Publiceringsavtal
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Detta avtal gäller mellan föreningen Lambda Nordica (orgnr 802439-5306, nedan ”föreningen”)
och person eller grupp av personer (nedan ”upphovspersonen”) som till föreningen sänder in
manuskript för publicering.
Avtalet ingås genom att upphovspersonen sänder in ett manuskript för publicering till föreningen
och att föreningen därefter meddelar upphovspersonen beslut att publicera en version av manuskriptet.
Upphovspersonen intygar:
● att upphovspersonen äger rätt att upplåta verket i manuskriptet utan inskränkningar; och
● att det inte pågår redaktionell bedömning av manuskriptet för publicering någon
annanstans, t ex i annan tidskrift.
Genom avtalets ingående ges föreningen en exklusiv rätt att publicera, framställa exemplar av
eller sprida manuskriptet, i ursprunglig eller bearbetad form, med varje slags medel som det kan
göras tillgängligt för granskning eller läsning, såsom tryckning, omtryckning, kopiering, Internetpublicering, och andra elektroniska medel. Vidare ges föreningen en icke-exklusiv rätt att sprida
manuskriptet via katalogtjänster som tillhandahålls av tredje man (bland annat EBSCO
Publishing Inc., Ipswich, Massachusetts, USA) i syfte att öka dess upptäckbarhet.
Utan hinder av detta får upphovspersonen offentliggöra manuskriptet genom föredrag, seminarium, forskningskonferens eller presentationsmaterial som tillhandahålls i samband med detta.
Vidare får manuskriptet efter publicering deponeras i ett öppet dokumentarkiv vid en utbildningsinstitution, ett forskningsinstitut eller ett universitet som upphovspersonen är knuten till.
Det åligger föreningen:
● att inom arton (18) månader från beslutsdatum publicera manuskriptet;
● att vid varje publicering av manuskriptet nämna upphovspersonen som sådan;
● att för varje tryckt utgåva av manuskriptet:
○ ge upphovspersonen ett (1) exemplar utan kostnad; och
○ i mån av tillgång erbjuda upphovspersonen ytterligare exemplar till minst 30 %
lägre pris (F-pris) än aktuellt lösnummerpris.
Föreningens rätt att publicera manuskript i tryckt utgåva upphör att gälla åtta (8) år från det
första publiceringstillfället. Föreningen kvarhåller dock rätten att publicera manuskriptet i
elektronisk form.
Vid tvist om tolkningen av detta avtal har den svenskspråkiga versionen företräde framför
översättningar.

