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FULAVTALEN UPPMÄRKSAMMAS I MEDIA
Frilansars upphovsrätt hotas av flera oskäliga avtal 
som är i omlopp. Aller Media och Bonnier Tidskrifter 
pressar sina frilansar att skriva under avtal som går 
ut på att de tar över äganderätten till materialet. De 
här så kallade fulavtalen går ut på att mediejättarna 
vill kunna använda ditt material om och om igen i sina 
egna kanaler i olika länder i all framtid – utan att 
betala extra. Normalt skyddas du från den här formen 
av stöld via din lagstadgade upphovsrätt, men den fri-
lans som skriver under avtalen är inte längre skyddad.

Besök malardalensfrilansklubb.se och skriv ”Fulav-
tal” i sökrutan för att se hur frågan bevakas i media!

Mer frilansfackligt
på frilansriks.org

Den fackliga sidan
Frilansfackliga notiser inom Frilans Riks  
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Journalist förbundet vill 
stärka kunskapen om  

förhandlingsregler på de arbetsplatser där vi h
ar kollek t iv- 

av tal. Vi tror at t klubbarna genom 38 § MBL har möjlig- 

heter at t både få insyn i och påverkan över de vill
kor  

under vilk
a ex tern arbetskraf t anli tas, t ill exe

mpel 

frilansare. F
örbundskontoret planerar nu mö ten med 

orföranden i arbetsplats- o
ch fril

ansklubbar på f lera 

håll i la
ndet där vi s

ka diskutera hur vi b
äst påverkar 

villkoren för ex tern arbetskraf t.  K
ontak ta förhandlings- 

chef J
ohan Lif eller Rickard Jakbo i Frilans Riks styrelse 

för input och frå
gor. /FRilans Riks styrelse 

SMÅLAND DEL AV FRILANS SYDFrilans Syds medlemmar välkomnade de småländska medlemmarna genom ett beslut på årsmötet den 29/2. Detta innebär att klubben nu har över 300 medlemmar och ett område som sträcker sig över Skåne och Bleking upp till och med Jönköping! 
Åsa Ohlsson, ordförande Frilans Syd

-------------------------------

Checklista för SCHYSSTA avtal
Avtala om vidarepubliceringar? Visst! Det är inget som 

frilansjournalister överlag är emot. Men då måste avtalen 
vara balanserade och utformas i dialog mellan  

BÅDA(!) par ter. Så har det tyvärr inte sett ut gällande  
de avtal som dominerande företag på tidskrifts-
marknaden försökt få frilansar att skriva under.

Att skriva schyssta avtal är enkelt! 

Här är de viktigaste principerna:
- Användningen ska specificeras, så att både frilans-  
 journalisten och de som intervjuas eller ställer upp på  
 bild kan förutse var publiceringar sker.
-  Överenskommelse om utökad publiceringsrätt ska   
 innebära ytterligare ekonomisk ersättning. Det 
 måste därmed finnas utrymme för förhandling.

Om du vill ha stöd eller ställa frågor  
gällande upphovsrättsfrågor, kontakta:

upphovsratt@frilansriks.org 
eller förbundsjuristen Olle Wilöf, ow@sjf.se. 

För mer information om din upphovsrätt, och  
hur du kan bevaka den, besök frilansenager.nu !
                                /Frilans Riks styrelse

      
      

 KLUBBAR:

MBL-förhandla för frila
nsarna också 

- det so
m påverkar dem påverkar anställda!
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