Lægeforeningen

Lægeforeningens bestyrelses forslag til ændring af Lægeforeningens vedtægter ved
Læge- og repræsentantskabsmødet den 28.-29 april 2017.
Ifølge Lægeforeningens vedtægters pkt. 13.4 skal forslag til ændringer i Lægeforeningens
vedtægter m.v. offentliggøres i Lægeforeningens medier 10 uger før mødets afholdelse.
Dette er en betingelse for, at forslagene kan vedtages ved Læge-mødet.
Som følge heraf meddeles, at Lægeforeningens bestyrelse ved det kommende Læge- og repræsentantskabsmøde agter at fremsætte nedenstående forslag:
Ændringsforslag til Lægeforeningens vedtægters kapitel 7. Rettigheder og pligter
Ny vedtægt

Motivering for forslaget

Pkt. 7.4

Formålet med bestemmelsen er at videre-

Medlemmerne overdrager en ikke-

føre en mangeårige praksis, som sikrer, at

eksklusiv ret til Lægeforeningen, til

læger får penge fra Copydan, når deres

på medlemmernes vegne at indgå

bøger og artikler mv. bliver brugt f.eks. i

kollektive aftaler om ophavsret. Læ-

undervisning og internt i erhvervsvirksom-

geforeningen kan overlade forvaltnin-

heder.

gen af disse rettigheder til Copydan
og andre kollektive forvaltningsinsti-

Copydan aftaler bruges i tilfælde, hvor det

tutioner, evt. via Akademikerne.

ikke er muligt at få tilladelse fra hver enkelt rettighedshaver. Copydan afregner og
fordeler vederlag til rettighedshaverne efter et afprøvet system.
Baggrunden for ordningen er ophavsretslovens regler om ”aftalelicens”. De går ud
på, at man lovligt kan bruge ophavsretligt
beskyttet stof uden at spørge hver enkelt
ophavsmand, hvis der er indgået en aftale
med en organisation, der omfatter en væsentlig del af ophavsmændene til værkerne. Aftalen skal godkendes af Kulturministeriet for at være gyldig.

Der er i april 2016 indført nye regler om
kollektiv forvaltning af ophavsrettigheder.
De nye regler betyder, at for at ordningen
med Copydan kan fortsætte som hidtil,
skal der indsættes en ”specifik og dokumenterbar bemyndigelse” i Lægeforeningens vedtægter om, at medlemmerne giver Lægeforeningen lov til at forvalte deres ophavsrettigheder via Akademikerne
og Copydan-foreningerne, jf. det foreslåede ændringsforslag.
Indtil april 2016 har der ikke været behov
for en sådan udtrykkelig bestemmelse i
Lægeforeningens vedtægter. Der er således tale om en kodificering af en allerede
benyttet praksis.
Et eksempel på en aktuel situation er, at
Lægeforeningens bestyrelse har truffet
beslutning om at arbejde for digitalisering
af Ugeskrift for Læger og Bibliotek for Læger tilbage i tiden. Det involverer tusindvis
af rettighedshavere langt tilbage i tiden,
som det vil være helt umuligt at indgå aftale med individuelt. Lovgivningen giver
mulighed for at indgå en aftale med en
rettighedsorganisation som Copydan, der
står for non-profit at fordele aftalte midler, som rettighedskøberen betaler til forfattere, fotografer og musikere. Vedtægtsændringen muliggør, at Lægeforeningen
som forening kan inddrage Akademikerne
(UBVA) i at forhandle en løsning for medlemmerne med Copydan. I den forbindelse
er det nødvendigt, at det udtrykkeligt
fremgår af Lægeforeningens vedtægter, at
medlemmerne giver Lægeforeningen lov
til at forvalte deres ophavsrettigheder.
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Forslaget kan anbefales af:
Yngre Læger
FAS
PLO
Foreningen af Pensionerede Læger
Har på nuværende tidspunkt ikke taget til forslaget:
Grønlands Lægeforening
Lægekredsforeningen for Færøerne
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