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SJF:s Västra Frilansklubb

Utbildningar och aktiviteter
Frilansdagen har mött ett fint gensvar, och har efter tre år blivit ett inarbetat begrepp. En
frilansdag i någon form planeras därför även hösten 2018.
Våravslutning och julavslutning i enkla former, som en After work, har varit uppskattade
mötesplatser under 2017, och arrangeras även 2018.
I övrigt planeras möten och seminariekvällar i samband med att olika aktuella frågor dyker
upp.
Frilans Riks och SJF
Vi lyfter viktiga frågor i motioner till Frilans Riks årsmöte och SJF:s kongress i april.
Vi anordnar också samlingar för Västras ombud till årsmöte och kongress för att gemensamt
gå igenom handlingar och bestämma vilka frågor vi ska driva.
Vi har också kontinuerlig kommunikation med de andra klubbarna, Frilans Riks och SJF
genom olika mejllistor.
Spår in
Arbetet med Spår in fortsätter genom att databasen med matchningar mellan nyanlända och
svenska journalister är i gång. Vi fortsätter diskussionerna med Publicistklubben om ett
eventuellt samarbete och nya bidragsansökningar. Kontakt för Västra Frilansklubbens
räkning har varit Olav Fumarola Unsgaard och för PK Aldijana Talic.
Nå ut till fler och nya medlemmar
Att adjungera JMG-studenter till styrelsen gav nya infallsvinklar. Under 2018 fortsätter vi
hitta nya vägar att nå studenter och andra som läser journalistik, liksom sätt att motivera fler
att bli medlemmar i SJF.
Upphovsrätt och arvoden
Västra Frilansklubben fortsätter arbetet med att bevaka medlemmarnas upphovsrätt och
arvodesnivåer. Detta arbete sker i samarbete med Frilans Riks.
Fulavtal
Västra Frilansklubben fortsätter att stötta medlemmar som behöver råd och stöd i samband
med olika avtal som kommer ut. Vi jobbar också för att skapa nätverk där frilansare kan byta
erfarenheter och stötta varandra.
Nätverk
Inom Västra Götaland och Halland finns ett antal frilansnätverk. Under 2018 vill klubben
kartlägga vilka som finns och vilka behov de har.
Styrelsen för Västra Frilansklubben i januari 2018

