
 

 

 

 

 

STADGAR  

för Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd (KLYS) 

org nr 802006-0136 

 

§ 1 Nämndens konstituerande 

KLYS tillkom genom ett avtal den 17 september 1959 mellan nio organisationer. 

Till överenskommelsen har sedermera anslutit sig ytterligare organisationer. De till 

överenskommelsen anslutna organisationerna utgör nämndens medlemmar och återfinns i 

bilaga till denna stadga. I övrigt kan medlemskap vinnas i den ordning som stadgas nedan  

i § 4.  

 

 

§ 2 Uppgifter 

KLYS har till uppgift att verka för samarbete mellan medlemsorganisationerna, främja 

samförstånd mellan olika konstnärliga och litterära yrkesutövare samt hos det allmänna och 

publik skapa förståelse för anslutna yrkesgruppers ekonomiska och sociala intressen. 

 

Vid fullgörandet av denna uppgift har nämnden 

 

1. att företräda medlemsorganisationerna inför det allmänna i frågor rörande lagstiftning och 

kulturpolitik av gemensamt intresse; 

 

2. att verka för allmän yttrandefrihet inom samtliga konstnärliga medier; 

 

3. att medverka till utredningar och undersökningar av gemensamt intresse för medlemmarna; 

 

4.att verka för att  konstnärliga och litterära yrkesutövare ges möjlighet att utöva sina yrken 

och tillerkännes skälig ersättning för sitt arbete;  

 

5. att verka för social trygghet åt de konstnärliga och litterära yrkesutövarna; 

 

6. att på begäran av medlemsorganisation biträda den i förhandlingar och stödja den vid 

konflikt, som nämnden bedömer som befogad; 

 

7. att i fall då medlemsorganisationer har motstridiga intressen på begäran av dem eller en av 

dem genom medling söka bilägga tvisten; 

 

8. att på begäran av medlemsorganisation yttra sig i frågor som rör denna organisations inre 

förhållanden eller förhållande till motpart samt därvid rekommendera åtgärder.  

 

 

§ 3 KLYS organ 

KLYS verksamhet utövas genom allmänt nämndmöte, nämndens presidium och nämndens 

arbetsutskott. För dessa organ gäller vad därom finns särskilt stadgat. 

 



§ 4 Medlemskap 

Medlemskap i KLYS kan vinnas av 

 

1. riksorganisation, vars medlemmar utgöres av konstnärliga eller litterära yrkesutövare och 

vars huvudsakliga ändamål är att tillvarata medlemmarnas fackliga intressen; 

 

2. sektion eller avdelning under 1. nämnd organisation, vilken på riksplanet bevakar visst 

ämnesområde, som ligger inom huvudorganisationens verksamhetsfält. 

 

Frågor om medlemskap avgöres av nämndmöte efter skriftlig ansökan. 

Medlemskap träder i kraft sedan fastställd avgift erlagts för det löpande året. 

 

 

§ 5 Representation i KLYS 
Varje medlem är representerad i nämnden med ett ombud. För varje ombud skall finnas en 

förste och en andre ersättare. Ombud och ersättare skall vara antingen medlem i medlems-

organisationen eller facklig funktionär i denna. I övrigt bestämmer medlemsorganisation själv 

hur ombud och ersättare skall utses. 

 

Ersättare och funktionär i medlemsorganisation äger delta i nämndens överläggande. 

 

 

§ 6 Allmänt nämndmöte 

 

1 mom.  Allmänt nämndmöte, som är KLYS högsta beslutande organ, hålles i januari, maj 

och en gång under hösten senast före november månads utgång på dagar som mötet självt 

beslutar. I övrigt hålles nämndmöte på kallelse av ordföranden eller då minst tre ombud begär 

det. 

 

2 mom. Nämndmötet i maj skall vara årsmöte. Kallelse till detta skall utgå senast 14 dagar 

före mötet. Där skall följande ärenden förekomma: 

 

a) arbetsutskottets verksamhetsberättelse för nästföregående arbetsår; 

 

b) revisorernas berättelse angående granskningen av medelsförvaltningen under samma tid; 

 

c) fråga om ansvarsfrihet för arbetsutskottet; 

 

d) val av presidium och arbetsutskott; 

 

e) val av två revisorer, varav en godkänd revisor, jämte två suppleanter, varav en godkänd 

revisor. 

 

3 mom. Vid nämndmötet på hösten skall följande ärenden förekomma: 

 

a) fastställande av inkomst- och utgiftsstat samt årsavgift för det kommande arbetsåret; 

 

b) utseende av valnämnd. 

 

 



4 mom. Utöver stadgeenliga nämndmöten kan KLYS au kalla till rådgivande 

ordförandemöten i frågor av principiell betydelse. 

 

5 mom. Vid allmänt nämndmöte har varje medlem en röst. Omröstning sker öppet. Frågor 

som avses i 1-3 mom ovan avgörs med enkel majoritet. För andra beslut fordras att 2/3 av 

närvarande organisationer är ense. Sådant beslut binder endast nämnden som sådan och ej de 

anslutna organisationerna. 

 

 

§ 7 Presidium och arbetsutskott 

 

1 mom. Presidiet består av KLYS ordförande samt nämndens förste och andre vice 

ordförande, alla med samma funktioner i arbetsutskottet. 

 

2 mom. KLYS ordförande utses för ett år i sänder bland medlemmarna i 

medlemsorganisationerna. Ordförande som inte samtidigt är ledamot (ersättare) av nämnden 

deltar i nämndens överläggningar på samma sätt som ledamot men äger inte rösträtt. 

 

3 mom. Arbetsutskottet består av presidiet och åtta andra ledamöter. Arbetsutskottet är 

beslutsfört när halva antalet ledamöter inklusive ordföranden eller någon av vice ordförandena 

är närvarande. Vid lika röstetal har sittande ordföranden utslagsröst. 

 

4 mom. Till vice ordförande och annan ledamot av arbetsutskottet kan utses, förutom ledamot 

av nämnden, ersättare eller facklig funktionär i medlemsorganisation. Val sker för två år i 

sänder och skall ske så att en vice ordförande och fyra andra ledamöter årligen står i tur att 

avgå. 

 

5 mom. Vid val av arbetsutskott skall tillses att huvudgrupperna ord, bild, ton, scen och eter 

blir representerade. 

 

6 mom. Det åligger arbetsutskottet att svara för KLYS löpande verksamhet. Utskottet skall 

därvid särskilt: 

 

a) följa utvecklingen inom de olika arbetsområdena, från allmänt nämndmöte inhämta 

synpunkter och beslut i viktigare frågor samt till nämndmötet anmäla behandlade frågor; 

 

b) förvalta KLYS tillgångar; 

 

c) till varje årsmöte avge berättelse över nästföregående arbetsårs verksamhet med därtill 

fogad uppställning över inkomster och utgifter samt balansräkning avseende förvaltningen 

under samma år. 

 

 

§ 8 Valnämnd 

 

1 mom. Valet av arbetsutskott skall beredas av en valnämnd. Allmänt nämndmöte kan uppdra 

åt valnämnden att bereda även andra val inom KLYS.  

 

 

2 mom. Valnämnden består av tre personer och utses årligen av nämndmötet på hösten bland 



ombud eller ersättare. Till ledamot i nämnden får ej utses person som ingår i AU med mindre 

än att denne har förklarat sig ej vilja ifrågakomma för omval till utskottet. 

 

 

§ 9 Utträde - uteslutning 

Anmälan om utträde ur KLYS skall ske senast sex månader före verksamhetsårets utgång. 

 

Medlem som vid budgetårsskifte icke erlagt avgifter för förflutet verksamhetsår kan av 

årsmötet uteslutas från KLYS; dock skall arbetsutskottet dessförinnan i rekommenderat brev 

erinra medlemmen om betalningen. 

 

Om medlemsorganisation genom ändring i sina stadgar eller på annat sätt väsentligen ändrar 

sin verksamhet på sådant sätt att förutsättning för medlemskap i KLYS ej längre kan anses 

föreligga, kan organisationen uteslutas ur KLYS. Uteslutning enligt detta stycke får dock ej 

beslutas med mindre än att medlemsorganisationen beretts tillfälle att yttra sig i frågan. 

 

Beslut om inhämtande av yttrande och om uteslutning enligt nästföregående stycke kan fattas 

endast av allmänt nämndmöte. 

 

 

§ 10 Firmateckning 

Arbetsutskottet utser de personer som äger teckna KLYS firma. 

 

 

§ 11 Räkenskaper och revision 

KLYS räkenskaper avslutas per den 31 december och skall senast den 15 mars överlämnas till 

revisorn, som har att inlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet. 

 

 

§ 12 Stadgeändringar 

Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut fattade vid minst två på varandra följande 

allmänna nämndmöten. Beslut skall för giltighet underställas de till nämnden anslutna 

organisationerna. 

 

 

§ 13 Upplösning 

För upplösning av KLYS fordras att beslut därom fattas på två allmänna nämndmöten med 

minst två månaders mellanrum (angående majoritetsfrågan se ovan om villkor för 

nämndbeslut). 

 

Vid upplösning fördelas eventuella tillgångar på de olika medlemsorganisationerna i 

förhållande till den årsavgift dessa erlägger. 
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