1.1.2010– 31.12.2011
Medverkan

AVTAL

mellan
Sveriges Television AB
Sveriges Utbildningsradio AB

och
Föreningen Svenska Tecknare
Föreningen Sveriges Konsthantverkare och Industri
formgivare
Konstnärernas Riksorganisation
Svenska Fotografers Förbund
Svenska Journalistförbundet

Avseende medlems medverkan i televisionsprogram i
samband med nyttjande av medlems konstverk,
brukskonst och fotografier vid Sveriges Television AB
och Sveriges Utbildningsradio AB
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AVTAL

mellan Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB, nedan kallade SVT/UR,
å ena sidan, och Föreningen Svenska Tecknare, Föreningen Sveriges Konsthantverkare och
Industriformgivare, Konstnärernas Riksorganisation, Svenska Fotografers Förbund och
Svenska Journalistförbundet, nedan kallade Bildorganisationerna, å andra sidan, om villkor
vid medlems medverkan i televisionsprogram i samband med nyttjande av medlems konstverk, brukskonst och fotografier vid SVT/UR. Detta avtal reglerar inte medverkan från
medlemmar i Svenska Journalistförbundet i deras anställning vid SVT/UR.

§ 1 OMFATTNING
Avtalet omfattar medlems redaktionella medverkan i televisionsprogram i samband med
nyttjande av medlemmens verk.
Med verk menas i detta avtal konstverk, brukskonst, fotografiskt verk och annat alster av
bildkonst enligt § 2 upphovsrättslagen samt även sådan bild som avses i 49a § upphovsrättslagen.
Med medlem avses Bildorganisationernas egna medlemmar. (Se ingressen vad avser medlemmar i Svenska Journalistförbundet)

§ 2 ERSÄTTNING FÖR MEDVERKAN
Inställer sig medlem efter anmodan av SVT/UR till redaktionssammanträde eller för programförberedelse utges ett arvode om minst 350 kr (357 kr år 2011) för varje påbörjad timme, dock lägst 710 kr (725 kr år 2011).
Utför medlem kontinuerligt programarbete skall ersättning utges per dag beräknad i förhållande till månadslönen för fast anställd tjänsteman inom SVT/UR med närmast jämförbara
arbetsuppgifter. Semesterersättning utges för denna ersättning enligt lag, eller om sådant
finns, närmast tillämpligt kollektivavtal.
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§ 3 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
A. Sociala avgifter
Medlem som erhåller ersättning direkt från SVT/UR svarar själv för inbetalning av sociala
avgifter (egenavgifter).
B. Mervärdesskatt
Samtliga ersättningsbelopp angivna i detta avtal gäller exklusive mervärdesskatt.
C. Resor
Vid resa som medlem företar på anmodan av SVT/UR svarar SVT/UR för
resekostnader. Ersättning lämnas i enlighet med SVT:s/UR:s resepolicy (motsv).
I övrigt tillämpas vid varje tidpunkt gällande resepolicy för SVT:s/UR:s personal.
I de fall SVT/UR ersätter den medverkande medlemmen för resor mellan bostadsorten och
sändnings-/ inspelningsorten behandlas sådan ersättning enligt gällande skatterättsliga regler.
D. Utbetalning
Utbetalning av ersättning enligt detta avtal skall ske senast 30 dagar efter emottagande av
faktura.

§ 4 MENINGSSKILJAKTIGHETER
Uppstår tvist mellan SVT/UR och medlem rörande bestämmelser eller villkor i detta avtal,
skall förhandling först äga rum mellan SVT/UR och medlemmen, och om enighet inte uppnås, därefter mellan parterna i detta avtal.

§ 5 GILTIGHETSTID
Detta avtal gäller fr.o.m. den 1 januari 2010 t o m den 31 december 2011.
Avtalet gäller med tre månaders uppsägningstid och uppsägning skall ske skriftligen. Sägs
avtalet inte upp från någondera sidan, förlängs dess giltighet med ett år i taget.
Uppsägning till SVT/UR kan göras av Bildorganisationerna gemensamt eller var för sig.
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Om någon av Bildorganisationerna gjort bruk av sin rätt att ensamt säga upp avtalet har
SVT/UR rätt att, med giltighet från samma tidpunkt, säga upp avtalet i förhållande till samtliga organisationer.
Detta avtal har upprättats och undertecknats i 3 likalydande exemplar, varav SVT och UR
samt Bildorganisationerna tagit var sitt.
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