
 

 

   

 

 

 

 1 b/ BLF:s stadgar  

§ 1 Namn och säte Föreningens namn är Bildleverantörernas Förening, stiftad 1950 och med 

säte i Stockholm. Föreningen är en sammanslutning av verksamma företag och personer under 

andra arbetsformer inom bildområdet.  

 

§ 2 Ändamål. Föreningen har till ändamål: att tillvarata sina medlemmars intressen i med 

bildförsäljning eller bildinförskaffande sammanhängande frågor, att verka för ett gott 

förhållande till leverantörer och beställare och att stödja medlemmarna i deras verksamhet, att 

följa och påverka den tekniska utvecklingen inom berörda medier, att stödja föreningens 

behov av konstnärlig och teknisk vidareutveckling genom bl. a. kurser och utbildning, att till 

allmänhet, företag och organisationer sprida kunskap om Föreningens verksamhet, att själv, 

eller genom upplåtelse till annan, ingå avtal samt bevaka, inkassera och fördela ersättningar 

med stöd av upphovsrättslagens bestämmelser om avtalslicens, att själv, eller genom 

upplåtelse till annan, ingå avtal avseende andra nyttjanden som rör ett flertal upphovsmän 

samt bevaka, inkassera och fördela ersättningar som utgår med stöd av dessa avtal*, vara 

avtalsslutande part vid förhandlingar som rör upphovsrättsliga frågor*, att samarbeta med 

andra organisationer, såväl i Sverige som i andra länder, samt att i övrigt verka för branschens 

utveckling och förkovran. att hos myndigheter bevaka medlemmarnas intressen, att vara 

avtalsslutande part vid förhandlingar som rör upphovsrättsliga frågor*, att samarbeta med 

andra organisationer, såväl i Sverige som i andra länder, samt att i övrigt verka för branschens 

utveckling och förkovran.  

* Medlem som representeras av annan organisation kan begära undantag.  

 

§ 3 Medlemskap. Till medlem i föreningen kan film- och bildleverantörer, bildredaktörer, 

fotografföretag, fotografer, film- och videoföretag, filmare, och företag som framställer 

nyhetsgrafik i vilkas verksamhet ingår försäljning av verk för publicering och som uppfyller 

av föreningen särskilt uppställda intagningsregler, godkända av styrelsen. Inträdesansökan 

ställes till styrelsen, som har att besluta om bifall eller avslag till ansökan. I sistnämnda fall 

utan skyldighet att ange orsak. Styrelsen har rätt att som avgiftsbefriade, ständiga medlemmar 

utse hedersmedlemmar och veteranmedlemmar. Efter ansökan från medlem som avslutat sin 

aktiva verksamhet enligt denna paragrafs första stycke kan styrelsen bevilja passivt 

medlemskap mot anpassad årsavgift. Till stödmedlem i föreningen kan styrelsen utse företag 

eller person som har del av sin verksamhet inom bildbranschen. Stödmedlem erlägger av 

styrelsen beslutad avgift till BLF och erhåller  

föreningens utskick, samt har närvaro- och yttranderätt vid föreningens möten. Stödmedlem 

äger ej rösträtt vid föreningens möten men är valbar till ledamot eller suppleant i föreningens 

styrelse, dock utan rösträtt vid årsmöte. Medlem i BLF tillåter BLF att datalagra 

medlemsuppgifter och också presentera företaget med personuppgifter på BLF:s hemsida och 

hos internationella samarbetspartners. Medlem kan begära undantag från att företagets 

personuppgifter publiceras på internet.  

 

 

 



§ 4 Utträde och uteslutning. Utträde skall skriftligen anmälas till styrelsen. Inkommer dylik 

anmälan senare än fjorton dagar efter kalenderårets början är den utträdande likväl skyldig att 

betala löpande årets avgifter. Skuld bör drivas in. Styrelsen äger rättighet att ur föreningen 

utesluta medlem:  

1) som icke inom föreskriven tid erlagt stadgade avgifter och trots skriftligt påpekande, att 

medlemskapet i annat fall förverkas efter 21 dagar, underlåter att inbetala förfallna avgifter.  

2) som bevisligen bryter mot föreningens stadgar eller eljest uppträder på sådant sätt, att hans 

eget eller föreningens anseende därigenom nedsättes. För beslut om uteslutning fordras två 

tredjedels majoritet av avgivna röster. Utesluten medlem är berättigad att på närmast följande 

ordinarie sammanträde däröver anföra klagomål. För att kunna upptagas till prövning skall 

klagomålen ha varit skriftligt ingivna till styrelsen senast 14 dagar efter BLF:s skriftliga beslut 

om uteslutning.  

 

§ 5 Återinträde. Den, som på egen ansökan eller på grund av bristande betalning blivit 

utesluten ur föreningen, kan av styrelsen åter beviljas inträde mot erläggande av de avgifter 

som förfallit till föreningen och servicebolaget. Den, som på grund av vad § 4 punkt 2 

framgår, blivit utesluten, kan ej ånyo inväljas, såvida icke styrelsen enhälligt eller föreningen 

på möte eller årsmöte beslutar annorlunda.  

 

§ 6 Avgifter. Inträdesavgift och årsavgift fastställes av årsmötet. Styrelsen har rätt att besluta 

om avgiftsbefrielse för medlem som ej längre är aktiv inom yrket. 

  

§ 7 Årsmöte. Föreningens årsmöte skall hållas före maj månads utgång. Kallelse till årsmöte 

sker via hemsidan och genom elektroniskt brev till varje medlem minst 14 dagar före 

sammanträdet, varvid verksamhetsberättelsen för det gångna året skall bifogas. Medlem utan 

möjlighet att ta emot elektroniskt brev skall anmäla detta till kansliet och får då kallelse per 

post.  

På årsmötet föredragas, sedan de närvarande blivit antecknade, nedanstående ärenden till 

behandling:  

1) Väljes två medlemmar att jämte ordföranden justera dagens protokoll.  

2) Föredrages styrelsens och revisorns berättelser.  

3) Avgöres frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.  

4) a) Behandlas styrelsens förslag.  

b) Behandlas enskilda medlemmars förslag/motion. Enskilda medlemmars förslag/motion 

skall för att kunna bli föremål för beslut ha varit inlämnade till styrelsen senast den sista 

februari.  

5) Fastställes årsavgifter för löpande räkenskapsår. Fastställande av budget.  

6) Väljes styrelseledamöter med suppleanter.  

7) Väljes revisor med suppleant.  

 

§ 8 Föreningsmöte. Föreningsmöte skall, förutom årsmöte, hållas då styrelsen finner lämpligt 

eller då minst 10 medlemmar så påfordrar. Kallelse till föreningsmöte sker genom hemsida 

och elektroniskt brev till medlemmarna senast 14 dagar före mötet. Medlem utan möjlighet att 

ta emot elektroniskt brev skall anmäla detta till kansliet och får då kallelse per post  

 

§ 9 Rösträtt och beslut. Röstberättigade vid årsmöte och föreningsmöte är alla A-medlemmar 

som erlagt samtliga avgifter. Röstning med fullmakt får förekomma genom att en närvarande 

medlem röstar för en ej närvarande medlem. Dock kan en medlem endast rösta för en annan 

medlem. Beslut sker genom enkel röstövervikt med undantag för följande frågor för vilka 

fordras två tredjedels majoritet av avgivna röster:  



1) upphävande av styrelsens beslut om uteslutning av föreningsmedlem  

2) stadgeändringar samt  

3) föreningens upplösning eller samgående med annan organisation.  

 

§ 10 Styrelse. Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande, 

som vid årsmöte väljs för sig, samt ytterligare tre till sex ledamöter. De senare valda så att 

minst en står i tur att avgå varje år. Styrelsen äger rätt att utse högst tre styrelsesuppleanter. 

Styrelsen har rätt att för medlemmarnas räkning med olika kundgrupper teckna generella avtal 

om bildpriser och villkor. Sådana avtal är dispositiva. Om så befinnes lämpligt må styrelsen 

inom sig utse ett arbetsutskott på en till tre personer. Styrelsens firma tecknas av 

styrelseledamöter två i förening. Styrelsen är beslutsmässig då samtliga ordinarie ledamöter 

kallats till sammanträde senast fyra dagar före och då minst tre ordinarie ledamöter är 

närvarande. Styrelsen beslutar med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening 

som ordföranden biträder. Undantag: Uteslutning av medlem; se § 4. Det åligger styrelsen: att 

tillse att Föreningens stadgar efterlevs att förbereda ärenden till Föreningens möten att 

verkställa vid Föreningens möten och årsmöte fattade beslut att företräda Föreningen och 

besluta i alla frågor, som icke enligt stadgarna är undantagna från styrelsens befogenhet. 

Styrelsen äger befullmäktiga ombud att på Föreningens vägnar föra dess talan.  

 

§ 11 Räkenskaperna. Föreningens räkenskapsår avslutas 31 december. Senast tre veckor före 

årsmötet skall det gångna årets räkenskaper vara avslutade och avlämnade till föreningens 

revisor för granskning. Föreningens medel skall insättas i solid bankinrättning eller placeras 

på annat sätt efter av föreningen därom fattat beslut.  

 

§ 12 Revision. Föreningens räkenskaper samt förvaltningen av dess medel och angelägenheter 

skall granskas av en revisor. Revisorn jämte en suppleant väljes på årsmötet för ett år i taget. 

Revisorn skall till styrelsen inom avtalad tid efter det räkenskaperna enligt § 11 överlämnats 

avlämna berättelse över utförd granskning.  

 

§ 13 Upplösning eller samgående med annan organisation eller organisatorisk förändring. 

Förslag till föreningens upplösning eller samgående med annan organisation eller annan form 

av betydande organisatorisk förändring skall av styrelsen på årsmöte eller medlemsmöte  

framläggas, då det kan anses uppenbart, att föreningens ekonomiska ställning icke tillåter 

fortsatt verksamhet, eller andra vägande skäl härtill kan anses föreligga. Sådant förslag skall 

anges i kallelselistan. Skulle beslut fattas om föreningens upplösning, erfordras bekräftelse 

härpå av närmast följande årsmöte för att beslut skall träda i kraft. Vid samgående eller annan 

form av betydande organisatorisk förändring räcker det med ett årsmöte och ett följande 

medlemsmöte eller vice versa med minst fyra månaders mellanrum. Den vid föreningens 

upplösning eventuella befintliga behållningen skall tillfalla organisation eller förening som på 

ideell grund verkar för en sund bildhantering, alternativt delvis fördelas bland registrerade och 

aktiva medlemmar som inte uppbär skuld till BLF. Vid samgående med annan film-, bild- 

eller fotoorganisation ska eventuell behållning öronmärkas för motsvarande det som BLF står 

för, och särskilt för att bibehålla en fungerande verksamhet inom arkivområdet.  

 

§ 14 Stadgeändring. Förslag till ändring av eller tillägg till dessa stadgar skall behandlas av 

två föreningsmöten med minst fyra månaders mellanrum, varav det ena skall vara årsmöte.  

BLF - BILDLEVERANTÖRERNAS FÖRENING  

Stadgar antagna den 21/9 1950, med beslutade ändringar på två på varandra följande möten 

den 4/2 1952, 23/10 1976, 16/11 1984, 24/10 1987, 22/10 1988, 11/11 1989, 23/10 1993, 

22/10 1994, 11/11 1995, 25/4 1996, 21/10 2000, 19/10 2002, 9/5-2016 och 24/10-2017. 


