Vedtægter for Forfatternes Forvaltningsselskab

1.1.

Foreningens navn er Forfatternes Forvaltningsselskab – F.M.B.A. (herefter benævnt ”Foreningen”).
Som binavn kan navnet Radiokassen anvendes.

1.2.

Foreningens hjemsted er København.

2. Formål
2.1.

Foreningen har til formål at forvalte og licensere rettigheder til ophavsretligt beskyttede litterære og
dramatiske værker udarbejdet af forfattere, tekstforfattere, oversættere, akademiske eksperter og
andre tekstautorer.

2.2.

Foreningen kan licensere rettighederne på såvel eneretsgrundlag som ved aftalelicens.

3. Medlemskab
3.1.

Ved disse vedtægters ikrafttræden består Foreningen af følgende medlemmer:
-

3.2.

Dansk Forfatterforening
Danske skønlitterære Forfattere
Danske Jazz, Beat og Folkemusik Autorer (DJBFA)
Danske Populær Autorer (DPA)
Dansk Journalistforbund
Akademikerne repræsenteret af Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA)

Som medlem af Foreningen kan optages organisationer der repræsenterer en stor gruppe af de i pkt.
2.1 nævnte ophavsmænd, og som er berettigede til at lade deres medlemmers rettigheder forvalte
af Foreningen.
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1. Navn og hjemsted

Medlemskabet af Foreningen ophører ved bestyrelsesbeslutning, hvis medlemsorganisationen ikke
længere opfylder betingelserne for medlemskab, jf. pkt. 3.2. Den pågældende medlemsorganisation
skal senest samtidig med indkaldelsen til bestyrelsesmødet særskilt underrettes om forslaget ved
rekommanderet brev, og have mulighed for at fremføre sine synspunkter over for bestyrelsen, før
denne træffer beslutning om eksklusionsforslaget. Den berørte medlemsorganisation kan ikke
stemme om beslutningen. Bestyrelsens beslutning om eksklusion kan af den pågældende
medlemsorganisation eller en anden medlemsorganisation inden for en frist af 14 dage indbringes
for en voldgiftsret til prøvelse. Klagen til voldgiftsretten har opsættende virkning på beslutningen.

3.4.

Eksklusionen fritager ikke den ekskluderede medlemsorganisation for at fyldestgøre sine
forpligtelser over for Foreningen indtil det tidspunkt, medlemsorganisationen selv kunne være
udtrådt med det i pkt. 3.5 nævnte varsel.

3.5.

Medlemskabet af Foreningen kan opsiges ved anbefalet brev til Foreningen inden udgangen af
september til ophør ved udløbet af det følgende kalenderår. Foreningens administration af den
udtrædende medlemsorganisations og disses medlemmers rettigheder ophører først ved udløbet af
dette varsel. Dersom Foreningen ikke administrerer rettigheder og rettighedsmidler for den
udtrædende medlemsorganisation, kan udtræden ske med kortere varsel efter bestyrelsens
nærmere beslutning.

3.6

Den udtrædende medlemsorganisation udbetales en forholdsmæssig andel af Foreningens
eventuelle egenkapital.

3.7.

Ved eksklusion eller opsigelse af medlemskabet, jf. henholdsvis pkt. 3.4 og 3.5, er
medlemsorganisationen fortsat bundet af de aftaler som Foreningen har indgået på organisationens
vegne, indtil organisationen har opsagt aftalerne i forhold til aftaleparten. Ved eksklusion eller
opsigelse af medlemskabet sker der ikke tilbagebetaling af den i pkt. 8.4 nævnte egenkapital.

3.8.

Medlemsorganisationerne har ret til at kommunikere elektronisk med Foreningen, med henblik på
udøvelse af deres medlemsrettigheder.

4. Mandater
4.1.

I kraft af medlemskabet overdrager enhver medlemsorganisation et mandat til Foreningen, således
at Foreningen kan indgå aftaler om de ophavsrettigheder m.v., der repræsenteres af
medlemsorganisationen, hvad enten der er tale om enerettigheder eller vederlagsrettigheder.
Mandatet er ikke-eksklusivt, og medlemsorganisationerne kan begrænse overdragelsen til bestemte
kategorier af rettigheder.
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3.3.

Dette mandat giver Foreningen fuldmagt og bemyndigelse til på de repræsenterede
rettighedshaveres vegne at indgå aftaler om og opkræve vederlag for brug i henhold til Foreningens
beslutninger inden for formålsbestemmelsen, og bemyndiger Foreningen til at foretage ethvert
retligt eller faktisk skridt, som er forbundet med varetagelsen af de rettigheder der omfattes af
mandatet.

4.3.

Medlemsorganisationer som i kraft af gensidighedsaftaler med tilsvarende udenlandske
organisationer af skabende eller udøvende kunstnere, og derfor også repræsenterer udenlandske
rettigheder inden for Foreningens forvaltningsområde, overdrager tillige disse rettigheder til
forvaltning i Foreningen.

4.4.

Foreningen har mandat til at indgå repræsentationsaftaler med forvaltnings- og
rettighedshaverorganisationer i udlandet, i det omfang den enkelte medlemsorganisation ikke har
meddelt Foreningen, at denne selv ønsker at indgå sådanne aftaler, enten generelt eller specifikt for
visse territorier og/eller rettigheder. I sidstnævnte tilfælde er medlemsorganisationerne forpligtet til
at indgå repræsentation gennem gensidighedsaftaler med udenlandske organisationer, som
repræsenterer rettighedshavere, hvis værker m.v. bruges i Danmark, inden for den enkelte
medlemsorganisations rettighedsområde. Foreningen forelægger udkast til repræsentationsaftale
for medlemsorganisationerne forud for indgåelsen.

5. Forvaltningsaftaler
5.1.

Foreningen kan indgå aftaler om licensering af rettigheder:
a) På eneretsbasis for ophavsmænd og grupper af ophavsmænd af de under pkt. 2.1 nævnte
værker
b) Via aftalelicens som fællesorganisation for Foreningens medlemsorganisationer.

5.2.

Bestyrelsen beslutter, hvilke typer af aftaler efter pkt. 5.1.a som Foreningen skal kunne indgå.
Bestyrelsen skal enstemmigt godkende aftaler, som Foreningen ønsker at tillægge
aftalelicensvirkning, jf. pkt. 5.1.b

5.3.

Foreningen administrerer de under pkt. 5.1 nævnte aftaler, og foretager udbetaling af indtægter
herfor til de relevante rettighedshavere efter fradrag af et af bestyrelsen fastsat
administrationsvederlag.
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4.2.

Der skal i videst muligt omfang foretages individuel fordeling blandt rettighedshaverne af de vederlag
Foreningen opkræver som led i sin forvaltning af disses rettigheder via aftalelicenser, jf. 5.1.b.
Fordelingen sker efter de principper, som fremgår af fordelingsgrundlaget og bør så vidt muligt
afspejle den faktiske brug af rettighedshavernes værker inden for forvaltningsområderne.

5.5.

Bestyrelsen fastlægger fordelingsgrundlaget og administrationsvederlaget. Administration,
opkrævning, fordeling og udbetaling skal finde sted i henhold til den til enhver tid gældende
lovgivning.

5.6.

Beslutninger om hvilke forretningsområder FFS skal arbejde med, skal træffes ved enstemmighed.

6. Bistand til fordeling af rettighedsmidler opkrævet af andre
6.1.

Bestyrelsen kan beslutte, at FFS kan bistå de medlemsorganisationer, der ønsker det, med
forvaltning af rettighedsmidler opkrævet af andre, herunder Copydan AV-foreningerne.

6.2.

Efter beslutning af bestyrelsen kan FFS foretage de nødvendige skridt for at identificere, hvilke
rettighedshavere der er berettiget til rettighedsmidler, herunder ved medieovervågning mv.

6.3.

FFS kan efter beslutning i bestyrelsen overlade den endelige udbetaling til de berettigede til andre
organisationer.

6.4.

Individuel fordeling af rettighedsmidler sker i henhold til fordelingskriterier fastsat af de
medlemsorganisationer, der ønsker FFS´ bistand.

6.5.

Eventuel kollektiv anvendelse af rettighedsmidler sker i henhold til kriterier besluttet af FFS´
bestyrelse.

6.6.

Størrelsen af de administrationsomkostninger, som FFS opkræver til gengæld for ovenstående,
fastlægges af FFS´ bestyrelse.

6.7.

FFS´ bestyrelse kan afvise at bistå medlemsorganisationer med forvaltning af rettighedsmidler
opkrævet af andre, herunder hvis FFS vurderer, at de kriterier, som medlemsorganisationerne
ønsker anvendt, ikke er i overensstemmelse med lov om kollektiv forvaltning af ophavsrettigheder.
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5.4.

7.1.

Medlemsorganisationerne meddeler Foreningen de oplysninger om medlemsorganisationens
fordeling af vederlag m.v., som Foreningen anmoder om.

7.2.

I det omfang en medlemsorganisation ikke overholder sine forpligtelser over for Foreningen eller
sine forpligtelser efter lov om kollektiv forvaltning, kan der vedtages sanktioner af bestyrelsen i
Foreningen, herunder at udbetaling af vederlag tilbageholdes.

8. Hæftelse og kapital
8.1.

Det er kun Foreningen, der hæfter for de forpligtelser, som dens kompetente organer har pådraget
den. Foreningens medlemsorganisationer hæfter således ikke for Foreningens forpligtelser.

8.2.

Foreningen ansætter en direktør til at varetage Foreningens opgaver.

8.3.

Foreningens udgifter, herunder direktørens løn, betales ud af det af bestyrelsen fastsatte
administrationsvederlag. Forvaltningsselskab.

8.4.

Ved Foreningens opløsning tilbagebetales en eventuel egenkapital samt selskabets øvrige midler til
Dansk Forfatterforening, Danske skønlitterære Forfattere, DJBFA, DPA, UBVA og Dansk
Journalistforbund i fællesskab, som sammen beslutter, hvordan det tilbagebetalte beløb anvendes.
Sådan udbetaling er betinget af, at modtagerne overtager sådanne forpligtelser, som Foreningen
stadig måtte have.

9. Tegningsregler
9.1

Foreningen tegnes af formanden og næstformanden i forening eller af formanden eller
næstformanden i forening med direktøren.

10. Bestyrelsen
10.1.

Foreningens øverste myndighed er bestyrelsen.
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7. Medlemsorganisationernes forpligtelser

10.2.

Bestyrelsen kan beslutte at ændre disse vedtægter. Sådanne beslutninger kræver tiltræden af
samtlige medlemmer af Foreningen.

11.1.

Hver medlemsorganisation indstiller et medlem til valg til bestyrelsen samt en suppleant, som
repræsenterer medlemsorganisationen i bestyrelsen ved det ordinære medlems forfald.
Foreningens generalforsamling vælger herefter bestyrelsens medlemmer og suppleanter, idet
bestyrelsen skal sammensættes således, at den består af et medlem og en suppleant fra hver
medlemsorganisation.

11.2.

En medlemsorganisation kan når som helst indkalde til en generalforsamling med krav om valg af et
nyt bestyrelsesmedlem eller suppleant efter indstilling fra medlemsorganisationen.

11.3.

Ved møder i bestyrelsen kan både medlemmet og suppleanten deltage. Det er dog alene medlemmet
eller, i medlemmets fravær, suppleanten, der har stemmeret.

12. Bestyrelsens virksomhed
12.1.

Bestyrelsens møder ledes af formanden eller - i dennes forfald - af næstformanden.

12.2.

Bestyrelsen vælger sin formand ved simpelt flertal blandt bestyrelsens medlemmer. Ved kampvalg
bliver den kandidat, der får næst flest stemmer næstformand. Ved stemmelighed afgøres valget ved
lodtrækning. Formanden og næstformanden vælges for to år ad gangen.

12.3.

Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden.

12.4.

Bestyrelsen varetager Foreningens tilsynsfunktion, jf. § 8 i lov om kollektiv forvaltning af ophavsret.
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11. Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen forestår ligeledes, at der indkaldes til en årlig generalforsamling blandt Foreningens
medlemmer, med en dagsorden i overensstemmelse med § 6 i lov om kollektiv forvaltning af
ophavsret:

1. den generelle politik for fordeling af skyldige beløb til rettighedshavere,
2. den generelle politik for anvendelse af ufordelbare midler,
3. den generelle investeringspolitik for rettighedsvederlag og eventuelle indtægter fra
investering af rettighedsvederlag,
4. den generelle politik for fradrag i rettighedsvederlag og eventuelle indtægter fra investering
af rettighedsvederlag,
5. anvendelse af ufordelbare midler,
6. risikostyringspolitik,
7. godkendelse af erhvervelse, salg og belåning af fast ejendom,
8. godkendelse af fusioner og alliancer, oprettelse af datterselskaber og erhvervelse af andre
enheder eller aktier eller rettigheder i andre enheder,
9. godkendelse af optagelse af lån, ydelse af lån eller sikkerhedsstillelse for lån,
10. udnævnelse og afskedigelse af revisor og
11. godkendelse af den årlige gennemsigtighedsrapport.
Indkaldelse hertil samt adgang for deltagelse og stemmeafgivning skal ske i henhold til § 7 i lov om
kollektiv forvaltning af ophavsret.
12.6.

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt flertal.

12.7.

Hvis hverken et bestyrelsesmedlem eller en suppleant fra en medlemsorganisation kan deltage i et
bestyrelsesmøde, kan disse lade et bestyrelsesmedlem eller suppleant fra en anden
medlemsorganisation varetage deres interesser på mødet.

12.8.

Medlemsorganisationerne har mulighed for at afgive stemmer elektronisk, såfremt de ikke har
mulighed for at være repræsenterede på bestyrelsesmøde. Elektronisk afstemning skal være
afsluttet senest 3 dage før afholdelsen af mødet.

Penneo dokumentnøgle: GO8D0-H7S85-0DMQS-33DDM-G75L7-02N4L

12.5.

13.1.

Foreningen har ingen formue.

13.2.

Efter fradrag af administrationsomkostninger udbetales hele det til Foreningen indgåede vederlag til
de berettigede tekstautorer efter de gældende fordelingsnøgler til viderefordeling blandt
rettighedshaverne under den rettighedskategori, som den enkelte medlemsorganisation
repræsenterer.

14. Budget, regnskab, gennemsigtighedsrapport og revision
14.1.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

14.2.

Bestyrelsen vedtager senest med udgangen af december måned budget for det kommende
kalenderår.

14.3.

Ud over regnskabet, udarbejdes der årligt en gennemsigtighedsrapport, jf. § 24 i lov om kollektiv
forvaltning af ophavsret. Rapporten omfatter ikke medlemsorganisationernes forvaltning, herunder
fordeling, der omfattes af pkt. 6.1. i overensstemmelse med god regnskabsskik.

14.4.

Foreningens regnskab revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der antages af
Bestyrelsen.

14.5.

Foreningens gennemsigtighedsrapport revideres ligeledes af en statsautoriseret revisor eller
registreret revisor.

14.6.

Revisor kan forlange bestyrelsen indkaldt til drøftelse af nærmere angivne økonomiske eller
regnskabsmæssige forhold.

14.7.

Bestyrelsen behandler regnskabet for det foregående regnskabsår med henblik på godkendelse,
senest fem måneder efter regnskabsårets afslutning.
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13. Vederlagsfordeling

15.1.

Tvister om anvendelsen og fortolkningen af disse vedtægter eller i øvrigt mellem
medlemsorganisationerne om Foreningen og dets arbejde afgøres endeligt ved voldgift.

15.2.

Voldgiftsretten skal bestå af 2 voldgiftsmænd udpeget af hver af de stridende parter samt en i
fællesskab valgt opmand godkendt af bestyrelsen. Hvis der ikke kan opnås enighed om valget af
opmand, udpeges denne af præsidenten for Sø- og Handelsretten i København.

16. Prøveperiode
16.1.

På bestyrelsesmødet d. 11. december 2017 besluttede bestyrelsen af fortsætte foreningen for en ny
tre-årig periode.

16.2.

I efteråret 2020 drøfter bestyrelsen, om Foreningen skal fortsætte eller opløses. Beslutning om
opløsning kan vedtages med simpelt flertal blandt medlemmerne.

16.3.

Opløsningen har virkning snarest muligt efter beslutningen er truffet.

16.4.

Beslutter bestyrelsen ikke, at Foreningen skal opløses, kan medlemsorganisationer, som har stemt
for en opløsning, opsige deres medlemskab, jf. pkt. 3.5, med et forkortet varsel på seks måneder til
udgangen af en måned. Opsigelse med forkortet varsel kan kun finde sted i en periode på 30 dage,
efter at bestyrelsen har stemt om opløsningen af Foreningen i henhold til pkt. 16.2.

17. Stiftelse og vedtægter
17.1

Foreningen er stiftet med virkning per 10. juni 2015.

17.2

Nærværende vedtægter, som tiltrædes d. 21. april 2020, træder i stedet for tidligere vedtægter for
foreningen.
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15. Tvister

For DJBFA:

Danske Populær Autorer (DPA):

__________________________________

______________________________

Anna Lidell

Jacob Morild

For Akademikerne repræsenteret af
Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt
Arbejde (UBVA):

For Dansk Forfatterforening:

Morten Rosenmeier

Morten Visby

For Danske skønlitterære Forfattere:

For Dansk Journalistforbund:

Jan Thielke

Hans Jørgen Dybro
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