
Valberedning väljs för två år. Den består av tre personer, varav en är sammankallande. 
 
ändrades till:  
 
Valberedning väljs för ett år. Den består av tre personer, varav en är sammankallande. 
 
 
Under § 7 Styrelsens och arbetsutskottets sammansättning (fjärde stycket) 
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Styrelsens ordförande och övriga ledamöter väljs av stämman för två år. 
 
ändrades till: 
 
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. 
 

9b Proposition 2021:1: Förslag till ny stadga  
Förbundsordförande Per Kornhall presenterade kort styrelsens lagda förslag. 
 
Stämmans beslutade bifalla styrelsens lagda förslag att anta proposition 2021:1 Förslag 
till ny stadga. 
Beslutet togs med stor majoritet men inte enhälligt varför det behöver tas upp för en 
andra läsning vid nästkommande stämma för att bli gällande.  

9c Proposition 2021:2: Nya allmänna principer 
Styrelseledamot Annika Staaf presenterade kort styrelsens lagda förslag kring de nya 
allmänna principerna. 
 
Stämman beslutade bifalla styrelsens lagda förslag att anta proposition 2:2021 Nya 
allmänna principer. 

10. Motioner med styrelsens yttranden 
 

Motion 1) B. Kullberg om transparens 
Vice ordförande Pia Cederholm redogjorde för motionen och styrelsens svar på motionen 
gällande transparens. Motionären deltog ej pga. svårigheter med tekniken.   
 
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anse motionen besvarad.  

Motion 2) K. Hägglund om kommunikation 
Per Kornhall redogjorde för styrelsens svar på motionen gällande kommunikation. 
 
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anse motionen besvarad.  

Motion 3) L. Hultgren, S. Ottosson och K. Smed Gerdin om effektivisering och 
förvaltningskostnader 

Stig Ottosson presenterade motionen och styrelseledamot Christina Öberg styrelsens 
svar.  
 
Beslut fattades att Stig Ottossons presentationsbild skulle bifogas protokollet (se bilaga 
SLFF’s juridiska landskap).  
 
Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens yttrande avslå att-sats 1, om SLFF och 
Lisab:s styrelser, i motionen. 
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Stämman beslutade att i enlighet med styrelsen yttrande bifalla att-sats 2, om 
lokalkostnad, i motionen med tillägget att också andra möjligheter till lokaler ska 
undersökas. 
 
Motionens att-sats i sin helhet löd: ”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.” 
 
Stämman beslutade att styrelsen får i uppgift att konkurrensutsätta den årliga 
revisionen samt att därefter vidta åtgärder för att minska utgifterna (bifall att-sats 3 i 
motionen).  
 
Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens yttrande anse att-satserna 4–6, om att 
pressa kostnader, ekonomiadministration och hybridmöten, besvarade. 

Motion 4) S. Melin om begreppsförklaringar 
Styrelseledamot Annika Staaf redogjorde för motionen och styrelsens svar på motionen 
gällande begreppsförklaringar. Motionären deltog ej pga. svårigheter med tekniken.  
 
Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens yttrande anse motionen besvarad.   

Motion 5) S. Melin om beslutsordning 
Styrelseledamot Annika Staaf redogjorde för motionen och styrelsens svar på motionen 
gällande beslutsordning. Motionären deltog ej pga. svårigheter med tekniken.  
 
Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens yttrande anse motionen besvarad.   

Motion 6) S. Melin om de outnyttjade rättighetsersättningarna 
Styrelseledamot Annika Staaf redogjorde för motionen och styrelsens svar på motionen 
gällande de outnyttjade rättighetsersättningarna. Motionären deltog ej pga. svårigheter 
med tekniken.  
 
Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens yttrande anse motionen besvarad.   

11. Fastställa årsavgift 
Anders Pihlsgård presenterade förslaget med nya årsavgifter. 
 
Gunnel Bergström yrkade på avslag för styrelsens förslag på årsavgift och bifall på en 
årsavgift på 750 kronor, lika för alla.   
 
Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till årsavgift, 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. 

12. Fastställa arvoden och ersättningar  
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Britt-Marie Lidesten redogjorde för styrelsens förslag kring arvoden och ersättningar. 
 
Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till riktlinjer för arvoden och ersättningar. 

13. Verksamhetsinriktning och ekonomiska riktlinjer  
Förbundsordförande Per Kornhall förtydligade att styrelseledamot Anders Pihlsgård 
reserverar sig mot att anställa en heltidsanställd ekonom. Styrelseledamot Britt-Marie 
Lidesten redogjorde kort för styrelsen förslag till verksamhetsinriktning och ekonomiska 
riktlinjer. Förbundsdirektör/vd Frida Engman gav ytterligare bakgrund till förslaget.  
 
Anders Pihlsgård yrkade att stämman skulle anta styrelsens förslag till 
verksamhetsinriktning och ekonomiska riktlinjer med följande ändringar: 
• posten för personal och konsult justeras ned med 200 000 kr till 5 265 000 kr för 2021. 
• uttala att kostnaden för personal och konsult under 2022 högst får uppgå till kostnaden 
för 6,5 tjänster på heltid vilket med årets löneläge blir cirka 5 050 000 kr. 
 
Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till verksamhetsinriktning och ekonomiska 
riktlinjer. 

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

Valberedningens ordförande Karin Smed Gerdin presenterade förslaget och gjorde ett 
förtydligade kring saxning (ett år respektive två år).  
 
Stämman beslutade att anta valberedningens förslag till ordförande. Per Kornhall valdes 
till ordförande åren 2021–2023. 
 
Stämman beslutade att anta valberedningens förslag om styrelseledamöter. På två år, 
2021–2023, valdes Pia Cederholm, Britt-Marie Lidesten, Annika Staaf, Lena Wennberg 
Trolleberg och Christina Öberg och på ett år, 2021–2022, valdes Eva Hedencrona och 
Conny Welén. 
 
Stämman beslutade att anta valberedningens förslag till lekmannarevisorer. Stig 
Ottosson och Björn Thunberg valdes för två år. 
 
Stämman beslutade att anta valberedningens förslag att konkurrensutsätta 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. 
 
Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till valberedning. Karin Smed-Gerdin, 
Lena Hultgren och Ludvig Myrenberg valdes för ett år. 

15. Stämman avslutas 
Mötesordförande Freddy Grip förklarade 2021 års stämma avslutad. 
 
Förbundsordförande Per Kornhall avtackade avgående styrelseledamot Anders Pihlsgård, 
samt Dan Andersson som tidigare avgått, och medlemsrevisor Hans Almgren.  
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Gringelstad 2021-05-03 
 
 
Jenny Edvardsson 
 
Protokollet signeras digitalt av mötesordförande Freddy Grip, mötessekreterare Jenny 
Edvardsson och justerare Emil Molander och Kristina Asker.  
 

Bilaga tillhörande § 10 Motion 3 nedan.  
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Övergripande lag

SLFF (Org.nr 802007-0333)
”Förvaltare”

LISAB (Org. Nr 556724-7332)
”Verkställare”

Ingen lag finns för ideella föreningar som reglerar hur en 
sådan kommer till och upphör. Numera regleras en hel del av 
verksamheten i rättighetsförvaltande ideella föreningar av 
lagen ovan (LKFU). Även icke-associationsrättsliga lagar, bl.a. 
avtalslagen, kan ha betydelse för en ideell förening. Analoga 
tillämpningar kan vid behov göras av regler i ”föreningslagen” 
och aktiebolagslagen

Aktiebolagslag (2005:551)

Lag (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt – LKFU
Prop. 2015/16:181 Kollektiv förvaltning av upphovsrätt

Bestämmande inflytande:
1 kap. 2 § LKFU: Om en kollektiv förvaltningsorganisation uppdrar åt en annan 
juridisk person, som ägs eller kontrolleras av organisationen att fullgöra en uppgift 
som regleras i denna lag, gäller det som skulle ha gällt för den uppgiften, om den hade 
utförts av den kollektiva förvaltningsorganisationen. Genom att samma personer 
sitter i SLFFs och LISABs styrelser, har SLFF ett bestämmande inflytande över LISAB 
även vad gäller den operativa verksamheten.

SLFF  - Sveriges Läromedelsförfattares 
Förbund - är en ideell förening.

En ideell förening har ett ideellt 
ändamål eller bedriver ideell verksamhet.
Den kan främja sina medlemmars 
ekonomiska intressen utan att bedriva 
ekonomisk verksamhet, d.v.s. 
affärsmässigt organiserad och bedriven 
verksamhet. 

SLFF’s juridiska landskap

Bonus Copyright Access, 
etc.

LISABs medlemskap 
ger ersättningar inkl. 
moms

SLFF-medlemmar
Stipendium

2021-04-22

Kommuner, 
universitet, 
etc.

Utbetalning 
(inkl. moms) Övriga. 

intäkter

(Bonus Copyright Access : Varje år kopieras ett stort antal sidor ur svenska och utländska verk vid svenska skolor, högskolor och universitet. För att 
lärare och elever enkelt skall kunna kopiera och dela texter lagligt i utbildningen, betalar skolorna, högskolorna och universiteten varje år en 
licensavgift till Bonus Copyright Access, som är en ekonomisk förening vars medlemmar är organisationer som företräder upphovsmän och utgivare.)

Berättigade författare som inte 
är medlemmar i SLFF

Stipendium

Visbyfastigheten
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