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Stadgar för AV-tuottajien tekijänoikeusyhdistys Tuotos ry 
 
 
 
1. Namn och hemort 

 
Föreningens namn är AV-tuottajien tekijänoikeusyhdistys Tuotos ry. Före-
ningens hemort är Helsingfors. 
 

2. Föreningens syfte 
 

Föreningen är ideell och dess huvudsakliga syfte är att kollektivt förvalta av-
produktionsbolagens upphovsrätter, övervaka användningen av upphovsrät-
terna och upphovsrätten närstående rättigheter, inkassera ersättningar för 
användningen och distribuera dem till rättighetsinnehavarna. Föreningen ser 
också centraliserat till de rättigheter som producenterna har till självständiga 
eller överförda rättigheter i fråga om användning och tillståndsarrangemang 
som grundar sig på upphovsrättsliga avtals- och tvångslicenssystem samt 
bl.a. i fråga om ersättningssystem som grundar sig på uttagning av kompen-
sation som definieras i upphovsrättslagen. Föreningen kan också bevilja 
andra användningslicenser. 
 
Därutöver är föreningens syfte att representera den audiovisuella branschen i 
lagstiftningsprojekt samt främja utvecklingen av den rättsliga ställningen 
och den kulturpolitiska ställningen för producenter av upphovsrättsligt 
skyddade filmverk och audiovisuella verk som innehåller rörlig bild och att 
främja de allmänna och konstnärliga utvecklings- och verksamhetsförutsätt-
ningarna för den audiovisuella branschen. 

 
Syftet är inte att samla in överskott eller driva vinst för medlemmarna. 

 
För att förverkliga sitt syfte följer föreningen de upphovsrättsliga förhållan-
denas utveckling i hemlandet och utomlands, kommer med behövliga ini-
tiativ och förslag, bedriver utbildnings- och informationsverksamhet i syn-
nerhet inom branschen för produktion av film och rörlig bild samt främjar 
lagligt tillgängliggörande av dessa för allmänheten. 

 
För att förvalta, utveckla och övervaka producenträttigheterna företräder 
föreningen sina medlemmar och kunder i ärenden som grundar sig på be-
stämmelserna i upphovsrättslagen och i fråga om rättigheter som definierats 
i kundavtalen i den omfattning som kunderna har gett föreningen i uppdrag 
att göra. 

 
3. Föreningens kunder 

 
Föreningen ingår kundavtal med personer eller samfund som har rätt till er-
sättningar som nämns i 2 §. Avtalens närmare innehåll fastställs av styrelsen. 
Rätt att bli kund hos föreningen har var och en som har rättigheter som defi-
nieras i 2 § eller rätt till ersättningar som följer av dessa. 
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4. Föreningens medlemmar 
 

Medlem i föreningen kan sådana registrerade föreningar eller samfund bli, 
som har producenter av filmverk eller inspelningar av rörlig bild som sina 
medlemmar. Föreningens stämma kan vid behov definiera medlemskapsvill-
koren närmare. 

 
Beslut om godkännande av medlem fattas av föreningens styrelse på basis av 
en skriftlig ansökan om medlemskap. Styrelsen ska vara enig i sitt beslut. 
 
En medlem är skyldig att betala en medlemsavgift som föreningsmötet fast-
ställer. 

 
En medlem kan utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla det hos 
styrelsen eller styrelseordföranden eller genom att anmäla det för anteckning 
i protokollet på föreningsmötet. Medlemskapet upphör vid utgången av det 
år inom loppet av vilket meddelandet har gjorts. En utträdande medlem är 
skyldig att betala de avgifter som förfallit före meddelandet om utträde till 
föreningen. 

 
5. Föreningens möten 
 

Medlemmarna utövar sina medlemsrättigheter på föreningsmöten. Varje med-
lem har lika rösträtt på föreningsmötet. 
 
Föreningens vårmöte hålls årligen vid en tidpunkt som styrelsen närmare be-
stämmer senast före utgången av maj och höstmötet senast före utgången av 
december. När styrelsen eller föreningens möte så beslutar är det också möj-
ligt att delta i mötet genom en datakommunikationsförbindelse eller annat 
tekniskt hjälpmedel. 

 
 På vårmötet behandlas följande ärenden: 
 

1. val av ordförande för mötet 
2. val av två protokolljusterare och av övriga mötesfunktionärer 
3. konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet 
4. godkännande av föredragningslista för mötet 
5. framläggande av verksamhetsberättelse och bokslut samt revisorernas 

utlåtande för året innan 
6. fastställande av bokslutet 
7. godkännande av räkenskaperna och beviljande av ansvarsfrihet 
8. användningen av upphovsrättsersättningar som inte fördelats samt 

allmänna principer för användningen de nämnda medlen 
9. allmänna principer för avdrag från upphovsrättsersättningar och in-

komster av placeringen av dem 
10. fastställande av redovisningsreglementet 
11. övriga ärenden som nämns i möteskallelsen 
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På höstmötet behandlas följande ärenden: 
 

1. val av ordförande för mötet 
2. val av två protokolljusterare och av övriga mötesfunktionärer 
3. konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet 
4. godkännande av föredragningslista för mötet 
5. fastställande av arvoden för styrelsens ordförande, styrelsemedlem-

mar och revisorer 
6. beslut om antalet vice ordförande för styrelsen  
7. beslut om antalet ordinarie medlemmar i styrelsen  
8. beslut om antal suppleanter i styrelsen  
9. val av ordförande och vice ordförande för styrelsen och medlemmar 

samt suppleanter i styrelsen 
10. val av revisorer och revisorssuppleant; revisorn och suppleanten ska 

vara CGR-revisorer eller ett CGR-samfund 
11. fastställande av medlemsavgiften 
12. fastställande av budget för följande kalenderår 
13. övriga ärenden som nämns i möteskallelsen 

 
Kallelsen till föreningens möte ska sändas till medlemmarna minst fjorton 
dagar före mötet per e-post eller brev till den adress som uppges i medlems-
förteckningen. 

 
Genom beslut av föreningens möte kan ersättningsmedel anvisas till främ-
jande av de allmänna verksamhetsförutsättningarna för film- och av-
branschen. 

 
Ett extra ordinarie föreningsmöte hålls när styrelsen anser det påkallat eller 
föreningens möte så beslutar eller när minst 1/10 av föreningens röstberätti-
gade medlemmar skriftligt kräver det av styrelsen för ett ärende som medde-
lats särskilt. 

 
Beslut om ändring av föreningens stadgar och upplösning av föreningen kan 
fattas genom beslut av föreningsmötet, om beslutet har understötts av minst 
tre fjärdedelar av de vid omröstning avgivna rösterna.  

 
6. Styrelse 
 

Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse som består av en ordfö-
rande, en till fyra vice ordförande och en till sju ordinarie medlemmar samt 
en till sju suppleanter som valts av höstmötet. Styrelsens mandatperiod är 
ett kalenderår. 

 
De personer som väljs in i styrelsen bör i stor omfattning och jämlikt repre-
sentera producentintressena för till sitt tema, utförande och användningsän-
damål olika filmverk och inspelningar med rörlig bild och de delområden 
inom filmbranschen som medlemsorganisationerna företräder. 

 
Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar, ordföranden el-
ler vice ordföranden medräknad, är närvarande. Beslut fattas med enkel 
röstmajoritet. Om rösterna faller jämnt, avgör mötesordförandens åsikt, i val 
dock lotten. 
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Styrelsen sammanträder sammankallad av ordföranden eller vid ordföran-
dens förhinder den första vice ordföranden som inte har förhinder eller när 
minst två styrelsemedlemmar kräver det. 
 
Föreningens styrelse har rätt att besluta om följande ärenden som enligt la-
gen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt ska avgöras av stämman: 
 
1. principerna för riskhantering 
2. principerna för förvärv och försäljning av samt inteckningar i fast egen-

dom 
3. fusioner, inrättande av dottersammanslutning och godkännande av för-

värv av andra sammanslutningar eller andelar eller rättigheter i andra 
sammanslutningar, samt andra betydande organisatoriska förändringar 
som är av betydelse för den kollektiva förvaltningen av upphovsrätt 

4. upptagande av lån, utlåning och säkerheter för lån 
 
7. Tecknande av föreningens namn 

 
Föreningens namn får tecknas av ordföranden och verksamhetsledaren var 
för sig. Föreningens namn får också tecknas ensam av en person som styrel-
sen särskilt ger personlig rätt till det. 
 

8. Räkenskapsår 
 

Föreningens räkenskapsår är ett kalenderår. 
 

9. Upplösning av föreningen 
 

Om man beslutar att upplösa föreningen eller om dess verksamhet upphör, 
fördelas medel som eventuellt kvarstår efter utbetalning av ersättningar till 
rättsinnehavarna enligt föreningens redovisningsregler och täckande av an-
svar till att främja de allmänna verksamhetsförutsättningarna för producen-
ter av filmverk och inspelningar med rörlig bild såsom det sista föreningsmö-
tet beslutar. 

 
 
 

 
 


