Kopiostos stadgar
Kopiostos stadgar har godkänts vid vårmötet den 27 april 2017, registrerad den 10 augusti 2017

Namn, hemort och ändamål
1§
Föreningens namn är Kopiosto r.f. och dess hemort är Helsingfors stad.
2§
Föreningens ändamål är att främja och bevaka i upphovsrättslagstiftningen avsedda rättsinnehavares
gemensamma intressen i ärenden gällande rättigheternas begagnande.
För att förverkliga sitt syfte följer föreningen med de upphovsrättsliga förhållandenas och den
upphovsrättsliga lagstiftningens utveckling, tar initiativ för utveckling av lagstiftningen gällande
upphovsrätt samt representerar sina medlemmar i ärenden gällande rättigheter baserade på
lagstiftningen om upphovsrätt och ingår avtal gällande villkor för användning samt övervakar
iakttagandet av dessa avtal.
För att uppnå sitt syfte kan föreningen grunda och samla fonder, ta emot donationer och
testamenten, anordna penninginsamlingar och lotterier, bedriva publikationsverksamhet samt
förvärva och äga för sin verksamhet nödvändiga fastigheter. Föreningen kan bli medlem i
internationella och nationella organisationer.
Föreningens ändamål är inte att uppnå vinst eller annan direkt ekonomisk förtjänst för sina
intressenter.
Föreningens medlemmar
3§
På skriftlig ansökan kan en nationell registrerad förening som uppfyller följande villkor godkännas
som medlem i Kopiosto:
Föreningens huvudsakliga ändamål är att främja i upphovsrättslagstiftningen avsedda
rättsinnehavares gemensamma intressen och bevaka deras rättigheter.
Föreningen representerar i synnerhet rättsinnehavare med rättigheter som hör till de
rättighetsklasser som Kopiosto förvaltar och som avses i upphovsrättslagstiftningen, men som inte i
Kopiosto representeras i ärenden som berör nämnda rättigheter via någon annan medlemsförening.
I samband med godkänt medlemskap överför föreningen i avsevärd grad nämnda rättigheter till
Kopiosto i fråga om någon eller några rättsklasser som förvaltas av Kopiosto.
En föreningsmedlem är skyldig att betala en medlemsavgift och en ny medlem även en
anslutningsavgift. Avgiftsbeloppet bestäms på höstmötet.
4§
Föreningens möte kan utesluta sådan medlem som inte iakttar föreningens stadgar eller beslut som
föreningen fattat, eller som verkar i strid med föreningens syften.
Föreningens förvaltning

5§
Föreningen sammanträder årligen till två ordinarie möten. Vårmötet hålls senast i maj och
höstmötet senast i december.
Ett extraordinarie möte hålls då föreningens styrelse finner det nödvändigt eller då minst en
tredjedel av föreningens medlemmar så begär för behandling av uppgivet ärende. Kallelse till
föreningens möte skickas till medlemmarna per brev eller e-post till den i medlemsförteckningen
antecknade adressen fjorton dagar före mötet.
6§
Vid vårmötet behandlas följande ärenden:
a) granskning av mötesdelegaternas fullmakter och fastställelse av mötets laglighet och beslutförhet
b) val av ordförande och protokolljusterare för mötet samt val av övriga mötesfunktionärer
c) behandling av föregående års verksamhetsberättelse och bokslut och föreläggande av
revisorernas utlåtande
d) beslut om godkännande av den årliga insynsrapporten som avses i lagen om kollektiv förvaltning
e) beslut om godkännande av föregående års bokslut samt om beviljande av ansvarsfrihet för
styrelsens medlemmar och verkställande direktören
f) beslut om användningen av upphovsrättsersättningar som inte utdelats och om allmänna
principer
som ska iakttas när ovannämnda tillgångar används
g) behandling av ärenden som föreningsmedlemmar yrkat på och vilka skriftligen meddelats
styrelsen före den 28 februari innan mötet hålls.
h) behandling av övriga ärenden som nämnts i kallelsen till mötet.
Vid vårmötet behandlas följande ärenden:
a) granskning av mötesdelegaternas fullmakter och fastställelse av mötets laglighet och beslutförhet
b) val av ordförande och protokolljusterare för mötet samt val av övriga mötesfunktionärer
c) fastställelse av arvoden och övriga förmåner för styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt
revisorernas arvoden
d) val av styrelseordförande
e) val av styrelsens övriga ledamöter i stället för dem som står i tur att avgå
f) val av revisor
g) fastställelse av medlemskapsavgifterna
h) fastställelse av verksamhetsplanen och budgeten
i) behandling av ärenden som föreningsmedlemmar yrkat på och vilka skriftligen meddelats
styrelsen före den 30 september innan mötet hålls.
j) behandling av övriga ärenden som nämnts i kallelsen till mötet.
Vid föreningens möte behandlas därutöver följande ärenden:
a) beslut om allmänna principer som ska iakttas i samband med utdelning av rättsinnehavarnas
upphovsrättsersättningar.
b) beslut om allmänna principer gällande upphovsrättsersättningar och inkomster från investeringar
av dessa.
c) beslut om allmänna principer gällande avdrag från upphovsrättsersättningar och inkomster från
investeringar av dessa.

7§
Till föreningens styrelse hör en ordförande och tio övriga ledamöter av vilka en ska företräda
tidningsutgivare och en bokutgivare.
Ordförandens och de övriga ledamöternas mandatperiod är två kalenderår. Av de senare står årligen
fem i tur att avgå. En ledamot som står i tur att avgå kan väljas på nytt.
Om styrelseledamot avgår före mandattidens utgång eller ledamoten väljs till styrelseordförande,
väljs i hans eller hennes ställe vid föreningens följande möte en annan ledamot för den tid som
kvarstår av den avgående styrelseledamotens mandattid.
Styrelsen väljer årligen inom sin krets en första och en andra vice ordförande.
Styrelsen tillsätter en valberedning som har i uppgift att för styrelsens möte föreslå kandidater till
styrelseordförande och styrelseledamöter. Förslagen är inte bindande för föreningens möte.
Valberedningens mandatperiod är tiden mellan höstmötena.
För att bistå styrelsen kan den tillsätta utskott och arbetsgrupper.
8§
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller då tre styrelseledamöter så yrkar. Styrelsen
är beslutför då ordföranden eller någondera vice ordföranden och minst fem övriga
styrelseledamöter är närvarande.
9§
Styrelsen har i uppgift att representera föreningen, sköta alla medlemsärenden, sköta föreningens
ärenden i enlighet med stadgarna och beslut som fattats vid mötena, utse och avskeda föreningens
verkställande direktör samt övervaka verksamheten på föreningens byrå.
Styrelsen beslutar om följande ärenden:
a) principerna för riskhantering
b) anskaffning av fast egendom, principer om försäljning och inteckning
c) godkännande av grundande av dotterbolag och förvärv av annat bolag eller dess andelar eller
rättigheter samt andra ansenliga omändringar i organisationen som påverkar den allmänna
förvaltningen av upphovsrättigheterna
d) låntagning och långivning och garantier anknutna till dessa.
10 §
Föreningen har en verkställande direktör med ansvar för föreningens operativa verksamhet.
Styrelsen beslutar om verkställande direktörens uppgifter och befogenheter.
11 §
Rätt att teckna föreningens namn har ordföranden och verkställande direktören ensam eller
tjänstemän som styrelsen utsett att teckna föreningens namn, var och en för sig.
12 §
Revisorns verksamhetsperiod är ett kalenderår.
Föreningens revisor är ett revisionsföretag som godkänts av Centralhandelskammaren.

13 §
Föreningens räkenskapsår är kalenderåret. Bokslut som ska upprättas för varje räkenskapsperiod ska
överlämnas till revisorn före utgången av mars månad påföljande år efter räkenskapsperioden.
Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen
14 §
Föreningens stadgar kan ändras eller föreningen upplösas, om förslag gällande detta bifalls av tre
fjärdedelar av dem som är närvarande vid mötet.
15 §
Om föreningen upplöses ska dess tillgångar användas för ändamål som anges i 2 § 1 mom. i dessa
stadgar.

