Arvoden
Sveriges Författarförbunds minimi-rekommendationer
Nedanstående arvoden är minimi-rekommendationer. Det står varje medlem fritt att begära högre
ersättning för sitt arbete. Lars Brink tillämpar minimi-rekommendationerna. Han innehar eget
författarföretag varför sociala avgifter ingår i arvodet. Förbundet medger lägre arvodering vid
framträdande hos författarens ”egna” eller små, lokala föreningar. Fråga gärna om detta.

Framträdande på:
Biblioteksgrupper, föreningar,
kurser, fortbildning, möten och
företag, vilka normalt räknas som
”mindre” arrangemang.***
Upp till två timmar 4 566 kr, 6 000 kr
Därefter per påbörjad timme 571 kr, 750 kr
Upp till 15 minuter 2 130 kr, 2 800 kr
Studiecirkel, författarverkstad (per timme)
580 kr, 765 kr
Den första prisuppgiften gäller exkl. sociala
avgifter, den andra inkl. soc. avg. *

Skolan
Klassbesök** under samma dag
1 lektion upp till 60 min 2 283 kr, 3 000 kr;
2 lektioner 3 044 kr, 4 000 kr; 3 lektioner 3
805 kr, 5 000 kr; 4 lektioner 4 566 kr, 6 000
kr; ytterligare lektion samma dag 1 141 kr, 1
500 kr
1 vecka, 4 lekt./dag 19 023 kr, 25 000 kr
Storsamling (fl. klasser) 4 566 kr, 6 000 kr
Studiedag för lärare 8 370 kr; 11 000 kr
Skrivarläger, 5 dagar 20 925; kr 27 500 kr
Fotnoter – Sociala avgifter
* Sociala avgifter: 31,42%; 15,49% för
ungdomar födda 1983 och yngre; 10,21% för
personer födda 1938-1945.
** Enstaka klass, ej mer än 35 elever.

Tekniska hjälpmedel, bildvisning
Lars Brink illustrerar alltid sina
framträdanden med bilder från föreläsningens tema. Han har vid behov med sig
dator (Mac) och projektor. Om lokalen är
utrustad för PowerPoint-visning har han med
sig ett USB-minne.
Meddela i god tid vilken situation som råder.
Visningsduk/bildskärm bör tillhandahållas
av arrangören.

Bokning
Direkt hos författaren: Ör, Torp 7,
464 92 Mellerud. Tel. 070-766 92 92,
E-post: lars@larsbrink.se
Hemsida: www.larsbrink.se
Lars Brink finns i Kulturkatalogen
Väst: www.kulturkatalogenvast.se
Boksignering
Vid besöket signerar författaren gärna sina
böcker. De aktuella är: När hoten var starka
resp. Raoul Wallenberg i dagspressen
under kalla kriget. De kan också beställas
direkt från förlaget: www.textobildkonsult.se

*** OBS! Vid ”större” arrangemang är
arvodet lägst 12 480 kr, 16 400 kr. Begär
definition. T ex storsamling, större publikt
eller internt arrangemang i hörsal eller på
scen.
Resor och eventuella hotellkostnader
tillkommer. Milersättning: 18,50 kr/mil.
Traktamente
Hel dag 220 kr: Räknas om resan påbörjas före
kl. 12.00 avresedagen och avslutas efter kl. 19.00
hemkomstdagen.
Halv dag 110 kr: Räknas om resan påbörjas efter
kl. 12.00 eller avslutas tidigare än kl. 19.00.
Moms 25% kan tillkomma om författarens
uppdrag gäller annat än läsning av egen text.
Författarbesök i skolan är alltid momsfritt.
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