Redovisning till Stim
SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

Redovisning avseende år

Kundnummer

Föreningens namn

Organisationsnummer

Adress

Postnummer

Namn, uppgiftslämnare

Telefon, dagtid (även riktnummer)

E-post

Ort
Mobiltelefon

Anordnarens webbplats

Priser och villkor finns att ladda ned på www.stim.se/livemusik
Kategorier:
K = konsert, festival, spelmansstämma, artistuppträdande utomhus
F = folkdansuppvisning
HF = hembygdsfest
VF = valborgsfirande
MF = midsommarfirande, lekar kring midsommarstången
för barn och familj
U = utställning med musikinslag (t ex bakgrundsmusik
eller musik i enstaka monitorer/montrar)

D = danstillställning, diskotek, hembygdsfest med dans (inomhus)
R = revy, kabaré
T = folklustspel, teaterföreställning
B = film- eller videovisning
MFU = midsommarfirande med underhållning riktad till vuxen publik
(t ex dragspelare) även omfattande lekar enligt MF

X = annan typ av tillställning, nämligen_________________________________________ (specificera)

Nedan redovisas uppgifter om de konserter/framträdanden då föreningen själv varit anordnare.
Vid flera biljettpriser, vänligen redovisa antal besökare per biljettpris (fri entré redovisas med biljettpris 0).
Datum

Lokal och ort

Kategori
(se ovan)

Artist/artister*

Biljettpris

(exkl. moms)

Antal
besökare

* vid revy, kabaré, folklustspel, teaterföreställning eller liknande: ange istället föreställningens namn
Vid festival, spelmansstämma eller annat evenemang med flera musikframträdanden: Bifoga spelschema/program
med information om vilka som framträtt.
Musikrapportering för levande musik
Rapporteringen av repertoar när det gäller populärmusik, jazz och folkmusik framförd av svenska artister, görs vanligen
av artisterna, deras ombud eller av Stim. Om Stim i förväg begär detta, ska emellertid den ansvarige anordnaren lämna
en repertoarförteckning i samband med sin redovisning. Anordnaren ska också på begäran lämna kontaktuppgifter för
svenska artister som framträtt.
När musik framförts av artister som inte är bosatta i Sverige samt vid framföranden av konstmusik (orkestermusik,
kammarmusik med mera), ska den ansvarige anordnaren meddela Stim vilken repertoar som framförts.
Repertoarförteckning eller programblad ska vara Stim tillhanda senast i samband med att redovisningen lämnas till Stim.

Tillfällen då lokalen lånats eller hyrts ut till annan anordnare som använt musik eller samarrangemang då annan part varit
huvudanordnare redovisas nedan.
Definition av ansvarig anordnare
Vid entrébelagda evenemang är den i vars kassabok huvuddelen av biljettintäkterna redovisas att betrakta som
huvudarrangör.
Vid entréfria evenemang betraktas i första hand den som har det ekonomiska redovisningsansvaret för merparten av
kostnaderna som huvudarrangör. Om dessa är jämnt fördelade mellan flera arrangörer betraktas initiativtagaren till eller
den praktiska anordnaren av evenemanget som huvudarrangör. Om huvuddelen av intäkterna och/eller kostnaderna i
efterhand tillgodoräknas/belastar en annan part än den som enligt föregående stycken är att se som huvudarrangör ska
denna andra part ändå betraktas som huvudarrangör och övriga parter som medarrangörer.

Datum

Kategori
(se framsidan)

Lokal

Anordnarens namn, adress, telefonnummer och e-postadress

Stimavgift för tillställningar med upp till 100 besökare samt vissa traditionella evenemang täcks av
särskilt avtal mellan Stim och Sveriges Hembygdsförbund (men redovisa dem ändå här ovan).
Evenemang som inte täcks av Hembygdsförbundets årsbelopp kommer att faktureras respektive förening
Fakturering sker enligt Stims standardtariffer.
Ort och datum
Namnteckning

Sänd redovisningen till:
STIM
Box 
10 STOCKHOLM
E-post: kundservice@stim.se
Fax: 08-783 95 35

Namnförtydligande

