
 

 

Verksamhetsberättelse 2014 för Västra frilansklubben 
 
Styrelse 
På årsmötet i februari 2014 valdes följande styrelsemedlemmar: 
Susanne Westergren, Pelle Oscarsson, Carl-Magnus Höglund, Anders Deros, Helle Lyrstrand 
Larssen, Carina Haglind Ahnstedt, Ylva Carlqvist Warnborg och Maria Eriksson. 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret, mars 2014 till och med februari 2015, haft nio protokollförda 
möten (mars, april, maj, juni, september, oktober, november, december, januari 2015 förutom 
årsmöte i februari 2015). 
 
Medlemsantalet 
Den 20 februari 2015 var 268 personer medlemmar i Västra frilansklubben, enligt SJF:s 
medlemsregister. Det är en minskning med nio personer på ett år. Västra frilansklubben har jobbat 
aktivt för att öka antalet medlemmar. Förslag som att bjuda nyutbildade journalister på en årlig 
lunch, göra reklam för klubben vid journalistutbildningarna och sprida information om klubben 
bland medlemmarna är några sätt. 
 
Aktivitet för medlemmarna 
Under verksamhetsåret har klubben arrangerat sammanlagt sex aktiviteter. 
 
29 augusti: VästraFrilans i Skaraborg arrangerade en frukostträff.  Före detta journalisterna Louise 
Clausen (fp) och Elisabet Stålarm (m) diskuterade politik utifrån sina tidigare journalistiska 
uppdrag.  
 
24 september: Etik-frukostmöte med Yrkesetiska nämndens ordförande Ulrica Widsell som bland 
annat talade om dubbla yrkesroller ur ett trovärdighets- och förtroendeperspektiv och väldigt 
mycket mer om etik. 
 
7 oktober: Skrivarkurs för fotografer med frilansjournalisten och kursledaren för skrivarkurser på 
Folkuniversitetet Agneta Slonawski. Fotografer fick lära sig skriva ingress, brödtext, bildtexter, 
göra intervjuer och reportage med handfasta tips och övningar. 
 
21 + 28 oktober: Fotokurs för skribenter med Per Hanstorp arrangerades men fick ställas in på 
grund av för få anmälda. Kursen kommer emellertid hållas i Servicebolagets regi längre fram i år 
(2015). 
 
17 december: Jullunch på Villa Odinslund, Örgryte, med två inbjudna föredragare: Afrah Nasser, 
journalist från Jemen som fått 2014 års Dawit Isaak-pris och som lever under politisk asyl i 
Göteborg och journalisten och författaren Anna Cederberg Gerdrup som berättade om sin bok 
”Från Donsökaka till Maklobe i Bergsjön”. 
 
4 mars: Kursen ”Kom igång som frilans” planerades under verksamhetsåret, men hålls under 2015. 
ABC-kurs med Fredrik Nejman och Mikael Bergling som berättar om frilansandet, pensionsspar, 
försäkringar. Kursen är ett samarbete mellan Västra frilansklubben och Nejman/Bergling som 
skrivit Frilanshandboken. Kursen är gratis. 
 
Kursen ”Att frilansa utomlands” med Niclas Hammarström planerades men fick skjutas på 
framtiden. 
 



 

 

Klubben har också lämnat förlag på kurser till Servicebolaget med teman kring InDesign, 
Photoshop, FinalCut, Premiere, ljudredigeringsprogram, ABC-kurs i grävande och säljkurs. 
 
Nätverk 
Inom Västra frilansklubben finns för närvarande tre frilansnätverk: Ettan, Lod och VästraFrilans i 
Skaraborg (som skapades under verksamhetsåret). 
Västra frilansklubben förmedlar kontakter med befintliga nätverk och hjälper till att starta nya om 
intresse finns.  
 
Nyhetsbrev 
Under verksamhetsåret skickades det ut fem nyhetsbrev till medlemmarna. Information om 
aktiviteter lades också ut på klubbens hemsida www.vastrafrilansklubben.se. 
Vi har maillista för att underlätta informationsspridning och öka utbytet mellan frilansjournalister. 
Sidan administreras av Susanne Westergren. 
 
Facebook 
Det finns en facebook-sida för klubben där medlemmar lätt kan se vad som är på gång och diskutera 
vår verksamhet. Där inbjöds även till andra journalistiskt intressanta händelser i närområdet. 
Är man inloggad kan man se mer på; http://www.facebook.com/groups/215950645158660/ 
 
Frilans Riks 
Klubben representerades på Frilans Riks årsmöte 3 april 2014 i Stockholm av Carl-Magnus 
Höglund, Helle Lyrstrand Larssen, Anders Deros, Pelle Oscarsson och Malin Wahlstedt. 
På Klubbkontakt-träffen gick Pelle Oscarsson och Carl-Magnus Höglund. 
 
Övrigt 
Västra frilansklubben har fört diskussioner med GP och Stampen Local Media om frilansarnas 
avtal, samtal som resulterade i ett flertal förbättringar jämfört med det ursprungliga avtalet, bland 
annat slopandet av en etikkod där frilansare som säljer till GP inte får jobba för företag med 
kommersiella ändamål, förfoganderätten samt försäljningen efter publicering. 
 
Klubben initierade ett nätverk för frilansar som arbetar för GP:s helgbilaga Två Dagar. Det ledde 
till att vi kunde förhindra arvodesdumpning när helgbilagan outsourcades till Spoon. 
 
Klubben har också diskuterat den försämrade situationen för frilansare utomlands som jobbar för 
GP med avtal som innebär sänkta arvoden och rätt till flerpublicering.  
 
Västra frilansklubben tog också kontakt med lokala TV 4-stationer i Skövde, Uddevalla, Göteborg 
och Halmstad och erbjöd hjälp och medlemskap i anledning av TV4:s beslut att lägga ner de lokala 
Tv-stationerna. 
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