Verksamhetsberättelse 2016 för Västra Frilansklubben
Styrelsen
På årsmötet 1 mars 2016 valdes följande styrelse:
Carl-Magnus Höglund ordförande
Helle Lyrstrand Larssen, Carina Haglind Ahnstedt, Olav Fumarola Unsgaard, Marie Branner, Ulla M
Andersson och Anna Nyberg ledamöter.
Styrelsen har under mars 2016 till och med februari 2017 haft 7 protokollförda möten.
Medlemsantal
Den 31 januari 2016 hade vi 261 medlemmar, en liten nedgång jämfört med året innan, då vi hade
264 medlemmar. Trenden har varit sakta nedåtgående i några år.
Aktiviteter för medlemmarna
Etikseminarium. Den 14 maj ordnade vi ett etikseminarium i Litteraturhuset i Göteborg. En panel
bestående av Ulrika Widsell, vice ordförande SJF och ordförande i Yrkesetiska nämnden, Christian
Dahlborg vd för Brand Publishing, dotterbolag till Spoon, och frilansjournalisten Magnus Carlsson
diskuterade redaktionell text kontra branded- eller contentmaterial, där publiken också bidrag
med frågor och kommentarer.
Olav Fumarola Unsgaard var moderator för den tankeväckande debatten. Runt 25 personer kom
till arrangemanget.
Frilansdagen. Den 18 oktober arrangerades Frilansdagen på Pustervik i Göteborg, en halvdag med
seminarier och miniseminarier. Dagen arrangerades i samverkan med PK, PFK, SFF,
Journalistförbundet, Frilans Riks, PP Pension och Gefvert.
Totalt fanns 20 programpunkter att välja mellan. Ett hundratal aktiva och blivande journalister
deltog.
Bland föreläsarna fanns utlandsfrilansarna Terje Carlsson och Josephine Freje, som berättade om
sina erfarenheter i ett samtal med Helena Giertta, chefredaktör för Journalisten.
Teknikjournalisten Eva Wieselgren tipsade om teknik som gör vardagen lättare. Frilansfotografen
Magnus Sundberg höll ett seminarium om bilden och berättandet. Tillsammans med Jenny Morelli,
chefredaktör på Fotografisk Tidskrift, höll han också ett miniseminarium om att frilansa som
fotograf.
Andra miniseminarier handlade om hur man kommer igång som frilans, något som lockade många
studenter från JMG, och hur man kan sälja in en bokidé. Olav Fumarola Unsgaard, redaktör på
Leopard Förlag, ledde det samtalet.
Dagen avslutades med att Gellert Tamas gav inblickar i det berättande reportaget. Han hade
samma dag sett sin senaste bok, Det nya hatet, plockas upp på bokhandelsdiskarna.
Klubben hade också planerat ett sommarmingel, men det ställdes in på grund av för få
anmälningar.
Stampen i fokus
De olika turerna kring Stampens rekonstruktion har präglat Västra Frilansklubbens arbete under
2016. Främst är det ordförande Carl-Magnus Höglund som har lagt mycket tid på att följa
processen och hålla kontakt med drabbade medlemmar.
I samband med en marsch till tingsrätten i våras hade Carl-Magnus med sig en GP där han kryssat

över allt frilansmaterial. Han har också skrivit en debattartikel, hjälpt olika medier hitta berörda,
fört många samtal med frilansare, och deltagit i ett samtal om Stampen i Sveriges Radio P4.

Spår in
Under 2016 sökte och fick Västra Frilansklubben 40 000 kronor för att genomföra aktiviteter med
syfte att lotsa nyanlända journalister, fotografer och andra mediearbetare in i den svenska
arbetsmarknaden. Aktiviteterna ska bestå av att matcha asylsökande journalister, fotografer och
mediearbetare med journalister inom Västra Götaland. Spår in ska också skapa mötesplatser.
Pengarna kommer från Västra Götalandsregionens kulturnämnd och Olav Fumarola Unsgaard är
projektledare för arbetet. Dessutom arbetar en mindre grupp ur styrelsen med projektet.
En databas är skapad och hittills har ett tiotal personer anmält sig frivilliga och finns i databasen.
Fyra matchningar har gjorts, där två nyanlända är matchade med två bofasta. Tanken är att de
matchade träffas åtminstone ett par gånger.
De nyanlända vi vänder oss till ska ha varit verksamma journalister innan de kom till Sverige.
Arbetet påbörjades under hösten och fortsätter 2017.
Fulavtalen
Under året har klubben på olika sätt informerat om fulavtalen med Allerföretagen, Bonniers och
senare även Egmont.
Årsmöte i Frilans Riks
Vid Frilans Riks årsmöte i april 2016 var klubben representerad av Carl-Magnus Höglund, Carina
Haglind Ahnstedt, Margareta Omsäter, Malin Wahlstedt och Anna Nyberg.
Det blev mycket diskussioner om frilansombudsman på kansliet, och ett beslut om uttalande från
årsmötet på initiativ från Västra frilansklubben.
Victoria da Silva från Medietextarna valdes till ny ordförande för Frilans Riks. Västras motion om
att ha en anställd ordförande blev avslagen.
Upphovsrätten var en stor fråga. Beslut togs om att det måste vara möjligt att ta strid mot fulavtal
och få ersättning enligt bestämmelsen i stadgarna om ersättning för den som utsätts för
trakasserier. Förbundsstyrelsen avgör om ersättning ska betalas ut.
Yrgo
Carl-Magnus var på Yrgo (Högre yrkesutbildning Göteborg) i oktober och föreläste för mediaelever
om SJF och frilanskalkylatorn. Kalkylatorn togs emot väl.
Fortbildning
SJF genomförde en fortbildning för fackligt förtroendevalda frilansar i Göteborg 27 oktober. Fyra
ledamöter från Västras styrelse deltog, liksom en från Medietextarna och en från frilansklubben i
Östergötland.
Nätverk
Inom Västra frilansklubben finns för närvarande två frilansnätverk: Ettan och Västra Frilans i
Skaraborg. Västra frilansklubben förmedlar kontakter med befintliga nätverk och hjälper till att
starta nya om intresse finns.

Nyhetsbrev
Under verksamhetsåret skickades det ut ett antal nyhetsbrev till medlemmarna. Information om
aktiviteter lades också ut på klubbens hemsida www.vastrafrilansklubben.se. Sidan administreras
av Olav Fumarola Unsgaard.
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.
Vår Facebooksida finns om du följer länken.
http://www.facebook.com/groups/215950645158660/
Övrigt
Vi är från och med 2015 medlemmar i Göteborgs Litteraturhus. Det innebär att vi kan använda den
lokalen fritt, och flera av våra medlemmar har också använt den möjligheten.
Vi har i samarbete med Frilans Riks deltagit och drivit Arvodeskampanjen.
Vi har stöttat enskilda medlemmar kring bland annat upphovsrättsfrågor.
Göteborg 1 mars 2017
Styrelsen för Västra frilansklubben
Carl-Magnus Höglund, Helle Lyrstrand Larssen, Carina Haglind Ahnstedt, Olav Fumarola Unsgaard,
Marie Branner, Ulla M Andersson och Anna Nyberg.

