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PROTOKOLL
Datum

2010-11-10
Syfte

Förhandlingar avseende rekommenderad
illustratörersättning.
Parter

Arla Foods AB (”Arla”) och
Svenska Tecknare

Närvarande

för Arla;
Hans-Olov Dahlén, Bolagsjurist
för Svenska Tecknare;
Åsa Anesäter, Förbundsjurist

§1

Bakgrunden till förhandlingen mellan parterna är följande.
Arla är Sveriges största producent av konsumtionsmjölk och
tillhandahåller, på mjölk-, yoghurt- och filförpackningar
(”Panelerna”), bl.a. illustrationer av olika slag. Arla uppdrar åt av
Arla anlitade konsulter att ombesörja att illustrationer tas fram vilka
sedermera kan nyttjas av Arla på Panelerna och på Arlas hemsida,
www.arla.se. I samband därmed köps illustrationer från diverse
illustratörer in. Det är antingen Arla själv eller konsult anlitad av
Arla som ansvarar för inköp av illustrationer från illustratörerna.
Svenska Tecknare är en medlemsorganisation för illustratörer och
grafiska formgivare. Svenska Tecknare företräder ca. 1200
medlemmar.
Då det är av vikt för parterna att tillse att illustratörerna, vid
framtagande av illustrationer som ska nyttjas på Panelerna och
www.arla.se, erhåller marknadsmässiga villkor har förhandlingar
om sådana rekommenderade villkor hållits mellan parterna.
Förhandlingarna har endast avsett frågan om rekommenderad
ersättning samt frågan om aktuell nyttjandetid.

§2

Parterna är ense om att de villkor som nedan uppställs endast utgör
en rekommendation.
Den rekommendation som parterna enats om är att illustration som
tillhandahålls för Panelerna och Arlas hemsida, www.arla.se, ska
ersättas med åttatusen (8 000) SEK.
Nyttjande av illustrationen ska, utan ytterligare ersättning, kunna
ske på såväl Panelerna som på Arlas hemsida, www.arla.se under en
period av tre (3) år från ursprungligt publiceringsdatum. Med
ursprungligt publiceringsdatum avses det datum då illustrationen för
första gången gjordes tillgänglig för allmänheten på Panelerna eller
www.arla.se.
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§3

Svenska Tecknare åtar sig att informera sina medlemmar om
parternas överenskommelse. Sådan information ska bl.a. lämnas på
Svenska Tecknares hemsida, www.svenskatecknare.se.

§4

Parterna är ense om att Arla, vid anlitande av konsult som själv
svarar för inköp av illustrationer, inte kan styra vilken faktisk
ersättning som betalas ut till illustratörerna.

§5

Förhandlingarna avslutades den 11 november 2010

För Arla Foods AB

För Svenska Tecknare

Hans-Olov Dahlén

Åsa Anesäter

