
Stadgar för Svenska föreningen för upphovsrätt 
 
antagna den 27 april 1954 med senare ändringar 
 
 
§ 1. 
Föreningen har till ändamål att genom föredrag, diskussioner, publikationsverksamhet m.m. 
främja kunskapen om upphovsrätten och bidra till detta rättsområdes fortsatta utveckling. 
 
Föreningen skall i sin verksamhet söka kontakt med motsvarande organisationer i andra 
länder liksom med internationella sammanslutningar på området. 
 
§ 2. 
Till enskilda medlemmar i föreningen får styrelsen eller styrelsens sekreterare med stöd av 
styrelsens delegation efter anmälan utse personer, som instämmer i föreningens syfte. 
 
Till stödjande medlemmar får på samma sätt utses föreningar, bolag och andra juridiska 
personer, vilka förklarar sig villiga att stödja föreningens verksamhet. 
 
Årsavgift samt avgift för ständigt medlemskap fastställs av årsmötet. 
 
 
§ 3. 
Föreningens löpande angelägenheter handhas av en styrelse om lägst sju och högst elva 
personer, som väljs vid årsmötet för ett år i sänder.  
 
Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare 
och skattmästare. Sekreterare och skattmästare som inte är ledamot av styrelsen har närvaro- 
och yttranderätt vid styrelsemöte. 
 
Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet röstberättigade ledamöter är närvarande. 
 
Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande samt vice ordförande skall förberedas av en 
valberedning. Valberedningen skall bestå av lägst två högst tre ledamöter, som väljs av 
årsmötet för ett år i taget. 
 
 
§ 4. 
Årsmötet utser två revisorer jämte en suppleant för dessa att granska styrelsens förvaltning 
och räkenskaper. 
 
§ 5. 
Senast före utgången av april månad varje år hålls föreningens årsmöte, varvid skall 
förekomma behandling av styrelsens årsberättelse och revisionsberättelsen samt val av 
styrelse, revisorer och revisorssuppleant. 
 
 
§ 6. 
Rösträtt vid föreningssammanträde tillkommer endast personligen närvarande enskilda 
medlemmar. 
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Stödjande medlem får genom därtill utsedd representant närvara vid föreningens 
sammanträden och delta i överläggningarna. 
 
 
§ 7. 
Kallelse till föreningssammanträde sker per post eller elektronisk post (eller motsvarande) 
minst tio dagar i förväg. Fråga om stadgeändring eller föreningens upplösning skall, för att 
kunna upptas till behandling vid sammanträdet, vara uttryckligen omnämnd i kallelsen. 
 
 
§ 8. 
Beslut om ändring av dessa stadgar eller om upplösning av föreningen är inte giltigt med 
mindre samtliga medlemmar förenat sig därom eller beslutet fattats av två på varandra 
följande föreningssammanträden, därav minst ett årsmöte, och på det sammanträde, som sist 
hållits, biträtts av minst två tredjedelar av de röstande. 
 
 
§ 9. 
I händelse av föreningens upplösning skall dess tillgångar användas för ändamål som ligger 
föreningens syften nära. 
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