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STIM  - musik vid arrangemang 
Faktauppgifter per 2015-09-14 

 

 

STIM erbjuder flera olika licenstyper beroende på organisationstyp, miljö och arrangemang. 

De avtal som bedöms komma ifråga för Svenska Aikidoförbundet och dess medlemmar 

(klubbar) är ”Musik i samband med event” eller ”Musik vid idrottsevenemang”.  

Musik i samband med event 

Vid evenemang då live- eller inspelad musik framförs i samband med event, eller vid 

exempelvis dansföreställningar, modevisningar etc. betalar licenstagaren avgift till 

STIM enligt följande: 3,95 kr per besökare. Minimiavgift: 161 kr per evenemang. 

Musik under idrottsevenemang 

För musikanvändning i samband med sportevenemang, t ex enskilda tävlingar, 

mästerskap samt tränings- och vänskapsmatcher, betalar licenstagaren en avgift till 

STIM. 

Licensen omfattar den musik som spelas inför och under matcher, i pauser och under 

prisutdelningar och gäller inspelad bakgrundsmusik. Avgiften baseras på antal 

besökare och bruttobiljettintäkten. Minimiavgift 281 kr/dag. 

Om det ska spelas bakgrundsmusik vid läger och uppvisningar arrangerade av Svenska 

Aikidoförbundet eller dess medlemmar krävs en licens från STIM. Inför varje arrangemang 

där förbundet och/eller dess medlemmar är engagerat behövs det därför tydliggöras vem 

som står som arrangör. Den organisation står som ansvarig för arrangemanget ansvarar för 

att korrekt licens är betald till STIM. 

STIMs licensavgift gäller förinspelad musik. Om istället streamad musik från t ex Spotify ska 

användas tillkommer speciella krav på användaravtal med leverantören. T.ex. i fallet Spotify 

ska deras tjänst för företag, Soundtrack Your Brand användas, 

www.soundtrackyourbrand.com.  

En licensanmälan görs på STIMs hemsida. I licensansökan ska anges antal dagar per år som 

licensen avser anges men licensen kan enkelt uppdateras fortlöpande i samband med 

tillkommande arrangemang. 

År 2015 var minimikostnaden 281 kr/dag för idrottsevenemang. I detta ryms ett evenemang 

med upp till 500 personer och bruttobiljettintäkt mindre än 93.000 kr.  Detta torde rymma 

de flesta av arrangemang organiserade av Svenska Aikidoförbundet och/eller dess 

medlemmar. I webbformuläret på hemsidan kan kostanden per evenemang enkelt räknas ut 

direkt. Licensanmälan görs antigen skriftligt via en nedladdningsbar PDF eller online på 

hemsidan. Nedan ses skärmdumpar av webbformuläret som exempel. 

Se www.stim.se för både beskrivningar och uppdaterade villkor. 

 

http://www.soundtrackyourbrand.com/
http://www.stim.se/
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