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Statens kulturråd föreskriver följande.
1 § Statens kulturråd beslutar att författningar kungjorda i Statens kulturråds författningssamling med följande rubriker skall upphöra att gälla vid
utgången av augusti 2003.
1. KRFS 1977:5, Förordningen (1977:460) om ändring i förordningen
(1962:652) om Sveriges författarfond
2. KRFS 1977:20, Förordningen (1975:212) om ändring i kungörelsen
(1974:451) om statsbidrag till vissa teater-, dans- och musikinstitutioner
3. KRFS 1977:21, Kungörelsen (1974:452) om statsbidrag till teater-, dansoch musikverksamhet i mindre ensembler och fria grupper
4. KRFS 1978:5, Stadgar för Stiftelsen Riksutställningar
5. KRFS 1978:6, Förordningen (1977:547) om statsbidrag till regionala
museer
6. KRFS 1978:7, Föreskrifter om tillämpning av förordningen (1977:547)
om statsbidrag till regionala museer
7. KRFS 1978:8 Huvudavtal om utställningsersättning
8. KRFS 1978:9, Förordningen (1978:243) om ändring i förordningen
(1974:451) om statsbidrag till vissa teater-, dans- och musikinstitutioner
9. KRFS 1978:21, Förordningen (1978:222) om ändring i förordningen
(1976:528) om bidrag till konstnärer
10. KRFS 1981:29, Lag om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande
av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets område
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11. KRFS 1982:8, Ändring av stadgarna för stiftelsen Institutet för
rikskonserter
12. KRFS 1982:23, Förordningen (1982:502) om statsbidrag till
konsthantverkskooperativ
13. KRFS 1983:3, Förordningen (1983:699) om Sveriges bildkonstnärsfond
14. KRFS 1983:8, Förordningen (1983:699) om ändring i kungörelsen
(1974:452) om statsbidrag till teater-, dans- och musikverksamhet i mindre
ensembler och fria grupper
15. KRFS 1983:14, Förordningen (1983:190) om pensionsgrundande
konstnärsbidrag m.m.
16. KRFS 1983:27, Förordningen (1983:605) om rätt för kungl. Biblioteket
och statens psykologisk-pedagogiska bibliotek att avgiftsbelägga
informationstjänster
17. KRFS 1984:9, Förordningen (1984:326) om statsbidrag till kulturella
ändamål
18. KRFS 1984:18, Förordningen (SFS 1984:579) om statsbidrag till
museijärnvägar
19. KRFS 1984:20, Förordningen (1984:584) om ändring i förordningen
(1962:652) om Sveriges författarfond
20. KRFS 1984:23, Förordningen (1984:587) om ändring i förordningen
(1976:504) om inkomstgarantier för konstnärer
21. KRFS 1985:9, Förordningen (1985:525) om statligt stöd till bokhandeln
22. KRFS 1986:37, Föreskrifter för fördelning av statsbidrag till arbetsplatsbibliotek
23. KRFS 1986:38, Föreskrifter för fördelning av bidrag till lokal biblioteksverksamhet
24. KRFS 1994:11, Stödordning för lagerstöd till klassisk litteratur
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Denna föreskrift träder i kraft den 1 september 2003, då de upphävda föreskrifterna skall upphöra att gälla.

Statens kulturråd

Maj-Britt Theorin
Måns Molander
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