Verksamhetsberättelse 2017
för Västra Frilansklubben inom Svenska Journalistförbundet
Styrelsen
På årsmötet 9 mars 2017 valdes följande styrelse:
Carl-Magnus Höglund ordförande, Carina Haglind Ahnstedt, Olav Fumarola Unsgaard, Ulla M
Andersson, Nora Lorek, Soledad Cartagena och Anna Nyberg ledamöter.
Styrelsen har under verksamhetsåret haft åtta protokollförda möten. Vid två av mötena deltog
också adjungerade studenter från JMG.
Medlemsantal
Den 31 december 2017 hade vi 249 medlemmar, vilket är tolv färre jämfört med 2016, då vi hade
261 medlemmar. Trenden har varit sakta nedåtgående i några år, men Västra Frilansklubben är
fortfarande en av de tre största frilansklubbarna tillsammans med Mälardalen och Skåne.
Viktiga frågor 2017
Utsattheten hos frilansare har aktualiserats på olika sätt under året. Carl-Magnus deltog i
egenskap av förbundsstyrelseledamot på ett möte med Rikspolisstyrelsen i mars, där information
delades om polisens arbete med demokrati och hot mot demokratin.
I juni skrev nio stora mediebolag under ett avtal om deras ansvar för medarbetare och
uppdragstagare som reser till högriskområden.
Yttrandefrihet och extremhögern hamnade i fokus under året. En följd blev att flera alternativ till
Bokmässan skapades, däribland ETC:s alternativa bokmässa på Heden.
Avtalsrörelsen handlade för frilansarnas del bland annat om ersättningsnivåer för frilansare, och
om SJF:s krav på att endast företag med kollektivavtal ska komma i fråga när medieföretag anlitar
underentreprenörer.
#Metoo och #Deadline präglade hösten 2017. Styrelsen har diskuterat frågorna och landat i att för
frilansarnas del är utsattheten ute på jobb det stora problemet.
Frilanskalkylatorn har under året arbetats om, och styrelsen bidrog med synpunkter vid ett möte
med Eddie Pröckl från SJF:s förbundsstyrelse i juni.
Spår in
Under året avslutades mångfaldsprojektet Spår in med ett seminarium på Litteraturhuset 4 maj.
Dryga tiotalet nyanlända journalister deltog, liksom ett antal svenska frilanskollegor. Föreläsare
var Nora Lorek, Khaled Alesmael och Ali Alabdallah.
Under hösten slutredovisades Spår in, som drivits tack vare medel från Västra Götalandsregionen.
Projektet har lett till 3-4 matchningar mellan nyanlända och svenska journalister i mentorsdelen av
projektet. Under hösten har en fortsättning diskuterats i samarbete med Publicistklubben.
Carl-Magnus Höglund föreläste om Journalistförbundet och Västra Frilansklubben på Trappans
utbildning för nyanlända kulturarbetare.
Frilansdagen 2017
För tredje året i rad genomfördes Frilansdagen, en halvdag öppen för alla om frilansjournalistik.
Dagen genomfördes tisdag 24 oktober på övervåningen på Pustervik.
Årets röda tråd var Slå mynt av sitt intresse. Frilansjournalisten Moa Kärnstrand berättade om hur
boken Modeslavar blev till, frilansfotografen Åsa Sjöström talade om dokumentärfotografi, en
panel bestående av Annica Carlsson Bergdahl, Karin Fingal och Niklas Aronsson diskuterade hur
man kan lyckas som frilans genom att lyfta in sitt intresse i yrkesrollen. Samtalsledare var Helena

Giertta, chefredaktör på Journalisten. Slutligen berättade frilansjournalisten Afrah Nasser om sin
resa från Yemen till Göteborg.
Dagen arrangerades i samarbete med PFK (Pressfotografernas klubb), Publistklubbens västra krets,
Frilans Riks, Journalistförbundet, PP Pension, Gefvert Försäkringsmäklare, Journalisternas a-kassa
och Journalisten.
Dagen lockade uppskattningsvis ett 60-tal besökare och responsen var god. Dock noterade vi att vi
inte hade lyckats locka dit JMG-studenter eller elever från andra journalistutbildningar.
Övriga aktiviteter under 2017
Årsmötet 9 mars med efterföljande middag hade ett 20-tal deltagare.
Den 8 juni kom ett 20-tal medlemmar till en after work/våravslutning på Lagerhuset. Där deltog
även Eddie Pröckl från förbundsstyrelsen.
Den 22 september gick dryga 20-talet frilansjournalister tillsammans på genrepet av
föreställningen Tidningshuset som Gud glömde, om Stampenkrisen. Efteråt samlades vi för
eftersnack.
I oktober deltog Soledad Cartagena i en utbildning för förtroendevalda frilansare.
Den 14 december ordnade klubben after work/julavslutning på Gyllene Prag med ett 15-tal
deltagare.
Frilans Riks och förbundet
Vid årsmötet i vårt distrikt, Frilans Riks, den 1 april 2017, var Västra Frilansklubben representerad
av Lars Soold, Anna Nyberg, Nora Lorek, Soledad Cartagena samt Lasse Edfast.
Vår motion om att frilansrekommendationen ska ha samma status som frilanskalkylatorn gick
igenom till en del, men inte i alla skrivningar.
Väst fick också med ett tillägg om utsatt arbetsmiljö för frilansar i en annan motion.
Vid årsmötet valdes Anna Nyberg in i valnämnden som skulle förbereda valet av kandidater till
kongressen 2018.
Anna Nyberg och Nora Lorek deltog också i en klubbkontaktträff dagen före årsmötet.
I november valdes ombuden till kongressen, och det slutade med att fem av Frilans Riks 16
kongressombud kommer från Västra Frilansklubben, som dessutom har med två suppleanter.
Fulavtalen
Under året har klubben på olika sätt informerat om fulavtalen med Allerföretagen, Bonniers och
Egmont.
Medlemskontakt
Styrelsen har löpande under året skickat information till medlemmar via mejl, samt genom
hemsidan och Facebook. Vi har också gjort riktade utskick till nya och nyinflyttade medlemmar.
Övrigt
Västra Frilansklubben är medlem i Göteborgs Litteraturhus. Det innebär att vi kan använda den
lokalen fritt, och flera av våra medlemmar har också använt den möjligheten.
Vi tackar alla medlemmar för det engagemang ni visat på olika sätt under 2017!
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