
Animationssammenslutningen
c/o Danske Filminstruktører | Nr. Voldgade 12, 2. th. | 1358 København K

+45 3333 0888 | www.anis.nu | bestyrelsen@anis.nu

Personlige oplysninger (Opdateret CV vedlægges seperat):

Navn: ______________________________________ CPR nr.: _____________________

Adresse (postnr./by): __________________________________________________________

Nuværende jobtitel:  __________________________________________________________

Telefon: _____________________ Email: ________________________________________

Med min indmeldelse accepterer jeg at ANIS må kontakte mig med information via email.

Overdragelseserklæring vedrørende forvaltning af rettigheder:

I henhold til § 9 i ANIS love, administrerer foreningen de rettighedsmidler, som distribueres af Copy-dan. 
Disse midler kommer en lang række animatorer m.m. til gavn ved bestyrelsens flerårige kollektive ud-
delinger.

For at understøtte dette arbejde overdrager jeg hermed  Animationssammenslutningen (ANIS) retten 
til at forvalte de rettigheder, der tilkommer en animatorer m.m. i henhold til Ophavsretslovens bestem-
melser om vederlæggelse i forbindelse med udnyttelse af filmværker .

Som medlem er jeg forpligtet til at overholde de af ANIS’ indgåede aftaler, herunder aftaler om brug af 
ophavsretligt beskyttet indhold, som jeg har ophavsretten til.  

I kraft af medlemskabet overdrager jeg til ANIS en ikke-eksklusiv ret til på mine vegne at indgå aftaler 
om og opkræve vederlag for brug af ophavsretligt beskyttet indhold i henhold til ANIS’ beslutninger in-
den for de til enhver tid gældende formålsbestemmelser. Overdragelsen gælder i det omfang, jeg har de 
pågældende rettigheder i behold. Jeg bemyndiger ANIS til at foretage ethvert retligt eller faktisk skridt 
i forbindelse med varetagelsen af denne ret. ANIS kan på mine vegne påtale enhver krænkelse af disse 
rettigheder. ANIS kan indgå repræsentationsaftaler med tilsvarende udenlandske organisationer, lige-
som ANIS kan overlade forvaltningen af de i denne bestemmelse angivne aftaler eller dele heraf til andre 
organisationer, herunder foreninger under Copydan. 

Overdragelsen omfatter bl.a. rettigheder, som varetages af de kollektive forvaltnings-organisationer, 
såsom Copydan-foreningerne, som ANIS er medlem af. Jeg har ret til at få oplyst, på hvilke områder der 
er indgået aftaler.

§ 9.
Det er en af foreningens formål at varetage og administrere de rettighedsmidler som tilkommer medlemmerne som ophavsmænd i henhold til 
Ophavsretslovens bestemmelser om vederlæggelse  i forbindelse med udnyttelse af film-, TV-, og multimedie-værker, i det omfang sådanne ret-
tighedsmidler er undergivet kollektiv forvaltning som eksempelvis forvaltning gennem Copy-Dan. I spørgsmål vedrørende disse rettighedsmid-
ler er det kun medlemmer som samtidig er rettighedshavere i relation til de af foreningen administrerede rettighedsmidler, som har stemmeret.

Undertegnede der arbejder eller har arbejdet professionelt i animationsbranchen søger 
hermed optagelse i Animationssammenslutningen ANIS.

Underskrift:
Underskrift: _____________________________________ Sted/Dato: _____________________

Indmeldelsesblanket inklusive opdateret CV indendes til ANIS med post. Adresse findes øverst.

Kontingentet er kr. 200 per år
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