Frilansande egenföretagare i Fackförbundet Scen & Film
Medlemsförmåner för egenföretagare – därför ska du vara medlem!
1. Tillgång till yrkes- och branschkunskap
Scen & Film vet vad som krävs för att arbeta professionellt inom scen, film och näraliggande områden.
Du får del av våra kunskaper samtidigt som du kan bygga upp nätverk och utbyta erfarenheter med
andra kollegor genom bland annat Scen & Films yrkesavdelningar.
Du får också medlemstidningen Scen & Film åtta gånger om året och möjlighet att delta i våra
utbildningar. Bland annat anordnar Scen & Film starta eget-kurser som vänder sig både till den som är
eller planerar att bli egenföretagare.
2. Stöd i ersättnings- och villkorsfrågor
De kollektivavtal som Scen & Film tecknar utgör en grund även för dig som egenföretagare. I vissa fall
gäller avtalen också för F-skattare. Scen & Films ombudsmän ger råd och granskar gärna dina kontrakt
och vår ”Lathund för egenföretagare” hjälper dig att ta rätt betalt. Du kan också få rådgivning i frågor
som rör skatte- och momsfrågor.
Om du förhandlar ett större kontrakt, till exempel för en filminspelning, kan du använda det
avgiftsbelagda individuella förhandlingsstödet genom Scen & Films Servicebolag.
3. Rätt till juridisk hjälp
Som egenföretagare har du samma tillgång till och rätt att få juridisk hjälp om du får problem med din
arbetsgivare/uppdragsgivare. Vi går dock inte in om det gäller en tvist där du är arbetsgivare eller i
frågor som ligger utanför Scen & Films normala verksamhetsområde.
4. Beräkning av upphovsrätt och royalty (vid anslutning till Scen & Films Rättighetsbolag)
Om du arbetar med upphovsrättsligt skyddade prestationer får du genom att ansluta dig till Scen & Films
Rättighetsbolag ett grundskydd för att din upphovsrätt inte ska övergå till din
uppdragsgivare/produktionsbolag. Samtidigt bör du i dina kontrakt hänvisa till Scen & Films
kollektivavtal som reglerar bland annat royaltyersättning vid vidareanvändning av film- och tvproduktioner. När du får pengar från Rättighetsbolaget blir kostnadsavdraget lägre för anslutna till Scen
& Film/Rättighetsbolaget för kollektivavtalsreglerade ersättningar.

5. Bra försäkringar och andra medlemsförmåner
För egenföretagare är det extra viktigt att skaffa sig ett eget försäkringsskydd. Scen & Film har i
samarbete med Folksam och Förenade Liv utvecklat försäkringar som är anpassade också för
egenföretagare. Vi erbjuder en företagarförsäkring, särskilda kamera- och musikinstrumentförsäkringar,
sjukförsäkring, olycksfallsförsäkring som gäller både vid arbete och fritid, hem- och villaförsäkringar
samt individuellt pensionssparande. Givetvis har du även tillgång till Scen & Films övriga
medlemsförmåner. Du som är artist eller upphovsman kan utan kostnad vara med i Artistkatalogen.
6. Påverka kultur- och mediepolitiken
Förutsättningarna för att arbeta inom scen och film styrs i hög grad av kultur- och mediepolitiken och
andra samhälleliga regelsystem. Scen & Film är en stark röst för en offensiv kulturpolitik. Vi arbetar
bland annat för att bygga en infrastruktur på nationell, regional och lokal nivå genom mötesplatser och
kompetensutveckling för att underlätta arbetet som frilansare.
Genom att vi blir fler ökar våra möjligheter att påverka.
Medlemskap via Servicebolaget
Som frilansande egenföretagare kan du välja mellan ett vanligt medlemskap eller att be-tala en del av
avgiften via Scen & Films Servicebolag. Genom att serviceavgiften är avdragsgill i din rörelse blir avgiften
normalt lägre än genom ett traditionellt medlemskap. Men du har samma rätt till stöd från Scen & Film
som frilansande egenföretagare oavsett vilken medlemsform du väljer.
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