Generella medlemsvillkor för Ifpi Sverige

1. Dessa medlemsvillkor är framtagna av Ifpi Sverige (Ifpi) och är antagna på Ifpis stämma den 30
maj 2018
2. En medlem förbinder sig att iaktta alla för verksamheten relevanta lagar och regler och får inte
agera på ett sätt som kan skada Ifpi eller andra medlemmars verksamhet eller musikindustrin
i övrigt
3. En medlem förbinder sig att följa reglerna i föreningens policydokument för jämställdhet och
som antagits av Ifpis stämma (se särskilt dokument)
4. Ett medlemskap i Ifpi är öppet för juridisk person som är producent av fonogram som fysiskt,
digitalt eller på annat vis tillgängliggjorts för allmänheten
5. För att antas som medlem krävs att denne haft en kontinuerlig verksamhet som pågått på en
professionell nivå under minst 2 år, samt att den upphovsrättsliga bruttoersättningen som erhållits från Ifpi under senast avslutat verksamhetsår skall överstiga 5 000 kr
6. Till medlem bör ingen antas som ännu inte producerat eller till allmänheten tillgängliggjort
inspelning i fysisk eller digital form
7. Ansökan om medlemskap görs skriftligen till Ifpis styrelse tillsammans med kopia av registreringsbevis samt uppgift om gjorda och planerade produktioner. Av medlemsansökan skall
framgå att bolaget förbinder sig att följa föreningens medlemsvillkor
8. Det ankommer på styrelsen att pröva om ovanstående villkor uppfylls. Bifalles ansökan upptas
sökanden som medlem förutsatt att inträdesavgiften om 5 000 kr erlagts efter det att ansökan
bifallits. Medlemskapet gäller ej förrän inträdesavgift erlagts
9. Varje medlem erlägger en årlig medlemsavgift om 2 500 kr per år till Ifpi
10. Medlem erhåller rösträtt på stämman efter två på varandra följande medlemsskapsår
11. Över föreningens medlemmar skall föras förteckning som skall innehålla medlemmars fullständiga namn och hemvist. Vidare godkänner medlemmen genom sitt medlemskap att dessa uppgifter sparas i en databas samt används av Ifpi på sådant sätt att Ifpi kan fullgöra samtliga sina
åtaganden

