
LICENSANSÖKAN 
Musik i serie- och cupspel 

  
 
 

Kundnummer (fylls i av STIM) 
 
 

Sökande 
 

Firma/Namn Organisations-/Personnummer 

Faktureringsadress  Postnummer Ort 

Postadress Postnummer Ort 

Verksamhetens namn 

Verksamhetens besöksadress Postnummer Ort 

Telefon (även riktnummer) Mobilnummer 

E-post Webbplats 

Tillhör riksorganisation (ange vilken) 

 

Seriespel, cupspel  (Om ni deltar i fler seriespel, lämna kompletterande uppgifter enligt nedan i egen bilaga.) 
Förekommer musik före, under eller efter hemmamatcher i serie- och cupspel 

Ja Nej 

Om ja, ange 
 

Vilken gren 
 

Serie 
 

Säsongsperiod Biljettbruttointäkt 
per säsong 

Startdatum för musiken 

     

     

Har vissa speciella melodier använts återkommande? Till exempel lagets signaturmelodi eller vissa melodier som spelas vid till exempel 
utvisning, mål, prisutdelning alternativt musik i samband med reklam. 

 

Titel Kompositör Antal framföranden under perioden 

   

   

   

Hur stor andel av det totala musikutbudet utgjorde just ovannämnda musikverk? (Obs! Detta påverkar inte avgiften) 

Mindre än 30 % Ca 30-70 % Mer än 70 % 
 

Sportanläggning 
 Spelas bakgrundsmusik på idrottsplatsen, i simhallen, skidbacke eller motsvarande 

 Ja Nej 
 

Om ja, ange antal besökare per år 

 
Avgift för kopiering och/eller lagring av music (NCB) 
 Förekommer egen inspelning av musik t ex kassett, CD-R? 

Ja Nej 
 

Om ja, ange antal framställda exemplar per år 
 

Startdatum för musiken 
 

Vi började spela musik (ange år, månad och dag) 
 
 

Underskrift 
De uppgifter som lämnats till STIM om musikanvändningen godkänns som underlag för fakturering av avgift enligt STIMs tariffer. 
Undertecknad har tagit del av STIMs Allmänna villkor och förbinder sig att följa såväl dessa som STIMs vid varje tidpunkt gällande Särskilda villkor. 

 

Ort och datum Personnummer om sökanden är ideell förening 

Namnteckning, sökande/firmatecknare Namnförtydligande 

  
 

Var god skicka licensansökan till - STIM, Box 17092, 104 62 STOCKHOLM 
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