
Redovisning till Stim 
IDROTT SERIE- OCH CUPSPEL, 

SPORTANLÄGGNINGAR 

Kundnummer 

Redovisning avseende Redovisningen avser tiden 

Namn, anordnare (avtalspart) Organisations-/personnummer 

Adress Postnummer Ort 

Namn, uppgiftslämnare Telefon, dagtid (även riktnummer) Mobilnummer 

E-post Webbplats 

  Serie- och cupspel 
  Priser och villkor finns att ladda ned på www.stim.se/idrott 

Sportgren Serie/mästerskap eller motsvarande Biljettbruttointäkt Stims noteringar 

 Summa Stimavgift
      (fylls i av Stim)  

Musikstycken som har använts återkommande,  t ex signaturmelodier eller musik som spelas vid mål, utvisning, prisutdelning 
eller i samband med reklam. 

Titel Kompositör Antal framföranden under 
redovisningsperioden

Hur stor andel av det totala musikutbudet utgjorde just ovan nämnda musikverk? 

Mindre än 30 % Ca 30–70 % Mer än 70 %

Kopiering, överföring eller lagring av musik på t ex cd för uppspelning i serie- och cupspel 

Antal framställda exemplar per serie/cupspel: st 



Sportanläggningar 

Inspelad bakgrundsmusik i icke-kommunala idrottsanläggningar tillgängliga för allmänheten, till exempel simhallar, 
skridskobanor och skidbackar med musik i liftanläggningen. (Allmänhetens idrottsutövande utan publik) 

Datum Anläggningens namn Antal besökare per år Stims noteringar 

Summa Stimavgift 
(fylls i av Stim)

Kopiering, överföring eller lagring av musik på t.ex cd för uppspelning i sportanläggning 

Antal framställda exemplar per anläggning:               st 

Underskrift 
Ort och datum 

Namnteckning Namnförtydligande 

Sänd redovisningen till: 

STIM, Kundservice 
Box 17092
104 62 STOCKHOLM 
E-postadress: kundservice@stim.se 
Faxnummer: 08-783 95 35
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